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Esta folha se assoem caroroS/1-
mente ás multip.las homenagens 
de que tem sido alvo, não só em 
sua Archidiocese como nesta Ca-

Uma data de gra-nde 
signlficaçã-o p:ara a Ar
chidlocese de Sº Paulo 

pital, S. Excia. Rêvma ·, 0 Sr· Transcorreu hontem o anniver-
D. Francisco de Aquino Correia, 
Arcebispo de cuyabá, por motivo sario natalicio de S. Excia. 
da commemoração de seu jubil~u. Revma. o Sr. D. José Gaspar 

Possuidor de grandes virtudes, de Affonseca e Silva, Arcebispo 
de uma intelligencia notave'l e de Metropolitano de São Paulo. 
um solido saber, é S. Excia. Toda a Archidfocese aproveitou 
Revma. uma das figuras mais no- a opportunidade para exprimir 

: taveis do Episcopado, tendo pres- . 
· tado á Santa Igreja relevantes maIS uma _vez, a seu_ amado P~s-
, serviços. · ·· ltor, a estuna respeitosa e fillal 
, A taes meritos se· sommairi ain- qu~ l~e consagra. Assim, d-~sde as 
: da os de uma actuação política J.'.!l'III},~ir.as ~g_r:,,s da l~i\!)l:la, no 
multo tria-rcante, quan<l.o foi . 
S .. '.Excia. Revma. governador do · 
proprio Estado de que tambem é 
Arcebispo. O dissidio dos parti-

. dos políticos havia attingido tal 
intensidade, ·que só se poderia evi
tar um conflicto gravissimo, sen
do · entregue o governo do Estado 
a. uma pessoa inteiramente neu
tra, e de grànde autoridade mo
ral. · O Arcebispo do legar esta
va, pois, automaticamente indica
do. Acceitando, movido pela ca
ridade, tai onus, S. Excia. Revma. 
reconciliou as facções e, exgottado 
o seu quadriennio, abandonou de
finitivamente a política, deixando 
o Estado em plena paz. 

Como literato, tem S. Excia. 
Revm.a. grandes meritos, que a 
Academia de Letras reconheceu, 
inscrevendo-o na lista cte seus 
membros. 

que Nosso Senhor concedeu ao 
Brasil é o sentimento profunelo de 
obediencia e amor á Hierarchi.a 
Ecclesiastica, que, indubitavel
mente, existe na massa da popu
lação. Assim, pois, datas como a 
de hontem, servem de op.portuni
dade, á grande multidão dos fieis, 
para manifest.,ar seu apego irres
tricto e incondicional á Santa 
Igreja de Deus, enca1·nacl.a, na 

Já é bem conhecida por todos na confissão seguin~2. aproveitan- pto em terceira pesso::1, ao Director 
a pratica da devo,;ã-o que o Sa- do a primeira occ:::sir,o de se con- Espiritual pela Vidente de Fa• 
grado Coi:ação de Jesus ensinou á fessar. tima: 
Santa Margarida Maria Alaco- A meditaçã-0 comprehende nm "No dia 17-XII-1927, foi jun-
cque, nas suas apparições em Pa- ou mais misterios do Rosario; to ao sacrario perguntar a Jesus 
ray-le-Monial, e que objectiva a pode até comprehendel-os todos, como satisfaria o pedido que lhe 
perseverança final. É evidente- em conjuncto ou em particular, era feito, se a origem da devo• 
mente, a suprema graça que se segundo o gosto e a devoção de ção ao Immacu:lado Coração de 
pode aspirar, consistindo em con- cada um, mas é preferível me- Maria estava encerrada no se
fessar-re e commune-ar todas as ditar um cada mez, como faz a gredo que a Santissima Virgem 
primeiras sextas-feiras de 9 me- propria Vidente. lhe tinha confiado? 
zes consecutivos, em desaggravo Graças Promettidas: A quem Jesus com voz clara fez-lhe 
pelas offensas recebidas pelo Sa- praticar ª Devoção dos primeiros ouvir estas palavras: "Minha fi
grado Coràção de Jesus. sabbados, promette Nossa Senho- lha, escreve o que te pedem, e 

Uma promessa semelhante foi ra as graças necessarias para a tudo que te revelou a Santissi
feita pela Santíssima Virgem, n.as ·salvação.. ma Virgem, na Apparição em 
suas recentes apparições, em Fa- Tudo ~sto se encontra expre~so que falou desta devoção, escre
tima a Maria Lucia de Jesus, nas segumt-es palavras da Santis- ve-o tambem; quanto ao resto 
hoje' Irmã Dorothéa, que datam I si_ma Virgem a uma alma reli- do segredo continua silencio." 
do nosso seculo. gwsa: O que em 1917 foi confiado a 

O seu fim é desaggravar o Im- "Vê minha filha, 0 meu cora- este respeito é o seguinte: 
maculado Coração de Maria da-s I ção cerc~do de espinhos que os Ella pediu para os levar para 
offensas e ultrajes dos homens homens mgratos a todos os mo- o céu. 
ingratos. m~ntos _me c1:a::am com blasphe-, A santissi.ma Vir-gem respon .. · 

Consiste em confessar-se, com- mias e mgratidoes. deu: 
mungar, rezar os mysterios glo- Tu, ao menos, procura conso- "Sim a Jacintha e o Francisco, 
riosos e meditar durante um quar- lar-me, e dize que prometto as- levo-os em breve, mas tu ficas:: 
to de hora nos mysterios do Ro- sistir na !tora da· morte, com as cá. algum tempo; Jesus quer 
sario, nos primeiros sabbados de gra'Ças necessarias para a salva- servir-se de ti para me fazer : 
cinco mezes seguidos. ção, a todos os que, no primeiro conhecE:r e amar. Elle quer es~; 

A Confissão pode fazer-se den- sabbado de cinco mezes seguidos, tabelecer no mundo a devoção. 
tro dos oito dias que precedem s.e confessarem e receberem a Sa- ao meu Immaculado Coração; a 
o primeiro sabbado de cada mez, grada Communhão, rezarem um quem a abraçar prometto a sal• 
ou nos oito dias seguintes, con- terç.o e me fizerem companhia v?_,ção e serão queridas de Deus 
tanto que a Sagrada Communhão durante quinze minutos, medit.an- estas almas como flores postas 

e o se receba no dia, isto é, no sab- do nos quinze misterios do Rosa- por mim a adornar o seu 
Foi nomeado embaixador da bado. Quem, por acaso, se es- rio com o fim de me desaggra- 1 throno". 

Allemanha na Italia, o Sr. Von var". 
Papen. O LEGIÓNARIO já se quecesse de formar a intenção de i Excerptos de duas cartas de 
tem occupado frequentemente da df'sagv.ravar o Immaculado Cora- O que segue foi extrahido de I Lúcia (Maria Lúcia de Jesus) ao 
figura desse transfuga das fileiras ção de Maria, poderia fazei-o um documento authentico, escri- seu. antigo Director Espiritual: 
c.atholicas. Embaixador da Al'le- ============================= A 19-III-1939: - "Da. pra-
manha junto ao Vaticano, prepa- tica desta devoção unida á con• 
rou a concordata que o sr. Hitler I o C"rlf"Culns Operl"!i"=;r..,s 8 $ ~ tão abertamente violou. Embaixa-' s 1 ""' V '"1Í.L.1l.v u'-,4 sagr,ação ao Coração Immacula-
dor na Austria, preparou o Ans- · 1 do de Maria, depende a guerra 
chluss, de triste memoria. Ao diffusão pelo Brasil oü a paz do mundo; por isso eu 
que consta, esteve em Moscou desejo tanto a sua propagação, e 
par.a preparar o recen•, pacto i • . . . . sobretudo por ser essa a vonta-
Ribbentrop-Stalin: tambem elleÂI s. Excla. Revma. D. José Gáspai de· ~ffonseca e Silva. A Cnria l\'I-etropohtana de delegados dos circ-glos opera- d do osso bom Deus e da 1108_ 
de famosa memona. ''í ·são Paulo baixou em semanas rios de Recife Olinda Goian·t j e -

11 
. - ' ,, 

Em ID:i&são especi3:1issima, este- ,..Palacio. S ... ;Luiz.-Sc-.,Excia., Re-v.llia;-,:;: Ju;chidioce.re, ·.na . pessoa. 4o Alie~-: passa_ das .. i'.un . ed •t;l . -;recon1men- \ Jllscad_a Carua~u '. . Gu~ranhnn~' sa_ tao que!'Itla Mae d?, céu · 
ve depoIS niat ~urqma. E agora\ começou a receber felicitações bispo.· Alél:n disto, é motivo de dando ~os senhores Parocho, · PesqueÍra e' de ~utros cent1;o~ 1 A 20-IV-l939·: - Noss,a Sl:l• 
vae para a alia. t •é d •~i . . . ' 1 ' 1 nhora prometteu adiar para 

0 sr Von Papen é O emb.aixa que, a ra\ s e "" egrammas, v1s1- mvulgar contentamento para to- aos differentes sectores da A"· operarios · . d fl 11 d 
dor pr;dilecto do sr Hitler par~ Í tas, etc·• se prolongaram durant_e dos os catholicos a convicção que ' ção Catholica e aos fieis e;1 Foi es~olhido uma dir<>,,to- ·1 maIS tar e 

O 
age 

O ª t~1:e.!': 
d ·- · todo o dia ~•1 já di d · ·· "~- ra se for propagada e pra 1c-as gran es occas1oes... · , 11= es . -~e ra cou, __ e que a; geral, que se inter-es_sem e tra-: ria, cabendo a presidencia ac, esta devoção. 

• e Dentre as homenagens presta- Sé arch1-ep1Scopal digmficada pe- balhem pela diffusao do c,r- operaria alfaiate Severino 1 
A perseguição religiosa na Po- das as. Excia. Revma., destaca- lo grande e immortal Dom Duar-1 culo operario. Wenceslau da Silva. Vemol-a afastando esse castt-

lonia continua. Dois Bispos, se a do Cabido archidiocesano, te durante trinta annos de luctas E edital indica quanto Encerrando, 
0 

Revmo. P~. go á maneira que se vão fazen-
naquelle inditoso paiz, seguudo que se effectnou depois da Missa e de triumphos, está actualm011- · 'sse ' · do esforços para a propagar; 
noticia official allemã, foram solemne celebr,ada na Cathedral te occupada por um Prelado que s_. Excia. ~evma. o Sr. ~rce- L_eopol~o Brentano traçou a>: mas eu tenho medo que não pos-
~~inaª!i°!ss~~~~~x;~d~~-g~;= Provisoria de Santa Ephygenia. pela extrema bondade de seu tr:a~ bispo de. Sao P-aulo cons1<l~_:·a; directnz-es da nova Federação samos fazer mais do que fazemos, 
pois, a Corte Allemã commutou a Em nome dos Revmos. srs. Co- to, largueza de sua intelligencia ª necessidade d~ penetraç:w, e do movimento de círculos e que Deus pouco contente le-

negos, falou o Revmo. Monse- e cultura, e notavel actividade, 1 na massa_ op-erana, da doutri- operarios que ella orienta. vante o braço de sua Misericor-
(Continua na 2:ª pag.) 

t rm. pressi·ona quantos delle se . na catholica. Tal noticia, provinda de Per- dia e deixe o mundo assolar-se nhor João Baptis a Martins La- 1 
cteira, que occupa a dignidade de acercam, e suscita as mais vivas Além da salvação das almas, nambuco, mostra a neces,;ida- com esse castigo, que será como 
A.rcediago. . ' esperanças quanto ao futuro da 

1

1 :scopo_ ultimo _desses circulo~, de lá tambem reconhecida <lo nunca fome HORRIVEL, HOR• 
Archidiocese. e preciso considerar como se- circulo operaria. RIVEL." 

A' noite, no sàlão de Actos do 
Lyceu Coração ,de Jesus, reali- São Paulo que já se habituára ria util á nação um operaria-

' do catholico e como essa ma:;-
zou-se sO'lemne festival de gala a ver e admirar, ao lado do vulto sa seria impenetravel ás infil-
em homenagem a S. Excia. h" t· · · 1era 1co e maJestoso do grande, trações totalitaristas ou ~om-
Revma., tendo tocado uma or- 1 Dom Duarte, a figura distincta munistas. 
chestra sob a regencia do maes-
tro Emmerick Csamer, ·e cantado e acolhedora de seu jovem Bispo O problema social, comquau-1 
um corpo coral mixto, sob a re- Auxiliar, aproveitou mais este to crivado de difficuldades te
gencia do Revmo'. Pe. Crescencio ensejo para reiterar, de modo ca- chnicas é antes d-e tudo ur:1 
Iruarr""'Na, e. F_. M. Offerecen- P!Oblema moral, _cuj~ re,;olu- \ •-s loroso e filial, as grandes mani-

Realiza-se intenso movimento 
no Rio Grande do Sul 

para homenagear a memoria do .. 
primeiro Arcebispo de Porto Alegre 

. do a homenagem, fez uso da pa- ~a:o somente a ,-.,,rgfü.o e a 

! 
lavra O Revmo. -Si·. Pe. J. de festações com que o recebeu, por Igreja Catholica poderão trn- Por occasião do primeiro 
Castro Nery. · occasião de sua ascenção ao solio zer. centenario do nascimento do 

1 
Exmo. e Revmo. Sr. D. Claudio 

Uma das mais preciosas gr.aças archiepiscopal. D J • necess"dad da <lo . a 1~ a 1 . e - '!· ,José Gonçalves Ponce de Leão, 

de um seminario modelo, sob 
a ori'antação dos Revmos. Pa
dres J e suitas. 

Fundou além disso innume-

Tornando mais· rigorosa a 
paração para ingressar 

Acção Cathotica 

naçao que ~e fará . prmc1n71• Alegre, serão realizadas sole-

1 

trm~çao dos operanos, _do:itr;· primeiro Arcebispo de Porto 

p re- mente por mtermedio de c,r- mnes homenagens a essa in-

ras igrejas e construiu outras, 
e amparou quasi quatrocentos 
collegios e casas de religiosos 
por toda a provincia do Rio 
Grande. 

1 

culos. confundível figura do Episco-

n a E', pois, muito opportuno o pado Brasileiro, do inicio da 
edital da Curia Metropolitana Republica. 
de São Paulo, chamando a at- Soube, num período de gran- Entre outras commemoraçõ-es 
tenção dos fieis para o pr i-1 de inquietação e instabilidade, ao grande Antistite, consta um 
blema social e ao mesmo 'em-, pois tomou posse da Archidio- plano de inquerito em todas as 
po apresentando o modo e O ces-e em 1890, desenvolvei• paroohias e casas religiosas 
methodo para resolvei-o. grande actividade a·postolica, com o fim de collectar subsi· Directrizes do Ep-i-scopado Chileno Do mesmo teor é a noticia I organizando as dioceses de Pe- dios para uma estatua. 

Está sendo realizado intenso 
:movimento na Acção Catholica 
Chilena para m-elhor organiza
ç-ão de seus sectores de accor-

Bôas Festas 

do com determinações do Epis- copa!, quiz collocar-se em re1e- vinda de Recife sobre a fun- lotas, Uruguayana e Santa Ma- A' frente do movimento está 
copado Chileno. vo a summa importancia e ne- dação da Federação dos Cir- ria, e realizando longas visitas o Revmo. Mons. Maria Debry, 

Como direcção e centro do cessidade do ··aspirantado" na culos Operarios de Pernambu- pastoraes por todo Estado. 1 Capellão da Escola de Art-es e 
movimento funccionará uma Acção Catholica, o qual não i co. E' a seguinte: Outro grande serviço prestá- Officios, e contemporaneo do 
C~mmissão P e rm_aner_ite de I deve ser considerado, c~mo até [ Installou-se no terceiro do- do pe_lo Arcebispo ~ religião_ e Exmo. e Revmo. D. Claudio Jo
B1spos, á qual é confiado o agora., um simples penodo de mingo de Setembro a Fed~ra-, no R10 Grande, foi a cr-eaçao sé Gonçalves Ponce de Leão, 

cçao da Acção Cathollca. mas sim como uma. importan-; Pernambuço, cuja finalidade é 
tr~balho de unificação_ -e dire-1 prova para a Acção Catholica ; ção dos Círculos Operarias i'.e 1 

Uma importancia toda espe-1 tíssima e decisiva etapa na vi- centralizar e incentivar os cir- Em v1·s1·ta LEGIONARIO 
De SS, Exclas, Revmas., cial foi attribuida pela Com-1 da d-0 jovem ou da jovem que culos operarios, obra que já ao 

os Srs. O. Antonio Augus- missão de Bispos, á organiza- os prepara convenientemente possue um grande desenvolvi-
to de Assis, Arcebispo- ção das secções preparatorias, para a Juventude Catholica. mento nos centros prol-etarios 
Bispo àe Jaboticabal, e isto é, dos aspirantes aos dois A solida organização e func- daquelle · Estado. 
D. Marcoiino Dantas, Bis- ramos de jovens. - cionamento dessa1 Secção de 
po de Natal, recebeu esta Constituir-se-á, assim, duas Aspirantes, é a mais segura es-
folha um attencioso car- novas e distinctas "Associa- perança de progresso e de fruc-

Com a benção especial '10 
Exmo. e Revmo. Sr. D. Mi
guel Valverde, Arcebispo rle 

tã1> l}e boas festas, que ções dos Asp!ra·•tes e das As- tos abundantes para a Acção 
multo a honrou. pirantes da A(;ção Catholica Catholica. , Olinda e Recife e com a i)l'\?· 

Tambem recebeu esta Ohilena", as quaes s-erão ra- Além dessas, existirão se- sença do Revmo. Clero, entre os 
folha votos de feliz Anno mos autonomos, ainda que ten- cções profissionaes pe.ra ho- quaes os assistentes ecclesias-
Novo do Revmo. Sr. Co• do como organizadores e dlri- mens. tices de varios circulo·s opera-

•Í'lego Moysés N•ra, Viga- gentes elementos· da Juventude Como programma geral para rios, Revmos. Pes. Frei Che-
rlo de Mogy, e da Sra. D. Catholica masculina e femini- 1940 foi estabelecido um plano rubim, O. F. lVI., Leopoldo 

· Ernestina Giordano, em !na respectivamente. d-e · intensificação de assisten- Brentano, Costa Carval~·J e 
i em nome da Federação Adotando -essa deliberação, eia á Missa e o estudo da (m- J~sé. Tavora. foi aberta a ses-

Nlariana Feminina. declara expressamente o com- j cyclica de, Pio XI sobre a edu- sao maugural. I' . ._ ___________ ....J. mu~q ~á Oommissão Ep~· eas;ão christã da juvéntude. 1 Estavam presentes, tami:lem, 

Esteve em visita a esta folha o sr. dr. Moacyr Cardoso 
de Oliveira, Director da "Agencia Spes", do Rio de Janeiro, 
e elemento cie projecção na Ação Catholica daquella Ar
chidiocese. 

S.S. effectuou duas visitas a esta folha tendo man
tido com seus directores prolongado contr~cto, e mani
festando a mais grata impressão por tudo que lhe foi dado 
observar. 

E' com marcada satisfacção que o "Legionario" registra 
visitas como esta, que correspondem á evidente conve
niencia cie manter a mais intima e fraternal união de pen
samento e cie acção entre todos o~ que s·e devotam ao ser
viço da Santa igreja no Brasil, multiplicando as opportunl
dades para uma permuta franca, seria e ·methoQlr.a de ob
servações e impressões. 

/ 
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PARA·ANILAR' ROUPA 

COMMEB-111-, D-... ~ 
CONFUSIONISMO 

Realiza-se, actualmente, em 

Não é preciso ser grande rníliJar t . ~m um imménso clominio 'publico, ex
nem grande pqiitico, para médir to'•'. 'piorado dire·ctan,énte por. funcciona
da a extensão ~Ç.C- frac~!lS,Çl . n-f~fO .. 1n~ ;; ~i l]it>f .. .'; Dep9is, fecha rã o peque 110 e 
Finlandia. Um j,ovo pêcjuéno; d'i:lti(l'd~.2/ :cii ~ri!nde ,,commercio de viveres, e 
de recursos militares na apparencia o substituirá por armazens officíacs, 
insufficientes, resolveu, em um ges- de tamanho monstro, em cada bair· 
to heroico, enfrentar outro povo· in' ro. Finalmente, entregará ao res-
comparavelmente mais forte quer pe- pectivo Departamento de Propagan-
lo numero dos homens, quer pela da - orgão indispensavel de todo 
abundancia dos recursos materiaes, E,stado totalitario uma noticia 
quer ainda pela superioridade incon· apar;itoli\a: o Estado constituiu um 
testavel dos armamentos. A todos, gra11de domínio rural de x hectares, 
pareceu isto uma temeridade. Mas produzindo viveres em quantidade x, 
a temeridade se transformou em he~ e x armazens monstros que djstri-
roismo e o heroísmo em victoria, de buem diariamente toda a producção 
tal maneira que já hoje, seja qual á Cidade. Evidentemente, o publico, 
for finalmente o vencedor, é a Fin- impressionado com o vulto dos al-
landia quem, moralmente, ganhou a garismos, poderá julgar que se tra-
guerra, ta de um· grancle fejto. De mais a 

Solidarios com a attitude da Santa mais, os turistas q4e queiram visitar 
Sé, que viirberou energicamente a tal ciominio r4ral serão condl-!zidos 
aggressão sovjetica contra a Finlari- rigorosamente a c:ertos pontos onde 
dia, e com a sQ!idariec;lade : que O . o Estado, que dispõe de recursos na-
Brasil exprimiµ officialrnçnte ·áquel· babescos · terá oraanizado uma la• 
le paiz, não poderíamos deix11r de 
nos rejubilar com os resultados clii' 
1uc.ta. Ainda que el!a termine i::qm 
o fracasso final ela Finlandia, uma 
coisa está provada agora, dê modo 
mais exhuberan.te do 'q.ue 11u11ca: é 
que as qualidades do co111munismo 

}1ª?" p.i~~<!ITI ge um irp!!l~!!;l~ ''./J!,uff", • 

•• 
. Algüwf~s· cons1'deraçõés não· sera" 
superfluas, para mostrar fÍ ,e1<tensijo 
desse "bluff". Como ·njngtiem lgnor11, 
a Russia é um paiz totalitario, o qµe, 
em linguagem mais chã, significa 
que alli vigora uma tyrannia mil ve
zes mais absoluta do que a monal'• 
chia dos czares. O proprio dos pai· 
zes totalitarios é de supprimir tod9s 
os direitos individuaes, em beneficio 
da colJ.ectividade. E' claro que, em 
ultima analyse, como a collectividade 
. se compõe de indivíduos, os totali• 
tarios não· têm remedio senão affir· 
mar que estes são beneficjados com 
a suppressão de seus direitos. A the
se é chocante. Mas é este o pens.;i
mento totalitario. De sOt"te que toda 
a argumentação contra o tQtal itaris
mo· se deveria voltar para o seguinte 
ponto preciso: a suppressão dos di· 
reitos ~ndividuaes não acarreta van· 
tagem para os indivíduos, quer con
'siderados indiv.jdualmente quer em 
massa. 

Evidentemente, o totalitarismo, 
Jor mais element.ares que sejam os 
dotes intellectuaes dos ·que o diri· 
gem, deve produzir alguns fructos 
vistosos, de grande apparato no ex
terior. Mas o que se trata de sabe.
é se taes fructos correspondem a um 
oenet1c10 cQncreto para os 1nt11v1-
duo·s. Porque em ultima analyse o 
Estado que se manifeste radicalmen
te incapaz de prover ás necessidades 
temporaes dos homens, i um Estad~ 
que não merece existir. 

::;erã preterível exemplitlcar com 
dados concretos. Supponhamos um 
Estado totalitario que· quéira resol
ver a seu modo - isto é totalitaria
m.ente - o prQblema dos viveres, 
Elte confiscará todas as proprieda
des individuaes, e as transformará 

. . . :~:.:: ... ,;. -

Pli11,iô, ÇUBBIA DE &lilVElRA 

O ''bluff '' russo 
voura-stanelflrd, que embasbacará os 
jornalistas inaenuos (?), e os leva
rá a repetirem no exterior que real· 
mente é uma maravilha o que a !!d· 
ministração totalitaria organizou. 
E assim os outros paizes se sentirão 
tentados a, por seu turno, se "tota
liza·rem" • 

Mas ... e entra ahi o "mas" im· 
pertinente, manhoso e inexoravel, 
apesar de tantos e tantos arma· 
zens, tantas e tantas culturas of
ficiaes, tantos e tantos "t;>eparta
mentos çle Propaganda", os indivi· 
duos soffrem tome, E' que a t_erra 
pr9duz menos do que produzia, a dis
tribuição é imperfeita porque os fun
ccionarios que a fazem engordam a 
<>lhos VÍStQS emquanto a população 
deperece, e, finalmente, o "Departa
:·mento de Propaganda" pinta as coi

. sas mais roseas do que são. Ha pai-
zes em que o "oe·partamento de Pro
paganda" se deveria chamar official
'mente o "Ministerlo da Mentira pa
ra Utiliade Publica". 

E, assim, aos olhos de qualquer 
observador, o castello de cartas da 
propaganda totalitaria se desmoro· 
na in_teirament~ 

••• 
Mas ha um campo no qual o r::sta

do totalitario não tem, já não digo 
razões mas nem sequer pretextos, 
para ter insuccessos. E' o campo 
militar. 

Effectlvamente, quasí todos os In
convenientes decorrentes da social i• 

zação, no Exe~_cjto, se.-mostr.nm mui·· 
to menos agudamente; E.,, por ou
tro lado, a om.ní'potencia do Estado 
arma o governo de todos os recursos 
convenientes para se ter um appa
relhamentQ milltar perfeito. São 
necessarios canhões? Diminua-se a 
já exígua ração de trigo dos campo• 
nezes, augmente-se o numero de ho• 
ras de trabalho nas minas e nas fq
bricas, vendam-se a extrangeiros, a 
preço vil, as mercadorias que em ou
tra época poderif! encontr;:ir_, coll9ca· 
ção melhor. E · o i:H11heir(). surairá 
necessariamente, se bem que, como 
fructo distQ, se ench.;i:in mais, neste 
anno, os hospitaes, e os. c~miterios. 
E' est;1 a logica _·totalit;!ria. em todo 
o seu rigor. E tén,, d!l ~er, Porque 
se um governo se arma de µma om
nipotencia al:lsçlµta; PfU'a .:m,ell'lqr ser
vrr a. col lectividade: . e. ciepciis d lsto, 
não é capaz. de , priStiÚ<.á c'oflectiVi• 
dade o mai~' elemeriti(i'cfos ''serviços; 
como seja de ::1~~:e,gur-?,r a ,f~f~l>~ .e!~ 
f',ajç;, .do ~µe '\{ili~ ;t~llel;: 

:.?. . . 

•e 
Qra, exàêtàmente nes~e· ~nto, l:cl 

Hussja tracassou. Ellá teria pre,• 
textos relativamente verosimeis, pa• 
ra expficar sua fallencia economica. 
Mas sua fallencia mil.itar é uma des• 
sas grandes humilhações que desmo• 
ralizám to1almente um regime, e des• 
·1roem çle vez seu prestigio. 

Isto posto, algumas consjderações 
não pqdern deixar de ser feit as. 

Lembrarn-sii ainda os leitores do 
"Legionar.io" dos communistoídes, e 
dos libef'alões conniventes com o 
communismo, que, ha algum tempo 
atraz, de bocca cheia, apregoavam 
a etficac,a das ariyias sovieticas? 
Onde estão el!es agora, para que· os 
possa!'l'los interpelar? Como expli
cam esse rragoroso insuccesso da 
Russia? 

E os outros liberalões, os que 
achavam que a Frànça e a ·1 nglater
ra deveriam realmente usar de to
das as cautelas para com a Russia, 
porque esta era o paiz mais podero
so do mundo, onde estão elles? Co· 
mo explicam elies agora as cumpli
cidades, as mollesas, as transigen· 
cias de tanto e tanto governo libe
ral-democratico :com ''· a ' ·'diploma
cia sovietica? 

Finalmente, onde estão os totali• 
tarios que procUr<!,vam justificar com 
meras razões de .:caracter t:niljtar a 
alliança teuto-russà? Â.9ora, que se 
verificou que a Russia é um ímmen
so "bl uff", onde e~tão as vantagens 
dessa alliança? Porque motivo con
tinua ella tão estreita? E· porque 
motivo a Franca e a Inglaterra não 
ousam a desp~ito disto declarar a 
guerra á Russia? 

São estas algumas per:gu_ntas que 
dlfficilmente podéríani ter resposta 
adequada, E' qµe a. resposta só é 
do conhecimento dos que, nos labo
ratorios da alchimia. bancaria-políti
ca 1nternac1ona1, pãrecem ser os 
unlcos a conhecer a meada intrin
cada que desnorteia hoje todos os 
pr_ognosticos. 

S. Paulo, um Congresso'de Cul
tura .Religiosa, promovido por 

um certo Instituto de Qultura 
Religiosa, e -cujas reuniões são 
levadas a effeito num salão do 
Mackenzie College. Não fos

sem os nomes dos oradores, 

todos celles p1·otestantes conhe
-cidos em nosso meio, não se 
saberia qual a coloração reli
.giosa do tal Congresso. Nas 
noticias de sua instalação não 
se: a:Uude ao protestantismo, e, 
muito pr-0v0:velmente, no seu 
transcurso sei;ã·o evítados ata-

8 ques -directos ao Cafilloiicismo. ~=-==================;::==================Y 
Esta tem -sid1Y-a teehnica se

g:u:·i:é!',a cnitladosamente p o r 
quanta ,Jreresia que procura pro

liferar entre nós: a infiltra
ção manhosa, a confus-ão ha
bilm:.ente diffun'dida e d'isfarça

dada.,Principa;lmente nestes u:l· A 

tim8s tempos têm appar-eoido• 
certas expressões .maravilhosa
tam·de um modo especial para 
mente equivoeas, que se pres
o j:ógo de prestidigitação <:om 
4;tue se procura em:babir os in
genuos. Uma d,e:lla-s é o "espiri
tualismo" com a deriva·oa "es
tua:Iista". Nem se falem dos 
muitos "deistas", que andam 
por ahi. 

Entretanto, onde o abuso 
atingiu o auge, foi com o nome 
entre todos sagrado de Chris
tão. Quando hoje, por exem
plo, se diz que é necessario 
"rechristianizar o Brasil", não 
adianta falar-se com emphase, 
porquanto não haverá quasi 
ninguem que discorde. Os pro
testantes, os espíritas, os com
munistas, "oves et boves et 
serpentes" e até mesmo (quem 
sabe?) o sr. V. Cy, do --E3w,. 
do", todos acharão qu-e, em 
verdade, '·é preciso rechristia
nizar o Brasil", cada um en
tendendo· a phrase ao seu modo. 

Nós, catholicos, devemos por
tanto· evitar escrupulosamente 
todas estas palavras e expres
sõ-es, que contribuem para ba
ralhar as verdadeiras noções 
das coisas. E' verdade que o 
,Cbristianismo autllentico é o 
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catholicismo, sendo tudo o gentes, por'isso que o erro não 
mais grosseiras contrafacções. é algo de positivo, mas uma 
Mas, quem fala simplesmente adulteração e como amputação 
em Catholicismo, fala tambem, da verdade. Portanto, os pro
implicita e n-ecessariamente, cessos de dlvulg,ação da verda
em Christianismo, do legitimo, de têm de ser radicalmente di
do unico verdadeiro. Não é pos- v-ersos dos de divulgação dos 
sível um Catholicismo que não erros. Quem propaga o erro 
seja Christão. E, assim, afas0 I não faz senão demolir, por 
t-am-se os equivocos, o que é, 1 qualquer forma, a verdade; 
sem du,·ida, uma vantage1n i quem, pelo contrario, procura 
inestimavel. . 1 disseminar a verdade, trabalha 

Alguem poderia achar que, no sentido da ,affirmação. 
assim como os inimigos da j . Nóe, filhos ela luz, só temos 
Igreja usam da technica des- L interesse -em que a luz se dif
pistatoria para as suas con-1 funda e em que os-·campos se 
quistas,' nós tambem deveria- delimitem claramente. Por is
mos lançar mão della, em pro- so, a nossa. linguagem deve ser 
velto da boa causa. Ora, isto· ·sini sim, 'rião não, porque os 
seria collocar a Igreja em mes-
mo Pé de igualdade com as he- meios termos, a p-anumbra, a 
reslas. A vei·dade é uma só, os confusão, vêm do demonio, e 
errQs são m~ltiplos e c~nver- _sõ nos podem ser vreJu!lic1aes, 
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pena de morte em prisão, "at-· 
tendendo á condição eêc~tastica; 
dos réos". 

Quem tem -dois dedos apene.s de 
senso catho'lico sabe bem o que 
deve pensar a respeito da accusa
ção lançada contra aquelles Pre
lados. Mas nem sequer é preciso 
ter senso catholico, para tanto. 
Quem conhece um pouco de His
toria, especialmente da histqria 
do liberalismo maçonico e do com
rnunismo, sabe perfeitameµte que 
foi seb pretexto de que guarda
vam armas, que foram saqueados 
innumeros conventos, palacios: 

. episcopaes e ,até . ins~tuições de-/ 
: ,-ca:ri~âe. Como. se vê, o ,pret~xt~ 

não é·-novo" . · · ..... .. . 
Já que fa-1amos ··em Historiá'/ 

-: lembremos um pequeno ir.iciqente. 
·· -da vida. do grande e s,allfu. Tho-i 

maz Morus. Esse doutíssimo ex.., 
chancener do Rei Henrique VIII' 

: :for.a condenmado á mort;e, por:. 
'não querer renunciar á Religião 
·catholica. Quando ene já se en•, 
co11tr,i.va a caminho do patibulo.; 

· approximou-se um emissatjo real,.'. 
·que leu µm decreto em que o ty. 
ranno mitigava "por misericor. i 
dia", segundo rezava o documen·· 
to offic4tl, alguns partic11lares da 
sente11ça, manteµdo embora a pe
na malcima. Morus ouviu tran
qumameníe aquella leitura e, en
fronhado do '' acto ele misericor
dia" do Rei que fora seu grandé 
e intimo amigo, teve a exclama
ção ironica que ficou celebre 
"Deus livre os meus çla miseri
CJiéHa (lo Rei". Effectl.vamente, 
tal miser . .-zordia, do que vale? 

Seri.2 o co.so de todos os Prela
dos polacos dizerem o mesmo. 
Deus que os livre de taes provas 
de considera_ção do nazismo. 

. ©@ 

Publicamos ha dias uma noticia 
a respeito da qual temos uma :li
geira rectifieação a fazer. O dis
tinctivo da Acção Cath,olica do 
Rio de Janeiro, tendo em st1a par
te isferior um pequeno laço com 
a,s côres m!½rianas, não foi torna- i 
e.~ obrigatoi'io pelo Emi11entissi-: 
_mo C&nJ.eal A~·cebispo do Rio de 
Janeiro, mas sim, approvado por . 
Sua Eminencia p,ara a Acção Ca- . 
tholica da Archidiocese. 

Tal approvação, proveniente da 
mais alta autoridade ecclesiastica 
do Bl·asil, demonstra, aliás, exhu
berantemente a conformidade da
que'.lle distinctivo com as normas 
e princípios que regem a Accão 
catholica. · 

•• Todos os catholicos devem aco-
lher com respeitosa sympathia as 
irradiações que a estaçãó emisso
_ra do Vaticano fará especialmen
te para o Brasil. Trata-se de uma 
prova expressiva do amor pater
nal com que a Santa Sé procura 
estreiti-,r os liames que ligam o 
Brasil ao Papado. 

eo 
Pouca coisa temos a dizer de 

positivo, sobre o incendio verifi
cado no edifício da Charícellaria 
Apostolica . Tal edifício é a Curia 
de Roma, ou seja o predio· no-qual 
se faz a administração espiritual 
da Diocese de Roma. Encontra
se elle destacado do Estaclo do 
Vaticano, mai; está em regime de 
extra-territ<:lrialidade, isto ·é ne!le 
não se exerce de modo pleno a! 
&l'berania italiana. 

Ha quem accentue ser est~ o se
gundo incendio verificado am. 
dentro de um pequeno eapaço de.. 
tempo. Essa circumstancia fa21 
lembrar a Irritação que a recente 
approxim.açlio da Casa Rea'l com: 

: o V-aticano ·causou em c.ertos clr,., 
• culos. As autoridades competen,: 
tes -parecem não ter sido indlffe. 

:rentes a taes suspeitas, uma vez 
:que foram aprisionados varios .. 
: operarlos que trabalhavam nas·; 
·obras. · 

Entrl:tanto, é multo cedo par~ 
se aju~ · convenientemente do. 
al!liµmpto,. QUE!_ exige surnma~pru ... 
dencia e gra~e-·circumspe.cção. : ... . = 
Dispensaria de N~ 
s. da Apparecida 

v ··nr~.· r,:tsa11o l°i·. i:,. .l\pl.)ll,re
olda" da PareehiJ.\ ··de São João 
Bap1;lst,a or~:niz(;)U · este anno um 
progranuna de festas para os po ... 
brea por el!le s1:1çcorridos. 

Assim é que, no dia 25 p. p,; 
foi servido aos pobres Ulll. gra,ntie 
almoço, 

Dia 29, ás 12 µoras abriu-se 
a Exposição de ~µpas, tiestina-,, 
elas aos pobres. ' 

Dia 1.0
, ás 8 horas, houve nÍls, 

sa e connnunhão gerál dos pobrea 
e das socias do "Dispéttsárto '\ 
A's 14 horas dlstribufc:;âo de p~ 
ças de roupa, 

Finalizando os festejos; hoje, 
ás 20 horru, · haverá. ume. assem., 
bléa festiva, em a qual o dt', Pli~ 
nio Corrêa de Ol!Véll'a, dlrectoi, 

~;~~~~A~IO~ t"~~ ~ ~ll'!-. 
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Publicações Recebidas ft (ll\;;lil-~rijo p ~ v1·11d~ dn ftDd~q1ntm 
Pe. MA TÉO, SS. CC. - J<>~ formato de pequenos li nos, c1.,n- dMe qué tr~\nca brll~c1 meiHe ~~ JI lD V 1 ~ ~ tt \J U b li : 1 U U. U U l9 U ~ ~ Ü ~; ~ IJi} 
sus, Uci de Amor - Edi- tos edificantes, confer<mc1a<S ins- sonhos mais attrahentes de sm, 
tora A.B.C., Rio de Ja- trud:i-vàs, 1;>olémié(l.<S, b1b.:ógrâ- i'ufül-ó, é a esp"éh:i.n<:'.l dos s~us, 
i.Leiro. phias d<e perslórta.ge'ns ce.!ebres é durente cinco annos defid11 

meni:nos virtt1,0s&s, d-:-ama.s, co- nuina serie- de sol'ft·ime-ritbs .ag-ll-
Temos em nossa redacção ª media.s, historias etc. dôs ou lentos qü'é inexóravcl-

edmimvel ob1-a "Jesus, Rei de Temos cm 111il.o, no· mom'<'nt.o, ,n~ltte tazé1h ncll-:1 sell triste 
Amor" da autoria· do conhecido b fasci"culo n.º 590; de Julho do, cu.l'So de extincçà'o. Mas nó f.i\-
Padre Jl.fa.t·eo Crawley Boevey, tcrior dàqllellà alma., qtie tnai'a• 
Sacerdoie da Cong::-egação dos vilhoso tràlxl.llill, na mais genes 
Sagrados Corações. Sendo o rosa dbdlldadé :.\. g-:·.lljá ! Nem 
Revmo. Padre Mateo, um !ite. siqüe.r uma sorab•.·a \t~ rebclllão 
rato de fama int-e-rnacional a'.1- enl "lilás d\l:·cs. Vê ó seu sôffrer 

(Trecho de um dlscurs<> d& 
pé.,ranympho) 

1 

1 

eni ttl'dbs os semi precelt"os. . O till·àes ainda seriam nosslvcls aos 
Longe de nós - !nas não ha resto da humanidade, nn d\trà (J.tre, vivendo numa ignornncia in

distanc•.1 que àinorteça b seü conbngencià de prtcls~.r. stlffrer vencivei dn ordem lhoi"al inslrc;,
eého ap:icalyptó - a gue1'fit, a ! todos os percalços t!â culpa ori- ratlll, par Chr!sto, l:gitlmamcnt.o 
terrivel guerra, com todo o seu I g-inal, havia de se guiát tãl:l só- ti'rosseni como ·luzeiro tthico cie 
funebre cortejo de ~hgustias e rt1entc ao lume da razão, s~itl suas ac1;6es a iei eterna cscul;ii~ 
tlôn:s, di.iima popular)füs inteiras dse adjutorio jjocteroso ttUe _ettt dà rta t:àhsc!(cncia. M?.s áqucllcs 
da Polonia e da Finlahdia. para os Hebrebs à Lei ccücêtlldtl. à quem tives-3c ch~gado a, lei c!a. 

Sabemos de cidades que se dês- por Dl'.)us a Móysés. ~raça, desde (J.ue a rcjc!l~,:;:;~m, 
tor de va.rios trabalhos de grande 
·renome, seu livro terá certa
mente no Brasil acolhi(!a das 
mais auspiciose.s. Encerra, nas l 
suas 446 pa.güias, lições 1-esplan-

i:l'óem. Igre;,as que se im:iendeiafü; Já qUe, aii.tes de consuril.matlii i:Hió serb \.)o;,sivel gUarc!ar squcr 
cot:rt ·olhos de vh,"a fê, rt>:!ll<'s des- tàmilias que se enllitarh. Em a Red<,mpção, ôutras rtM j){Jdiiiiü a .da natilreza. Uni abysmo iilrn
cobrindo um factor potetite :que hl.uitas aldeias í:la soffredota Po- ser as contli~õés déss'es l;ll:l,vbs, êà outro abysh10; e tanto mais 
E-leva a·o cume altissimo tla per- lonia, tradicionalmente cathblica i:crmittlu a Prôvidencfa qlXe iib tfü.goi'csn é a quéda quuhto d.e 
feição e o abmça como a ,n~is e agora victima inerme da rtOvà pláho. p).iran\êntê humano àtllh- F.:!1,!3 aito se cáe. 
iaublime e evld~nte prova do amot barb.arie e do paganisino rediviv-o, gissehl. el_lés, pol' vezes, Uni t\s~lert- Orn; a Lei Nàva dà Eva:10,·2!1.,o 
ª· e Deus. A resignacão tra.nqu:·. hão haverá_ màis ô sacerdote que 'd~W 9ue faz a(nd~ h:,jé il. afünií'a:- devia ser él1sl!1ada a todcs ns descentes de Fé Ca.tholica. , 

Ém duas partes foi dividido o 
seu trabalho de literatura rei\. 
giosa: na .primei::-a trata da. 
"enthtoni,.a.ção'', que é multo 
bem explicad·a logo de inicio "• 
contendo ainda. uma carta de $. 
S. o Papa Bento XV, ha quàl o 

' . . todos os d:as consagre a Host1a ~ao a.a postendaac. Era-llies s::lti. povos, desapparecera a crn·:c:·c:,-
la e serena vae gradativai_nent.e l é distribua aós fieis o alimento ~\!vida inaccessivel aquella a\t .. is.- r;a. ehtn1 o judeu e o r:rc1;0; e a 
transforman'do-se rta alegr•<i do eucha.rist'.co. Em muitos lares, fc- J :iima elev~ão moral da ol'gallhà- \Jàlavi·a. de Chi'lstà confi:ccl,1 tt sua. 
rnffrer até eséo!l,er a cruz coM l!zes outróra e hoje éobertos ele ção juridica hebraica, mas aiµdn It,l'efa déinàndava âs m::üs divr:·
Jesus <" por J('stts, ·para consn- crepe, pobres coraÇôes de tnãe I il.ssim, com os recursos puràrhe11- sàs. rotas, (liler as já. vencida.~, 
mat· NE>lle e por Eile a sua im- passarão o re:sto de seus dias ha j te naturaes, avàpçava a ifirelli-, t;Uer as ainda inexplora::.C.s, 
molação'\ tont_int:~?e. afflicta len\lfü\liçà dti. gehc'a, desenv'olvfam-se as sfüí\i:1:- '. Apóstolos e. mls~ionarios. _nco:n

gr.ande Pontific·e cumprimenta o REVISTA nn TN~'lTT'TTTÓ 
autor, füzend'o _ao mesmo t'étrtpo DE F-RTUDOS -(}P.N'EA-
justi~imí.s cons\i:lemções . s'obi: LOGICOS. 
a s"oc1edade ·em face do d1vorc10 
e Sllbre a Enthroni:i',ação do R·e- . . 1 Recebe,mos o bY numero <Íà 
c'emf)'tor ha f·amma, solução esta [ co1:1·erite .armo, que é a b1ogr&- Revista do Instituto de Estu-
que ó P.a:dre M-ateo apres:ent..q, do. \')lua de um-a menma consagrada. . . : , .. ,. 

.,. · \h dl a Mal'i'a Santíssima. ecos Genealog1cos. que na .. ,J .fl.-
tan•do-a.s uos me ores pre ci- • . .rosé Ca. a devór aos numero·s anté'. 
c,.,-s posslvels. N-o Prefacio do Pe. Ros,si·, 

S J d P · t · · riores, à'o3 quaes iguala no e,s-Na seguüda ,parte, então, o . .. o en;nona o univers!''.a-
illust\·e escriptor entra em pi,r- rio de P.adua, este resume a. vida met-ado aputo ,ctll\\ que fói .edi-
meno,izados estudos sobre o de Maria Filippetto "uma pequ"- tadô. · 
"Retiro ·dos Àpostolos", qu'e ê nina àlma encharistica: alm:;, A todos os que cultuam as lrà
explicado d'e maneira fh·n1e e ercondi"da \<\O · mundo, qu·e vive ãlções de nosso povo, todas el-
simples que consegue reter .a o,t- Intensa.mente do amor de Den, 1 . 

e -no a1nor c·e ·consL1ma v1·ct1·n1? as Jmp,·eg,nadas do esp1rito ca-te1~çã·o do leitor e, dess·~ motlo, ~ ·• 
:lemonstra a ext\'e:ordir.ari·a i11- lgnor·-1da "• 1 -thoüco e portanto merec~c-r~~ 
flti.l:'ncla de,ss·c acto reltgiosü E ,náis adiante: "E' {lma don-1 do nosso apre~o e attençao, e 
quabto á -cüi1l.tlat1ha aposto!ica zell1hh·1. ia.lügre e Vivaz qu-e fré-1 sulhl:tlàmente grata a Jcibur-a, d'a).
Romana. qu'elffa a escola d!stlnguindo.se l qmi,lla revista'. em que :Sé_ 1·enec-

Em suma, •a. obrá do P<l.ctr·e ~elo engehho e ·ailigenda. De- tem as act1v1daxles do lnslttuto 
Mateo êom,titue um grandioso pois, frr:da poi; terrivé'l cnt'ermi- d·e Estudos Ge.nealogico,s 
esforço bem catholico em prcl 
da obra da Igreja d·e No·sso SI'- I 
nhor J·esus Christo e }:>or. cons-~. 
;::uinte a Editora A. B .. C. qu_, l 
ãi·stri-bue e-ntre nós esse livro, 
meri>ce todas as melhores fe
li~! ~.ções, 

-LEITURAS CA THOLICAS ! 
t 

htoc1dade nsonlla dê um_filho, até I elas e as artes em consonàrlclll; lliettrfüdo destemidos muncios 1g
hontém esperáhça e cohfürtó; da~ · cGn os legitimJs pen<Jores da al- i hotos e gentes bi'avias, foram e 
qlli por deante sautiadl! ijl.le sel'â mr. humana, as propPias virttl<les i étlhtlhuam a ser os vei·dadeiros 
cllrtida com iagi·iinas. tram, de certa maneira, cultiva- 'ccnstructoi-cs da Civilizaçãó. Dahi 

Entretanto a actual glll!rl:ll. das. Por isso, na Grecia, como ém por dêahte tàda ordem saciai de• 
contra âqtic1Íes tlois p.aizes, é um'. R_oma d<:sabrochou m:1a ciYilizà- veria estl'\!ctur8.r~sc sobre os prin
!limplé.s épis'câio. ~ tristes a\lofi- çao, florm um humaí'llsmo. c1p1os do. Cathohci~mo, ?º?. pena. 
t.éciméntos que nella se desenro- Depois da vinda de Christo, po- de cahirem a~ n~ço~s c1vll!zad1s 
iâm, são consêquencias tle erros rém, poissivel já não seria u'm au-. naquelle e~t.ado ~mda inferior ao 
pl'ofuhdos, os quaes devemõs dis- thentico humanismo. nem civfüza- da barbam, antiga ao ttual se 
cernir no enredo dos füctós his- ção digna desse nome, selh que a . refere Pw XI· 
toricos mas sobretudo das idéas I Lei No·m do Evangelho vfüsse co- ' "Athenas e Roma. antes de 
·e dos,costumes. A ameaça, se bem roar a observancia da lei natural jesus Christo, - escreve Lacor
que cada ·vez mais remota; d~ um e inspirar a feitura das leis po- daire, - chegaram á civilização; 
· conflictó a .S:e g'eneralizar por to• litic~.s. nias, desde que o direito evange
do o orbe, é _um indicio l:ie peri~ 0 sa\ll'Ífieió do Calvil.rio é effe- lico foi promulgado, todo povo 
gu ainda._ maior 'qUe !ml)órta ter ctiVanl.ertte ó gl·ande tlivisói· da que não o reconhecell ficou, em 
P[ese~te µão );)ara tefuer, com@.se S:istoria. Attêstanl-nô os pi'tJprlos rê1âção aos povos christüos, num 
fyra irre~edlaVel, lfuH; ~ara saber historiadórés irtcrêi.ts,. dada 0 ustl '.;st.ado de lt1fel"ioi'idàde que ma!3 
vencel-o. . constante de se l'l!fêrirêm aos 1l1spitil. desprezo do que compai

Ha do~ annos atrás, numa de acontecimentos do passado segun-, x~~\ Antes. de Jesus Christà, • o 
suas ultimas e monumenfaes En- do tenham transcorrido Antes ou, dnei~o urtlver5':1 e perfeito, nao 
cyclicas,· o Santo Pad\'e Plt:J -xt bepois de christo. Lembra-nos is- : existia para mnguem: tod~s os 
já nos advertia com a sua excel-1 so, dia por dia, o calendarfü g-rea I pov_os. estavam no. mesmo. mvel, a. 
sa autorltlá.iié de \rigarfo de Jé~ ~riano, que em vão os Revoltitil:l- · esse _restJeitl:l; pot ~oh~egumte, era 
s\.ls Christo na terra: "Povos in- narios de I 789 ou os discípulos de possivel, n~s_sa misena co:nmum, 
tei1·os se eiicontràifi no per!P;:o de, Augusto Conite procur,aram subs- l l:llte, i.tlti legislador /avótec1do por 
recahir em Ulfià barMl'ie )jéiôr j tituir por obsolêtl:ls projectós, que : c!rcutnstai:lcl_tls fell.zes de raça. 
9\.ie aquella em. que jazia a maior ainda hoje ha quem goste de fa-' teltl.po _e . cll!llª· sobretudo por 
parte do m.Untfü ·âo ap)>àretel· o 2:er como para indicar ufüa nova I Um.a prntecçao seci·eta da :.Prov1-
bivino Reifumptor". (Ertty~tlM €ra eujas datas as folhinhas de•: dencia, elevasse 1!-ma naçao .. a 
Divinl Fiedemptoris"). · vem registrar chaní.llhdo a atten- ! certo !?!1u de polldez de espmto 

Notàe bêín. O pêrlgo que afuea- \\ão p1fra l'actos e pel'sonàgens de I e rectidaó t!e __ costumes. Mas ho• 
ça a socte'd9.dé hôfüefüll. ~ tlll sél.' re'léVó naciôil.al. Je que o Evangelho _ appar_eceu, 
. , · _ . ,~ . . . " que o fana'! dà }:lerfe1çao esta ac-

co~d.uz1da . ~. um . es~_a<;l? , ~mda , A tU\1-mãl, da histo~la 1,m . an- ceso aos olnos de todos, , 0 povo 
pe101 que. o tio paganismo Mitigo. tes. e ~p~ls de Chll~to Ilão _ê que O repelle, condeml1a-se ne
. comprel\énl'.le•se -que é.ssim si!- Uma ct1y1Sao convencm1?-al; ~()tno ces.sa1•1amente a retações de uma 

• rma Jl<'qn<•na alma no j ,,4 
-JH'queno caminho - Es
colas Profi.ssionaes Sale
s-lànas, N.idhcroy. 

As Leituras Catholicas são ttlna 

ptibli'C',açã;o mensal ldeada por º· r 
Bosco, rt111da'do1· dos Salesianos. 
ou<' ·a in\ciou M. Itália em 185'L 
nojc publicam-s<' nos n1ais Íti,

pól'tal1tes idlomas. Süa pub!icà
('.ão ein portuguez iniciou-se ·em 
Nlctheroy, em 18M, sob à diree
ção do Revmo. Pe. Prdro Ro'ra. 
Sflhem todos os meires, em be\10 

o 
Ja. Os povos pagaos da Assyria a que . situa a Idad~ Media ~htre órdem inferior, às quaes não lhe 
ou ·do E~_ypto; da, G~ecia_ ~~ de ª par_tilha d? _Imperw ?º _Occiden- permittem sustentar confrohtó e 
!'toma, como os barb.aros habitan- té e í1, tornada do Constantinopla. o fazem vegeta-i·, se elle ainda. 

··tes'·das selvas germanlcas otr das pelo~ turcos, ou·ª _q!-)e faz dos des- 1 persistir, numa invencivél e ver•g. e· ~ plànicl~s .... ª~!atic_as, ... Y!Via_m, _na- cob~imep.tos. mar1timo_s O marco gonhesa barbarie. 0 Ev.angelho 
8"/l l(f H . ~ quelle perioêlo. sombrio da l'ilst'O- l lnlc1al dos chatnadl:ls temtios nm- reuniu todas as forças civilizado-
'fl 'li..,;, U ~- .ria, _da humamdade que precedeu I der~ós · _ . ras dispersas antes pelo mundo, e 

a vmd.a do, Redemptor. A um Nao: Trata-se '.ealmente de quem aspire ao bem e á gloria, só 
p'ov.o escolhido e destinado a I duas eras profurttla e essenl:füH- ahi os pode procurar". (Lacor<lai
a~uardar o 1\1:essias, fôra enl;J.'êgue mente distinctas, tle dllali humá.0 re, "Cônféi-ences de Notre-Da• 

agrade·ce !:Jehhorada aos amig1:>s que a confortaram no dolo- '.O deposito da biviha .. Revelll.çãô, l'tidàl:les - e efu vão se pi·ocurará me", 32." conf., 1845). 
ros"o transe p1:>r qu·e acaba de pas:>ar ,e convida-os llara assts- no qual .~e comprehend!a á lei di• ti·ea.r l,pna tl!foeirâ ou quarta! Sim,· Jesus Christo ~ a pedra 
tirem á missa de 1.ó dia que sera celebrada 2.a f'êlra, "dll.1 8, ã'S vl~a positiva, ,gravada nas, pedras, , ~~d•lcari_tm-se ª~ coi~di~?Cs _do angular!. Infelizes a~ nações que 

, afnh \:le ttü~ _ liofü hJ\Us íiilgurá!l."ça gel'%~ro . fiUlfül.ito, Ulna ve~ rettudô o desprezam. Só não é illtisorio 
8 horas e trreia tta Matriz dê Santa Ceellía, !o~ h~ln\fus sou~m o que de- peló tá.ligue tfü Christo. t> Espi- J o progresso, nem fictldà a clvill-

1
. viam fà~l' · pàl:a segui!- a iei fül.- tito s_attoo 'Vféra r'éhl>vai· a fabe 2ação dos povos que O têm por 

Pede-se não dar pesames após a missa, tutlU e a cottservàsiie.ttl. 1n·col\ittie l'l.a terra. Virtudes puramente na- 1 Rei. 
r- ._z _:_?. r-·_R u __ -,~:; .: :.·.~pp ! d.'.'i'.Lo/ .... ,- f-5' :y-:-: ,--···--·~ ........... . 

i4.à CONSULTA 

PATENÀ 

CONS. ~ Quê slg11íficação tem nâs Mi~
sas -C'.!ntatlas o ac:to t1ue pràl:lca o súh-diàcono, 
1 icando com a patena debalxô élo véo de hom
l·ro, àfàsta\:lo ôo altãl' àté ó h1omet'ltô de en
lre\làl-a a·o Celebi'àllté? (X. ~ SÃO PAULO) 

Radio Consultas 
RESP. ~ Não cohcorda\n todos os Lt

turgi1itas na significação l:}Uc i)ossa te'i· ·iün 
tal a'Cto do sub 0dla'Cort0. l\foíls. Piene Baüffol 
por êx~miiio em suas "Leçolis sur a la :\1es
se" - Paris, 1919 faz a S(%l1ir\te perg-untu: 

(Lidas ás 4as. feiras, na Radio Edu~®ta F0.ulista~ 
pelo Re.vmo. Pe. J. L. da COSTA AGUtAR~ S. J ,) 

"Porque tanta honra a uma patena vas1a~ 
Está elia cel'tamenrn vasia? (res1l(;l1tle ·eJte) 
no ORDO II; isto ·é, na, litu1·gia romana emi
grada em paiz 'C'áriovingio, mas pode hem du
vidá.r-se qtie esrn p.atena estivésse vMia i'lln 
Roma, á oi•igem da rt1bri'ca que concerne (:\o 
actn sup1·a-indlcado do sub- diacono). Crn
jecturo ("contiílua l\Ions. Batiffól) ttUe e1.l-i. 
(a l)atenaJ co1ltii\ua os "Siàl1cta". (pag. 88). 
:Entes Sancta seria\11. na opinião do mesn\o 
doüto lit'm'gista, as especies eucharisticas re
s,ervat1as de uma Missa anterioi', e (j_ue a,1\·(i
sentadas ao Papa â entrada da basílica,, as
segurav2m ele u1h_a forma sensivnl a contl
nuidó.de do sactificio. (Pag. 91). 

Oütrós autores lltllrgistas nãó v0m 1m1·ém 
nesta· "honra prestatla a uma patenü alnfi:L 
que vasia ·•, senãú a vene\·ação que a lgn~.in. 
quer que tenhamos para com este instJUlll'ilU•· 
to sagi·a'do. 

16,ª CONSUI,T A 

ESPIONAGEM 

CONS. - Será licita moralmente a espio, 
nagem? (B. T. V. - S,lO PAULO). 

RESP. - Entende-se por espionagem. clll 

· ~I'eios r,erféitamente ·licitos seriam, por 
e:xemplo; a leitura constaiite, feita por pec'.'Í
tos de mappas, planos, annuarios. revistas e 
periodicos militare.s etc.; as Í\fomorias dns 
Addidos Militares enviadas periodicamcnté 
aos respectivos governos. .Estes adàidos, 110-
rém, longe cio que muitos poclei'iam suppr\r, 
não trabalJ1am dentro, mas sim ao lado cl.ci 
serviço de espionagem ,do proprio paiz, A 
este serviço pertence uma mult.idão de pes
soas; õe iodas as cat-egorias, classes e con
dições sociaes. 

Outro melo licito é provocar por convnr
sas sàbiam-anie dirigidas, revelações cl-e :c;,i

gredos entre mil e tuna perguntas perfeiia
mente insignlficahtes. 
, Meios illicitos moralmenté, serialll ttldo:; 
a~uel\es t1ue altentass\fü't C'ólttra 'ó bireito Di
vill'ó, ilil.ti.ti;lil Oll 1lúsitiVO; 

O liso, pt>l'la11to, tlim l\\ei'óS l\a és\liofül.
gem deve tal\l.bei\i subo1'tlil\a1·-se, e111 1·ec1a 
moral, ao I•'im supremo do homem sobr,3 'l 

tel·i·a: a sálvação dà 111·0\lHa altua. 
Sendo ·este \.\fü befü sobi'êhafüh\l esta fü\. 

in'en'!\'álheht'e acilüa · do bem p\l\'aln'ént'é 11at,1. 

ral que seria a salvação da J)ropria Patria 
te_i'l'"ena. 

16.ª e 17.ª CONSULTAS 

INTERCE%SÃ_O ÔOS SÂNTOt 

sentido restricto, o conjuncto de actos de ck· CONS. - São Paulo em I Tim. 2-5, diz: 
t.étlninadas pessoas chamadas Elspiasv- .detsH~. ·-''+ia ;um--Sé-mediai:lor -entrê Deus·-e--:o.sJ:iomens, 

· i1adas para a observação ott inquifltãü Üo:~ :christo· \.lt\sus.h Ôialhe· ãisto e dás pãlà;;.r>ls 
'· i:fegredos militares das diversas nações, .prin- de, Chr.ísto: "Ninguem vae ao Pae _s.~nf!p.;; por 

r ciJ)àlmente rivaés em séüs Pl'ójecfos Mfgeit.o- , n'ilffiJ'; como à . l~l':eja Ci;itht)llca ensi11a · que 
,·inicos. . ' d?!Vi!h'lõs orar ã Virgem MaÍ"líi e -'aos:;,ã~l1Jos? 

O objectivo da ·Espiona.tem de um Estado Põíf!i'ã citar•l'tie Um unico tl!:xto,.,. flã b.ibl!:l, 
.· é surprehender quanto mais possivei dtYs ~e- ~âiÍâ pf'ovar (ttle â Virgem IVlària ou os sãl1tos 

gredos dos outros1 deixanào 'escapar o foêíiós J)õdéln ser tàmbel'li os ríõ§!!ós· mediit'í:lõf'ês jlãra 
possível dos ptoprios. êõ"m Deus (ÍL P·. C. = S .. to PAULO) 

A moralidade da espionagem depenrier.l· 
naturalmente dos processos empregados par,í, , tlONS. .;-- Põrqu~ ó Apostblo . São Páülo 
serem obtidos esses segredos. ' ···dia~~ ao éarcereiro (1) d11 F~os ('!;)., 0::-é,~ 

.De fãéto, híl. meloa ~ ~~!ô~- -~-.,..~-"-'- ~J'- --- •>, ·wa 1ifi''ª 

ós guias da igreja romana, mant!a fazei' ph;
·méssas e pedir intermedia~ão 'd'é Saritõs e 
santas e at~ âê atmâs pàrà salvação? quando 
â Sibila ensina (l) qlle Jesus tllssé é\.l s"ou o 
éàh1inho da verdade e a vida; cbmo se en
teht!e isso, ~l.ieffi êstãrá êõm ã vérilatle, ã Bis 
biia óü os reprê§entante·s d~ Roma? o Abbi;
tolo Sã~ Péêlrõ élisse que dos di,Ú iiãtl 11a · ( ! ) 
oütro nome entre Deus e os homêiis em que 
devemos ser salvos. (D. M. - SXÔ PÁDtO). 

RÊSP. - Ôs catholicos estâõ dê t1le\lô 
àc'cordo de Jesus êhristo Homem se\- 'ó tliil'co 
iVreàíacior entre beus offendldo e ós h'ôitl'éns 
Mfo1is1wes. Mas hâ füêaiaéloi· e niefüaJo:. 
QhD111 ilehis s'éi.ls hl.'el'ltôs intmihrn ht)s tel11 ili 
foi Só e Sõ Nôssó Elenhor Jêslts Ch~·islo 
Hl:lmetU. mim é o riu~ pedê. \itH· totltis sétn 
p1;écisar que ninguem peça por :tlllle. Elle é 
ó que alcança ó qu~ pede em vista sl'í de 
sua dignidade. r.ras não ha pérsoliagem tão 
àlto colltlêado, quê I\ãõ tehhâ prãzer ile taz,11· 
a ,pedido de um amigó aquillo tiue já ha,vh\ 
dé !l'ér sl resolvid:o fazer. Ilógn, sêparemns 
éttt classes os te;,ctos que os protestantes ci
tam contra a intercessão dos Santos. 

1,a Classe. Textos <iúe negam exphi~1:,f.,
meilte outra mediáção qüe ilão seJà a dê 
Christo. Typo: Ha um só mediacior, etc. 
RESP.: Os anjos e os Santos não são medb.
dt>res ilo liiesmb sentltlo. 

.2.a éiasse. Téxtos que dizem ser por 
Christo que nos vêm · todos os privilegio,; e 
bençãos do Evangelho. -Typo: "EU souª·
Cal:ninho1 a Verdàtlé e a Vit1a1 tlingueni. 'vefü 
ao Pae senão por mim·• (Jo. XIV, 6; Eph. H. 
13, 18; Rom. VI, I, 2,1 Petr. II, fi). RESI'.: 
Tudo nos ·véin· de dfirislo "co.tlsaiiter'·. tstõ 
é. Chrlstô é a fonte, a l}ausa. Os Santos o!'! 

canaes, tis ihstrumélllfü; pelos quàtls 'os pri
vllegios; as béfiçãos êlo Elvangélho l::Íiégam at€ 
nós. · 

3.ª Classe. Textos que declaram ser por 
Christó qUe fiósiã.s prece§ e ôraçõés deVen1 
sei· t.-e!ta.s. "Si v.és ped-17.i-à:es a. meu paé a1, 
Ili~: ~- • l\a B~ mil& vi>.1,ã 11, lia 

1 

dar" (Jo. XVI, 23, 24:l3-14). RESP.: :IDm 
fütlas ás ot·ações qüe · a tgreja catholica ot
ficialtlertte fozó. nas Missas. pedindo a inter
ces·são dos Santos, termina sempre com "I'er 
Dominum nostrum Jesum Christum, etc." 

4.ª Clàsse. Textos que se referei11 á de
negação que anjos e apostolas fizet'ain ao 
cuito de veneração ou adoração que lhes qui
zeram tributar. Typo: "Eu me prostrei a. 
seüs p'és paht o adorar. E. elle me dis~e: 
Vê hão fil~as tal. Elu servo como tu e teu,, 
irmãos qúe têm o testehitmho de Jesus. Ado
ra a beus'' (Apoc. XIX, 10:XXII, 8, 9). RESI'.: 
ó acto ão antoi· do Ápocalypse não foi rle 
ador~ção mas de reverencia aigo espalh-üa
tol:la com·o de t·esto ~ tão commum entre os 
ô1"i'éillaes: Doutra ~rtê, si ainda nestes nos
sos teiíipós pôdé \rer-se nos jôrhaes a photo 
dá ~mbaixa.Mz dê França ajoélhada ao nés 
tia actuai Rainha de italia. não é muito que 
São João Evangelista se ajoeihasse rleartte ele 
Um Ardo c\J.jâ natureza êra muito superior a 
s\.\à. 

Quanto á. intercessão em particular da 
Virge~1 Marie. temos ilo Evangelho esper:ial 
menção como pode ver-se ·tendo a. nanacã'l 
tlb i\\ilal;tre tl.as BtJdas de Canã. . 

b Rev. R P. C. pede que se lhe cite 
"um unico textb eia Biblia para 1ii'ovar que a. 
Virgem Maria, etc.'' Quanto á interce'5S5') 
de Maria tc1i1os o milagre citado acim'l; 
(Ío. Ü). 

Quanto á ihtet·céssão dos An.Jos e dos 
Santos consulté ó Rev. Pastói' 1fara os Tiri
li.\eÍl'tls: Gtlil. XIX; iil, 20: XXXtiI, 26: Juize.~, 
IV, 13: Tobias, IX. Para os segundos proce
âéí'füfü:ls assim. SI conseguirmos provar '1118 
São 1'1àüio; poi· eicéiliplo, i·ecôfrià a ihtetcé5-
são das orações dos christãos ainda em vida, 
é pura logo evidente que não haverá difficnl
dâdé em que se invoquem os já mo1;tos e j:i 
cllr.tos li.a B"emavenfüra.nça é )ior conseguinte 
amigos de Deus. Ora bem. N:ão é um, são 
val'ios os textos paulinos neste sentido. 

"Eltho11td0vosi irmãcts. por N. S. J. e. e 
pela caridade elo Espírito, a comhater com-· 
migo. com as orações e Deus para que eu 
esoope aos rebeldes da .Tudea" (Rom. XV, :lO). 

· "Rogae pol' tôdos os Santos e por mim afim 
de que me séJa, dàdo ahrlr tis lahiôs é pr1;-
gar livremente o mysterio do EvangP.lho 
(Eph., VI, 19). Pêí·!'ievé!'ãe êm oração .•. 
vrando ao mesmo .tempo tambem por nõs pa
i'à qúe Deus nos abra e. porta da palavra 
(Õô1., VÍ:, ·2.3). Poderia ainda citÍR.r I Thes,.,. 
Y, 25~ Belm, XUl; 18.·U.J.o 
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I SAO ELEMENTOS 
• Venha ver, em nossa 
Secção de Nbvidades 
para Senhoras, o moder
nissimo sortimento de 
artigos e a variada col
lecção de cintos, lenços, 
echarpes e sombrinhas, 
nos modelos mais em 
evidencia nos centros 
que dictam a moda. 

. '-- / 

QUE DEFINEM A-- ...._ 
, / 1 

El'EGANCIA FEMININA 

r';: 
" 

.... ·-,,:;:-· --

S~ão 
Ftl1!rétníio. riasêeii em Carthago, 

'de paes- christãos. Orphão de pae, 
;su,a mãe porém, .educou-o com o 
:maximo cuidado, procurando for
. mar o seu espirito segundo os 
:principios de catholfoismo. 

Desde muito cedo, a sua intel
-llgencia, a sua graça, a sua do
çura faziam com que fosse sem
.pre por todos louvado e admira
tio mas nada disso enchia de 
vaidades o seu coração pr-0funda
mente humilde. 

O mundo foi0 lhe occasião de 
tentações subtis e fallazes. Sen

:do tão estimado, teve oceasiões 
:frequentes de-·órilhar ·nos ·:lugares 
ide maior re.a9.ce social. 

Mas Deus não o quiz no mun
·-do, -e elle mansamente seguiu a 
-suà vocação. 

Fmgencio lera· um sei·mão de 
:sto. Ag-OStinho -em que tratava das 
ivaidad~ do mundo e da brevida
:.-de da vida. Foi ter, depois de 
, muito meditar sobre esses dois 
:'pontos, com o Bispo Faust.o-, su
·perior de um. convento de Byzan
ccio, e pediu-lhe que o recebesse 
:entre os seus monies, Fausto po
:rém hesitou com medo de que uma 
:pessoa de tal coridiÇão rião se ha
bituasse com os rigores da vida 
regular. Fulgencio, com a -humil
dade que o caracterizava, disse
lhe: "Aquefie que me inspirou a 
vontade de lhe servir, póde me 
dar forças de vencer a. minha fra
queza." 

Fausto, admirado com uma res
posta tão sensata resolveu :admit-· 
til-o. 

A sua mãe, que tanto cuidado 
-tivel'll, em lhe inspirar princípios 
catholicos, foi ter. com o Bispo 
Fausto, e pediu que mandasse o 
seu filho voltar immediatamente 
com ella. Este porém_, venceu 
mais essa tentação, permanecen
do firme na attitude que tomãra. 

A CA0SA No. 1 NA PRA1;A DO PATRIARCHA 

8 DE JANEIRO 
' ' 

Fulgencio 
No convento, foi sempre um 

exemplo de humildade, e obedi
encia, e ninguem se penitenciava 
como elle. 

A perseguição do rei vandalo 
Humerico expulsou a todos os ca
tholicos de seus lares, indo F'ul
gencio parar em Roma, e depois 
na Sicília. Dois annos depois vol
tava para a Africa, onde devia 
assumir o Cf\~-O de Bispo de Rus
pa, uma das maiores cidades de 
então. A stta posição, porém, em 
nada mudou o seu genero de vi
da. Algwn tempo depois o rei 
vandalo Ti:asimundo exilava-o 
. com muitos outr-os :bispo,!j, .Jl8,l"a- . a -
ilha da Sardenha. Só V-Oltou de
pois da morte do ty:ranno. Nesse 
inte1,1m, esa.reveu grandes obras 
contra o·-arianismo. 

De volta, s. Fu:l.genclo se en
tregou de corpo e alína ao traba
lho de reorganização de sua dio
cese, pois na sua ausencía, varias 
abusos se tinham .infiltrado. 

Tudo porém, fazla com brandu
ra, e até a sua firmeza inabala
vel, parece que era a,n.enizada 
por um tr&nsbordamento de cari
dade. 

O seu lemma sempre foi se su
jeitar â vontade de Deus, princi'
pabnente nos transes mais duros 

da vida. Viu-se isso na sua ulti
ma doença. Atormentado por do
res atr-0clssimas, que só por si lhe 
conswniam a vida, tudo soffreu 
com maxima serenidade e resigna
ção, encontl'\1,ndo ainda '.forças 
para pedir perdão a todos por al
go que por acai:o os pudesse ter 
m~ado . 

O exemplo desse santo batalha
dor nos é precioso, pois soube al
lie,r o temperameRto do luctado1·, 
violento e desabusado, com a man
sidão e humildade mostrando que 
não são entre si contrarias essas 
virtudes, Podemos pois, como el!J.e, 
ser .caridosos, sem sermos fracos, 
e energicos sem sermos mâus. 

Emporlo, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos allmentfclos, pães e 
biscoutos de todas as qqali
dades - Aprompta.-se encom
mendas pará casauient,os, ba-

ptisados, "soirées", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 

Casa Santo Antonio 
-Dl!l-
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-- -Grande sortimento de artigos religiosos em geral -
Fatiricá·de-imagens - Offieina de paramentos e estanda.roos 

Rua Quintino Bocayuv.a, 76-A- C. Postal 2906 
SÃO PAULO 

-LITURGIA 

co.- MUNI CANTES 
Com o nome de bemfeitores siste apenas na r.apida menção Nosso Senhor Jesus Christo·. 

insignes da Igreja, da paro- do mysterio cele_brado. Uma affirmação tão explicita 
chia, vivos e mortos por quem *** da maternidade divina é fei• 
se rezava, inscreviam-se so- No Antigo Testamento ve- ta com o fim de combater a 
bre os diptycos os nomes dos mos Moysés, em sua oração, heresia de Nestorio ( 431); e 
.mortos illustres, martyres lembrar os nomes de Abra- a expressão sempre virgem ~ 
que a haviam glorificado, der- hão, vosso filho, de Isaac, vos- uma resposta a Joviniano. 
ramando seu sangue pela fé. so servo. Os tres jovens Talvez cause admiração a. 
Seus nomes eram in-vocados lançàdos na fornalha excla.- ausencia Ge S. José, o grande 
e não se reza.va por elles. A mavam: "Por causa de Abra- 1>rotector da Santa Igreja, co• 

. listá que continha seus nomes hão, vosso filho, de Issac, vos- mo o fora do Menino Deus. El• 
era o livro de ouro da com- so servo, livrae-nos"... Deus le não é citado nesta ora-ção 
munidade. prometteu a Ezee:hias a sal- pela seguinte razão: No Canon 

A collocação dos Commu- vação de Jerusalem em atten- ·Jda Igreja de Roma não se fa. 
nicantes depois dos dois me- ção 0. David,seu s-ervo. ·zia outrora menção de .santo 
mentos explica-se porque es- Assim faz hoje a Igreja: talgum que não tivesse sido 
tando -os referidos santos em menciona os santos para tor- ,martyr, e só se celebrava o 
communhão com nossos ante- nar mais agradavel a Deus !Santo Sa.crificio sobre o .. corpo 
passados na fé, é justo que nossa oração. iou as reliquias de algum santo 
glorifiquemos sua memoria "Unidos em uma mesma martyr. Os 12 santos martyres 
pelo sa.crificio da Missa. A communhão Primeiramente do Communicantes soffreram o 
m~or parte das igrejas · ti- honramos a memoria da glo- )nartyrio na Italia, ·e.

1 
muitos 

nha seu Communicantes pro- riosa sempre Virgem Maria, :delles em Roma. 
prio. O nome da SS. Virgem Mã-e de Jesus Christo Nosso =- p·edro, pedra sobre a qual 
e dos Apostolas estão em to- Senhor e Deus e . depois tam- Christo edificou sua. Igreja, 
das as listas. Até o seculo IV, bem a de Vossos Bemaventu- príncipe dos Apostolos e pas• 
além de Nossa Senhora e dos rados e Martyres:- Pedro e tor das ovelhas, a quem foram 
Apostolos, só eram invocados Paulo, André, Thiago, João, ~enfiadas as chaves do reino 
os martyres. Nessa epocha é Thomé, Thiago, Philippe, Bar- do Céu. A' imitação dos pri• 
que a Igreja. começou a feste- tholomeu, Matheus, Simão e @eiros Christãos, que não ces
jar · os que hoje c11amamos Thadeu, Lino, Cleto, Clemente, savam de pedir pelo Vigario de 
confessores, inscrevendo seus Xisto, Cornelio, Cypriano, Lou- Christo na terra, oremos mui• 
nomes nas listas. Encontr.a- renço, Chrysogono, João e Pau- fo, sempre, por Sua Santidade 
mos então Oregorio, Bento, lc, Cosme e ·Damião, e de todos Pio XII gloriosa.mente reinan
Agostinho, Jeronymo etc. O os vossos santos, dignae-Vos te. 
termo . canonização teve sua permittir que por -seus )Ileritos , Paulo, que de acerbo inimigo 
origem no facto de se insere- e preces gozemos O poderoso de Christo, passou a ser seu 
verem esses nomes no Canon. auxilio da Vossa protecção. Pe- vaso de eleição. 

*** lo mesmo Nosso Senhor Jesus André, que saudando a "Cruz 
No cabeçario dessa oração, Christo. Assim seja". preciosa" lhe supplicava o re• 

a rubrica do Missal romano Esta lista de santos meneio- cebesse como discípulo d'A· 
assignala as palavras infra nados no Canon não pode sof- quelle que nella morrera por 
(pro intra) actionem, duran- frer modificação alguma, a não nosso amor. 
te a grande acção do sacrifi- ser por um decreto do Sobe- Thiago Maior, irmão de São 
cio. rano Pontífice. João, que mereceu, com Pedro 

A oração Communicantes **"' · e\:João a graça de ser testemu-
soffre certas mudanças no de- n·ha da Transfiguração, 
correr do cyclo liturg.ico. As A SS. Virgem, rainha dos '· João, o Discipulo Amado, d 
cinco festas maiores: Natal, martyres deve ser nomeada na 

d Evangelista, que como aguia 
Epiphania, Paschoa, Ascen- Missa antes de to os os san- s~ elevava em vôos magnificos 
ção, Pentecostes, com suas tos, pois a Victima é carne de a6 falar do Verbo feito ,homem. 
oitavas, têm C'ommunicantes sua carne. Elia _é invocada co- Thomé, aquelle cuja. duvida . 
Proprios. Esse, variação con- 1 mo Virgem e Mae de Deus, de 

V• ............. , .. ~ . ...~ 
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1J. easa preferida pelas melhores familias de São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
-[)-

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N. º 426 - Fone 5-4229 

"" ,,.,,.. __ ,..,,.,,,..,,.., .., ., ft;.. ,..,,.,,.,,.._A,,.,.,~ ~-~ft~t"t-:ftftftftft 

Palavras aos Cc.nsregados 
Meu lrmi"."'9 

Para satisfazer os desejos de varios Congregados, muito fervo
rosos, h-o-je te apresento umas "Regras de bem viver", colhidas do 
Padre Arvisenet. 

1) Levantar e deitar em hora certa. Cede á natureza o neces
sario repouso; nega á sensualidade o excesso de descanço. Bastem 
quando muito oito horas de somno. , 

2) Ao acordares, eleva sem demora a mente para Deus, offe
rece-Lhe teu coração, arma-te com o signal da cruz; levanta-te 
promptamente como servo fiel que· obedece ás ordens de seu amo.· 

3) Faze oração vocal, emprega certo tempo na meditação. Sem 
os soccorros da oração te é impossivel viver virtuosamente. 

4) Dispõe-te para a Santa Missa. Por um quarto de hora, re
colhe-te mui devotadamente para commungar; d~is da sagrada 
çommunhão, demora-te, como antes, tempo convenien!6, em acção 
de graças. 

5) Serve-te do exame particular para conheceres teu progres
so ·na vida espiritual. (Toma destes o ponto quP. te julgares mais 
necessario) . 
· 6) Acautela-te da dissipação, acautela-te ire diverti~tos 
prohibid-Os, acautela-te de gracejos indecorosos, :,utll!tela-te de fa
miliaridades ainda quando apenas inconvenientes>. 

7) Entrega-te a estudos ou occupações de Í1l'.J estado, e evita 
a leitura de escriptos frivolos e romances. 

8) Honra com os teus mais ternos affectos a Sanfü,sima Vir
gem Maria e reza todos os dias o Terço. 

9) Visita todas ás tardes o Santíssimo Sacramento. Nunca dei
xes a leitura espiritual .. 

10) Com intimo recolhimento faze a oração da noite e o exa
me de consciencia. Approxima-te da Confissão todas as semanas. 

11) Indo deitar, conserva no espirito santos pensamentos; as
perge com agua benta :i, ti e teu leito; arma-te com ,o signal da 
cruz. 

12) Encommenda tua alma á Santlssima Virgem e aos Santos 
Anjos; com pensamentos bons, descança na paz do Senhor; si acor
<lares de noite, lembra-te de Deus: adora e orl\,l 

PE. MARIANO 

nbs deu tanta certeza, que ao 
p;i,lpar a carne do Divino Mes
. tl',e, curou· as feridas d-e nossa 
infidelidade. 

Thiago . Menor, que procla
mou que "a fé sem obras é 
morta". 

Philippe, a quem Jesus disse 
em resposta. â sua curiosidade 
de ver o Pae Eterno: "Quem ' 
me vê, vê o Pae". 

Bartholomeu, que foi esfola• 
do VIVO, 

Matheus, evangelista, repre• 
sentado por um animal com fa
ce humana, por ter começado 
seu Evangelho pela serie dos 
a·ntepassados de Jesus emquan
to homem. 

Judas Thadeu, primo de Je• 
sus, irmão de Thiago Menor, 
que foi martyrizado na Persia. 

Vêm a· seguir os Papas Mar• 
tyres: 

Lino, sucessor -de S. Pedro. 
C!eto, convertido por. S. :Pe• 

dro e terceiro -Papa. 
Clemente, que· escrev:eu ~s 

Corinthios uma carta qu~---é . .um 
,_precioso docurrie_nto dos pri
meiros seculos do Christia
nismo. 

Xisto, oitavo Papa. 
Vêm depois os illustres:· 
Cypriano, bispo de Cartha.go. 
Lourenço, o primeiro dos 7 

di-aconos a serviço . da Igreja 
no tempo do Papa Xisto. 

Chrysogono, sacerdote roma
no que com Santa Ana.stacia 
confortava os Christãos conde
nados ás torturas. 

João e Paulo, de nobre fami• 
lia romana, que cheios, de hor• 
ror ante um idolo exclamaram: 
"Senhor, afastae de nossos 
olhos tão abominavel objecto!" 
e foram degolados. Ah! tives
semos nós o mesmo horror ao 
peccado e ao ídolos deste mun
do! 

Cosme e Damião irmãos; 
medicos distinctos e-. grandes 
apostolos, medicos dos corpos 
e das almas. 

SENHORES ALFAIATES 
Casimiras,. Brins, Linhos e A viainentos '? ••• 

SO' na CASA ALBER-TO' 
~argo São Bento,, 40 ---- - São Paulo 
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Critica Clnematographica da A.J. e. E v A N G E L H 0 

Orient&ção moral dós espectaculos Festa d-a Sastada Fam,ili,a1 

Metro com Robert Young, Lew I Tito G:uizar. O pr-0iagonista vê- para adultos. 
Em Jesus devA

mos distinguir tres 
especjes diversas d0 

MUITO CUS·TA CASAR ...... (Da I sical, tendo por centro o cantor ,.p.to e scenas. Cotação: A&eitavel 

Ayres e Ruth Hussey) - O film se inesperadamente enearregado A VIRGEM WUCA _ (Da As
e.borda, discretamen~e, a questão ~e cuidar de uma menina, salva t;a Film, com Victor Francen e 
das dl~erenças de mvel social. A ae um desastre. O r<;>ai..itrl!)e amo: Amúe Ducaux) _ E' um fflm fa- operações: 0 P era
narraçao de um romance entPe .roso · desenvolve-~ dJcS:Cretame~,. conveniente tanto no assumpto ções proprias da Na
um jovem millionario e a sua se- apenas uma rap1da _ scena pod21!a como nas scenas. Apresenta aber-. tureza Div·ina, coma 
cretária desenvolve-se normal- ~erecer reparo· Na? chez;i.,. po- tamente uma infidelidade conju- crear, e conservar 
mente. Algumas scenas que po- rem, ª offe:ecer _mcom>emen~e gal e scenas futeis, maliciosas e as coisas na existen
der!am merecer reparos são .atte- l}/l-ra O publl<:0 . h.abi~do ao Ci- 'irnmoraes. Deve ser evitado por eia; opel'ações pro-
nuadas pelo seu aspeeto comico. nema · Cotaçao · Acceitavel. qualquer publico. Cotação: Máu. . 
Achamos, porfanto, que póde ser r:trias da natureza 
visto por qualquer publico. - Co- o TERROR DOS MA-RIDOS - _FLOR DOS TR0PIC0S - (Da humana, como CO· 
tação: Acceitavci · (Da Paramount, com Dorothy La- Metro com Robert T-aylor e H~y I mer caminhar, etc.: 

mour e .Jack Benny) - O film Lama.rr) - Apresenta este ftlm 1 .' • · 

SURPRESA NOCTURNA em questão, cujo assumpto ex- um agitado romance amoroso. Ha e, finai;inente, opera
piorado versa sobre infidelidade situações que devem ser conveni- ções para as quaes 
conjugal com fim de despertar entemente analyzadas para que concorriam as duas 

DOMINGO INFRA OITJ.(:VA DA EPIPHANIA •I - ~ .__. __ - -· . 

São Luccas/11, 42=5! . 

J;esu-s e que sua mãe 
cortsel!vava estas pa
Oavras~o .seu,co:-aç~ 

(Da 20th. Fox com Preston Foster 
e Lynn Bari) - Film de repol'ta
gens polici.aes. Dialogos e scenas, 
em geral, correctos. Entretanto, 
pelo proprio genero, não convém 
a menores por apresentar homi
cidios. - Cotação: Acceitavel pa
ra adultos. 

ciumes, não é conveniente. Em
bora todo elle não passe de uma 
comédia, o que vem abrandar al
guns de seus pontos, o assumpto 
e· varias scenas tornam-no inac
ceitavel para menores. Acredita-

não dêm ~ugar a um falso julga- naturezas, a Nature
mento dos problemas que encer- za Divina como cau• 
ram. Assim, um homicidio, um 
suicidio, e as graves circumstan- sa principal e a na
cias que rodeiam a vida das prin- tureza humana como 
cipaes figuras, exigem um publi- causa instrumental, 
co de criterio formado, P,ar.a que por exemplo: as pre
sejam devidamente comprehendi- gações dos myste
das. Cotação: Restricto. rios de Deus, os mi
SALTEADORES DA SERRA - lagres e actos seme
(Da CO!.umbia Pictures, com lhantes. _ Estas ul

Quando teve o menino jesus .doze atines súbiif 
com se«s paes, semmdo o cost1.tme, por occasião 
da festa da Paschoa, a Jerusalem. E, passados 
os dias festivos, como vol~ssem, deixou-se Jesus 
ficar na cidade sem que seus paes disso se a.per• 
cebessem; pois juigando que elle estivesse na co
mitiva, caminharam durante tooo um dta, p110· 

curando-o entre amigos e conhecidos. N·ão o 
achando, vetttaram a Jerusalem afi.m de procurai
º· E aconteceu que o encontraram, tres dias de· 
pois, no Templo, assentado entre os doutores ou
vindo-os e fazendo-lhes perg.untas. T~dos, porém, 
que o ouviam, ficavam estupefactos/de sua pru
dencia de suas resposta$. Assim 'q'Úe o viram 
ficaram admirados, e sua' mãe lhe; pi°sse: Filho, 
porque ag.iste assim comnoscó? Eis'':Aue teu pae 
e eu, afflictos, te bus·cavamos; EriUo efle lhes · 
respondeu: Porque me procuravei~:?;< Não sabeis 
que é · necessario que eu esteja ·oêeu:pado nas 
cousas que são do meu Pae? , E elles '·não compre
henderam as palavras que lhes disse; Então des
ceu com eHes e veiu a Nazareth, e lhes estava 
sujeito. E sua mãe conservava todas estas cou
sas no seu coração. E Jesus crescia em sabe
doria, em idade e em graça deante de Deus e 
dos homens. 

A Igreja, em Je•: 
sus, ·-Marfu. e José/ 
a p r e s e n-ta-nos o· 
exem_plo da. famil;ia_ 
ch-cistã. A nota dis•' 
tinctiva dessa socie,. 
dade domestica, pa,.: 
drão daq11-e!Las que] 
irão con:stttuir as::. 
c&llulas da grande 
sociedade civil, é a,: 
obe<lienciaí. J\~ a. ; 
su-bmiss-ão á int~Hi-: 
gencia, o acatamen•'. 
to natural dado a-os! 
que são superjm,e1:f 
p-e l·a ,scfoncia o u, 
maior illus.traçãoj 
nem mesmo o r-es-, 
peito ·· e veneração 
de que esponta-nea•' 
mente é cercada, a, 
santidad1:l de vida.
ou inteireza de ca• 
racter, mas a obe
diencia, a S·U b• 
misirão d-e v-i d ,a;· 

, mos que para os ,adultos acostu-
PAPAE SOLTEIRO - (Da Pa-

1 
mados ao cinema, esse film não 

•mount com Tito Guizar e vae além de uma serie de peripe
Amanda Varella) - Pellicufa mu- ~cias comicas pelo proprio assum-

timas acções constí
tuiam a razão de sua 
vinda a -este mundo, 
de sua Incarnação; 
eram o meio de rea-

Charles Starret e· lris Meredith) 
- A vida calma de uma aldeia é 
perturbada por um roubo levado 
a effeito ~or bandoleiros recem
chegados á região. Os tiroteios 
communs em films desse genero, 
levam-nos a de&aconselhar o film 
a crianças. Cotação: Acceitavel, lizar a sua missão 
menos para crianças. de mediador entre Deus homens. e os 

1 

SENHORAS EM PERIGO _ Por este motivo é que, emquanto nos ac-
(Da Republic Pictures, com Polly tos enumerados em segundo logar durante a 
Muran) - Um jovem criminoso sua vida occulta, Jesus se mostrou sempre 
volta á terra paterna para com- subinisso áquella que o gerou, segundo a car-
bater os criminosos do lugar. O ue e áquel!e que a Providencia destinou para 
personagem principal é apresen- ser seu Pae nutrício; nos ultimos - chamados 
tado com sympathia, que é parti- operações theandricas, - Jesus agiu sempre , cu1armcnte accentuado em sua 

i regeneração. Pelo thema e por com a maior independencia com relação aos 
t alguns pequenos inconvenientes, seus paes terrenos. Nel!as devia, de facto, 
( não convem o film a menores. dar contas apenas ao Pae que o enviou ao 
i Cotação: - Acceitavel para adul- mundo. Suas pregações e milagres eram obras tos. · 

EM EXHIBIÇÃO 

CAPITÃO BLO0D - Rest1icto 
pela Legião da Decencia. 

FILMS QUE SERÃO APRECIA
DOS NA PROXIMA SEMANA 

Crime ~--:., Culpa - Acceitavel 

proprias do seu Pae: nellas portanto devia 
obediencia só ao Pae. 

Foi o que Jesus significou á sua mãe e a 
S, José naquella phrase, á primeira vista um 
tanto aspera, (aspereza como se nos apresenta 
a• nós que não sabemos o modo como Jesus 
à pronunciou; e é certo que a maneira de dfaer 
modifica ás Yezes totalmente o tom de uma 
phrase) : "Não sabeis que eu me devia QC· para ,; f J (..- pela Legião da De- · ? cupar nas coisas de meu Pae . ,. 

•• 

á. autor-idade cons.-: 
tituida. por Deus nessa soci-edade natural., 
- Real-me-nte não havia outro motivo porque; 
Jesus obedecesse· a Jeisé e Maria. Em santi-· 
dade, ainda que lhe consideremos apenas sua.ó 
natureza humana, Elle os superava em grau 
que nãó nos é dado avaliar; na. scieneia Eile' 
era o thesouro de toda a sabedoria. Mas Elle · 
era filho e como tal tinha superiores com au•' 
toridade para impor-lhe mandamentos. Por 
isso, e só por isso, Jesus era obediente a. seus, 
pa1:ls. 

Têm, pois, os paes indiscutivelmente att• · 
toridade sobre os filhos. Si o proprio Salvador,' 
ar:tesar da sua inconteste superioridade "sobre· 
seus paes terrenos, foi-lhes submissos, é signal 
de que todos os filhos devem aos paes ab09 
diencia. 

•• 
Esta autoridade não é porém despotica é 

~-==::::;::::===================-======= 

Quando o anjo Gabriel annunciou a Maria 
que· ella tinha sido escolhida para Mãe de 
Deus, certamente conheceu a Virgem, antes 
de dar o seu consentimento, de modo suffi. 
cient-emente preciso, especialmente na inten
sidade que elles comportavam, os pesados sa
crifícios allJlexos á dignidade insigne que lhe 
era offereciia. O que não quer dizer que Ma
ria conhecesse até as ultimas minucias todos 

.e cada um desse martyrios, como tambem não 
se demonstra conviesse que ella conhecesse 
todos os particulares do plano divino de sal-

Rbsoluta. Ha paes que se arrogam sobre os 
filhos domínio completíssimo. São egoistas 
no amor dos filhos. Querem-nos só para si. 
E delles exigem uma dedicação só explicavel 
caso outra finalidade não tivessem os filhos 
que alegrar e encantar as vistas dos paes. E' 
erro grave que só contribue para deformar a 
educação da prole. Primeiro que aos paes, os 
filhos pertencem a Deus. Os paes são mais. 
propriament1:l depositarios destes thesouros do' 
Creador pois que são estes feitos á sua imagem·. 
e semelhança. Aos paes o que incumbe é o 
grave dever d-e tornai-os dignos da prer-0ga. · 
tiva de filhos adoptivos de Deus que lhes con•, 
fere o Baptismo. Ao en:vez de um cuidado ex• 
clusivo, quando não excessivo, do bem esta,r 
physico, devem os paes procurar para os fi• 
lhos a formação de uma piedade solida, inf• 
ciando-os assim que seu desenvolvimento o 
permittir, na frequencia aos Sacramentos -e 
- o que é fundamental no catholicismo - na 
pratica da mortificação. Carta Encyclica "Summi Pontif icatuf 
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VIII 
sendas do erro, haver sorvido os amargos i-. o.ctos 
da Inveja e da vlolencia. 

43) Entrementes, Veneraveis Irmãos, o mun
do e especialmente aquelles que são attingidos 
pela calamidade da guerra devem saber como 0 

dever da caridade christã, fulcro fundamental 
do Reino de C4risto, não é uma palavra vã, ma$ 
uma rea1idade viva. 

Vastíssimo campo· se abre á caridade christií. 
em todas as suas formas. Plenamente confiamos 
em que todos os Nossos filhos, especialmente 
aquelles que não estão ainda provados com o 
flagello da guerra, se recordem, imitando o divino 
Semaritano, de todos os que por serem victimas 
da guerra, têm direito á sua especial piedade e 
auxilio. 

A Igreja c,atholica, cidade de Deus "que 
tem a verdade como rei, a caridade por 1ei, e por 
medida a eternidade" (St. Agost. Cart., 138.ª, a 
Marcelino, e 3 n.0 17), annunciando sem erros 
nem diminuições as verda,des christãs, traba
lhando nas obras de caridade cristã com maternal 
desvelo, está como uma doce visão de paz sobre 
o turbilhão de erros e paixões, e espera .o mo
mento em que a mão omnipotente de Christo Rei 
abrandará a tempestade e banirá os espíritos de 
discordia que a desencadearam. O que está em 
Nosso poder para abreviar o dia em que a pomba 
da paz nesta terra, submergida no diluvio da dis
cordia, encontre ainda onde pousar os pés, Nós 
continuaremos a fazei-o, confiando naquelles 
eminentes homens de Estado que, antes de a guer
ra estalar, nobremente se esforçaram por afastar 
dos povos tão grande f'lagello; confiando nos mi
lhões de almas de todos os paizes e todos os cam
pos, que pedem não só justiça, mas tambem . ca
ridade e misericordia; mas sobretudo tudo fiando 
de Deus omnipotente a Quem todos os dias diri
gimos a prece: á som_bra das tuas asas nos aco
Jher"mos até que passe a iniquidade. (Salm. 56,2). 

44) Deus tudo pode; a par da felicidade e do 
destino dos povos tem nas suas mãos tambem os 
humanos conselhos, e para onde quer, docemen~ 
te os inclina; os propr!os obstaculqs são por sua'.: 
omnipotencia transformados em meios para m.o--::, 
delar as coisas e os acontecimentos, para fazer 
tornejar as intelligencias e as vontades 'livres para 
os seus altissimos fins. 

Rezae, pois, Venera.veis Irmãos, a Deus rezae 
·~lll. d~Ca:ll9(), rez.ae .sob~e.tuqo,_ ClJ..lando offerece .... 

des o Divino Sacrificio de amor. Rezae vós, a (!'àem 
a profissão corajosa da fé impõe hoje duras, pe
nosas e tantas vezes heroicas immolações; rezae 
vés, membros soffredores e doloridos da Igreja, 
quando Jesus vier a consolar e alliviar as vossas 
penas. E não vos esqueçaes de, mediante um ver
dadeiro espírito de mortificação e dignas obras de 
penitencia, tornardes as vossas orações mais ac- j 
ceites aos olhos d'Aquelle que ampara todos os" 
que caem, e exalta todos os abatidos. (Psalmo, 
1,44,14), afim-de que, 1na Sua misericordia, El!e 
abrevie os dias da prova e assim se realizem tam
bem para vós as palavras do Psalmo: ~ Chama
ram ao Senhor na sua tribufação e das suas on
gustias foram livres (Psalm., 106,13). 

E vós, candidas legiões de creanças, que sois 
os bem amados e predilectos de Jesus, quando 
commungardes o Pão da vida, erguei as vossas 
innocentes e ingenuas preces e uni-as ás de toda 
:J, Igreja. A' innocencia supplicante não resiste o 
Sacratissimo Coração de Jesus, que vos ama; 
rezae todos, 1t,zae sem descansar: Sine intermis
sione orate (Tess., 5,17) . Poreis assim em prati
ca o sub'lime preceito do Divino Mestre, o mais sa
grado testamento do Seu Coração: que todos se
jam um (João, 17,21); para que todos vivam na
quella unidade de fé e de caridade em que o 
mundo reconheça o poder e a efficacia da Re
dempção de Christo e da obra da sua Igreja. 

A Igreja µrimitiva comprehendeu e praticou 
este divino preceito e expressou-o numa magnifi
ca oração: uni-vos vós tambem, com esses mes
mos sentimentos que tão bem quadram ás ne.:es
sidades da hora presente. 

"Recordae-vos, .ó Senhor, d.a vossa Igreja, para 
a libertardes de todo mal e apei·feiçoal-a na vossa 
caridade; reuni-·a, de todas as partes do mundo, 
santificada, no Vosso Reino que lhe preparastes, 
·por que a Vós pertence todo o poder e gloria pelos 
seculos dos seculos". (Doutrina dos Apostolos, 
c., 10). 

E na confiança de que Deus;· auctor pacis et 
amator, acd.lha, benignos, as supp\icas da Igreja, 
concedemo-vos, CQmo penhor da abundancia das 
graças divinas E: de nossa com ·.todó o Nosso cora
ção paterno, á Bençãó Apostolica. 

Dada em Castel Gandolpho, junto de Roma, 
aos 20 de Outubro do anno de 1939, primeiro do 
Nosso Pontificado. 

Yação do Genero Humano. - Assim, Elia não 
sabia que já aos doz-e annos começasse Jesus 
R se dedicar ãs obras Í'lo Pae, Celeste, como 
tambem não comprehendia que nessa tenra 
idade sua missão lhe pedisse já um afasta
mento de seus paes. Só com o decorrer dos 
annos, pela meditação continua dos mysterios 
civinos, chegaria a Mãe de Deus a um conhe
cimento perfeito dessas coisas. E' o que o 
Evangelista assignala quando diz que seus 
paes não entenderam a palavra que lhes disse~a 

Infelizmente a àusencia d-e espírito eath1>
lico nos pa.es, com frequencfa, impossibilita• 
o~ de comprehender estas verdades, quando 
nao os leva a um genero de vida que lhes tira 
toda a autoridade moral para exigirem o res• 
peito dos filhcs. 

o parocho de novo 
da.-s 

Mogy 

·Tomou posse, no ctommgo pas
!adc, do cargo de vigario de Mo
gy das Cruzes, que é séde de um 
decanato, o Revmo. Pe. Lino dos 
Santos Britto, que desde 1936 vi
nha occupando o logar de coad
juctor na Matriz de Santa Cecilia. 
S. Revma. seguiu para Mogy das 
Cruzes numa caravana presidida 
pelo Revmo. Conego Luiz Gonza
ga de Almeida . 

O Revmo. Pe. Lino dos Santos 
Britto nasceu em Pirapóra, a 1.0 

de Setembro de 1912, onde teve 
sua instrucção primaria. 

Ainda em Pirapóra, cursou o 
Seminario Menor Metropolitano, 
onde sempre se distinguiu nos 
estudos e pelas suas inclinações 
profundamente piedosas. 

Em Março de 1930 iniciou seu 
curso no Seminario Maior, onde 
recebeu a primeira Tonsura a 6 

de Março de 1932, das mãos do 
saudoso Arcebispo D. Duarte Leo
poldo e Silva; o Sub-Diaconato a 
10 de Março de 1935 e o Diaco
nato a 12 do mesmo mez e anno. 

Como seminarista salientou-se 
por particular confiança que 
sempre inspirou aos superiores, 
tendo occupado os cargos de Pre-

·LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOI 

OS C:A'.l'BQLI~QS 

Cruzes 
feito dos theologos e de Chefe 
Gera:! de Catecismo. 

A 29 de Dezembro de 1935, na 
Cathedral Provisoria, Igreja de 
Santa Ephygenia, recebeu, tam
bem, das mãos de S. Excia. 
Revma., o sr. D. Duarte Leopol
do e Silva, a Sagrada Ordenação. 

Foi esta a ultima turma orde
nada por D. Duarte. 

Em fins de Fevereiro de 1936, 
foi nomeado coadjuctor na Ma
triz de Santa Cecília, onde per
maneceu até 13 de Novembro de 
1939, quando foi nomeado viga
rio de Mogy das Cruzes, 

De uma grande piedade, que 
impressiona quantos delie se 
acercam, discreto, activo, affabil
lissimo e muito zeloso, o Revmo. 
Pe. Lino dos Santos Britto, dei
xou, na Parochi,a de Santa Ceci
lia, lnnumeros admiradores de 
suas raras virtudes. 

o LEGIONARIO tem' em 
s. Revma. um amigo efficaz e 
devotado. 

Dadas as grandes qualidades 
que o distinguem, o Pe. Lino dos 
Santos Britto prestará insignes 
serviços á Santa Igreja, no novo 
cargo a que o elevou a confiança. 
do Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo. 
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Qrça~ento da 
União 

O orcamento da . União, pu
blicado - pelo '' Ôíarió Official '', 
coi1sigrta uma estlm1ttiv.a da re
eeita em 4,2 milhões de contos, 

' e 'dá despesl!. em 4,4 milhões. 
Os maiores coefficlentes da 

des;3esà correspóndem aos Mi
nisteriós dà Fazenda, com 1,2 
rnilhõa...s: (ta \Tiàçã:ó, com t mi
lnM; ·da Gü~rta, com 80'7 mil 
cdnoos: Marltih·a com 330 mil; 

· Edltc¼ção, com 320 mil; J'ústl.ça, 
con\ 2ô'4 mil; Trabalho, coin 1'70 
mil; AgncúltUrà. com 143 · lliil e 
Exterior com 63 mil, 

Embaix:àdor em 
.Londres 

Foi nomeado para ó cargo de 
embaixador do Brasil eín Lon
dres, em substituição ao embai
xador Ré'gi:s de ·'oliveira, recen
temente aposentado, o sr. Muniz 
de. Atagã-0, q\.te deverá embar
car à 22 do con·ente pelo "con
te Grande", para a França, de 
onde seguirá de avião para a 
Inglaterra. 

FRACOS e 
·~EMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GliÂNDE T0NICO 

O Pão Mixto 
As novas instrucções para con

fecção do pão mixto eleva:am a 
8% a taxa de raspa de mandio
ca, mantendo-se as actuaes mis
turas de farinha de arroz e de 
milho. 

'Estás tàxas de mistura, qUe 
são de 5% e 3% respectivamen~ 
te. poderão ser em algumas re

. giões sUbstituldas em cértas pro
ptÇóes !)ela raspa de mandioca. 

A importação de farinha de 
trigo e os foi'i'lecimentos dos suc
cedaneos referidos só poderão 
ser feitos pelas firmas devida
mente tegistradas no Serviço de 
FiScalização do Commercio ·de 
Farinhas, que tenham remettl
do os boletins de stocks, impor
tação e distribuição dessa fari
~ e das miSturas. 

Embaixador da 
Italia. 

Viajando a, bordo do t•ocea
.niá ",· desembarcou em Santos o 
embMxador Hugo Sola, que su
biu a Serra pela estrada de ro-

, · dagém, te11do se hospedado no 
Hotel Esplàrtada. 

T~EGIONARIO 

l,\D. 

Ferro Velho 
O l!lirnctor g~ral da Fazenda 

AS I L 
Nacional baixou uma circular pensar os segundos-tenentes da 
determinando q1le, de accordo reserva da 2.ª classe e da 1.ª li-
com solicitação do Mínisteric, da nha, que haviam sido convoca
Marinha, seja e~bargada a ex- dos por falta de officines sub
port.ação de ferro velho e outros alternos e vinham percebendo 
metaes usa.dos, n'ecessarlos ás in- vencimentos dos da activa.' 
dustrias bellicas dos Mln!sterios 
Militares. · O Project~ do 

Codigo Peua:l 

São Paulo~ 7 de· Janeiro de 1,.tõ 

1 

se cohcentra11do os maio. res ef
f ectivos dos bolchevistas. 

ós finlande.zes obtiveram nos 
arredores de Quomosalml uma 
tias maiores victorias da presen
te campanha. Conseguindo cor
tar tóclas às cotu.,u ufiléàç'óés, 1:> 
exercito, ftnlandez ceréou 110 di-

Oculista 
R. Sen. P. Egydto, .l5 - S. 

513l14 - 14 a 17 bl>ráa 
Telephone 2-7313 

5 Noticiá~ 
9().M undo 

1 BONS Vl'ZíNJt()S - Sêgun, 
• do noticias publicadas pelo 

"Ossel'Vatore Romano", são ca
da vez mais amistosas as rhlà.- . 
ções nippb-soviét!cas. 

2 .. COMMEiWíO - A . ltãllà 
tem augmentado cons1d'êrà\"ê1'· 

mente suas exp~s pará à. 
Palestina. Em 1939, a 8l!Cf)Ol'ta• 
ção excedeu de 200 knll li1'à's, f. 
verific,da ~o anno ~ 

i 3. RE-,.nERTURA - Foi reàbêh 
to dia 3 <> Congresso Norte• 

Americano. Foi lida uma men" 
sagem ~o '.Presidente Roéi!e~lt, O Petroleo de 

Lobato 

plo do qUe se verificou durante 
a elaboração dó projecto do no
vo Codigo do Processo Penal e a 
revisão do pr0jecto Alcantara 
Machado, varias innevações fo
ram introduzidas na. lei especiM 
de contravenções. Assim consti
tue uma · das figuras novas de 
contravenções o excesso de velo
cidade. Sem prejuízo das mul
tas de caracter adniihistrat!vo, 

Segundo se noticia, 0 proje- previstas pelo regulamento do • .... º º -· ""'"' ~ 4. RE$TAURAÇAO - V<>iÜ;•se a: 
cto do novo Codigo Penal de au- trafego em vigor, o conductor de visões russas. Victimados pelos falar insistentemente na rés• 

l
. Dr. ~o;;.;~····i;;~do 

S~gundo declarações do gene- teria do prof. Alcantara Macha- vehiculos responderá a processo- combates, pelo frio intem,o e tauraçãcl da Monarchia Hespa-
ral · Hort.a Barbosa, presidente do soffreu uma revisão completa crime pela contravenção do ex- pela falta de a1imentação pere-
do ·c·onse·'ho "Ta . l d P t· .. d d l 'd d t d cer·am 18. 000 russos. nhola, na pessoa do tercelró fi• : , " c10na e e ro- por par .e os membro~ da com- cesso e ve oc1 a e, es an o su-
leo, as novas sondagens realiza- mtssão encarregada desse traba- jeito ao cumprimento de pena Ao que se annul1<:ia, Stalin füo de Affonso XIII. 
das em Lobato demonstraram a· lho, ao termino da qual ficou de prisão. Por outro lado, a descontente com a marcha das ,, 
existencia do combústivel no lo- eshl,belecido que o novo estatuto commissão procurou cercar o operações na Finlandia solicitou 5. INCENDIO - violento in• 
cál com uma capacldàde de pro- penal abrangeria em seu con- crime de atropelamento de maior do Reich instructores e techni- cêndió destruiu parciàlmentê 
ducção de roo à ·12n barris. juncto somente os crimes pi·o- severidade, com a criàção de cos para o exercito vermelho. 

Por emquanto estão sendo rea- priamente àitos, passahdo a ma- circumstancias aggravantes capa- Em Petsamo, forte é a pres- ª cupola, da Igreja de Sãô LOu• 
lizadas apenas operações de son- teria referente ás contravenç'óes zes de intervir na sentença con- são dos nacionaes, noticiando ai- renço e· a Chancellaria Aposto, 
dagens e verificação da capaci- j a fazer parte de uma '.lei espe- demnatoria · A pena pelo atro- gumas agencias extrangeiras, que l!ca, na Cidade tio Vaticano. 
dade de producção. cial inteiramente separada do pcll!amento aggravar-se-á sensi- o porto já foi reoccupado por 

O Conselho aguarda a chega- Código Penal. Divulga-se ainda velmente quando se verificar a tro):)as finlandezas. 
da do material de extracção pro- 'QUe se ehcontr.a conc!Uido o pro- fuga do culpado ou quando este Os varios contingentes finos 
priamente, afim de iniciar os jecto da lei sobl·e às contraven- _ . . que penetraram em territorio so-
tl·abalho:s de pl·oducção do pe- ções, restando ·apenas a redacção nao preStªr soccorro immedrn,to viético, na semana passadà, 
troleo nacional. fill.al ):)ara que seja entregue ao I á sua victima, uma vez que esse a,cham-se presentemente p,araly-

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
Accrescentou O genera'l Horta Ministro dli Justiça. A exem- soccorro se torne possível. sados. Segundo as noticias dê 

l3arbosa que a capacidade de- i ....;.._ fonte finlandeza, o intuito é at-
TOME SÇ) 

mon.strada' pel~ , poço de Lobato I tingir a estrada de ferro Le- · E L I X I ff 
deve sei: c~ns1der.ada realmente, OS l\iíELHORES PREÇOS ningrado a Murmansk, cortando 
extraordmana. 1.1. -< desta forma a retirada do exer-

1 

DE 
cito russo, que opera ao nbtte NO G U f I R A 

Noticias Militares E A MELHOR QUALIDADE d:;a~F=in~la;;nd~iª=· ====~====~=2=======~'.::: 
Realizou-se na Escola Techni- i 

ca do Exercito a collação de j 
gráu dos novos engenheiros mi- 1 

litares, com a presença do pre- 1 
sldente da Republica, autorida- i 
des militares, chefes das missões i 

franceza e norte-americana e ; . 

Castanhas, Figos; Nozes - Vinhos, 
Fructas, Biscoutoe 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Lúiz Coelho) - Phone 7-0035 

numerosos officiaes. j :· 
Diplomaram-se nos diversos ; M' E R e E AR I A 

cursos de armamento, constru- / 
cção, electricidade, chimica e 1 
transmissão 1 '7 officiaes, ~endo 1 
1 tei'lente-corone'l, 3 majores, e l 

AVENIDA 
AV. BitIG. LUIZ ANTÓNIO. 2.098 - (Em frente á Igre.ia, 

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

13 ·capitães. 1 ,.distribuidores da 
* Foi aberto na pasta da Ma- J · · 

rinha um credito de 4.000 con-1· 1J1ANTEJGA "BANDEIRANTE" 
tos como reforço p,ara as obras ' 
do novo Arsenal da Ilha das Co (A nata das manteig·as) 
bras. 
* Partiu para o Norte a bor,,.') 
do "JacegUay·,,, o general AI va
ro 1'oUrinho, director da Saude 
do Exercito, em viagem de ins
pecção nás guarnições do norte 
até o Pará dos serviços sob sua 
orientação. 
* Na Escola Naval realizou-se 
a entrega das espadas aos no-

EXTE 
Na frente occi • 

dental 
Nos guardas-marinhà e ~spi- Nad~, de novo merece ser re-
ran.tes. · . . . .. . . gistrado. E' o que nos vêm af-

Falaiam o almirante_ V!etra de ,firmando os communicados fran
Mello e. 0 guard3:-mannha Pau- , cezes e allemães. A não ser o 1i
!o Moreira da Silva, oradol· 'da 1

1 

O'eiro fogo dás ·patrUlhàs ad h turma ., 'n a a 

al'lemão empregadó no abasteci
mento de vasos de guerra ger
manices, baixou Um dec1·éto. or
denando a sahida do "Taco~ia ". 

Temendo os vasos de guerra 
inglezes que patrulham ao longo 
da costa, o capitão do navio 
mercante recusou-se a abando
nar o porto sulino. 

Baixado pelo Bispo de Joinville 
/ Um importantissimo decteto 1nstituind0: 

uma Federação Mariana 
S. Excia. Revma. o sr. D. Pio 

de Freitas, Bispo da biocese de 
Joinville, acaba, poi· receilte 
decreto, de constitnir a Federa· 
çfto das Congrngações Maria
nas. 

tlaÍidades· das Congrega('.ões 
Mariahás quellràl" ó indifferen· 
tismo re\ikioso, tornando os 
moços 4atl\olicos integraes 
·' qu-e tomam a setii> a pratica 
da lei de Christo.•k 

Ta! acto de S. Excia. Revma. E111 outro topico, S. E.xcia. 
se reveste ele importancia, nii.o 'a\lude tambem á ignorancia re
só por ser t:m -incHce do movi· ligiosa á qual a Congregação 
mento mariano, como tambem' consegue supprir com um estu
pela exposição de motivos qu·a dó sério de 1·eligião. 
acompanha o decreto, focali- Outro beileficio das Congre
z,:rndo alguns problemas reli· gações Marianas é a d!recçãó 
giosos no Brasil e enaltec~ndo espiritual, meio effici'ente para 
o trabalho das Congregações a obra de santificação. 
.\!arianas. Afastando finaii:nente o pa· 

Após ter considerado como iJel elas Federações na discipll• 
ulna benção o movimento ma- na e orieutação do 1itovime1\tó 
riano, s. Excia. Revma. lastima 1nariano, S. Excia. apptova os 
os catholicos só de nome, e estatutos da Federação e no• 
que se accomodam aos costu- meia a 1.ª DirP-ctoria para ó 

anno d-e 1940, colloeando como 
mes pagàos qUé hoje renas, seu assistente ecclesiastico o 
cem· Rcvmo. Pe. Aldolino Gescer, 

E' essa uma das grandes fi- cura da cathedral. 

S. excia. seguiu no dia se
guinte para Poços de Caldas, ói'l
de foi fazer uma esta.ção de re
pouso. 

· . ! que ii'ld!que um estado de belli-
,, O Ministro da Guerra ba1- gerancia. Dia 2 um destacamen
xou um aviso mandài1dô dls- , to allemão atacou. um posto de 

============================ vigilancia francez ha reunião a 
_ oeste dos Pequenos Vosges. Na-

'.Em vista desta resolução o 
governo resolveu internar tanto 
o navio,. como a sua tripulação. 

O Reich protestou energica
mente, ;µas ao que se espera, o 
Uruguay não attenderá o pro
testo. 

·Um 

PRESENTE 
ideal 

. dà de positivo resultou desta ag
gressão. 

Poucas são tambem as novi
•fades da guerra maritima. 

Noticia-se- que foram a l)iques. na 1 
·~osta hespanhola, um navio de 
guerra francez e um submarino · 
atlemão. 

N'as costas da Escossia um ou
tro submersiVel ge1manico afun
dou "Barbara Robertson ", va
por inglez. 

~ Tendo se chocado a u'a mina 
' no Mar do Norte, o navio inglez 
"Box Hill", foi ,ao fundo. Pe~ 
receram no àccidente 20 tripu
lantes. 

o facto mais importante en
' tretànto, foi o creado pela situà
ção do navio mercante allemão 
"Taconia ", ancorado no 'póttO 
je MóntevidéU. 

o governo uruguàyó, tendo ra
, zões pnra a'Créditar ser o vapor 

A Guerra na 
Finlandià 

Continua em todos os secto
res a resistencia heroica do po
vo finlande:11. 

As tropas finlandezas têm de
fendido com exito todàs as po
si«;es visadas pelos russos. O 
inverno é dos mais rigorosos, 
impedindo o avança sovietice. 

Batafüa-se a 41º abaixo de ze
ro, o que significa um grande 
obstaculo para as tropas atacan
tes. Os russos têm inutilmente 
$é esforçado para romper a li
nha Mannerhein. Ao que pare
ce é no sector de Ladoga que vão 

APRESENTA AGORA 
··o INVENCIVE.L'~ 

Esta scena filmada custa 
apénas 1$800. E para si 
qu.gnto poderá Yaler ? ••• 

1 

AO PUBLICO E llEM ASSIM A'S AUTORI
DÀ)}ES POLlCIAES, MUNICJPAES E 

ECCLESIASTICAS 

l 
I 
I 

• 
PATHE' 

. ~ B A.B Y 
1i ISN ARD & CJA'~ 

flua 24 lle Maio, 80-90 ~ São Pauio 

l3ENEDl:CTO Al'UST'.EU BRETANHA, usando ex-vi da at
tr!bu1ção que lhe confere o art. 533 do Regulamento n.0 737, 
de 25 de· Novembro tle 1850, e o art. Lº do Decreto Federa!' 
n.0 1056,. de 23 de Outubro de 1852, declara, para todos os 
fins . de Direito, que é o unleo AV ALIADOl:t OFFICIAL, EM 
JOIAS E P:EDRAS PRECIOSAS, JUNTO A' SUPrullMA 
CORTE DE JUSTIÇA DE S:AO PAULO, bem assim COM
MERCIALMENTE, tem á dispóSil,ão de seus a,mlgós e élientes, 
á praça da Sé (Palacete Ro'.lim), o seu escriptorlo de anaiy
ses techllicas para as pe;ricJas-.. e a'l!aliàQõe&,de joias.. e pedras. 
preciosas. 

São Paulo, 1-9,· de setembro·,de 1939. 

r 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS 1l'.: LôNO.ASl 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODOS. 

• 
Beçam de?l1onstrações sem côtfll)tôlhlsso: •-

AME RICO NICOLATTi 
~-Ramos ;de. Azevedo n,0

· 18 - 1.º a.nda.r · 
®!ê@~ ~ .. it:ll 



São ,Paulo, 7 de .l1rneiro de 1 Mtt .~EGTO.NAR!O .. 7• 

Federacão Iwiari 
se o grande numero de moços 

~ l cHlh,usiastas= d o movimento 
~ti. , marrnno. 1 

• • ) J•;stá de paralrnns, pois, o 1 
1 Henno. Pe. Anto::io }fai:tins da 

Foi na noite de Natal, p· r .. · te\ ~. ~ n t a c,1 e ~J_! ~ t ~- • 1- Ã a minl1a pre(lilecta. Nesta , filva~ v(~ari9, auxiliar da Igre-
0 altar da Capella estava pre- ~ ~ ~ 111 ~ f1,.S lf\l g Q fil Koile Santa, trouxe-a em meu JU Matnz. ' 

parado para a Santa i\Iissa. regaço sob as dobras deste O "Legioti-:irio" _ 0 repre-
Fora ornamentado, religio,:a- :Wuito mais que os labios é lr>brante, extasiado, contempla, manto, bem junto de meu c:o- sentante do ''Legionario" nesta 
mente, por crooturas consa- seu corn'.''ão que reza. 1 e adora em suas mãos, Jesus I ração, para offerecer-lhe por · l ,, 

" e_ H au-e. é o 
0
con-gregado, Pedro j 

gradas a Deus. 1,:stá diante do altar de Menino. no explendor de sua minhas proprias mãos o meu 1> n c c i. q\íe j{i conseguiu i 
Nas jarras e nos castiçaes. Deus, na noite de Natal. Na I belleza a lhe sorrir com a ine- presente ~e Natal... mais de 80 leitores. Todas as 1 

mãos habeis, sob a inspira- 1 terra ou 110 CPu Ja não o : favel do,..ura d'" Deus Crian- Dize a todos os meus da ter- d · 1 1 " ressoa.s que eseJarem arlqui-
ção do Gran<le Artista tinham i sabe.,, E como sabei-o se a ça. Depois. deixando a Hos- ra. a essas que se chamam rir uma assignatura procurem
posto um quê de mysteriosa; figura vivll da Immacule.da tia. .Tesns dirige-se ao lYrio verdadeiras Filhas de Maria, 110 na Séde :• da Congreg-acão 
poesia, de. arte e de pureza. f Conceiçiio, apparece-lhe soni, que jazia silencioso junto do dize a todas, qual foi, par-a cada l\Jariana, Sapta Cru~. 
Tudo respirava alegria, tudo I <lente dinnte dos olhos, nas alt.nr ... E como ge entre os uma dallas, o meu presente de 
era um hymno de gloria ao · suas vesles alvas como a tres tivesse lravido um enten- Natal. 

'°VIMTEM POUPADO: 
VINT;E~. GÃN iiip; 

Deus Menino. Cantavam as neve?! · dimento numa linguagem de (Transcripto d o "Boletim'' 
flores pela bocca perfumada Que desejaria a Virgem alli, excelsa candura. as petalas F.M.F. ·1 

de sua corola! Cantavam af, junto do altar? alvíssimas daquella flor se en
Juzes, compondo com' o esplen- Sem perturbação o sacerdo- treabrem e recebem elas mãos RETIRO DO CARNAVAL. 
dor de seu brilho. lá ·no alto o te proRegue no psa-lmo: ele Maria, no recondito puris-
~G-Joi•ia in excelsis Deo[" ",Jtilgae-me, ó Deus! .•. " simo de sua corolla o Filho A Federação Mariana F0mi-

* "Lançae sobre mim vossa Immaculado ria Rainha dos Jy. nina promoverá, clnrant.e o Car-
o altar da Capella, nessa· luz e vossa verdade ... '' rios .. , E a flor cerra de novo naval, retiros reclusoR 1101< HC· 

noite, mais parecia .um peda- Nesse moinento. Nossa Se- sua corola... E o lyrio se guintes collegios: Sta. Inez, 
ço do Céu ·baixad~ sobre a nhora tira de sob o manto um transforma assim, num taber- Assumpção, Slo11. Des Oisse-
~err~ lyrio a-inda em botão e d-eposi·- :naculo do Altíssimo. aux, Sta. Therezinha e Madre 

f~ ta-o aos pés do a:Jtar. E já o A Virgem toma-o em , suas. Cahrinl. 
Meia noite! deixa a derramar um,perfume. mãos, e antes de partir clirl-ge As adhesões devem ser da-
Os sinos rep-ioam festiva- de immensa suavida:de. a palavra ao unico espectador-: das á presidente-.-de cada Pia 

mente. ·1 O ·canto de Alleluia, Allelula! da scena marávilhosa - o-san- União que as encaminhará ti 
O celebrante approx1ma-se echoa pelo es-paço. O San-to to secardote. Para os fieis que Séde da Federação. Dado o 

do altar. Sente e , respira a Sacrifício da Missa vãe ·se des- enchiam, a capella causou ·im- grande movimento que esses re
atmosphera sobrenatural da- envolvendo e o mysterio da .press-ão apenas a morosidade tiros veem despertan<lo, pede a 
quelle ambiente que é a Casa apparição continua. Que dese- dos gestos e os extases do ce- Directoria da Federação que 
elo Senhor. jaria Nossa Senhora-? lebrante. sejam retiradas com brevidade 

E' edifica1ite sua piedade. Chega o momento-solemne da A eHe,., porém, a Virgem as-· as fichas de inscrlpção. 
Ha muito vinlla, fazendo um consagração. A hostia imma- sim fal'a: A Dlrectoria da Federação 
preparo todo particular para culada, transubstanciada, nas - Encanta-me, profunclamen- aconselha ás piedosas Filhas 
a cerebração da Missa do Na- mãos do padre, irradia uma luz te, um.a alma pura. Olha-a; de Maria que se ap1·esentem 
tal. Vivendo o sent~o das pa- resplandecente e ao derredor eil-a ... E apontava para o Jy. de mangas compridas durante 
lavras ·pronuncia núm arrou- tudo se reveste do extranho rio mysterioso. A alma pura, os dias de recolhimento. 
bo · de fé o versicuici': '! Entra- brilho desse divino sol. Um 
rei até o altar de' Deus"... prodígio se opera, então. O ce-

A 

- ~ 

Escola Jean Brando em 
casa por correspondencia 
Devi<lame11te registrada sob n.• 

em 1018 

sua 
~ 

5-18 

. 'htar, mes-mo sem ,preparo, á p~ofissil.o de 

,_ _________________________ _ 

RIO CLA·RO ~t ~- :Dá Jicções, systeme. ,1:1ode~no, para se l!ahi-

• · 
1 

guard-1-livros. Ensino com auxilio de 4. 

(;l; ._livros que guiam fa.cilmente. como professor ,-, • 
, -particular. E' commorlo se h·lbilita:· ao pé vongregaçao Mariana -- No monte Pontes, Angelo l\rare:e-1-

. Íªº fogo, sem mesmo _cksattender os affazeres. dia. ?. ele Dezembro, realizou-se lo o Armando Cestarn. 
O curso completo de 12 licções, que fa.rú. em 4 mezes e um o recolhimento dos congrega- Tomaram parte nesse r-eco-
diploma gratis esp,ecialista em contal:li!h!ade, custa apena.s 300$ rios marianos com séde na lhimento 114 ret'imntes. 
em 6 prestações. Peça propecto hoje mesmo, ao auctor m:üs I · J St e c 

conhecido no Bl'asil, Portugal. Afl'ic;n.; tem mais de 30 annos greJa e e ª· i·uz. ompar·e- A. Congregação tem a sua 
de ,ensino commei'cial: lrn bilitou já uma grrac;ilo d~ n.lumnos: ceu um numero bai;(ante con- súde propria. Nella recolhem-~e 
Prof. Je,a.n Brando, Rua Costo. Jr. n, 0 ~9-4, Caixa 1376. s. Paulo l 1.olaclor que participou do 3 1 todas as noites os congr-egados 

=--==-= .. =-=-=-=-=-=-=-=-=-='""=~-=~--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=~-=-=-=-=-=~ . aetos piedosos. . . . 1 para pas,sa~· º·· tempo com .. di-
1 O horario foi o seguinte: A's I vertimentos uteis, como ping-
1 G,30 hor~s, oração ~la manhã I pong, grupo dramatico. etc. 

JUNDIAHY 
Revmo. l'a,llre D_r. Artlnsr Rieci . . 

-···Por havc>1· 'sido elevado. ·á dign:- o•e Novembr.o, em Sessão solem~ 
da,de de dcca.10 dá Parochi-a de. r-.e, fora.m entregues os certifi-
1\"osse. Senhora do Fes'tci-ro o., c,,,dos cre a.pprova.ção llO Cu:r-so ele 
fic-:-s de;,s-a parochia ppes-tar•am C-atech:istas, a varias alu·m• 
"igaifkativa homecnn.gem ao s;,n na·s. Nes-sa oecasião foram l'Rrm'3"• 

r,iedoso v,iga.~'io Reymo. Pa<lre D::-. nagead'es ta,mbem os Rev.mos. 
Arthu,· Ricd. D1a 10 de Dezem• M-ons. Fre,nc~sc0 Antonio· Ca.ngro,. 
bro ás 7 hs, houve commu·nhão D, Elngelberto Sch-enell O.S:B, e 
geral, ás 10 hs. :mrss-a"1olemne; 1 D. Rosendo Scrua,ctn.er, _ O;S.B.,, 
á,s tl9 horas 'bençam do s. s. Sa- professor.eis d'aq_welLe Cu,:r_SI)'.-. _1 
crà:ment,o. A~o Catholica - o· ·~mo:i 

A se:g,u:Ja- houve uma manif.e;- :Mons. :V.igarto Gel'SI e Cil.na da'. 
ta,ção populá.r na .praça da Igre- :Cathed:ral Inaugurou no dia, 8 dei 
ja, falaru:w ientr.e óutros O ·Dezembro, na :f)esta .em·;•hoímena.., 
Rev,mo. Pa'd'!'e Dr. '.Helailio e. -gem ao Sr. Bi<>po Dl,ocesaJniO, a~ 
Sa,mi:ni, o -sr. Alceu de Toledo nova,s poltronias do s'alúo de:-fes•j 
Pontes, 0 ai-. Hermenegildo .Mar- tas. São 400 1-ogares que· estarão,i 
Unielli. o B;evmo. Padre José daqui r,or d,ea,nt,e -ent:regue-~-dis-i 
Guez,rw Dia:s, s·al-vatoz,i•ano, tam- Unct:as famüli~s ca:tholicas, _ p,a,ra:: 
bem saJIK!ou O hom'ellagea.do: esp'ect>acul-os sempre concorr.i(ios 

Foi presi'dente de honra de. ses- üaquella oasa. . 
são 'O sr. Ma-noel A. Marcond·es, Communhão <los escolntes -
p,·efe~~o 111unl-cLprul. Assistimos no ultimOI domingo da· 

F-i,nalizando O Revmo. Padre Novembro a 1.• Communhíí:o dos· 
Dr. -ll,:rthm· Rkc!, agi•adeceu HS escolares da nossa c,id,a,de, na Ca• 
m~.nifest,a,ções. 1 theliral. Fm-am 44-0 cr.ianças que 

s,e approximaraim da SagJ;-ad& 
r AMERIC I Mesa. 
f-'1. ANA, J - Na Matrl-z do Bom Jesus 

, . . t.!i.1!1bem houve 1.• Communhão 
. I l'nneira C~mmunhão - Rea- de 200 Cl'eanças dos ru os· e dos 

-l~zou-~-e no d1a 26 d,e No,v,emb_ ro t d ·"., h" ,! p I • cen ros .e cwi.ec 1•s-....,,s dag,ue 1~ 
p., p. a 1.a Coi:1munhao dos es- Parocll.i'a, · 
co.ar,cs de Oarmba. 

"Pis. União <las Fi!has <le Ma-1 - 1tm to<lJos est:es acto~ estl• 
ria" - Dia 8 de Dezembro a Pia ye-1'111.m presentes ae __ autor1dadea 
União <ksta cidade comm~morou · escolares desta Regaao,_ tendQ t. 
e, seu 10." timniversario, com frente o Delegatlo Re-g1oll% 

grande3 solemnidades. 
"Punda~ão pró Seminario" - BARRETOS 

Os Congrega-dos locaes crtal'-àm , . .. 
uma "Funcl,s,Qão pró Sem1narin" 1 T1anscorreu . no a-,a 8 de. De•· 
d·~stinada a anxi-li>ar o Seminari~ zembro_ o sexto ann1vers::"rio da: 
"Santa Mm·ia." de Campinoas. fundaç;,;o fia Cong1•egaça>0 M3.•: 

Essa bella inlci,art:-iva tem reC'~- r1~na de Moço~ da Igreja Ma-: 
bido apo:ú de todo,s os parodiia- tr>z dest,a locaLl'd™:-e. Todas aa; 
nos, havendo os srs. Raul e Ar- soleim·nddact:es !l'elaitw&s a l!S3&<, 

n'aldo Ca.lligar•i-s, mar-ianos d'esta faustosa >ep-hemerid,e, como sejam-, 
as homenagens · a,os fund-ao.01,,3 1

1
• cidade, doado 10 :000$000 p,a,ra u 1 em seguida Sta. :.\-lissa com I A nova Igreja de Sta. Cruz 

1 communhüo geral e entrega ele!·- OR trahall\os da const.rucção 
i fitas aos J 5 novos congregados. ; ela nova Igreja de Sta. Cruz já fundªção. 
8,30, café; 9 horas, Maditaçüo 

I 
estão bastante adiantados, gra

pregada; l O hs., Officio; 10,80, 1 ças aos esforços dynamicos elo 

àa Congregação, foram adiadatri 
para o dia 24 de Dezemb;:o, ves•, 
pera do Santo Natal, paro. ma.io'i 
realce das solemnidades, REUNIÃO MENSAL SOROCABA 

.,'s 16 hor.as do dia 31 p. p., na directorias (Capital e Interior). i leitura espiritual; 11 hs. lan- Revmo. Pe. Luiz l}enedettl, cli
'rgreja de São Gonçalo realizou- Será r8'.1.lizado a 5. (1 7 o') rw. 1 che; 11,45, ensaio ele cantos; rector do Colleglo Stigmatlno. Hcmenagem ao Exmo. Sr. 
se a reunião mensa:l da Federação rente _ mez no Lyceu do Sagrado : 12 hs., Via Sacra; 13 hs., lV!e- A com missão encarregada já Bispo - Por o<!casião da passa- LIMEIRA 
das Congreg3,ções Marianas do Coraçao _havendo lugares para I ditacão Preo·ada. 14 hs. Visita está elahoraHdo para O anno g·Pm do a,nniv,e;,sani,o da sagra-
Estado de São Paulo. 1.000 retirantes. .. º ' . çil.o de s. Exciia. Revma .. 0 Sr. 

Aberta a sessão com as m·ações A 2.ª época, será somente para ao S. S. Sacramentos e a N. vmdouro '.nna. grande Kern_ies-
do costume, foi entoado p:ir to- os congregados menores, não es- · Senhora; 14,30 horas, ter- se, e, mais ainda um festival José Cai·Jos de Aguj.rre, foram 
dos os presentes o cantico "Salve tando ainda fixada a data. ço; 15 hs., Hora Santa. 16 hs .. esportivo. réaliimda,s varvas cerhnoJ:a,s com
Uaria" · A 3-ª ~paca, finalmente, será encenamento com uma' reuniüo: Alguns hem feitores, já fize- memora't'ivas: de manhã, rlo di<i. 

Festa mariana - A Congre,I 
gação Mariana d-e Moços, des• 
ta parochia, não descuidando, 
do seu progresso espiritual,; 
promoveu diversas festividade91 
no clia 8 de Dezembro, em hon~ 
ra de Nossa Senhora da Im• 
maculada. Conceição. 

A seguir o Revmo. Pe. Cursin'l por occasiao do Carnaval. oxtraordinaria N'essa ·e .0 ram donativos em dinhei- 8 <le Dezembro, solemne Missa 
expõe os motivos que o levaram Foi recolhido em continuação, · . . . ·. • '· i ,urnao . - . , . . P-onUfical; ás 18,30 hs. T.e Deum 
a antecipar a reunião mensal pa- as sommas dos Thesouros Espiri- qu-e foi presidida pelo Revmo. 10• t!Jolos, madeu ~s, etc·, em a,cção d·e graça; e ás 19_30 
ra o dia 31, ultimo, domingu do tu.ae. s das dive_rsas_ c:imrregaçõe8 Patlre Auirusto Casagi·ancle, em prol ela construcçao do ma-- ., j t hs. sessão dra.mati-co-musical no 
anno. piesentes, e distnbuldo a tort,,s nosso eRtimaclo cli'1·ec'.to· i· fo1· es oso templo que se erguerá As festiv1'dades foram 1'nlcia-

pede que todos Os Ongl·egado cong1·e d 1t· · ' 1 • i;alã-o de festa,s da Ac"ão Catho-. . e s ., ·. g~ os a u 1m& circular da emlJOSsada a nova directoria ela no ia1rro alto ele Santa Cruz, " , 
agradeçam as graças diurnas, tão :Fede1a,çao. . correspondendo assim ., as . lica, tomando parte os congrega- das no cli~ 5, dia em qu~ fo-i 
liberalmente concedidas a todas Quanto á Conc~ntração Mun- Congregaçao para o anno de -

1 1 1 
<l pi- dos ma.Manos e a P-ita União das ram recebidos novos asp1ran-. 

- F d - d d" 1 d ~ 1n 40 rar,ao e os cat 10 lcos desta ci- . · · t " c · as congregaçoes e e eraçoes o ia e Roma, ~IT.l 1943 falou ? v . ela.de. ~ilhas de Mar~a. a.o lado das jo- l _es ."' ongregação Mariana el 
Brasil. Revmo. Pe~ Cmsmo, que merce Ficou assim constituiria: Di- • j c,,stas e jecistas. a Pia União. i 

Fala dá pujança,' e da vit,alida- de Deus,_ V!_:O bem encaminhadas rector, H.evmo. Pe. Augusto ,Ca- 1~stallaça? da nova Congre- l Ordenação <IP sacerd tes _ N I Nos dois dias seguintes, 6: 
de das congregações ·marianas do as negocrnçoes entre o Pe. Dire- gacao Marra na "lmmaculada ,. . 0 0

, 7 · 
Estado de São ·paulo, patenteadas otor _da Confederação Mariana do sagrnnde; presid·en te, l<iduar- Co-;,ceição" - Igreja Matriz -1 caa s, na pont1f,i·cal' solemne, fo-1 f ' compleltando do TNmluo Ss~· 
pe!lo explendor da grande mani- Brasil e .o encarregado dos nel!o- do Capretz; vice, João Fores- U C ram ordena{los 4 novos padre~: emne em 10nra e ossa e• 
festa.ção ao Sr. Arcebispo Me- cios itali;mos em·_ n_osso palz. 'A ti; assistente, JoRé nacan; 

1 
ma :1º/ª 

1 
,ongregação. acaba doi-s da 'nossa Diocese e 2 do Se- 1

1 
nhora, foram recebidos novos:· 

tropolitano, realizada na Igreja Federação avisa~á opportuname":1- mestre dos noviços, Frederico e~ Rei i~nc ada na IgreJa. Ma- ; min-ario "'.Maior dos Revmos. p,,. membros para os dois sodaU,, 
do Pary e pela ultima Concentra- te,. o que. ~e positivo resultar ctes- Demarque·, l.O 8 e c r etar:o, triz: no dia 3 de dezembro, sob i dres Redem;:,torista,s d T1etê l cios marianos. 
ção estadual no theatro do Ly- ses entendlmentos. o titulo de '"Immaculada Con-1 . . , e · · · 
·ceu Coração de Jesus, a qual ex- F" r d - . • d ·· Paschoal ele Pilla; 2.º. Mauro ceiçfw" Os dois pri-meiros allud.idos f:- As festividades foram -encer.i 
cedeu ás expectativas mais opti- os ~~;~~ 0 ~visa /, ·~ os qt C A · . 1 . • ü~,rão desde já incumbidos dos radas no dia 8 com a Procis< 
mistas. Retiro J~. e1~Ji _ !endo ~i~ido~ u:;:i:~~ir~:º, A~:1~!; ~~~~~to!: foi P~=~:~~~ ªpe~i ;~.~~~!:ç~~'. t;-aba.lhos do Semi~rlo Diocesa- são de Nossa _Senhora da _Con.; 

Avisa a seguir, do Retiro do na Sl;cr~.1a de sa<? Gonçalo. leti; 2_0, Emílio Capretz. Con- gario Mons l<'. . B . 110. São elles João Baptista Ri- ceiçao,. depois das restanteir 
Çarnaval, que, neste anno, como Apos 'Te Deum · cantaram os 

1 11 . • . . ' · iancisco otti, be5ro,. -natural de Sarapuhy, e, solemmdades do dia qtte eóns• 
nos passados será feito em 3 épo- congregados o "Hymno das Con- , se _ien o_s · . Reyn~~do ?apret~, que compareceu em trajes li- José Ribe:ko VJanna,· de Boi- taram ele Missa Solemne 9 
cas: a 1.1' época será de modo gregaçõcs", !indo O qual en-Je:·- J Luiz ;wrn~eti, Emi_lio Gwvanm, turgieos. Todos os actos fo. tuva. Communhão Geral e · 
particular para os membros dtls rou-se a sessuo. José Chnstofolett1, Odilon De- ram bem concorridos notanclo d M" C ' mais ta.r~ , · Ensino Religioso - No dfa. 22 e, 1 1ss-a . antada. 

========:::======-,~===:==~=-=================== 
1
'ADVOGADOS 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
, BUii. Qulntlno Bocayuva N.0 54 - 3.0 

· - Sal~ 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza Meirelles 

mn_-··-·-EfJ •·· · • • 

DR. FRANCISCO P. REU:.10 

HELLMEISTER 

Rua São Bento, 224 - 1.º anãar 

ltua QUintiho Bocayuva N.0 64 - 3.0 Sala 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
-- Sala 319 .._ Te!. :!.-0035 

Dr. Vicente Melillo. 
Práça. Qà Sé N.0 2 - 2.0 andar - Sala 13 

DR. PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

Rua da Quitanda N.0 139 - 2.0 andar 
Phone 2-6769 - S. l?AULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 

DENTISTAS 

DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de S. Paulo 

Cli·urglão Dentista diplomàdo em 1914 
Ex-dentista do Lyceu Coração de Jesus 
- Especialidades: Pivots, Corôas, Pon-

i.ua Benjamin Coilstànt, 23 - 4.0 andar tes, Dentaduras anatomicas e sem abo
~ sâla 38 - Phone 2-1986 - s. PAULO badà palatina. - Consultas: Das 8 ás 

' DR. CARLOS MORAES DE ANDRADE 

Rua. Benjamin Constant, 23 - 4.0 andar 
,- .l;lala. .aa -- ~.ho11e: 2-1986 

12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: Rua 
Dirélta, 64 - 2.0 andar - Sala 7-7 A -
Ree.: Ai. Barão de Piraciõãba, 499 --

s. Pa).lll~ 

or rofl • 10 1 
i\rnaldo BarthoIOmeu""I 

Cirurgião-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pe'la Escola de Pharmacia e Odontologia 
de S. Paulo · 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação - Trans-illum!
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTÍ:M FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CL1N1CA GE~Al.. 

Dr. Celestino Bourroul 
Résidelicia: LARGO S. PAULO N.0 8 

1 1'elephone: 2-2622 

Cóns.: IWA Q1?INTINO BOOAYUVA 1 
N.0 36 - Das 3 ás $ horas A 

G l: N E C O L O G I. A 

. Dr. Bal'hósa de Barros 
Cirurgia - molestlas de senhotas 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.O 
- Predio Itaquerê - Phone 2'-2741 -
Res.: R. A1fredo Ellis, 301 - Ph. 7-1268 
Consultas das 10~11 e das 14 ás 17 -

Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR. REZE/'\)DE FILHO 

Cons.: Rua Senado, Feijó; 205 

7.0 andar - Phor,e 2-0893 

Das 15 ás 18 horas 
Resid,: Rua Castrn Alves, 597 

.P..!ton~ t,g16l. 

PROFESSORES. 
.:::::============::=,l-: 

l'\'Of, CALDEIRA FILHO 
Ex-aluno dos profs. Phi!ipp e Mme Long, 
de Paris - Professor, por concürso, do 
Curso Fundamenta'.! da Escola Normal 

Modelo de S. Paulo. 
Lecciona Piano (todos <JS gráus) ...:.. Teo• 
ria - Historia da Musica - Organiza
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
A_lameda Barros, 115 - Tel.: 5-1860 

ENGENHEIROS 
t 

AMADOR CINTRA DO J.>RADO 
Engenheiro Archite9to. 

-uapJsa.r 'soJ3ano::> 'uso12ua.1 11.m~rq:>.tV 
cias conectivas : ·. . · · 

Rua Li~e~o Bada_ró, _«H - ~~ Páulo 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 
E' DEVER DE TODOS 

·.,os ,;;.c.u1tíH'.1ct~t~.s-,.::, 



Nota Internacional 

~. ·---' se: e:, ____ . J. 

O discurso de abei·tui·a da sessão legislativa do Congresso 1· 
norte-americano, pronunciado pelo presidente Roosevelt, vem ANNO 
esclarecer alguns pontos que as noticias telegraphice.s pro- • 
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curavam ha tempos deturpar. 
Evid:entemente· o orador teve que socegar os yankees 

sobre a não participação dos Estados Unidos na guerra, pois 
criou-se no pa-iz um pavor morbido da sua entrada na lucta, 
que ninguem actualmente ousaria contrariar. 

Ao mesmo tempo, porém, o presidente reaffirmou as 
sympathiai, americanas pela causa dos alliados e acenou com 
e perigo que o paiz correria em um mundo dominado pelas 
theorias totalitarias, cuja propaganda combateu violenta
lll'ente. 

1
A · Iuri1,rce1de 11a ª a11ressão á f i1la1l1 

:çasse otitfo ae 1114, povo esse que 
invadjra a Polonia, e absorvera. 
os Estados Baiticos? 

O ponto m'ais interessante do discurso de Roosevelt foi, 
entretanto, o referente á paz. 

Depois das platonicas affirmações de seus anceios pela 
paz - indispensaveis em um discu!'so dessa.ordem, Roosevelt 
fixou a posição necessaria para isso, negando que pretende 
trabalhar ·por qualquer paz, mas apenas por aquella que sa
tisfizesse as condições de just_iça elauu~nµires para a vida 

· social. 

Ntigou tambem cíe forma niuito clara qualquer collabo· 
:raçã~ com paizes comprometthios com os btilligeJ"antes, para 
uma acção pacificadora - negando assim a propalada acção 
· :em commum com · o fascismo em pról da paz. 

Essas dec1'arações de Roose:velt, e a recente designação 
de um stiu representante pessoal j_unto ao Vaticano signifi
·cam claramente a di'stincção entre a acçã-0 da Igreja e a do 
governo fascista em relação ao conflicto, do. ponto de vista 
;norte-americano, e portanto Qtlti só a Igreja poderá reunir 
~m torno de si os elementos garantidores de uma proposta 
istiria para a pacif-i'eação da. Eul'Ol)a. 

urradas 
De como o sr. Hitler não apre-· 

senta novidades 
"La Croix", apresenta interes- ções dizendo em vosi;o coração: 

!lllntes topicos de um livro de Subirei até o céu ..• 
Bossuet, pelo qual vemos que o Vejo-vos mergulhado nos infer-
sr. Hifiler se é da moda não é nos; no. abysmo profundo do tu
novo. Vejamos o que Bossuet es- mul-0. Aquelles que vos verem se 
creveu: Gurv,arão para vos considerar nes
"""'Ellé c-êre·qué tudo é elle; não ha sa cóva profunda e dirão ao ver
povo que el'le não opprima, e se se vos: Não está alli aquelle que 
recusam do seu jugo, seu orgulho per.turbava a terra, que estreme
se irrita. eia os reinos e que arremessava 

os c,apti:vos em prisões? · . É11e· não :!'ala em atacar; elle 
. crê ter sobre tudo um direito le- Os Reis dos , gentios morreram 

na gloria e foram enterrados em 
. gitimo. sens sepulcr-OS, mas vós fostes 
~ Porque elle se crê o mais for- arrancado- e vós permanecestes so
. te, elle nã:o se vê como aggTessor; bre a terra como um galho inutil· 

O Castello de Viborg, uma das cidades finlandezas que mais tem soffrido com o barbaro ataque 
sovietico 

:e elle chama defesa o dese-jo de ·e impur-o sem deixar posteridade". A Santa Sé, como é do conhe
tomar a força as terras dos po- · . (Bossuet. PG!lítique tirée des pro- cimento publico, tomou posição, 
vos atvres. Como haj,a uma rebel- ·pes paro~ de Í'Ecriture sainte, ·abertamente, contra a aggressão 
Jião para conservar sua liberda- que a Russia desferiu com o in-

}ivre IX, art. 2-12). tuíto de conqu!-st..ar a Finlandia. de contra sua ambição, elle não . Não nos surprehendeu esse tre- Damos abaixo um r.esumo de 
fala mais que de· ·vmganças e as 1 ·d· · - bli ada cho de :sos.suet, pois elle nos des- var as cons1 eraçoes pu · c s 
guen-a;s- que elle emprehende não creve 

O 
typo !'ideal" de tyran- pe'lo "Osservati>re Romano", or-

Tres horas ,ap<'>s o Incidente, 
toda a Russia era informada do 
facto, não obstante a tradicional 
rigorosidade dos serviços de · infor
mações sovietica..s. Logo após 

,eram affixados· n,as fabricas car
·tazes e que elan:iâ~m-. pela "pu
riii;ão" da FinlancHa. 

Analyzando a notã· 1'1.lssa, em 
que o governo soviético pleitêa o 
afastamento do exercito fin'.lan
dez 25 kilometros da fronteira por 
constituir "ameaça á cidade de 
-LeEingrado" o "-Osser:vatore" in
quire se seria razoavel que um 
povo de qµatro milhões amea-

. A recusa da proposta finlande•, 
·za, tambem, comµienta. o ••0sser-; 
vatore ", é caracterlstica da· má: 
fé russa: porque com effeito, si os 
russos desejavam evitar os inci
dentes de fronteira nada mais 
norm&l que recuassem ambos os 
exercitas á igual distancia da. 
fronteirà commum como propuze-: 
ra a FinJ.andia. 1 

"A garantia deve ser recipro., · 
ca, se não for um pretexto P1tra. 
impor seu dominio por intimida-.. 
ção. "' .. 
:;: Conunentando o primeiro dia de:~ 
guerra, na Finlandia, o "Os.ser-.; 
vatore Romano", as.sim conCil'.ue :C1 

"A intensa indignação do mun-: 
do civllillado contra · este· delicto, 
f.riamente calculado só tem com
paração na sympathia pelo peque• 
no e heroico povo, o qual tendo 
conquistad9 a liberdade depois de 

1 

grandes sacrificios, defende àgo• 
ra com denodo a independencia 
de sua terra. 1' · 

o or.gão officioso do Vaticano 
salienta em muitos outros topi
cos a reslstencia que a Finlanàla 
tem sabido oppor ás hordas ver
melhas. 

São palavras textuaes do "Os
servatore Romano": 

· "A commoção do mundo cres
ce em vista da' firmeza com que 
a pequena nação defende contra 
o colosso sovietice, a independen
cia e a integridade da patria." 

A juventude catbolica . de 
Porto lUeure trabalha pela 

bôa lmp.rensa 
Promovida pelo jorna!l "A Na

ção", está realizando-se em 
Porto Alegre, uma gr,ande campa
nha em prol de, boa imprensa. 

Pelo etlto dessa lucta, os sa
cerdotes farão, durante· as Missas, 
exhortações mostrando, a necessi
dade de se amparar a imprensa 
Catholica. e principalmente o dia
rio Catholico e convidarão os 
fieis a offerecerem as . Commu
nhões das Missas pelo trlwnpho 
do movimento. 

Reuniões serão realizadas em 
cada· p,arochia, onde haverá con
ferencias por pessoas de reconhe
cida competencia, durante os me
zes de Novembro, Dezembro e Ja
neiro. 

'ihe parecem mais que uma justa no, servindo pois O retrato para gpaot·o. da Santa Sé, sobre o asswn-
punição aos rebeldes. I P , ·s·· . . 
. Este soberbo não tem necessi- todas os tempos. "' • re - . emina,no 
dade de conselho·; a a.ssembléa de O grande orador francez do sec. Por occas!ão dos .pruneiros ln-_ 

Diocesano de Jaboticabal 
conselheiros não. é mais que uma XVII não precisa:va de espirito cidentes russo-finlandezes, após No dia 4 de Fevereiro p. futu-

prophetico para escrever o que um.a re~açao dos factos 1:3-se9:da l ro dar-se-á a instailação official 
cerimonia para declarar de uma escreveu Elle apenas apresentou na versao russa e na versao frn- do Prcé-Seminarlo Diocesano de 
maneira mrus soiemné o que já a physio~mia de todos os tyran- land~za, o "Osservat?re" tece os Jabotioabal, que é a Escola Apos
estava resolvido e para pôr tudo 

I 
segumtes commentarios: tolica São José reeem-creada 

Desnecessário será encarecer ,a 
grandios-idàde de uma tal obra, 
que se destina a despertar, avi
v-ar, escl,arecer, e desenvolver, nos 
meninos ainda em idade escolar, 
a sublime vocação para o sacer-em movimento. nos, passadas, presen~ e P08:'1• "Antes do incidente, o "Pr9:v- pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arce-

Mas eis aqui um ultimo traço; veis, que _toctes el:les sao fastid10- da". iniciou uma can).panha_ v10- bispo-Bispo Diocesano, Dom An-
é o de não respeitar e conhecer 
nem Deus nem o homem, de não 
perdoar nenhum templo, nem 
mesmo aguelle do verdadeiro 
Deus .•• 

Logo elle attribuirá a s1 atJer
tamente as honras divin::>,s, assim 
é que caminham quasi todos os 

.. defensores do paganismo; daqui 
a pouco, com um exaggerano or
gulho, elle attr.ibuirá suas victo
riali a si mesmo, á sua força e aos 
seus conse'l.lros, e elle parece ou
vir em seu coração - Eu sou um 
Deus e eu me fiz a mim mesmo. 

Elle contempla suas torres, seus 
arsen.aes, suas frotas, seus the
souros: "Não existe lá esta gran
de Babylonia que eu tenho cons
truido na força de minha poten
cia e no brilho da minha gloria 
para ser a séde de meu imperio". 
sem lembrar-se que ha um Deus 
~ qual elle deve tudo. 

Tal é o caracter do conquista
dor amoicioso e injusto. 

Ludibriado pe'lo successo de 
suas armas,, elle se considera o 
senhor do mundo, sendo o ~u 
braÇO o seu Deus ••• 
· Elle tem um successo momen
taneo. Mas suas consequencias 
são terríveis. "O martello que 
espatifou as nações do Universo 
partiu-se a si mesmo" (Lamen~ 
te.ções de Jeremias) . O Senhor 
quebrou o bastão com o qual elle 
castigou o resto do mundo. Eu 
caio sobre si, soberbo, diz o Se
nhor Deus dos Exercitos: O teu 
dia chegou e o tempo em que se
m Visitado ... 

Deus pela bocca de Isaías zom
• do _conquistador derribado: 

'"Como cahistes vós que bri
llsaveis- no céu como a estrella da 
:~-•:~-~ets"u-. 

.samente iguaes. lent1ssima contra a Fm1andia. tonio Augusto de Assis. 
· docío cathO:lico, wra o ministerio 
divino, preparando-os para o pos
·ter.ior ingl'esso no Seminario Me
nor. Esse em:-so prepar,atorio terá 
tambem a virtude de apurar mais 
as vocações dos candidatos do Se
minario, ef'.fectuando, portanto, 
uma certa selecção. Com effeito: 

A lttda cuutra \ os Seminarios no Mexto 
Uma das consequtmoias mais mente, incapazes de abrig-ar 

graves ti terriveis dos gover: todas as almas privilegiadas 
nos bolchevizados do Mexico por Deus. Quantas vocações 
foi a perseguição religiosa. adiniraveis não se perderam'! 
Mais de uma vez esta terra ca- Mas pouco durou tal estado de 
thoJ:ica e soffredora tem sido cousas! 
victima dos desmandos de che- Para remediai-o, o glorioso 
·.fes dê Estado inc'!'edulos ti an- Pio XI fundou nos Estados Uni
ticlericaes ! Desmandos e per- dos um seminario para jovens_ 
segui:ções crueis das q.uaes a mexicanos. Edificado perto das 
Igre.ja resurge sempre mais fontes thermaes de Monte:;,,u
rejuventicfda e forte, realizan- ma, lugar proximo da cidQde 
do assim de modo palpaveJ a dti Vegas, hoje está abrigando 
pro:plrecia divina, segundo a quatrocentos e cincoenta jo-· 
qual, contra Ella não prevale· 1 vens, filhos das melhores e 
cerão jamais as portas do in- mais tradicionaes familias me
ferno. xi canas. E um novo Exercito se. 

Houve tempo no Mexico em forma, educado na pratica ge
que existia um padre para vin- nerosa das virtudes christãs e 
te mil habitantes. O trabalho 
dtistes sacerdotes era immen
so, sua missão impraticavel, 
tal a impossibilidade que tra
zia esta desproporção esmaga

da mais profunda sciencia ! Al
mas de moços que luctarão por 
Christo, com d-enodo e confian
ça, crentes nas suas palavras 
de Vida Eterna. E o reino da 

dora. 
os seminarios foram os aI- Igreja será restaurado no Me-

vos mais attingidos nestas per- xico, para sua maior felicida
seguições. Reduzidos a tres só- de e gloria d-e Deus .•• 

-:. ... -... -.-.-----------------------------------------.---.-----------·-------·-·-·-·~( 
PHARMACJA E DR·OGARIA " 

SANTA CECILIA 
SORTIMEKTO COMPLETO DE ESPECIALIDADES. 

PHA&MAOEUTICAS 
Drogas, ampolas, artigos de borraeha, periumariaa

finas, farinhas para laetantes, et.c. 
MANIPULAÇAO ~MERAD& 

ENTREGA RAPIDA A DOMICILI'() 
Rua'. das Palmeiras, 58 - Phone: 5-2667 

·1 

Por esse motivo, na,guella --éi
dade, será celebrada Missa festi
va na Capella de São José, ás 8 
horas. 

Da Diocese de Campinas che
garão, na vespera, as R.R. Mis
sionarias de Jesus Crucificado, 
que serão encarregadas da dire
cção interna e do corpo docente 
do 2.0 Seminario Preparatorio d.a 
Provincia Ebclesiasti-ca de São 
Paulo. 

A meta do Clero Catho-- , 
lico contra a bolcheviza

ção da Esthooia 
Segundo nos informa, o "Osser

v,atore Roma,no", a 7 de Novem
bro- se reuniu, o cla:o secular e 
regular da Esthonia, na cidade de 
Tartu. 

A reunião contou com a pre
sença de todos os Srs. Bispos e 
foi presidida por S. Excia. 
Revma. Mons. Eduardo Profit
tich, Arcebispo Titular de Adria
nopolis. Assistiu a todos os tra
balhos da reunião, Monsenhor 
Ar.ata, Nuncio Apostolico na Es-

"O Corpo Dirigente proporciona
rá aos alumnos todos os meios 
para adquilfirem solida piedade, 
cu'.!tivará com carinho e zelo o 

thon~. ! 
Foram tratados assumptos de • 

grande relevancia para os catho-1 
licos daqu~lle paiz. Entre outros, 
muito preoccupou ao Clero, a 
crescente influencia russa nos ne- " 
gocios da Esthonia. Como se· sa

-be, o pequeno pa.iz do Ballico foi 
obrigado a ceder ante a ameaça 
do polvo wVietico, asslgnando um 
tratado que lhe rouba a,. indepen
pencla politlca. 

Reunidos, por certo os Padres 
esthonianos estudaram todos os l 
meios de defesa contra a infil
tração sovletica na mentalidade 
doa oat.holl.ooa--~ ~· . : 

germem da vocação desses can
didatos ao sacerdocio e excluirá 
aquelles aue não demonstrarem as 
aptidões • necessarias á; carreira. 
sacerdotal". (art. IX do Regula• 
ment.o). 

Além do programma de ensino 
primario offi.cial, é feito ainda _ o 
estudo da Religião, Historia _Sa
grada, Noções -de Litlll'gia, Canto 
e Civilidade. 

Serão muitas e ardorosas ore.
. ções que os felizardos dioces.anos 
de Jaboticaba:I, por certo, ergue
rão para implorar as bençãos de 
N. S. Jesus Chrlsto - o Rei dos 
Saoordotes - a esse novo Pré• 
Seminario que se vae installar. 

>. 
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,,cu ria 
Sir jogeph Avenol, Secréfurlo 

Gera,l da Liga das Nações, offi. 
ciou a todos os ·paiz.es não· filia
dos áquella entidafüi internacio
nal, -solic1ta·ndo seu apoio moral 
e crnaterial á Fin'landia, óra em-
1P:enhada ,em uma glloriosa e de
isig.ual Ju-cta com o bolchevismo. 

./ ::,::,: '. '.A.viso n o 5 ~' mesma igreja, no dia 26 de 
· · • ,·; ju-n:ho do. dito annó de 1904, 
De ordem do Exmo. e Revmo. verendissimo Sr. Dom José de 

Senhor Aroel:lispo M·etropolita-. foi crismado pelo Exmo. e Re
no, t-enho o gratíssimo prazer- Camargo Barros, então bispo 
de ann1:1nciar ao Révmo. Clero 
secular e regular e aos Fiéi' 

A esse officio, o .sr. Oswaldo deste Arcebispado, que Su, 
:Aranha, Mi-nistro do EJcterlo:e, Santidade o Papa Pio XiI, glo
irespondeu :promottendo o apoio 
anoral do Bra,si,J á Fi·nlamdia, para riosamente re-i:nante, s-e dignou 
qu,e esta ire-pH,Ja as fo=idaveis -de nomear Bispo titular de 
forças do ex-ercito J.nva,sor. Den- Barca e Auxiliar do Exmo. e 
ltro d-esta ordem de i.deias, o :&-a-. Revmo. Seahor Dom Alberto 
sil até já havJa providencia- José Gonçàlves, D.D. Bispo de 
do, accr.escentou ,nosso Chanc:e.1- R"·b · - · p s 
Jer, enviando á Finla,ndia u,m..ipro- : _1 e1rao reto, o Revmo. e-
testo cont:-a a violencia de que· :nhor Padi'e M-ANUE-L DA SIL
~Ha está sendo objec!to. · VEIRA D'ELBOUX, Reitor do 

O go"\'erno argen:tino commu- SeminaTio Central da Imma
lllicou a sir J. Avenol que en-via- culada Conceição, do Ipiranga. 
:rá 150.000.000 koilos de tr.igo áqu-el- , . . . 
Ue glorioso paiz, concorr~do as- _M~nsenhor Manuel de ~llv~1-
s1m de modo summament-e effi. ra d Elb:oux nasceu na f1dehs
caz, !Para a :,vi-ctoria da Finlam- sima cida-de de Itu' áos 29 de 
dia., fe_vereiro de l~04. Descende dB 

~ tradicional familia <:hristã, sen
do seus paes o Exmo. Sr. Oso-Não deve jamais desfalleêer, no 

Brasil,__a IPTOpaganda anti~com- rio Florencio d'Elboux e a 
anun1sta, E' dever da imprensa Exma. Sra. D. Maria Francisca 
catholioa, de quando em quando, da Silveira d'Elboux, irmã do 
:reavivar a iim1'ignação publica Revmo. Sr. Conego Paulo Flo
contra aquelle regime totalitarlo, rencio da Silveira Camargo, pa
itanto mais que a essa attitude 
mui,to se deve prestar nosso rocho da B-ella Vista, nesta ca
actua,! ambiente ,poHtico, uma vez pital. 
q_ue foi para combater_ mais ef- s. Excia. Revina. foi 1Japtiza-
1facazmente o commumsmo. que do no dia 2 de Mar•o dé 1904 
se •levou a cabo o golpe de 10' .. <; ' 
de Novembro, no dizer dos au- na Mat11z de Nossa Senhora da l 
;tores deste. Candelaria, de ltu', e nessa 

de Sã-o Paulo. Fez o curso pri· 
cidade natal, no Grupo Escola,· 
mario, de 1912 a 1916 em sua 
"Cesario Motta ", e o curso g.y. 
mnasial, de 1918 a 1924, no Gy-

Paulo, e as primeiras ordens, ~Bia:po Auxilial' do v-en:erando 
menores na Matriz d-e Santa, -SeJ:l;hor. D:om ,.A:l-b6r-to José Gon· 
Ceéilia, no dia 10 de março de '~l:ves,. D.'O, Bis=.I!C>- de Ribeirão 
1929, das mãos do Exmo. & ·=R-~-o. . -··.··.· · · · · 
Revmo. Sr. Dom José Carlo<J_ Por d,etermina'Ção do Exmo. 
de .Aguirre, D.D. 'Bis.l,>O de So- e Rlavmo. • &mhor .ru,cehíspo 
rocaba. As dem;1is ordens re- M~ttopu~o, mitrante o dia 
cebeu-as d-as mãos do Exmo. ~ \ie b.<>je e",-aman:ltij;, lll!,:par.och-ia 
Revmo. Sr; Dom"'Duarte Leo, d.e' Nossa S:enhora era Cimde· 
poldo e Silva, ~as seguintes fa-r~ d-e Itu!--..,pel~- ~anb:ã; ao! 
datàs: ultimas ordens meno- ~eio _dia e'-~·sCai:F"·d:a·.tam~i, Te-: 
res na Matriz de rSanta. Ceei•- :lllCatr.a-o 1'-e&t'iVMrum-t-e os. -S~O& 

!_ia,' ,no dia. ,29, ~e 1:Ilarçp de da Matl'w-_,;,~ ~jas-~ c~el·: 
1930· subdiaconato no dia 15 las, annu~p ®e ittranos 
de n'iarço de Hi31; 'diacon-.üo~: q~e zna;~ ~m f:t~-- <m ·fidélis•: 
no dia 22-do mesmo mez; pr.es-: :8tmª. ~~~ ,:P.atttista a$lij$_ 
biterato, no dia .15 de ·agosto ao Episct}pzdo. -,-: ' ·,·>·· 
do já referido anno de 1931, na-· São ~'- 1,2 <le' Ja;~~:=8._; 
Matriz de Santa. Ephigenia. No 194º· _ . . .. 
dia 16 de fevereiro dé 19.32, fói , a) .con:e-go · P-a.u,h, · lto1fm:~ 
nomeado coadjutor 'da paro- Lo~rei-ro -, cmç.filt~X:l~9-,.~:Í 
chia de: Santa· Cecilia, cargo cebispa.do. . '· · 
que . logo , deixou pa~ se-r se- I · 
cretario .. particular do Exmo. fA.' ., . ~ ' ·Hv.1So li/' Ô 
e Revmo. Sr. Dom Duarte Leo
poldo· e Silva, até 28 de feve- De ordem dó Ex,m.o. e ~ 
reiro de 1935, quando foi no- ·rendissimo Senhor Ar.aebl&Po 
meado Ministro -do Seminario- Metropolitano, Presidente ea: 
Central da Immaculada Con- C?mmissã:o Episcopal de. Vigj•! 
ceição do Ipiranga. lancia do Sem.inario Central da: 

Em fevereiro de 1936, foi es- Immaculada Conceição, do fpi;, 
colhido para Vice-Reitor do re- ranga, communico ao Rev-do.: 
ferido estabelecimento; até que mero secular e regular e aos:' 
por um Restricto da Santa Sé, Eieis deste Arce-bispádo, qu-e 
de 26 de fevereiro de 19:37, foi -os Exmos. Senhores Bispos q-ue 
nomeado Reitor' do mencion,a,. ill.tegram a referida : Commfs
dc>'· Sem-inario, ,em subs_ titui· n.a: 0 são nomearam Reitor interino Assim, não ;podemos deixar ue "" do · d 

, · •- •mnasio de Nossa· s~nhofl" do do Exrno. Senh-or Arcebi"spo me.ncmna o Seminario o Teg1-&wa.r com sa,ti-sfacção o vigo- v ,.., -

D. MANUEL' DA SI LVl!'fR'A D'l:'.LBOU}( 

roso 'Protesto de toda a Camara A 1 
- ~ 1 1 t' llil' 

00 
Carmo. Matriculou-se, no dia 28 ;Metropolitano, que exercia en- Revão. Sr. Paà.re Dr. Manuel 

dos Deputados da Fr.ança, quan- m1('('~f1 os ecc es1as wnr mn IZ ~ de fevereiro d-e 1925, 'no Semi- tão o cargo de Bispo Auxiliar Pedro Cin.tra, até qu-é se dig-
do alg.uns de_p.utados commu,nistrus lh>UU . ' ', lblhl IUU ' thl nario Provi-ncial de São Paulo. do Exmo. Senhor Dom Duarte ne a Santa Sé nomear o ~tor 
mobUisa<los, que deveria,m esta:- , , . Recebeu' a prima tensura cleri- Leo-""ldo e Silv~ ... _F:o.-'1"--'.n1e.:s"·s.·e· al- definitivo. . . na Linha Magi.not a defender sua 

1 
· · · , · · .,~ r 

Patxia, tiveram a audMia de se Exhortação Apostolica de 8. s. Pio xu aos Padres ca na Matriz de Nossa Senho- to posto de Reitor do Semi-na- São Paulo, 12 de Janeiro de 

f?=~e!?~ff~ã:i~rt::~fniP~; ... ,. -- ' ., ·.·.··.' e Clerioôs "êbamaifüs ás ºarmas -···: . . , .. ' -~:- ti2tdfs° í!~l1t4ii-~r:: -~~s~:;t~.a~;.'::o~-~~i:tv~;~- _19:~- Conego Paulo Rolim Lou 
não' -estav,a,m no cumprimento de , . , ·,. · - ·. · . . . . .. ,~

1
°
1
.v:·a.1?,1,ºe,mn .. t·a~P

0
. H:~lr'.fc.E!.e'b .. 

1
!-'_s'.ep.~

0
}!d:Íe?P

8
,.a~_·!_ .. );Jtspo. de Barca, .afi111 de con- lí reiro - ChancetJep do Are& 

seu dever. Essa 'Wttitude de a<:• No dia 8 ·de :óezembró de 1939, M!sericotdi~: os ci.~va· ag~~~ "'.~;· ., ,.,_ ., fi~r-lhe G, gl?riosa missão de bispado.. . . ' ,, 
ci'l1toso e repellen:te anti--,patrio- festa da Immaculada Conceição companheiros de fadigas· e perigos 
tismo dos deputados tota.lita:-ios de Nossa Senhora, S. Santidade, de toda sorte, abrindo-se assim um 
provocou uma tal explosão de co- dirigia a todos os Padres e cleri- novo campo de apostolado fecun
lera, que foram elles phy,sicamen- gos mobilizados na presente guer- do e glorioso. 
te aggredi-dos .por seus col:leg,as, ra uma exhortação fervorosa e pa
e e:x:pulsos do recintto por func- ternal, da qual procuraremos re~ 
~iona,rios da Gamara. sumir aqui os principaes pontos. 

Esse incidente prova claramen- "O habito m1:1dou, mas o espi
te a corrupção prof"U"nda que a,s·. rito não deve mudar'\ escreve S. 
convicções t-otalitaria,s de Marx Santidade, lembrando que o mes
in-si·nuaram no espirito daquelles mo Pae Ce1este que os chamou ao 
deputados. altar, níi.o para simples ministros 

i, e • do culto, mas tambem para nel-
, A rad-io•emissora do, Vatica;no les ter propagadores do· Evange-

lho, ministros da Palavra e repre
anm.mciou, h~ ,élia,s, queª polic~ sentantes vivos de Christo, os cha
s~creta a1~em~, obedecendo á :P<>:11- mou longe de seus ·habitas de tra
tJ.ca totahtar1a do_ go:'erno, ~1~- balho e de estudos, para conti
-solveu dua~ :0rgan1zaçoe~ femm1- nuar sua missão de apostolas, co-
-~as ,cathol1cas, tendo sido con-, mo São Paulo, que,- preso e car-
fiscados bens a ei-las PE:_rtencen- regado de ferros, escrevia: "Que
'tes. Accrescenta a estaçao de ra- ro que saibaes, irmãos, de como 
dio d_a Sainta Sé qu.e tambem_ na o que me tem succedido contri
Russ1a, a campainha ~°'. totahta- 1 buiu para o progresso do Evange
irismo contra o Catholic1smo con- 1ho" (Philipp, I,12). 
t;i_nu~ inte~sa, tendo O gov~rno si; Deslocados de seus habitas e de 
vieti:X' baixa~o um decreto q seu meio, entram os sacerdotes 
cons1~era _orgao ~ara-estataJ ui:na mobilizados no convivia de homens 
º:~'Illzaçao a~heista russ_a,_ CUJOS da mais diversa educação moral, 
d1r1g.e:nt-es terao. os pri_v,Ieg~os cultura e fé, frequentemente afas
ipropr1os aos altos funoc:on'."~08 tados de Deus, ignorando o Evan
sovieti-cos. En~re as 8:ttribuxçoes gelho e desconhecendo Jesus 
de-ssa nova entidade! fl.gura ª or- Chrlsto despreoccupados de sua 
ganiza~ão de comi-~os _que,. co:m salvaçãÓ eterna; homens esses que 
as maiores p~oporçoes passivei~, sentiam talvez repugnancia em 
deverão re_u~1r em_ praça publl- se approximar de um sacerdote 
[C8. as multidoes, afüm de que ne- para receber a palavra de salva

'. 

(Conclúe na 2.ª pag) 
ção e por ella a Graça Divina, e 
aos quaes Deus, em Sua Infinita 

VENDA AVULSA DO 

LEGIONARIO 
r'\ ELAS razões sobejamente conhecidas dos 
~ nossos leitores, que occasionaram a elevação 

- do pr~ço dos jornaes ( em face do augmento 
de 60% no-custo do papel), somos obrigados tam· 
bem a eievar o preço da venda avulsa a $300 o 
exemplar .. 

Entrefanto, CONSERVAREMOS O PREÇO 
ACTUAL DAS ASSIGNATURAS - 15$000 an
nuaes, - a qual poderá ser tomada com nossos 
agentes, .ou por ~arta para a nossa gerencia -
Caixa Postal 2.849. Em São J>auJo, pe,-Os. _te!~p:f!o-
nes. 15.-.15ª~ e 2-.7~76. · · · 

• 
AOS NOSSOS AGENTES DA CAPITAL E, 

PRINCIPALMENTE, DO INTERIOR, av-isamos 
que, só em 21 DO CORRENTE, se v-erifieará o 
augmento do preço· do l_orna! para ;1?$. $800, elt\ 
todo o Estado. · 

"UMA CONDUCTA IRRE
PREHENSIVEL SE IMPÕE" 

Para se tornar assim, sob as 
armas, o apostolado vivo de Jesus 
Christo, é preciso honrar antes 
de tudo a propria vocação, pela 
fidelidade exemplar dos novos de
veres e pela mais irreprehensive:1 
conducta, "fazendo transparecer 
sempre em nós o Ministro de 
Deus". · 

Accrescenta S. Santidade, "e, 
em materia de cor.agem, deveis ser 
mestres, affirmando assim, em 
toda circumstancia, com serena 
liberdade e independencia, vosso 
caracter sacerdotal ou vossa ini
ciação ao sa:cerdocio". 

Ganhará com isso a _Igreja, diz 
S. Santidade. pois "por vosso in
termedio, cada classe social, cada 
profissão, cada cultura, cada for
ma de espirita, terá entendido, 
mais uma vez, no tumulto das ar
mas, a mensagem evangelica da 
redempção". 

"OS SACRIFICIOS FECUN
DAM A ACÇÃO" 

Lembra S. Santidade que os sa
crüicios fecundam a acção como 
fecundam o ensinamento, e que 
mais ainda do que no trabalho, é 
no soffrimento que melhor se pó
de testemunhar a verdade. E ac
crescenta: 

'! Que experiencia dos homens 
e das coisas vos é dado adquirir, 
para o aprimoramento de vossa 
vida, através das variadas e espi
nhosas vicissitudes de vossa nova 
vida. E' essa experiencia que fa
rá de vós, homens amadurecidos 
na virtude, e por ella, promptos 
para o apostolado", 

Para conseguir tanto, diz S. 
Santidade, é nece'ssario cultivar 
com fervor a piedade· christã, e 
que a chamma da oração trilhe 
mais do que nunca nos corações, 
alimentada constantemente pelo 
Santo Sacrif!c!o da Missa, pela 
Sagrada Communhão e pelo reco
lhimento espiritual, tão util e que 
nenhuma situação poderá tornar 
inveja ve:1. 

Terminando, S. Santidade lem
bra as pesadas responsabilidades 
que pesam sobre o Clero, mobili
zado, para o qual o mundo tem· 
os olhos voltados, e sobre o qual 
recebem . as bençãos e as preces 
das esposas, e das mães, que te
rão sido consolados nas pessoas 
dos que lhes"são caros, e diz, "e 
sobretudo - preço que supre 
para toda recompensa humana -
ouvireis, em vosso coração, resoar 
com o accento da verdade, infal
livel, como um elogio antecipado 
de vosso supremo Chefe, Jesus, a 
promessa evangelica: "Todo aquel
le que me reconhecer deante dos 
homens, Eu o reconhecerei âeante 
de meu l'ae, _o.ia ütil. J20 c.61.t." -

Um aperto de nião bistorico 

A assignatura do pacto entre o nazismo e o communismo espantou- grande numero de, pes• 
soas; Dahl a surpreza de muitos leitores ante a cordialldade risonha e affectuosa élo aperto 
de mão. trocado, como acima se vê, entre Ribbentrop e Stalln logo depois de 818slgnado o 
acc~rdo, r,) LEG!ONARJO.. entretanto, grevl1.1 o acontecimento com uma longa antocecltAola. 

~ i ,-
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~$.J:"'""""=l'll'lilW'"'!' w:zz- j T.eJegramma proveniente da Cidà-. berania que jamais a Allemanha pu• portos de mar e sem esquadi'a, não 

de .,,:,o v~ticano · annunci·ou,· ha d1·as, d' e· ss·./ .. stab le e t b I s t · d"d t · t tiE:'.;AXA!!IO CATHOLlCO COM ..., ~ e:· "' e cer m por os e ga er1a po I o a,vez a ravessar com 
ter_._'! o "_Usservatore Komano" com· b - · AP?ROVAÇAO ECCLESIASTICA , suas ases para operaçoes navaes, um corpo expedicionario os terr1to-
me*ado elogiosamente o sentido e.s· Combatendo pela Belgica, ella com· rios de outro paiz, e em qualquer 

Direcção: 

Rua Quiritino Bocayuva. 54 
Sala 32!3 - Plione 2-7276 
!Ledacçio e administração: 

Rua lmmaculada Conceiçiio, 59 
'l'elephone 5 -153t, 
Caixa Postal, 2849 

Assignaturas) 

·1:.nno •. .- • 
exterior 

Semestre 
exterior 

.Numero avulso • 

.· . 15$0001 
25$000: 
8$000 

13$000 
$200 

~ogamos aos,, nossos .assip· 
nantes communicarem a mu
dança de seus endereços para 
ai _Caixa Postal 2849, 
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Peçam tabeUa, sem comprom,l&so· 

-

pé<:fal que · o sr. Frar.klln · Ro.osevelt· bateu na realidade por si mesma. hypothese não teria tido meios de 
vem dando á neutralidade de seu Os tratados de alliança offensiva " .ransporte transoceanico. ~Lia neu-
püi:z, no que accrescenta o orgão of- defensiva são. sempre o reconheci· tralidade era forçada. Mas tal neu-
ficioso da Santa Sé, está sendo se- i:nento, dé jure, de situações de fac- tralidade jamais poderia significar 
guido por outras nações neutras to, anatogas a esta. . indifferença. O que fazer, então, pa• 

Accentua o "O.sservatore" que to- Por mais que a verdade doa aos ra attender aos imperat_ivos do zelo 
da a politica do sr. Rooseveit se ba: materialhttas, é certo que os facto- quando tudo o condemnava á inac-
seia em uma distincção entre os con- res ideologicos e moraes têm uma tividade? Sua attitude teria de ser, 
ceitas, o de "neutralidade" e o de influencia preponderante em ques· necessariamente, de uma neutralida-
" i ndifferença". Dada a grande pro- tões como esta. de mi lítar _i nevitavel, mas de uma 
jecção internacional da diplomacia Assim uma violação extremamen- sympathia filial, ardente, calorosa, 
norte-americana, e a viv~ sympathia te flagrante e chocante do Direito em re•ação á Santa Sé. E' a isto, ao 
que lhe tem most1'ado ultimamente menos a qqe o Paraguay deveria ter 
o Vaticano, será interessante que ·u· feito. E este seria';·11m ~aso caracte-
e1esenvo1vamos 11ge1ramente º pon- Plinio CIIUtlA .DE OLIVEIRA ristico de neutralidade "sem .. indiffe-

to d'e vista do Chefe do. Es.tado yan· t+WMIFtl#IL ' • rença. 
e 

kee•1' 1 lt Violar a neutralidade declarando 
;l .•. ·oosua -o !I guerra, poderia talve~/'parecer a ai• 

0,;jor'ifalistrio, por stfa propria na•: · _ . · ,,I IJ. ? • IJ U guns uma mera fanfarronada. A in• 
turm, é Intenso ás digressões ex• ' differença seria um crime. A solução 

clusi.tamente abs.tractas e sem con• j 1· e1traltd·ade necessaria seria uma neutralidade 
tacto com a reaHdade, a que mwitas · · · . : : · que não ex-cluisse o apoio moral e 
vezes se entregan,, os internaclona• · · ' · : · . · quiçá pecuriiario ás tropas Pontifi• 

listas. Portanto, antes de entrarmos cias. Foi, ainda muito recentemente, 
no terreno da theoria, vamos ex~· uma attitude muito analoga a esta, 

Internacional, pode, não raras vezes, minar um pouco os factos. que a Argentina assumiu quando, 
determin,ar um pai:i; a entrar em _,.,,. 

CONTI
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'1 .guem solemnem"n.te a existcncla, 
de l,)eus, Nosso Senhor. 

1 • 
Para tratar, e-ntre outros c.s, 

su-mp:tos, da situação dos catho
.Jicos polonezes 1·ecentemente in
conporados ao Reich, re~niu-s~ 
em Ber-Hm uma conferencia de 
Bispos, á. qual, infelizmente, nft-) 
poude compare-cer por enfe}'ffiO o 
grande e Jmmortal Are.ebi.sp;0 de 
:i\:·,mich, Cardeal vo·n Faulbaber. · 

O LEGIONARIO, q,ue ta.ntas 
vezes tem ;,'ido forçado a ataca:
ª politi-ca tota-1-itaria e, imp1i-ci~ 
tamen:te, wnti~catho1tca do nazis-< 
mo, aprov:e:Lta a oc-casião para.: 
exprimir .sua vener;i,ção jrres-: 
tri<Cta ao g.lorioso Episc~a.do al~ 
lemão, que, com :uroa cnet'gia he..: 
rolca, !tem sabido d'Elfender os di-,j 
:reitos da Santa Igreja d:e Deus; 
O LEGIONARIO nunca teve, não: 
tem, e jamais terá ainimosidade-· 
con:tra a A,l;~manha. Pelo con• 
tra.rio, vê neHa u·m ,dos :mais H• 
lus.tres e sympathicos pa,izes doi 
mU'ndo. Mas a Allemanha heroi
ca, ca.va1hei-resca, activa, .or.dei:·a; 

o LEGIONARIO tem Ci ·ma
x1mo prazer em receber visitas 1 
ás installacões de eua redacção . · 
e officina,- mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por ~xi
gencias do serviço. 

A'· vista .da aggr~ssão de um palz sem declarar guerra á Russia, enviou 
guerr-a, Foi no fundo e.sta razão 

.a outro - e toda a guerra se Inicia uma enorme quantidade - de trigo á 
necessariamente por um acto de ag• principal da intervenção do Brasil na Finlandia. 

gressão moral, economica ou militar guerra de 1914-1918• Tambem teria Ha finalmente a tercêira attiti.rde, 
sido, por exemplo, perfeitamente le-de um paiz contra outro - um ter· de neutralid.ade indifferente. A'_s ve-

li 
e tradiciona;J, a Al:le.1?-3-nha ,edu
cada e sob-venaburalisada peia: 
acção da Igreja, nada tem de. 
-commum com o pa-ganismo .nazi·s•• 
ta, -contra o qual todo e qua!quer 
ca!tholi-co deve lu-ctar destem-ida-

Não publicamos collaboração 
de pessôas extranhas ao nosso 
quadro de redactores. 

PARA ANILAR ROUPA 

COMM[NlilffllO ... 
A PRATA DA CASA 

R€allzou-se no ultimo dia seis 
um festival em honra do Sr. Ar
cebispo Metropolitano, no salão de 
espectaculos dos Salesianos. Cons
tou, além da bella saudação pro
ferida pffio Revmo. Pe. Castro 
Nery, de numéros musicaes exe
cutados por côro e orchestra. A 
orchestra era de amadores e o 
côro era do Santu,ario do Cora
cão de Maria, composto de pes
so;as piedosas e de boa vontade. 
Ora, deante disso, qualquer pes
soa menos avisada poderia temer 
uma destas tremendas pachucha
das bem intencionadas .•• 

g~tlmo que todos os p;;iizes cathol i-ce iro paiz não directamente attln- zes ella se impõe. Em uma guerra en-
gido pelo conflicto po.de tomar tres cos do muAdo pegassem em armas, tre a Persia e o Afghanistão, ern que 

em 1370, e fizessem µma cruzada attit4des d.ifferentes: não se pudesse sequer ver claramen-
contra as tropas unifaoadoras da lta-a) alliar-se a um dos belligeran- te quem tem razão, o que iria fazer 

tes, entrando decididamente em lia, quandº ellas atacaram os ESt ª· o Brasil i 
guerra: foi o que fizeram nossos ai• 
!lados, á vista· da aggressão para· 
guaya contra .o Br.asil; 

DJ , tomar uma attn:l.l(le e1e neu• 

tralidade sympathica: foi o que fez 
·Portuual quando da recente aggres• 
são ri1ssa contra a Hespanh.a; 

'}. ., 
c) conservar-se em att;tude de 

neutralidade indlffere,nte: . foi. o que 
fez o Brasil no conflicto slno•Japo· 
n-ez; 

Evidentemente, a cada uma daa 
tres attitudes corresponde uma po• 
sição psychologica e polltica espe• 

eia!. 
Em principio, um paiz s6 entl",1 

em guerra para auxiliar outro q:w:an· 
do o vulto das questões moraes, io· 
claes, economicas ou terrltoriaes em· 
penhadas 'lº conflicto as11ume pa.ra 
elle proporções vitaes. A lntJlaterr11, 
em 1914, se poz ao lado d,a E3elgica 
por reputar indispensavel â sua so• 

dos Pontifícios. 
' Evidentemente, porém, não são to· 

das as violações do Direito Interna
cional, qu~ devem mover todo.$ os po· 
vos a uma Cruzada. Clrcumstancias 
ha, que inhibem um povo de tomar 

tal attitude. Foi este, por exemplo, 
o caso do Brasil por occasião da que
da de Roma de Pio· IX, Evidente
mente, houve protestos calorosos, 
entre os quaes so.brelevou o da Ca
mara Província! de s. Paulo. Mas 
a influencia internacional da maço· 
naria paralysou de modo quase com· 
pleto os governos do mundo inteiro. 
O Brasil. effl todo o caso, ainda po-
deria ~ fornecido, como a França 

e outros pal:i:es, um corPo de volun-
tario-s, ainda m.esmo que com carac
ter meramente s;ymbolico, o que te· 
ria sido par.i n6$ uma gloria immor· 
tal. Mas o Paraguay, por exemplo,. o 
ciue poderia ter _feito? Nacão sem 

• 
Considera o Presidente Roosevelt, 

e o "Osservatores Romano". o apoia 
neste ponto, que a presente confla
gração poz em jogo valores doµtri
narios e culturaes sufficientemente 
grandes, para que seu paiz não se 
considere indifferente ao exito da 
conflagração. europeia. Reputa ·elle 
que o desfecho final pode ser tal, que 
a violencla domine o mundo inteiro 
e acarr.ete o ocaso def,initivo da ci-
vilisação. Então, 'sua attitude, sem 
entrar na guerra porq1,1e elle tem pa- . 
rà isto razões que não conhecemos 
senão imperfeitaml!nte, qual deve· 
ser? A de uma neutralidade sympa-
thica á causa dos alliados. 

E' neste sentido que o sr. Roose-
velt, está orientando sua ne1Jtralida· 
de, fazendo ao mesmo tempo evol.uir 
tambem neste sentido uma série de 
outras nações neutras. 

m€Jn-te, sob pena de .se:- indiffe
rente a,os interesses de sua Fé. 

• 
Continua 1-ntens.a a propag-anc!:\ 

em prol da bolchevisaçã-0 da Po
.Jonia. Assim, na U.niver.sida.de de 
Lwowo, foi -creada uma cadeira 
de "lenini&mo". Brev.emente, ·re
uni~-se-ha, na mesma e.idade de 
Lwow, foi cr.eada uma cadeira 
sares russos, destina.do a .orga. 
nizar e ada-ptar segundo () es. 
pirita .co,mmunista os methodos de 
ensino na Polonia. ·Uma secção 
do Commi-ssariado ou Mi,niste:-io, 
da Instrucção da Ru-ssia já foi: 
installada na Polonia, tentlo nro
movido 160 conferencias sobr~ o 
communismo, .afim de bolchevisar. 
o paiz. :.. 

• 
Para terminar, uma nota cu:-lo•' 

sa. No B.rasil,. os -protestantes, 
-cujos "pastores" são em _geral' 
agentes i,mperia)is.tas yankees, vi
vem com a boçca cheia da ex
pressão "libe::-dade de ;pens·a,men
to", e procla:ma,m ser u.ma, vio
lação dessa liberda,de o reconhe• 
c.imento, aos ca.tholl-cos, de ·seus 
mais el.ememtares direitos, ·;eomo 
p, ex. o do ensino religioso, aliás 
'lambem facultado aos protestan-· 
tes. ·, 

Enti:etanto, não foi o que sue- ~=-•:::========;:::==========================================::;:=:::;::;:;:::;;::::'7 
f:~:fieJ~~et~~d:~t :t~~:l,q~~ . e· A. T. H O L I e· .. O· 

Ent:-étanto, nos ipaizes em q.1.1e 
elles têm elementos aberta e de• 
clara:damente seus no governo, 
são elles os maiores inimigos do 
que elles mesmos costumam cha
mar ".Uberda.de de -pensamento".· 

vista do affecto com que o s!',ráo 1 ' · · . · · 
era offerecido ao illustre anniver- · . , :·· 
sariante, pode-se dizer que se as- . . . 
sistiu a uma manifestação artisti- . 

Assi-m, p. ex. porque o sr. Roo• 
aev.el:t, com Intuitos roera e ex
c,usivàmeinte polí-ticos, .cons'lituia 

·um ~ep-resentante pessoal junto" 
ao Santo Pe.dre; foi uma sarai
vada de criti-cas contra o Chef~, 
do Governo, a 'tal ,po:nto que este, 
reso,lveu receber err .. aiudiencia es
pecial os "p·as.to:-es'' mai.s reca.Jci. 
tranies, afim. de lhes da,r expli•· 
cações. 

ca de valor 1ntrinseco e _innegave1. Comnretn 
Houve gosto na confecçao do pro- - ·- ·· · · · .. ,.-- · · 

EXCLUSIVAMENTE. suãs 'Joias e seus _Presentes 
. JQáLHARIA 

na conliecida 
gr;amma e arte na interp11etação. 
Principalmente o côro constituiu 
uma revelação, podend·o dizer-se 
que é dos melhores de São Paulo ; 
n11, musica profana é certamente 
o melhor. 

E' verdade que ainda ha o que 
aperfeiçoar. Nota-se, !iJOl' exem-, 
plo, uma tal ou qual indecisão nas 
vozes femininas. Mas são peque
nos defeitos que o devotamento 
dos cantores poderá sanar com o 
tempo, coisa que ~sejamos ar
dentemente. De qualquer forma, 
o côro do Coração de Maria é uma 
fundada esperança de que o can
to coral venha a ser algo de sé
rio entre nós, e desde já repre
senta uma notavel realização. Te
nha-se, apenas, em vista a malea
bilidade das massas coraes, que 
permitte uma interpretação níti
da e expressiva. 

Fizemos questão de assignalar 
tudo isso porque as iniciativas 
catholicas costumam ficar perpe
tuamente na penumbra, mercé da 
campanha do silenciá que contr/l. 
ellas se faz. Qualquer l'eaJ&ação 
inferior ás nossas encontrá' Jogo 
uma campanha habil, para ga
nhar prestigio. Pelo contrario 
p,ara· tudo quanto é catholico de~ 
fronta-s<:. com um amb.iente frio 
em que não ha nenhuma reso
nancia. Isto vae tão . longe que os 
proprios catholicos ig·noram as 
su_as possibilidades e os seus re
cursos, e aconLrçe irem procurar 
e.Igures, quando possuem do me-1 
lhor na prata da casa. Nem se 
fale da seducção que exercem, so- ! 
bre alguns, certos medalhões e , 
certas coisas mcdG.lhonizadas. que, '. 
no fundo, não passam de quinqui- : 
lha.rias enfeitadas com laços de ' 
fita.,. · ,. 

1 
No caso em questão, podemos 1 

dizer sem basofias: vabrisemos o 
que é nosso, porque o que é nos
sg é muito bom. 

CASA CASTRO 
OFFICINAS PROPRI:AS : 

15 DE 
Unicos 

NOVEMBRO N.º '26 {Esquina da Rua Anchieca) 
relogios " E L E C T .R A " eoncessionarios dos AFAMADOS 

_, 

CENTENARIO DE D. SILVERIO 
.•>, - ~ , ... !-

GOMES PIMENTA 
Como o sovereo · ir;:~:~:l 

democratico •• ~ 
é 

·Conforme noticiamos, o prlmet- e,$ vocações, proc11r.ando comba-
ro Centena;rto de D. DiJ.verio G9- ter a. e~sez de sacepdotes, O Conego Avthur Ja-ckm_an, pa- Não falemos, ,pois, em Jiber· 
mes Pimenta vae ser celebrado serio problema. .catoolico no racho de Holy Road, Watford, dade da imprensa que é cou-sa 
com grande :pom,pa em 'todas as Brasil. Ingla:terra, é muito apreciado rara, q·u·e não -existe na I,no-Jater-
pa-rochia13 da Archidiocese de Ma- Con~ndo com a collaboração . .,,, 
ria.na. do Exmo. Governador ,de Minas, -peJ-os seus "'.Dinner -~hats" que ra, a não ser, em alguns se.ma

na.rios, entre .os- quaes ocC4pam 
tugar de destaq,ue' os cath-olicos, 
que passam grandes · diffku·l-da-

Esse grande emprel;lendUmen;. dos membl'()S d-as commissõ:~s. gosa:m de fama. 
tQ .tem a sua fre11tte o Exmo. e do ~evmo. Cle1•9, As~cia.ções Publicou elle n11ma dessas con
Revmo. Sr. D. Helvecio Gomes Religiosas, Au.t<:>rl<lades e fieis. versas mais recentes: 
de Oliveira, Arcebispo de Ms.- os programmas dlscrlmin.am to

des para se sustentar. 
Haverá llbendade civil? 

E' assim, poi-s, o liberal-is• 
mo protestante: essen-cialme.nte 
·con!t~adfotorlo. Pelo que, o.Jiá~,
-se most:-a e!J.e auth'€<n:ti-c.a·ment•; 
protestante, -porque a m,arca ca. 
racter~stica do protestan:tismo é ai 
.contradicção. 

O APOSTOLA'.DO ENTRE 
OS MILITARES DO RIO 

DE JANEIRO 

O LEGtu!'-IARIO recebe~\ com 
grato prazer mais um nuinero 
do )Joletim da União Cathplica 
dos Militares, 'com séde no Rio 
de Janeiro. 

O bol-etim que se intitula 
riana. Varias -comm'is-sõe.s foram das ll>S cerimonias e solemnida- "Entende-se geralmente. !l)Or li
organizadas, ,;ntr.e as q-ua.es {l. de:;; q.ue d:t!vem ~ealfzar-se nas berdade da imprensa a indepen, 
Grande · Commissão de Honra, parocl)ias. dencia dos jornaes da -censura de 
de que faz par.te o El>'mo. Sr. Dos diversos itens dos pro-

A Ing,la!berra não se governa "O Bom Soldado" agrada reat-
Benedict.o Valia.dares, Goviirna, gramimas, extrahimos os themas governo. Mas nunca se fala, e 
dor do Éstado. · ob1>igatorios de estudos ou con- é .pena, da independencia dos jor-· 

Os diversos- programmas des- ferendas: naes do dommlo da bol-sa. Aqui, 
se movimento demonstram .:. · a) O Apost9lado peJ.as Voca
p,-.ra-nde 'zelo que os dictou. To- ções Sacerdotaies -· A beneme~ poi·ém, é que ootá a. queStão. 
do~- têm por alvo incrementar _rit:;1, a. V;. s.. Os grandes jorna-es, os colos-

b) A vo.cação e o. ambiente sos fortes da ímprensa, os cha 
fam:tliar - Educação Sacerdotal ma:dos baluartes da liberdade e 
dos filhos. · 

c) Ensino catechetico, suas <la democrllela (que mentira!) 
influencias no cultivo da:s voca- não se contentam com pouco, 
ções. precisa,m de dinhiiiro, engolem 

nem. dirige pelo seu cod.igo de 
l:eis; é governada por regula
mentos e determinações mmáste
riae,s. 

mente tanto pelo aspecto ex• 
terior e .interior como ta;mberu 
pela sua feliz originalidade. 

Relativamente pequeno em: 
ta~anho, m~s, commodo par!II 
se ler, o referido boletim é im, 
presso com boas gravuras e ca, 
racteres nitidos. ' 

Indiscutivelmente b-Om ne>: 
d) A .dignidade e importancia 

do Sii.cerdocio. 
e) O Clero SecúJ11.i e Regu

dinheiro á farta •e á grande, e 

Todos os advogados e juizes se 
Insurgem contra o proces-so por 
que as nossas teis são feitas, al
teradas e inter,pre.tadas, po1· re
gulamentos e determinações dos 
varias mi.nisberios da saud<, pu
blica, das finanças, da j-ustiç.a, 
etc. e não ipor actllal Acto do 
Parlamento, seu conteudo, onentado de m9<

vão naturalmente buscai-o, com Não somos governados pelo 
Par'ºmento, .mas por .u·ma bupo- do salutar nos principias, ela lar no Brasi-1-Colonial ,- f'l"o Jm

; pe:·io e na Republiaa .. 

1 

f) D. Silv. erio e 8'l'!: Vocações 
de moçqs ,pobre!!. . . 

t;.) 0.!J µri.melros ca.tecp_l.?1,ta.s 

um in·stincto de conservação •"-= ~ 
cracia sinistra, q<U-e se esconde Igreja, é de s~ esp.;rar optimos 

mui'to natuvacl, á bolsa dos ar- · por detraz da lei, para fazer · 0 frutos desse novo meio de 
genta.rios, dos annwnciant-es e das que quer e entende. 
grandes com;p_µnhia.s, ci:ue .s~o_ No ~.toanto,_.,Jil.i,am(),s que 130_ apostolado da imorensa entre 

l.~li-~ ,~~l)lt-i¾. ~-!:·~~ ...... . :i~.:::H .. ~4~:;,mw,, : ::. ~1!ffi.~ArF1~~1) -os ~~M~ 
;._._ .. -

• 

._,;~\ 
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Bão Paulo. 14 de ,Janeiro cte 194(\ L~GIUNARI(~ 

Cze 
ê'm dos primeiros obJectivo!"l 

de guer,•:i. ,attingidos durante o 
conflicto genm-aino~poloncz foi a 
ddaqe s?-nta dos po]onezC·3, 
C~stochowa, onde no Santua:·io 
aá Virgem é. venera·da a anti-ga 
e milagrosa tmagem de Noss<L 
Senhora. 

·íocho a 
Uma enc a -mui,to corrcnce <n3 lon:n. e i:1stallada num mos't 0 !:-o 1 

Polonia dá. como seu auto~ São situa<l0 !,..:--v coll:na ele "Yasll:.:t~ 
Lucas, medico e ,p.intor e que Gona" - mcnta,nha lumi:1osa --1 
conviveu com a Mãe de Christo: .:ob a guarda cios re,ig,u,~oc, dei 
-um porms>nor completa a lel'.\da São Paulo Eremita. Por essa 
- o de ter -,iiqo feito o esb9ço occasiil,o, milagres espE>c'alissi-
primitivo -numa taboa de ci- mos assign-al-aram a vontade <la 
preste onde a Virgem se:·via seu -Vfrgem de perona!l~cer em 
repasto. Yasna-Go,·a_ 

Sendo incon'trolavel na sua 1 A 8 P"'R,SE"VIÇé)ES 
Orl·gen1, •-mbem é nos p~i-miti- PRIME R,,. .,. " A M · b ·1 · -·= ·· açonar1a ras1 eira ,apos 
vos tempos l Santa Helena re• Logo apoz um pertoco de re- um,.ibreve período de eilenéio o 

_, 

Mais uma vez partilhada en
tre nações de govermo~ pagãos, 
0 Polonia recebe no s<n1 mo.s
-teiro o· p:-imeiro golpe: a Vl:
gem rnlla,gros,a partilha ma1s 
uma vez dos soffrimentos do 
;pa.tz e.m q.ue foi consagradà 
Rainha. 

Vem a proposjto relembrar !l,S 

origens ·da imagem e sua his
,or~ .até nossos dias. 

ORIGENS 

•mett-era a pj,nt-1.1:-a a Ççinstanti• !ativa calma, a Polonla e o fechamento Q~li lojai;, começa 
no, seu {ilh_o, ell). Çon

st?tl- S-a,ntuairio fora1c-i sacuatccs por novamente <I sua açtivlcl. ;i"e. 
nopla. - " provaçpes., E mult,t 9.~t:l~f) .rtii sorri De lá viera ter a Roma, pas- os partiçlarios de João f[uss, 
-sanda pa:ra o •poàer de Ca:rlos por Í$SO chamados hµ-ssitas, pr0- qua ndo se aa ímportanci.1 "
An,a,pro, que á 'deu a·o prlncipe vi-nélos da Allemar.ha, ore-aniza- Maçonaria, 
da nuthenia, s~u e,lli.'.l.do, como ram-se em bandos armados, sa• A M•çon,ar\.i, di;r;fm al;unei 
prova do ·recor.heç~mento ,;le qu-eando e devasta:ndo a Polonia llberal(}111s sorridentea, jêi tevo 
seus serviços a "seu Deus e ao catho!ica 
seu imperador". Um d~sses bandos Ia.grou 'se ª sua ópocf, hoje é. uma so.c:ie· 

=A= 
MAtONARIA 

l,)esc!e 1 /68, isto e, exact2-
mente ha dois secuios, a lgre· 
J;t vem condemnando repetidas 
vezes a iviaconaria. Eu quizera 
poder vos ~ar aqui, meus lei
tore.s, na integra, o texto rigo
rç,so e energlco das condemna
ções. 

Bento XiV na SI.la Constitl.li· 
·cão "Providas", renova a con· 
demnação cie Clemente XII, de 
1738. 

As origens dessa pJ.ntuTa per- Da Rutheni·a, ;rude estava mui- !\.po,ssar do San'~uc.l'io e \l,epois dade decrepi~a e l;lem influen· 
dem-se na lenda: _ se1,1d autorhee t '")Osta ás invasões constan- de saq·ueal-o com se-us ol;lje-ctos eia alguma, sua procedenc1a suo escon - o e·-1 . . . P . . 
cidas: tes. foi transportada para R 0 - preciosos, levou também a santa Socieçlaçle be.neflcente, phil.intropica, cultu- Pio Vil condemna os Carbonarios nas Le

tras' Apostol.icas "Ecclesiam" em 1821. -~ 59 i9. pintura. . ral. A Ma"9naria é innocentn! Não faz mal a ~ttiê1·=1á,ê"-- ·:wrw:··ií?iti?M~~!fffl'E ~ "' 

f ! l fi U M- f UM C C I O NA R I O O A 

s n U' e f : r u o t I e n 

1
.. o sr. Bernardino Tavares, resictente no Rio de Jâ.· 

néiro, Aqu-educto, 72 diz: 
"Durante mu1rn iempo tive uma u1cera, e'.n uma _l>~r

na, rebelde a todos os tratamentos pois, alem ~e mJe
cções tomei infinidade de depurativos, CIOS ma1s ~ner
gicos,. porém, a ulcera continuava ab~rta, ?roduzmdo
me dores violentas por todo o corpo, unpedmdo-me. de 

· · da Saude attender meus serviços como funcc1onar10 
Publica. Depois de longa luc·a já sem esperança algu
ma, por conselho de um amigo fiz uso do GALE~OGA_L. 
No fim do segundo frasco as melhoras eram ~m~o i;no
nuncladas, e ao terminar o quinto vidro- o meu Jubilo e~~ 
intenso, pois achava-me perfeitamente bom, nada mai" 
sentindo. Não tenho palavras com que agra~ecer \ª-

h · · Qtte outros soffredores aproveitem, sao man a ventura. · 
os meus mais sinceros desejos." 

(Firma reconhecida). 

-------
"As ulceras mais rebeldes, fist1_1las, tumoreS 

o-omosos orchite, doenças do na~1z, c_arie nos 
"' ' · · f l olest1as da pele ou i ossos, pustuias, uruncu os, m . . 

~i,: do couro caheHudo, desapparecem ou c1ca~r1zam 
com rapidez, com o uso do depurado~ to~uco _do 

, sangue GALENOGAL, formula do se.1entista IP.· 

glez Dr. Frederico W. Romano. 

· 1 UNICO classi(i~ O Galenoga, cad? p~r um 
Jury competente como pre~arado sc1entif1co, f~
to inédito cm todo o Braztl, encontra-se em ~o

~as as Pharmacias e Drogarias n~o só do Pa1z, 
como das Republicas Sul Americanas Ap/ 

L.D.N.S.P. N. 0 %3 N. 32 Aps/c 

.Aipenas afastados do mo&tet~o ninguem. A Trolha, o compasso e o Triangulo 
os boi•s que arra·stravam o PTO· já nos füi:eram muito bem. Que mal pode haver 
dueto do sa.que Tecwsara.m-se a. num çiçlacfã9 livre desta livre Terra ele Santa 
-a.ndar. Tomados de furol· os 
hussitas, Janç~am O qua..dro ao :Cruz escreiver b seu nome com tres ping'ui-
·chão, partindo em tr.e,s partes, e nhos? · 
um golpeou o rostro da Virgem Reunem-se alguns cidadãos pacatos num sa
por duas ve21es com seu sabre. 11:\o de as!)ecto macabro a se banquetearem 

o sacrilegio foi .punido com a symbo;f1,ç;;1_mente: .. que mal ha nisto? c'omba-
mo11te ·e o qua.dro reinstá.Hado foi ter a MBcçonaria! Que intolerancia! ... 
compo5 io; mas os doi& talho,s na- São inimigos da lg_reja ou maçons os que 
fa.ce da Virgem resi-stilram a to-
do pr<>cesso de restauração e assim falam? 
a'té hoje se podem ver as cica- Não. Catholicos, apostolicos e romanos. 
trizes indeleveis. Catholkos ingenuos, tolos imbuídos de libe-

Contin-u-aram porem as priva- ralismo maçonico, 
ções; a Polonia é .i.tacada por Peço licença para lhes chamar catholicos de 
herej-es e pagãos suecos, ru·s- meia t,igelia. 
sos e Alemães do Brandeburgo 
que fi,nalmente põem cerco a Po_de ser catholico de lei quem desobedece 
Czestochowa. a Igreja e approva e acc:eita o que a Igreja con-

Uma pequena guarnição de demna? 
cento e ·sessenta solda.d01t e A Igreja condemn.i de modo claro e ihsop.his
l!essenta monges diTigidos pelo mavel a Maçonaria. Vejam ahi o texto do Co
P·e. Kordechi resistir a um ata-
que de seis mil ,s,uecos,. c001sl- digo do Direito Canonico, canon 2335: 
derados os 'melhores guerr-ei:-os "Os que dão seu nome á seita maçonica e 
de então. a outras associassões do mesmo genero que 

Desco'tad<>s os suecos 'levan- conspiram contra a Igreja ·e os legítimos pode
tam o cerco, não sem ant-es t-ea- res civis, contrahem ipso facto excommunhão 
i'êmunha,em a.s y,i&iveis in·te.;-- simplesmente reserva.-da á Sé Apostai ica." 
venções do sobrenat-ural. 

Vencidos em Czéstochowa os Ha. nada mais claro?· E' a condeinnação di· 
russos, os ,polonezes tomam no- recta, positiva e formal da Igreja. 
vo alen'to e exipulsam os i-nvaso- O maçon é pois excommungado, isto é, não 
res retomando a independencia pertence ao gremio da Igreja, não pode parti
poloneza., cipar da vida da Igreja, da Commu.nhão Catho

RAINHA DA POLONIA ,, 

En,tra a segui-r o mosteiT<> a 
goza:-. de uma paz e um expl-en
dor ai,nda não aittingidos. 

Sob .conselho do Papa A~exan-

1 
di,e VII, o rei da Poloni-a, João 
Cwsimiro, sagra a V}rgem Rai
·nha d-a Polonia em 1656. A rea
Jeza da. Vi•rge,m de é:restocho,va 
foi solemnemente consagrada 

:_ pelo Pa.pa Clemente XI, em 1717. 
. Aos pés da. Rainha da Po.Jo. 

nia Sobi-eski :-ecebeu fprças pa
ra sustar a invasão mussu1ma-
na nos arredores de Vi.enna. 

NOVAS PERSEGUIÇÕES 

Esse período de paz teTmina 
,, bii4sc·amen te pelas par'tHhas da 

Polonia. E é Inte!·es-sante notar 
que o unico rei da Poloni,a q.u,o 
se recusou a tributa:r as ho•me
nagens á Vl,rgem foi Augu.,to 
Estanisla·u, que viu o reino d~s
ap.parecer nas mãos dos i•ni
migos. 

lica. 
E como se ·ousa dizer que se pode ser catho

llco · e maçon? A, astucia da Maçonaria· é a 
mais satanica e perigosa arte da $eita tripin• 
gada,, é se occultar, fingir-se de morta como a 
raposa, e, como a --tamanduá, offerecer um 
largo . e generoso abraço a todos; sobretudo 
aos catholicos. 

E quanto mais se occulta, tanto mais peri
gosa. Quando a Maçonaria dá a entender que 
desappareceu, perdeu a influencia, e se . cala, 
tanto mais perigosa e tenebrosa el'la está! 

E sabem os senhores que a Alta M-açonaria 
se reju.bHa quando pode agir nas trevas e exe
cutar os seus planos çliabolicos, sem ser per
ce.bid<l ou nem siquer 11uspeitada? Mas quem 
conhec.e a astu.Qi.i dos Tripingados tem bom 
faro, percebe Ioga atê mesmo nas entrelinhas 
dos jornaes, a catinga cio b.óde, 

Não nos illudamos. A Maçonaria está viva e 
activa. 

J.,,;:ão XII na· Constituição "Graviora" em 
1825. 

Pio VII escreve aos Bispos de todo mundo 
chamando-lhes a attencão contra essas "Asso• 
ciações secretas de ho-mens inimigos de Deus 
e d_ps Príncipes." 

Gregorio XVI na Encyclica "Mirari Vos" 
diz'·'da Maçonaria: "E' a principal causa de to
das' as calamidades da Igreja e dos reinos e 
o S!Umidouro impuro de todas as- seitas ante• 
ríoces." 

Mais de ·vinte vezes - tomar nota - mais 
de ~inte vezes, Pio IX condemnou a Maçonaria 
e a· chamou a "seita nefanda". 

E ainda tiveram os maçons a petulancia ln
crivei de accusar Pio· IX de maçon ! ... 

No Brasil a astucia maçonica propalou que 
é' condemnaçiío da lgrejf! não àttingia á "be• 
nemerita" Maconaria brasileira. Pois em 29 
de Abril de 1876 o Summo Pontífice com toda 
energia declarou que a condemnação se exten
dia tambem á "Maçonaria brasileira e a todas 
as suas lojas" corno' ás de qualquer outro lo· 
gàr da face da Terra. 

Talvez em ·nenhum logar do mundo se tivesse 
feito trabalho mais subtil e hypocrita para 
conciliar a Igreja e a Maçonaria como no Bra
sil. Gràças a Deus tivemos D. Vital e D. Ma-
cedo Costa.· E a reacção ve-io, · 

A questão religiosa obrigou a seita a arran• 
car a mascàra.· Todavia o "espírito" maçonico 
ainda ahi exerce a sua influencia. 

. Ha muita coisa de "Tri-pi-nga:d9" ahi em cer
tàs leis apparentemente innocuas, e muito fi. 
gurão de 'tres pontinhos manobra atraz das 
cortinas na política, na imprensa, e até naa 
1 rmandades e lagares sagrados ..• 

Dizem qite somos ingenuos e temos mania 
de persegui-ção maçonica, nós os que vemos e 
sentimos o dedo da Maçonaria em toda revo• 
lução social ... lngenuos! 

E os maçons graduados riem-se gostosa
mente da ingenuidade dos que nos chamam 
de ingenuos. 

Porque, é graças a esta convicção da inno• 
· cu idade da Maçonaria e á ingenuidade dos que
desconhecem o poder de seita nefanda, que ella 
se propaga e realiza maravilhosamente os seus 
planos. A Maçonaria bem sabe quem são os· 
ingenuos. E emquanto ella sorri dos· ingenuos 
que se julaam tão expertos tem meda e com• 
bate sorrateira ou abertamente os ingenuos que 
a denunciam e condemnam ! 

Perdida, 1norém, a il'.\doperrden--=- i!""'· .. •Wii & ~Ili •• .,.....,. eia, a Polonia cessando de sel' 

Ingenuo é. o catholico que a julg.;1 morta otr 
em· decadencia. Elia s.e lnfiltra em toda parte 
e propaga assustadoramente o espirita maço
nico, que é este nat1.t~llsmo pa,gão e este lai, 
cismo que tenta afastar da familia 'e da socie
d,1de. a influencia cfa· Igreja. 

Não é uma tactica diabolica? Pois eu seu 
e quero ser do numero _dos in_genuos que vêm 
o perigo maçonico. E livre-me Deus da perigosa 
e. real ingenuidade dos que não crêm na força, 
ho perigo e no poder da Maçonaria! 

. . um . Estado, não deixou de /sei: 

ESCOLA DE SERVIÇ. Ü SQCJAL uma 111ac;~o •com sua religião, 
.:; c·u-1tura, ling.ua e costu.mes. 

'l!l!!itão abertas a·s i-nscripções I Sii.o _as ~e.guintes as ma.te;•.a.; rlú Durante ce-nto e cincoen-ta an-
o da Escola de Assis- curso. . nos, a Polonia foi sub_i.ugad,a: f!~~i: ~~~fal, a i-lüciar-se dia 15 j 1) ~co~omia Polit1ca a So- mas mais ai'nda se vivtfi.cou a 

de Fevereii·,). Cial_. . • fé em torno do mosfei,ro d.e 
São exigi-das do candi·dato as 2) S_oc10-log.-a! p d . . Czes-tochowa. 

. • . _ . 3) Psy~holog1a e e agogia, Essa confiança nito foi ,:,,;u 
twgumtes con,llçoes · d 4) Phllosophiii. Mora.J; vii.o; em l!H8 a der~ot,>, dos I-m-

1.º) 't-er mais de 18 e menos e 5) Dire-i-to; p1erios CPntra,es e,._ rli>:sorg-,aniza-
40 ,,nos: 6) Organização e Methodolo- cií·o da Huss;a -poz fim ao cap-

2.0) prova de ter feito estudos gia do Serviço Social; tiverio da Po-Jonia. 
secu.ndarios; 7) Estatística; 

3, 0 ) apresentar: a) referencia 8) Tecnnica de Escriptorio e 
cJe ;~ pessoas ·Jv ·eas; b) Noções de Con<taSHi<l.ade; 
attestado de -sa,nidade; 9) Anatomia e Phystologia; 

·t~) submetter-se ao ex-a.m, de 10) Hygienc; 
admlssii"o. Esse exame ê 11) Noções .e pratica de E.n-
e~dgidü lr;. '.}(11 1 (i, Cq!'~O f,e 1~m-af}:rm-
'.f>vepara.torio. co-nstitni,Jo Mais infoi,maçõe.s. serão da<'\·3.S 
'U'!'lC' pr~meiro m-ez de anh\. na Secretaria da F.scola: Rua 

-·- ó~ exames serãQ reaHzados S-abarn. 279. Das 9 ás 11 ,e das 
(' !1:1 '.·1 ,:.s 17 hnras. 

Novos Sn~ra~ns cm f restacões 
RUA MESSIAS DE PINA Nº~º 52, Fí4, 62, 64 e 72 

(MOóCA - JOCKEY CLUB) 

Estão ã vencia estes novos -e excellentes predios, con
tendo 3 dormitorios, s. jantar, hall, banheiro, casinha, 
jardim e quintai, com todos os melhoramentos publicos: 
gas, luz, agua, esgostos, phone, rua calçada e il_lumi
nada, servida por 4 linhas de .bondes na porta e 5 lmhas 
de omnibus, distante 10 minutos da Praça da Sé. Ex
cellent-e ponto para renda ou moradia. Preço de pechin
cha: 35:000$, com uma entrada de 3 a 5:000$ e o res• 
tante em iongas prestações IDfmsaes equivalentes a um 
aluguel. Ver e trato.r com JUJ,IO, corretor d-e immo
Ycis, no iocai ou á rua S. Bento, 290, 6,0 andar, sala 14. 
PHONE - 3-5544. 

A l'.LTil\fA PARTILHA 

Em 19:l9 /t urdiío novament" de 
rl,:,is e-overnos ['3.'!''º" J><>.rtilh~ a 
Po1o.nia ~ (- u-m do.~ µri-mf)-i-rn~ 
Retos foi o bo'nb..-,,,-,,Jeio do mos
teiro e a occn!Jac;iio da cidade 
santa. 

E~sa. -cam)'.l<an-h~, .1'1 fôra ,:i!'e
mE<d-1-tada: e:n 1937. nm :iorn3.l 
aU,-mão "Der Arbcitsma'Iln" tra
tava a imng-e,~ de Czestochowa 
de "negra" .dado a sua perda de 
cores atr.a.vés dos -~A,cu1os e- pois 
i·ndigna de S<'r rc-,Prenci-a.<la pr,
lo~ "ari::t:nos de ,r-uro ~a,ngue". 

Es,sa .-c~>nP<"-t\ha provocou uma 
ius'ta f·nd'ig-nação -~~1b~e os ca
t.hol'-cos e mer0ceu uma d0lorosa 
0 -e'lle-rgica c')nclen1naçã.o d0 S. S. 
o P-,,n-a. Pi-o XI. 

c~"TIO a Po,1cmia. o Mo~-teiro 
<11> Czestocho..-,-;i. ca<" er>1 c-a:oti
veiro nas mil.os dnqu-el-les qn<' 
inva:dim,m a Ví.rg-Pm i.ndlgna. da 
reve-rencia doR :::i dan0$. 

Sfín. no'\;as horas çlt'\10,rosaR que 
o:>. Polonio.. ya,e na,rtilhq:r Cf\""1 o 
Moste:ro na sua t~:udca histo
ria de nação cathorica espesi
nhD,<l-a aos pés dos hp~e,j,es e pa
gãos, :mas Teoor~indo sem'l)re 
,n1a:Ls viva, l?m'lls gl<H·l·o~-a P p·rin
cipalme.nte mais fJel f>1. sua 
-~!lli,.. 

Prefiro ser .ingenuo com a lgrejaI 

* p e. Ascan10 BRANDÃO 

de N. Senhora . de 
Celebrou-se no dÍl\ 11 de Outu- ideal: r~ntir com a Ig1:eja, pensar te a {ttncdonil:r o!to casas no Pa ... 

bro1 p. p., em Portugal, a primei- tralwlhar. soffrer com Ella," triarchacfo de L':;Loa. uma cm 
ra festa de profissões no Institu- A profissl'lo foi realizada em Leiria, uma. na Guarda c duas em 
to das "Servàs de Nossa Senhora um ambiente de profundo fervor Evora. 
de Fatnna". Essa grancle oolemni- e elevação. Havendo 25 servas de 3) Regime e Formação - A 
dade foi presidida, po:r SI.la Em- Nossa Senhora de Fatim.a jurado Congregação das Servas de Nossa 
minencia o Senhor cardeal Pa- fidelidade á Igreja e ás Constitui- Senhora de Fátima tem religiosas 
triarcha de Lisboa, D. Manoel çõ.es da Obra a que se consag!·am. propriamente ditas c aggregadas. 
Gonçalves Cerejeira. Sua Enuni-1 Atg_uma-s notas sobre O Inst1tut~ As religiQS?s fazem votos sim-
nencia pronunciou por essa acca- das Sen,as de Noss'a Senhora d t pies. de pobr~za, obediencia e 
sião um discurso, do qua.'.l desta- Fainna. 1 castidade e vivem normalmente 
camos o seguinte trecho: 1) Fim e espirito. [ em communidad€. Antes de · se-

"Este Instituto serve o Corpo I O "Instituto" tem· por . fim jre~ admittidas como r:1igiosas 
Mystico d,e Jesus - A Igreja I form~r- alwas ~agradM ao ser- : farao um postulado ~e seis mezes 
apostolica e militante. 1 viç;:, da Igreja. Têm assim as Ser- ! pelo menos e um nov1c1ado de dois 

Por lsso,·elle se entrega á Hie- 1

1
vas_ de Nossa_ Senhora,, de Fat\ma; tannos. . . 

rarch_ia para cooperar com ella, deante de Sl o v~sto campo do 1 " As _POst1;1,1ant~~· 1:t:g~;.ssando n_o 
em tudo, vivendo O ardor das I apostolado parochml. r_ias .ºb!as I Inst!tuto , ser ao dm"'1das e. f?i -
suas batalhas incruenta.s, a triste- ! de ~atechese e protecçao a m- ! madas se§'undo as sua.s apt10oes 
23 das suas horas angustiadas e a· [ fanc1a, nas_ ~colas, n_~ . patrona.- i em relaçao com as necess1dact_cs 
alegria santiss!ma dos seus trium- tos, nas vis1ta.s dom1c1hares· aos ido apostolado moderno e da Acçao 
phos. 1 pobres e doentes, nas casas de tra- 1 Cathoh~.. _ _ ... 

. 1 bii,lho feminina.s etc. o Insti- f As rel!g10sas nao terno habito 
. O Instituto das ~ervas de Nos- ; tuto é pois, u~ especie de se- i especial, mas devem vestir-se sc
sa Senhora de Fat1ma, tem um t gunda 'Ordem do Clero' diocesano f gundo as normas da m:idestia 
=============== i para orar, soffrer e trabalhar por christã. 
• ........ o ............................................. º::!::. 1 elle. 1 ::1~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~===::-::: 0 

· I 2) Historia: i 
· A · !d d d 8 - 1 Quando o jacobinisll).o revolu- j_ maior necess a e e ao . . . 

. . . : cionano d1~persou. em l!llO, as 
Paulo, no momento, é um d1ano , congregações religiosas, em Por- ! 
catholico. . 1 tugal, D. Lui:c:a Andaluz e . ou- i 

o jornal mais proximQ a pre- i tras senhoras. :procurar:am sa_lva-
h la - 1 guardar o espmto de r~paraçao e 

enc er essa cuna e o l ad,oração. . " 
1 

". ,; ·r E''desse primeiro gruvo de se-LEGIONARIO nhoras catr..0licas, assim congr·~· 
gadas para a propagaç;w da fé, 

Prestigie a 811& leitura para o que se originou o '.'lnstituto''.. ! 
b~~ _ d~. ~ ~O... 1 4 ÇQ!li~~gação tem a,ctuall;nen- ,....._.....,...,_ __ 



• 
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SEM MUDAR -OOTAO 

• Baseada na experiencia de 
longos annos, "A Exposição". 
introduziu uma nova technica 
na confecção de suas roupas: 
feitas, que a toma mais do que 
nunca apta a ser o seu alfaiate. 
De 890 roupas-feitas vendidas 
em Janeiro, 300 o foram sem 
mudar um botão, o que attes
ta eloquentemente o successo 
alcançado pelo novo e perfeito 
methodo creado pela alfaiata
ria da casa numero r. na Praça· 
Pa triarcha. .. 

DESDE 250$000 ,. 
ATÉ 550~000 

AllPOSH!ÃD 
9) 

A CASA NUMERO 1, MA PRAÇA DO PATRIARCHA 

O.· Protestantismo e a Biblia 
· Um •dos recursos mais em uso segundo elles mesmos á:eclaram, 
na prQPaganda protestante é a tên'í augmentado consider.avel
distribuição da Biblia entre o mente nos ultimos tempos, entre. 
povo. Sabe-se como taes Bíblias nóS. 
são apresentadas com o simples Por isto, extremamente auspi
texto, sem commentario ou ori- ciosa é a noticia que lemos no n.0 

entação de especie alguma. 2 do "Pro Ecclesia", boletim do 
Desta ma,neira, vão elles dando Secretariado Nacional de Ol'ien

cumpri.mento pratico ao princi- tação Doutrinaria e de Informa
pio do "livre exame", um. dos ção sobre o Movimento Protestan
postulados desencadeadores da te no Brasil, de ter a Editora vo~ 
grande çlesordem protestante no zes de Petropolis acabado de pu
mundo. blicar "excellente traducção do 

Sem orientação, os incautos lei- Novo Testamento, feita por um 
t.ores mergulham na, leitura dos grupo de franciscanos sob a com
textos sagrados, muitos áefiles de petente direcção de Fr. João Pe
diffíeil comprehensão e de mter- dreira de Castro, O. F., M .. ", des
pretação custosa, que constitui- tinado ao povo, pelo custo de 
ram objecto de grandes traba- apenas 6$000. 
lhos por parte dos doutores da Edição commentada. num senti
Igreja e dos commentadores au- do critico-popular, ·com varias ou
torizadQs através os seculos. tras notas e indicações uteis, com 

t,rel:ãções- ,estas que já vêm, ,atra
vés dos seculos, como patrimonio 
dos estuuos, alliados ás luzes do 
Espirito Divino, que a não aban
donam, nem abandonarão jamais. 

Que iniciativas como esta, se
jam prestigiadas e se repitam; 
pois, além do bem immenso que 
já faz em si a leitura bem orien
tada dos Santos Evange:Jhos, é 
est.e com certeza o meio mais 
efficaz e directo de fazer a con
tra.propaganda da dissolvente 
actividade protestante. (SPES) • 

liêr e propagar o 

LEGIONARIO 
E' DEVER. DE TODOS 

08 CATBOLICOS 

20 DE JANEIRO 

São Sebastião 
S. Sebastião nasceu em Nar-, liano fora curado pelo baptis- : mou ao capitão, e falou-lhe em 

bona, na Gallia, tendo sido mo de uma gotta já muito an- ! honra e dignidade militar, sen
educado em Milão, l terra de tiga, mal de que :elle tambem ! timentos incompatíveis com a 
sua mãe. Vendo que a vida dos soffria horrivelmente. Sebas- ingratidão. Sebastião respeito-' 
catholicos era uma sequencià tião curou-o e preparou-o para so mas firme, expoz os moti• 
de soffrimentos atrozes, alis- o baptismo juntamente com se1, vos de sua attitude. Como ape• 
tou-se nas legiões do impera- f i 1 h o Tiburcio. Chromacio sar da'!l insistencias do impe
dor para poder exercer com ef- achou que era mliito-difficli pa- rador para que Sebastião sa• 
ficacia a sua actividade bem- ra um baptisado rescente san- crificasse ás a.guias e á sua.. 
faz-eja. tificar-se num meio tão disso- proprla esta.tua este nã,o cedes. 

Sebastião era 6e nobili:ssima Iut.o como o .rla Roma imperial; s-e, o humano e contingente se• 
origem. Sua belleza extraordl· libertou, pois to'dos os presos nhor do universo de então ·-en• 
naria e e. sua admiravel ele- que po11de, deu carta de alfor- ' fureceu-se e deu ordem aos 
gancia chamaram a attenção ria a todos os seus -escravos, 1 proprios soldados do jovem of• 
ào imperador; esta logo se mu- e renunciou ao seu cargo de ficial para que sem demora. 
dou em admiração quando viu prefeito de Roma. Nesse alto. transpassassem de f1exas O s-eu 

i que o que distinguia esse quase posto muito bem pod-eria fa. l superior. A ordem foi executa• 

1 

menino era a prudencia, bravu- zer, mas punha em risco a sua da. 
ra e delicadeza de espirito. santificação, e porte,nto ·a sua A' noite, Irene, mulher do 
Deu~ sanccionou a re~olução s~IV8:_ção, que . ~ra para elle a martyr Castulo, conseguiu se 
do Jovem soldado. O impera- fmal!dade legitima de toda a esgueirar até onde estava o 

1 dor, cert~ d-e que nunca mii:_is ·sua vida. Retirou-se pois para, corpo do official martyr e com 
1 encontraria um homem ta,1 a sue. casa de campo, onde aga- grande espanto, encontrou-o 

1 
completo, nomeou-o comman- salhava os foragidos das per- com vida. Levando-o wra a 

, dante da gua.rda imperial. seguiçõ-es de Diocleciano. sua propria casa,. tratou-o, ap-e-
1 Nessa posi~ão elevada, Se- Estas recrudesceram a pon- sar de todos os riscos que cor-
i bastião foi o anjo tutelar dos to de ·o Pa.pa Caio aconselhar e r~a. Havia tanta conversão na• 

1 

christãos encarcerados. Sendo todos que não se sentissem quelle teml)o porque cada ca• 
recebido com rev-erencia em to- com animo de afrontar o mar- tholico era um santo. 

1 d_as as prisões, elle as_ p~rcor- tyrio para que fugissem da ci- Mal restabelecido, Sebastião 
l ria todas consolando e amman- dade. Como tudo na Igreja é- , encaminhou-se mesmo sem au• 
1 do os que este,vam presos para lindo e santo! Muitos dos que ! diencia. para o palacio impe
l que esperaJSsem com resigna- fugiram, retiraram-s-e · para os 

I 
rial. Numa galeria viu o im-

ção e mesmo com alegria o desertos onde passaram o res- perador vir na sua direcção,, 
martyrio proximo. to de sua vida. em penitencias cercado de toda a sua corte. 

Era na meditação dia.ria P. e orações, dando origem aos Abruptamente apresentou-se· 
real desses exemplos edifican- innumeraveis anachoretas qun elle a sua TJresença. -e expro
tissimos dos que davam a vida santificaram depois a Thebai- • bou-o pela sua attitude estu• 
por Aquelle que os remira, qu'l da e outros logàres ermos. ; pida e cruel. Diocleciano a 
Sebastião aurie. forças. para Quanto martyr talvez não ti- j principio ia se deixando toma!Ó-' 
manter a sua santidad-e em vesse eoragem de arrostar an- 1 de pavor, mas vendo-se ampa .. • 
constante ascenção, apesar do nos e annos de um infindo sof- rado por toda a sua corte, em 
meJo corrupto em que era obri- frimento, e quanto anaohoreta V'eZ delle amparai-a, cobro11. 
gado a viver. não foi heroe por muitos an- animo, e perguntou áquelle 

Marco e Marcelliano, filhos nos, por não ter recebido de doente quem era: "Sou Sebas• 
de pagãos, não se acha.ndo com Deus a graça de ser heroe por tião, e do facto de eu estar vi
coragem de afrontar o marty- um momento. Se os designimi "'' ''flvi:is concluir o poder do 
rio, ouviram aos seus paes n de Deus são insondaveis, são Deus qu-e eu sirvo." Dioclecia• 

'resolveram saerificar aos deu- tambem sempre se.bios. no furioso. mandou-o matar a: 
P"~ para salvar a vida. Sebas- Seba~_tião perman-eceu em pauladas aos olhos de todos. 
tião procurou-os e exhortou-08,. Roma, apesar de uma recomen- Sebastião que tantos milagres 
com tal vehemencia a perseve- dação especia I do Bispo de fizera, não conseguiu converter 
rar na fé. que enes lhe promet- Roma, Papa Caio. Logo depois o tyranno. · 
teram persevarar até ao fim. Diocleciano recebeu de alguns Razão tinha um grande sa.n
Todos os que presenciaram es- invejosos denuncia .d1:l qu-e Se- to em dizer que é ma.ior mila
ta ~cena. anesar de terem o bastião era catholico, e quP, gre de Deus a conversão de· 
coração forte como o têm os muito auxiliava os seus irmãos uma alma do qu1:l r.esuscitar 
martyres, choraram vendo a em Christo. Diocleciano cha· um .morto, 
força que Deus dá á palavra 
de seus santos. 

Os paes dos dois irmãos 
Marco e Marcelliano, vendo-os 
partir para o martyrio; contra 
to{la a espectativa, converte
ram-se ao cathoUcismo. Zoé, 
que tudo assistira, apesar d-~ 
esposa de um funccionario 
real, deixou-se tambem domi
nar pela força santificadora do 
jovem commandante da guar
da imperial. Havia seis annos 
que -ella estava muda, mas 
cheia de confiança significou a 
Sebastião que ella. esperava ser 
curada, Este fazendo o signa! 
da cruz sobre eIJa, fez com que 
a sua língua se desatasse. Tan
to -ella como o marido se con
verteram, juntamente com o 
carcereiro Claudio e ma.is de
zeseis pessoas. Todos foram 
ba.ptisados em casa de Nicos
trato, marido de Zoé. 

A conversão dessas pessoa:; 
em circumstancias tão extraor
dinarias, chamou a a.ttenção de 
um ancião justo, Chromacio, 
prefeito de Roma. Soube elle 
que o pae de Marco e Marcel-

A Escola Jean Brando em 
casa por corr-espondencia · 

sua 

Devidamente registra.da sob n.• MS 
em 1918 · 

t)á Jicções, systeina. mode::,no, para se habi
litwr, mes-mo sem ,preparo, á profissão de 
gua.rd,a-livros. Ensi,no com a.uXlilio de 4 
nvros que guiam facilmente como ,professor 
,paTtlcu1aT. E' commodo se habiliitar a.o pé 

. ão fogo, sem mesmo d,esattender os a.ffazeres. 
O curso completo de 12 Hcções, que fa.rá em 4 mezes e um 
dip.Joma gratis especialista. em eonta.biTi,da.de, custa apena,s 300$ 
em 6 ·prestações. Peçe. propecto hoje mesmo, a.o au.ctor mai-s 

conhecido no Br,asH, Portugal, Af.rica; tem mais de 30 an;nos 
'de ensi.no commercta.l: habilitou já uma geração de alumnos: 
Prof, Je,a.n Brand~, Rua. Costa. Jr. ;n.0 194, Caixa 1376, S. Paulo. 

Pa-la-vras aos Congregados 
Me-u Irmão: 

Dahi a confusão reinante na- indice, e inelusive até trez map
quelles arraiaes, dada, a logica. ·p,as dos logares sagrados, desti
tremenda da realidade. Onde ca- na-se a prestar grandei. se~li!. 
da um entende como lhe parece, na om:a· cíe · divi.tlgaçã;c,---..cã.llio11-
sem qualquer preparação cultu- ca" dos textos sagrados, como diz 
ral e ,hl$torica que lhe permitta o citado boletim: "não nos po
"bem entender .. , só pode dar dendo mais aeeusar os dissiden
mesmo em r.esu!ltado a realização tes de escondermos do povo a Es
do conhecido dit,ado "cada Cll.be- cr;!ptura 8agrada". 

.Dispensario Nossa Senhora Apparecida 

Já presenciaste o que se passa habitualmente na càsa 
onde está alguem para morrer? Levados por caridade cruel 
os parentes querem occultar até o ultimo instante a gravl• 
dade do doente e por vãos temores afastam do leito do en• 
formo o ministro de Deus. Pensa que o .mesmo pode ac:on• 
tecer comtigo tambem. Escolhe portanto um amigo verda• 
deiro que na ultima hora te annuncie ser chegado o momen• 
to extremo de compareceres na presença de Deus. Para não 
temeres ao morrer cogita todos os dias desse teu negocio 
importante. "Ao ama·nhecer, pensa que não chegarás atê 
a noite; ao adormeceres, não ouses prometter-te o dia se• 
guinte", diz a Imitação. Vive de modo que não temas a 
morte; fica sempre preparado! 

ça, cada sentença". Não é por De facto nunca a Igreja es
outro motivo que, só nos Estados condeu a Bíblia do povo. Nem o 
Unidos, existem centenas de- ~ei- poderia :raz.er. Teve, sim, e terá 
tas protestantes. sempre a precaução, - como 

o que é de admh:ar aindsi é a guardiã, por mandato divino, da 
mogicidade que representa a re- Verdade, revelada em seu senti
uniã:o de prosélytos em grandes · do unico e verdadeiro, - de só 
seitas. . . permittir a leitura dos textos que 

Encer.ra•ndo a. série de festiv1-
~es l'eaMzaJda,s ,pelo Dlspenoo.-
100 Nossa s·enh<l'l"a .A.:p.pa,recJda 
na Paroehia 'd-e São João Baptis
ta, houve, domi-ngo, ult-iano, <no 
satlão da "Casa, das .A=dações", 
uma-a:ssembtêa f-estiva coo:n o se
guinte .iptog.ra,mrrui.: 

I PARTlll 

pelo S-r. J. d-e Azer-edo Sa,ntos; 
V - A Queimada - Oaint.o pelo 
Côro Paroch,i,a,l. 

II PARTEJ 
A Extrema-Uncção é o maior conforto de quem morre. 

Qu-izera, meu kmão estivesses commigo algumas vezes que 
administrei esse Sacramento e terias observado a realidade 
de quanto te hei dito. O enfermo as vezes recobra a saude 
do corpo; inas certamente, revigora-se o espirita, Deus in• 
funde consolos intimos, desperta-se a esperança do céu, fo• 
ge espavorido o demonro, approximam-se os Anjos b=s, a 
so11c1tuae materna, ae maria apparece v1s1ve1mente, Jesuai. 
vem receber o seu eleitc>o E', comtudo, um facto a dis

tribuição inten.siv'a das Biblias, 
por parte dos protestantes, que, 

.tenham os COllllllelltar-os orien
tadores das interpretações das 
passagens mais obscuras, inter-

I - Bonecos de pau - Marcha 
por um grupo de me11ina.s; li -
Valsa côr de rosa - Ba;i,!e,do po:.
olguma,s oocias do "D:ispensa
rlo"; III - A Ci.ga.rra - Peça em 
um acto com numei-OB de canto; 
IV - A jardincire. - Ba;i;Jado por 
um g---upo de menina.s; V - Dois 

S. mhru'bos em casa de Nhá Tud,e 
Apparecida"; IV - Conferencia. - Scen,a caipira em um a.&<>, 

I - Hy,mno Nacional; II 
Leitura do Rel-atorio ;· III 

Hymno do ºDis:pensarió N. 

Pe. Mariano' 

.,. 

SENHORE-S ALFAIATES 
Casimiras~ Brinsfl Linhos e Aviamentos 1 ... 

SO'r na ,(ASA ALBERTO 
Largo, São Bento, 40 ---- - São Paulo 

.r 
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Critica Cinematographlca da A.J.C. E v A N GEL H 0 

' ·CANA~> Orientação mÔral dos espectaculos 
CONFLICTO DJ<;·i)U-AS ALMAS diversos companheiros, tr11nsfor-1·lhamos este film. :Para os adu1-·· 

(Da Columbia, com Barbara Stan- mando-se todos em oorsar!os. Ha 'tos nã-o ha inconvenientes. -
wyck e William Hol.den) - As- muitas scenas 1m-pressi.onantes e Cotaçã-o: Acceitavel, menos pa1·a 
sumpto pouco oommum no cine- reprova.veis, taei. como, tol,"turas crianças. 
ma: o desvio da vocaçã;o musical ·de escravos, pilhagem, duelo que 
de um jovem pela fascinação da termina com nomicidio, orgias, 
gloria popular e da l)tlblicidade vinganças e crueldades. Alguma 
propor-Oionada pe!:o pugllismo. Ha I comicidade, e o -caracter de aven
um romance amoroso que inclue tura inveroslmel, at;t;enuam de cer
uma infidelidade conjugal, che- to modo a má impreSllão du sce
gando a resultar um divorcio. nas apontadas, porém, mesmo as
Alét.n disso algumas sequencias sim, consideramos ·o film proprio 
mo~tram uma concepção um tan- 1'penas para as pes:,oas de cri.te
to materializada da vidll; por ou- _r!o formado. - Cotação: Restri
tro lado, ha sequencias q_ue crtti- -cto. 

FILMS EM EXHIBIÇÃO 

Espertalhão de Marca Maior -
·Acceitavel pela Legião da Decen
cia. 

Filhas Desapparecidas - Res
tricto pela Legião da Decencia. 

Ao Norte de Yukun - Acceita
vel pela LegHto da Decencia. 

Capitão Thorson - Acceitavel 
.para adultos pela Leg·ião da De
cencls. 

BOD·AS DE 
o 

que 
mi:.trimonio, 

tom-a· os ho-
mens cooperadores 
de Deus na obra 
grandiosa aa con
servação do Genero 
Humano, como tudo 
qu-e approxima a 
croo.tu.ra do Creador, 
encerra sob os véus 
do mysteno uma su
blimidade religiosa. 
E' a persuaçã-o cons
tante de todos os 

$EGUNOO DOMINGO DEPOIS DA EPIP_HANIP. 

Evangelho segundo São João, cap. 11, vers.1-11 

Ortente e capaz di 
exprimir tern.ura, co• 
mo certamente ex-: 
pressoa, qWtnd~---dQ] 

Naquelle tempo, real!zou-se uma resta de nu.p· alto da <lT.112l eh.a,., 
cias em Caná de Galiléa, á q-ual compareceu a mãe mou Jesus -por S'Ua; 
de Jesus. Este tambem foi convidado, bem como mã:e. A phr!tl'le se-:· 
seus discípulos par.a a festa. E, faltando vinho, guin.te é qla:El eri.vo1-: 
disse a Jesus sua Mãe: Não têm vinho. Ao q.ue ve uma apparente: 
respondeu Jesus: Que quereis, Senhora? Minha reprovação.;_ "Ainda 
hora ainda não ct,ego:u. Disse sua mãe aos ser- nãó::clt~g-o.u·a.miah~1. 
vos: Tut!o que EHe vos dtsser, faze-i. AHi havia ,hora'"· Cremo~, W'): 

~is tat-ha~ de pedr-a, contendo cada uma duas ou entanto, que J"~a; 
tres med-idas. Disse Jesus aos sérvos: Enchei es- acom:panii-ou saasÉ 

cam seriamente a brutalidade do 
pugilismo. Por essas razões aeha
mos que só pode ser visto por pes
.soas de criterio formado. - Co
tação: Restricto. 

A EN~lRA. EDITH CA
VEI, (Da R. K; O., com Anna Nea
gle) - Aqu1 está· uma passagem 
da ~ande g~er.r.a, levada á tela, 
contàlld<t a vida de uma abnega-

FILMS QUE SERÃO APREf;IA- povos que ainda não tas tj:llhas com a{lua. E as e-ncheràm até as bor• pala:v:rirn com uma 
DOS NA PROXIMA SEMANA renuncraram aos di- das. E disse-lhes Jesus: Tirae agora e levae ao expressão do rosto. 

A COMEDIA DE UM C_RIME <ia enfermeira, que foi condemna
(Da Paramount,. c~m Grac1e AI- da á morte e executa<lf!,. Este 
len e Warren William) - Come- i film nos mostra tambem os hor
dia de aventuras po~iciaes para rores d.as guerras, as desgraças 
descoberta e esclarec1mento de que el.'.las trazem. As scenas não 
dois. crimes de_ morte; O aspectQ são exaggeradas, e toda esta pel
com1co da pell1c~la n~o póde, _en- licula encerra o desprerulimento 
tretanto, encobrir o mconvemen- de uma vida em beneficio dos se
te da apresent.'.1-ção ctaquelles cri- mclhantes. Para as c~anças, <le
mes. - Cotaçao: Acce1tavel para vida á emotividade não aconse
adultos, 

reitos do espírito. mertre do banq1:1ete. E levaram. Assrm que pro- um le-ve sorr.iso., ou' · 
Pharóes de Alta Roda - Res- Para ce-nfirmaT esta vou o mestre do banquete a agua transforma-da cousa semelhante, 

tricto pelo Osservatore Romano. verdade J·asus não em v1:nho, e não sabia ónde era (mas os sel'vos d-e maneira que a-o 
Vigilantes do !\"'..ar - Acceitave1 , ' 

pa-ra a<lultos pela Legião da De- 1 recusa :ma pres·enç-a ·sabiam pois tinham tirado a agua), chamou o es- envez de uma r-epu.l•. 
cencia. 1 a uma resta ae nup- poso e lhe disse: Todo o homem primeiramente sa, o Senhor signifi•. 

Suceursal do Inferno - Accei- · cias. Mais tarde el-3- offerece o bom vinho; e só quando os co·nviva'.3 cou, como pensa S., 
tavel para adultos pela" A União" vará o matrimonio á já se saciarem, então distribue o peior; tu, po- Cyrillo de .Alexrui•: 
e Le~iãl:. . dignidade cte Sacra- rém, reservaste o bom vinho até agora. Este dr-ia, acq,uis-icen:cia; 

Pnme~~o Amor -. Acc~itavel mento signal effi- p1"ot!igio deu inicio aos prodigios de Jesus em Ca- ao pedido da sua' 
pela Legmo da Decencia, d ' ' 

caz -e graÇ(l,, e ex!- ná de Galrléa; e manife}l'tou sua gloria, e creram mãe, emb.or.a envol, 
girá que, de modo nelle seus disci:pulos.. .;i vesse uma antecipa• 

Fi?~s~Dc~ºD~~~n!LJ!~:tr..: Os Circu!os Opera.rios ordinario, seja elle ção da hül"a desig._ 
o film apresenta as aventuras ro- santi-ficado com a presença de um seu minis- nada para sua manffestação the.·umaturgica.: 
manticas de dois jovens, que, en- promovem Uinêl nota- tro. Na Palestina as festas de 'nupcias reves- Fez s-entir á sua mãe que aquell-e milagre ai 
ganando-se mutuamente, faziam- .· · · -"'- · · tiam-se de uma solem:nid.id-e invulgar. Todos ena sómente, á sua intercessãô, se devia. Não; 
se passar por altas personagens. ·-rei e~TIO ... §_ i_ ç-!.S-.o os parentes, amigos e vizinhos dos noivos nel- só não houve na resposta d·o Salvadox qual~: 
Em torno disso !,:lesenvolvem-se ,,. ... -..lt-"' ~ las tomavam parte e, como sua duração che- quer cousa, mmima que fosse, capaz de ma•: 
varias peripecias ckeias de ma!i-
cia. Ha, além disso, scenas in- l ------ gava até completar uma semana, o noivo, goar sua mãe, mas· sim um transbordamento:: 
convenientes em th.eatros e ca-s.as _ · com muita antecedencia provia ao necessario, de ternura facultada só a Jesus. Esta nossa;: 
de diversão. Achamos que o film I Os Circulos Oper·ar1os ao Rto Po1· outro lado, fica.rã eonveri- nada viesse a faltar -especialmente ao grande interpretação é justificada pelo contexto. Só, 
só póde ser visto por quem, mes- Grande do Sul, numa demonstra- cido de que o caracter genuina- banquete. O architri-clinio, pessoa amiga e in- com ella se explica a attitude da. Santa Vir• 
mo sob o aspecto comico, saiba ção de vitalidade, inauguraram ha mente christão impresso nos Cir- tima do noivo, era encarregado apenas da di- gem. Si assim ella não entendesse a resposta 
descobrir criteriosamente esses de- dias, a sua Exposição-Feira, ori- culos Operarios não os prejudica 1'ecção do banquete no momento de sua rea- de seu Filho, não se voltaria logo aos servos 
feitos moraes. - cotação: Res- entada pelos principias catho1i- no desempenho de suas funcções, 
tricto. cos. mas, pelo çontrario; os fortalece lização, afim de dar ao esposo vagar e tran- para lhes dizer: "Fazei tudo que EBe VOi! 

Assistida por sua Excia. Revma. e anima no cumprimento dto seus quillidade para e.ttender ás manifestações d~ riisser". E, para mostrar toda a grendeza de-
LOUCOS POR ESCANDALOS 

(Com Maurice Chevalier) - Co
media exaggerada que em algu
mas sequencias torna 0 se pur.,a far
sa. Ha uma simulação de assas
sinato com fins pub'licitarios. Al
gumas scenas merecem reparos, 
~ornando o film inconveniente pa
ra os adolescentes. Cotação: -
Acceitavel para adultos. 

o Arcebispo Metropolitano D. João deveres e lhes proporciona pu- jubilo e aos cumprimentos dos convivas. - al!'na com que satisfazia a um deSBjo de ·SU:l.· 
Becker, por Sua Excia. o Bispo de jante vitalidade. Nas bodas de Caná, a que se refere o ·presen- mãe, Jesus foi generoso, prodigo como a Pro• 
Santa Maria, D. José Baréa e pe- Os Círculos Operarios dignifi- te evangelho, parece certo que os noivos eram videncia: · Nãó fornece.u apenas o vinho extri- .· 
lo Revmo. Pe, Inácio Vale e ou- cam o trabalho, defendem os di- · · s F · 
tras autoridades, a Exposição- reitos do trabalhador e transfor- pessoas mtimas da agrade. amilia, de sor- ctamente necessario, sinão que dispensou os 
Feira mereceu a admiração e os mam sua multiPlice actividadG te que Maria Santiss!ma, com certa liberdade :ovens esposos desse cuidado por difo.tauo 
elogios de todos. num thesouro precioso para o indi- na casa, poude logo perceber a falta de vinho: espaço de tempo. Seis talhas de pedra, com 

Discursando por occasião da ce- viduo e a sociedade. e Jesus, por SU(l vez, não teve duvida em se duas ou tres medidas perfazem cicco ou s~te 
rimoni.a inaugural dessa activida- Os patrões ou empregados reco- fazer acompanhar dos seus d.iscipulos, cinco hectolitros. 
de dos Círculos Operarios, Sua nhecem esse facto auspicioso, pe- convivas mais, talvez os causadores do em- Este foi o primeiro milagre de Jesm.. 

. Excellencia Revma. D. João Be- lo que lhes dispensam attenções 1 a a d t d f ta F · M"l t d d" · 1 
6.000 IN~M!GOS (Da_ Metro, cker, disse, entre outras, as se- , louvaveis. A influencia salutar da > r ço o esposo, ao ermo ~ es . 01 nes- 1 agre es upen o que moveu seus 1sc1p:a os 

com Walter P1dgeon. e Rita John- guintes palavras: "A presente ex- Igreja sobre O trabalho e 08 ope- te momento que a Santa Vi1<gem. conscient,~ a crerem nelle. Notemos que se deveu má in-
son). - Trat_a-se de um promotor posição trabalhista é uma prova rarios ninguem póde contestar, d.a Omnipotencia de seu Divino Filho, ende- tercessão d-e Maria. Jesus quiz significar q:ae· 
publico, antigo encana.dor e lu- 1 evidente da capacidade inteile- porquanto se tem manifestado reçou-llle aquella tenue, discreta, mas con- na actual ordem da Providencia tudo he. de 
ctador de box, que acaba sendo . _ empr• atravé d · 1 r· t 1- "N- t' · h A · . · d - s ti · condemnado a d.ez mezes cle pri- 1 ctual e da boa or1entaçao dos Cir- s e s os secu os e em ·ian e supp 1ca: ao em vm o". - res- nos vir por mterme io de sua Mae an · ss1ma, 
são, em virtude de um erro de , culos Operarias. Quem per~or:er todos_ os paizes". . . posta do mestre parece contrastar com a deli- desde a graça da Fé, que é o inicio de noscSa · 
justiça. Completando a série de as ffel'~len:3-s deste ªIl;Plo pavilhao, Mais adeante, diz Sua Excia. cadeza da Virgem: "Que quereis?" - Não justificação, até a perseverança final que nos 
coisas exquisitas, apparece uma venflcara, sem. dlf_ficuld:J,de, que l Revma · : 1 falemos da expressão "Mulher" usual no d_ á,_, ,_,ent1_·e.da no reino da gloria. o nosso opera.no e dedicado ao " . . . ' . 
penitenciaria masculina contigua trabalho e inspirado por nobres 

I 
O ~hnst1am~mo. transformou :::::=====================~===================== 

a uma feminina, havendo facil idéas. o conceito e a fmalld!'de do tra;- M.otropolitano assim finaflizou o PRIME'IR'O"' c·oNGRESSO CATHO communicação entre os senten- balho. O trabalho foi creado sr- -~ . . 1 . · • 
ciados. O ambiente em que se ir==============a multaneamente com o homem seu bello discurso. . · 
desenrolam as·sc_enas e o proprio Ü U R Ü formando como que uma exigen~ "'.E' esta, e~ pa:llid__as pala- LJCQ DE MJRASOL 
assumpto, não recommendam · o eia do seu ser. E', justamente 'a vras, ·a C?ncepçao chr!sta do_ tra- · 
fi'lm ás crianças. - Cotação: Ac- fé em Deus e a observanci.a --aã"s balho, seJa elle 1!1anual ou. mtel- Realizou-se com grandes solem- Gaspar de Affonseca, Al'cebfspe.: 
ceitavel, menos para crianças. De qualquer especie ABRAM suas leis que offerecem os maio- lectual: E por 1~6º· os Circ1;1l~s nidades e fervor o Primeiro Con- Metropolitano de Sá-o Paulo. O : 

s. ICKOWICZ. _ (Autori- res estimulas para o trabalho. Operanos, C?i_:tdUZI<:los pelos dit - gresso Catholico de Mirasol. A Congresso realizou trez sessões nos: 
O ESPIA SUBMARINO U-29 

'(Da Columbia, com Conrad Veidt 
e Valerie Hobson) - Conforme 
diz o titulo, o film tem como as
sumpto, a espionagem. Ambiente 
de espectativa, com um certo fun
do de mysterio, não recommenda 
o film ás crianças. - Cotação: 

sado pelo Banco do Brasil) São, exactamente, os imperativos m~s deSta VIS~o d_? tr~b!'lho, res- futurosa cidade paulista da ara- dias 4, 6 e 8, sen-0.0 examinadas. 
- A,ntes de vender aeu da fé religiosa e dos mandamen- peitam ~ l~gi~lf:çao civ_il, defen- raquarense vibrou intensamente, as seguintes theses: , 
OURO ê vosso ,proprio inte- tos divinos que nos impellem a ?em ~s mShtmçoes !?ª~nas e tem, durante todo o Congresso, o qual 1) Dois sectores da Acçíio Ca-: 

. 1~dub1tavelmente, direito de_ pe- se deu entr-e 4 e 1-0 deste mez. tho1ica: a) Opera:rios :-e a Escola; 
resse consultar os nossos trabalhar, com a!egna, perseve- dia e reclamar a justa protecçao do I O Congresso.que muito deve aos. Nocturna· b) Estu<lantes e Gre• 
preços. - Availações Gratil,. ra1:ça <: an:or. Nao ha trabalho Estado. - .. Os Círculos _Operarias esforços do Revmo. Viga.rio de j mio -Liter~rio. · 
Tombem compro prata, den- por mais ando e modest.o que pa- nutrem e professam a firme con- Mirasol Frei Gil Maria foi pre- . 2) Religião na Escola e na so-
taduras ·e ouro baixo. - Ven- reça, _que .se p~ssa co~s1derar co- vicç~o. de serem c?lumn.as il_J.aba- sidido por s. Excia. Revma. 0 ! ciedade. 

Acceitavel, menos para crianças. de--se ouro para denti.slas. 11?-º vil e 1gnobJl _ º1:1 seJ~ sem me- laveis ~a pros~er.idade nac1ona:1, sr. Lafayette Libanio, Bispo de \ 3) !\ia.ria Santíssima e Mirasol. 
Rua LIBERO BADARó, 646, rito, quando e~ta 1llummadf: pela da familia braS1le1ra e da Patr1a Rio Preto e teve as bençãos de 

1

. 4) Jesus e O Pobre. 
CAPITÃO BLOOD (Da W. B., 

com Erro! Flyn e Olivia de Havil
land) - Film de aventuras. Um / 
medico condemnado injustamente 
e vendido como escravo, foge com 

1.0 a,nd., sj3 ou R. S. Bento, luz da fé, e feito em cumpnmen- commum. S. Excia. D. Aloysio Mosella, 5) Vida Liturgica na Vida so-
n.0 549, 1.0 andar, sala, 9. to de um dever sagrado. Minhas felicitações aos directo- Nuncio Apostolico no Brasil; S. eia!. . 
(Proximo ao Lgo. S. Bento) Noutro ponto, depois de accen- res e componentes dos Circulos Emminencia o Sr. Cardeal D. Se- i· 6) Catecismo para adultos. 

s Ã o P A u L o tuar o conceito catholico do ~ra- Opera.rios pelo esplendor desta bastião. Leme, Arcebispo do Rio e Como vem.os os themas foeali-
. balhc, o Exmo. Sr. Arcebispo Exposição-Feira." S. Excia. Revma. o sr. D .. José zados são de relevante interesse. 

18.ª CONSULTA 

SCISMA Dõ OCCIDENTE! 

CONS. - Peço a V. Revma. responder â 
'difficuldade que abaixo refiro: Ha dias Q 

profess-ar de historia de nosso gymnasio, tra• 
tando da epoca embrulhada de dois ou tres 
papas a um tempo disse: que um papa eX• 
eommungava outro, o outro excommungava o 
primeiro, de tal sorte que todo o mundo es• 
tava excommungado e era tal a confusão, que 
a mesma igreja, até hoje, não sabe certo 
quaes são os verdadeiros papas. Estudioso e 
desejoso de ser esclarecido sobre este assum
pto, peço a V. Revma. a bondade de resolvel-o. 
(ESTUDANTE - MOG.Y DAS CRUZES). 

RESP. - Sou sinceramente grato ao 
radio-ouvinte de Mogy das Cruzes pela atten
ção prestada a este Programma de Perguntas. 
sobre Religião. E' caso até bem interessante 
que me tenha cahido justamente hoje, 20 de 
Setembro de 11)39, de dar uma resposta a 
uma Pergunta sobre o Scisma, chamado do 
Occidente. De feito, contam-se hoje, 561 an
nos, dia por die., que começou o dito Scisma, 
20 de Setembro de 1378. 

Comecem.os por partes. Em primeiro lu
gar, todo o interesse dos adversari.os do Ca
tholicismo em conservar a memoria deste fac
. to historico que foi o Scisma do Occidente, con
siste na objecção que firmados nelle, pensam 
elles lançar contra a Igreja Catholica. A ob
jecção, em poucas palavras, se reduziria a 
isto: 

A verdadeira lgref~ de Christo s-e cons
tituiria por occasião do Scisma ou de 3 par
tes com os respectiv-os papas ou de uma só 
parte, e.quella que estava com o verdadeiro, o 
legitimo Papa. Si os catholicos disserem que 
havia tres partes, etc., destroem a unidade 
de regime ou de governo na Igreja. Si pre
ferirem a 2.ª hypotb.ese · então é preciso que 

_f(}~Dl-~1:!-J0~'º: ~µ;v:;e_,,_ ~<>Hçidacle. .. 

Radio Consultas 
Papas, é um lamenta-vet equ.ivo-co dos ad-ver
sarios, pois o "Annuar-io Pontificio" ( ondo. 
vem descriminados to.dos os cargos e digni-. 
dades da Igreja Catholica) dá clara e sim-i 
plesmente os nomes de Urbano VI, de Boni•. 
facio IX, Innocencio. VU,. Gregorio XII e Mar. · 
tinho V. (Lidas ás 4as. feiras, na Rad10 Educadora Paulista, 

pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR, S. J.) 2.ª RESPOSTA - Concedamos por um· 
momento -e por absurdo que a Unidade da
Igreja Romana se tenha perdido neste tempo 
de Scisma, que durou por signal 40 (qua
renta) annos apenas. 

Antes de respondei: a este argumento que 
parece tão apoditico, tão probativo, será pre
ciso recordar · que a verdadeira Igreja de 
Ch:i:isto (conforme os Evangelhos nos dizem), 
deve ter 4 Notas características que a fa
çam distincta e reconhecível, entre todas 
quantas imitações e contrafacções de1\a sur
girem 1>elos seculos afóra. Estas 4 Notas 
caracteristicas são: Unidade, Catholicidade, 
Apostolicidade e Santidade. 

Unidade d·e Fé, de Governo e de Com
munh·ão. 

Catholicidade de Direito e de Facto. 
Apostolicidade de Origem, de Doutrina e 

de ·successão. 
Santidade Active. e Passiva. 
Ora bem, radio-ouvintes, só a Igreja Ro- · 

mana possue, de facto, estas 4 Notas carac
terísticas da Verdadeira Igreja de Christo, f:Ó 

a Igreja Romana é Una, é Catholica, é Apos
tolica, é Santa . 

E' justamente ~esta hypothese, de a 
Igreja Romana, dever ter estas Caracteristi· 
cas, que a objecção tirada do Scisma do Oc
cidente póde ser tomada em consideração. 

Vamos agora ás respostas (porque apesar 
da esperança dos adversarios não fica a 
Igreja Romana tão mal parada que não tenha 
uma. e _mais portas para ·evadir-se do cerco 
ou bloqueio a que a querem submetter). 

1.ª RESPOSTA - Escolhemos nós cathc
licos a 2.ª hypothese apresentada pelos ad
versarios. Que houve, isto é, a Igi·eja Je 
Christo, só em uma das partes e precisamente 
~~. ~om.allª'-, com, . o~ -~us... f ~a,1:1.;_ U rban,o VI, 

Bonifacio IX, Innocencio VII, Gregorio XII e 
Martinho V. Dirão então os adversarios: "Si 
é assim não houve catholicidade, pois que com 
Alexandre V ficaram a França, a Inglaterra, 
a Alta Italia e Pórtugal; com Bento XIII, 
Castella, Navarra, Aragão, a Escocia, Corse
ga e Sardenha e com Gregorio XII (que seria 
na opinião dos 'Catholicos o verdadeiro Papa), 
só Napoles. Hungria, Polonia, fü_tvier,a e os 
Reinos do Norte. Respondemos nós: A) Ex
tensão por extensão territorial que obedecia 
a Gregorio XII é maior que cada uma das 
outras duas que obedeciam aos Anti-Papas. 
B) "Então não houve c,atholicidade!" Vamos 
devagar! Não houve catholicidade formal de 
Direito, isto é, não houve nesse tempo, ria 
Igreja governada por Gregorio XII, o direito, 
antes, a obrigação de diffundir-sc por todo ó 
orbe, Nego. Não hou~·e catholicidade formal· 
de facto: Distingo: Physica? Concedemos de 
bom grado e.os Catholicos, pois que nunca, 

Com muito mais razão, perderam esta 
Unidade todos os outros grupos Religiosos,: 
Anti-Romanos. Havia em 1916, umas cento·' 
e tantas seitas Protestantes nos Estad·os Uni~: 
dos sómente, com diverso governo e com df·'· 
versa doutrina religiosa. Ora bem. Si e.ssim'' 
é, já desappareceu a Igreja fundada por Chris/ 
to, coisa que vae contra as promessas de es
tabilidade feitas por Christo e e.ttribuidas ã,: 
sua propria religião por cada um .dos Grupos 
dos nossos adve-rsarios. Logo., si ainda existe, 
Igreja de Ch-risto, como deve existir (segundo
ª pro.pria opinião adv.ersaria) ella só pode 
existir sendo a Igreja Romana. Esta de fac
to, si por 40 annos teria perdido a Unidade. 
de Gov-erno, conservou ao menos, sempre a. 
Unidade de Fé e de Communhão. 

nem no tempo de Christo, se estendeu a Igre- 3.ª RESPOSTA - Mas.... Avancemos 
ja de Christo a todas as regiões e nações do mais um pouco. Será mesmo verdade que 
mundo. Moral? Negamos redondamente, tenha fe.ltado a Unidade de Governo nestes 
pois ·que, si bem a Igreja governada por Gre- 40 ·annos á Igreja CathoHca.? Nem isto,.:radi0< 
gorio XII não occupasse physicamente todos ouvintes. Neste, impropriamente ehama:da 
os paizes, conservou comtudo um esplendor Scisma do Occidente (impropriamente digo, 
maior do que a.s outras, vencendo-as em dig- pois que não houve revolta on rebelião con-, 
nidade e em majestade, chamando assim so- tre. o Papa .como Papa), neste Scisma nada 
bre si a attenção de fudos os pesquizadores mais hou:ve s-enão uma simples ignof'ancia da 
historicos de boa-vontade e de boa-fé. pessoa , do verdadeiro Papa, a quem todos 

Concluindo: Não houve perda de catho- (I)illo me:nos a mór p-arte) est.a.vam 1ll"-Offl:Iltos 
licidade na Igreja Romana, mas um ensom- a obedecer apenas viessem a· eo:nheêer, 
bramente apenas. Quanto á lgnorancia. da . Howve, Pois, apenas ~_.qUf!J?tâQ 9i--l1*J! 
i~$}~ E,(i)man~, $~~~ e>s ~:,. Y:~}Ji;:l~}.f9.~_' __ ,s~..:~:~~.~~!;\>,~ . --- · -- ····-··· , .. ,. _._,_, _ 
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Marinha Merdante-

O Governo baixou um decreto
lei regulamentando o transporte 
marítimo, fluvial e 1acustre, con
s!de;ando. esses serviços de utili
dade- pública, que o estado deve 
regular;. p.elo que; oonvem dar ao 
Estª5j.o .<l§, !}leios de intervir n0s 
tr~ r,spQrtes. 

S~gtµldo esse decreto compete 
privativamente á União explorar 
ou -dar concessões ou licenças, 
como entenner mais conveniente, 
par~ a exploração do transporte 
nv,ritimo, fluvial ou Qacustre. 
. ÓppÔrttinamente será creado 

\utÍ órijão destinado a orientar e 
cooFdena.r as questões referentes á 
navegaçãQ. 

,!vl~teria Plastica do 
e ,., 

a1e 

·O D. N. C. está em entendi
mentos. com ó inventor america
no:< J;>ollu, para compra ou explo
r:>P.ão de um invento destinado á 
pr;auccão. de uma matéria plas
ticâ'. do- é;i,fé, com cuja producção, 
em c.1so de Sl\Ccesso, se absorvem 
o. excé.sso de producçáo existente. 

_Usina 

PRECISANDO 
DEPURAR 

0 SANGU.ij: 
TOME SÔ 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Siderurgica 
O general Mendonça Lima, Mi

nistro da Viação, em declarações 
é, ii_nprensa, soqre o problema s"i
·c,2.·urgico, disse já estarem con
·c!Úidos os estudos necessarios á 
m::.ntagem de uma grande usina 
,nacional. 

A construccão deverá ser ini
_ciacta ai_nda este anno, estudando 
.o "I-/4inisterio as condições de fi
nanciamento da obra. 

A u~ina terá capacidade para 
'produzir 450 mil toneladas por, 
anno. em trilhos., chapas para 

"tc:nstrucções nayaes e rorroviarias, 
Ifümi;nl!ctos, folhas de flandres, 
fàrame, etc. 
·: · Como consequencla surgirão a 
,,,seguir ~s usinas subsidiarias para 
· am'óveitamento desse materfai -
, fâb:·i<'-as de canos e vagoo8, loco-
· moúva.~, grandes fundições, esta-. 
··k·,·os. usinas mechanice,s, etc. 

Nessâuzinâ-- será utilizado o 
. r.arvão nl;l,cion!l-1, sendo uma das 
grandes preoccupações do Minis
t,erio os meios de tran~porte para 

, i!sQ\Íelie fim, · 41clusive a electri{ica
. ção da E. F. Central do Brasil. 
·e 

NQticias l\,1ilitares 

) Ministro da Guerra baixou 
nn aviso regulamentando a ad
missãr-- cié matricujas na Escola cié 
Geographos do Exercito em 1940, 

. _ resefvada a geographo.s e enge
"riheiros ·civis com menos de 35 an
·-nos, que se dostinai:em ao Serviço 

__ O'eagmphico, onde servirão _ ao 

LEGIONARIO São Paulo, 14 de Janeirfl de 1940 

t_UMM!!?® wem WWW 

reparação dos seus navios damnt
flcados, por occas!ão da guerra 
civil. 

4 RECEPÇÃO - O general 
· • Franco rec~beu no dia d~ 

Reis, todo o (;9rpo Diploma.tico, 
,domiciliado em 1'411,drid. A recep• -
çjio de 6 de Janeiro era tradicio• 
nal n_a Hespallha .. ID(?Pl!,fÇP,1$ta, 

menos · 5 annos como officiaes da 1 
reserva, ou se q,esünarem aos ser-
viços geographicos estaduaes. _ B-RASIL provocado por 4 deputados com~ 

munistas, que não se levantaram 
quando toda a Assembléa 'de,_ pé, 
applaudla um discurso patriotioo. 
Os causadores do incidente foram 
expulsos do recinto e suspensas 

5 ,\UXILIO - o jornal lon
• drim> "Times" acp~!ffl!, o 

gover.,ip a !!,ux!Jiar materi.almen~ 
a F!nlancUa imw~ nue che~e a 
Prlm!lrverª, * Seguiu para Pofto Alegre, afim Tamben1 por avião, regressou no t 

_de presidir u1!1 11:querito ad~inis- mesmo dia a esta capita.1 o sr. 
trativo na 6. Circumscnpçao de Interventor Fec)eral que acompa
Recr-utamento, o genernl Newton 1·nhára -o sr. Presidenté da_ Repu- 5 Noticias 

do Brasil 
Cavalcantt, blica em sua visita. ao Interior. 

· d! s h e a Dia 11 o sr. Intervent/Jr Fe• * Realizou-se a a om n - deral seguiu pai-a " Capital Fe-gem prestada pelas classes arma- . 
1 

-
das ao Prefeito do Districto Fe- dera • 
deral. 

* Realizou,se solemnemente a 
mudança da designação do 14.0 R. 
I., para 3.º R. I., antiga deno
minação do corpo da Praia Ver
melha. 

* Foram entregues ao Exercito 
os ultimes aviões fabricados na 
Fabrica Brasileira de Aviões - da 
Ilha do Engenho - do typo Mµ
niz M-9, tendo por: essa occasiiio 
falado o general Isauro Regueira., 
director da Aeronauticá, e o co
ronel Guedes. Munlz, orientador 
da construcção. 

* Vão entrar em periodo de ma
nobras o couraça·dçf, ·:,Mi_nas Ge
raes" e os cruzadores Rio Gra~
de do Sul" e "Bahià", 

1 

Construccões ..:, ,. dos 
Institutos de A.vo-. . 

sentadoria 

* Regressou ao ··Rio de Janeiro; 
o dr. Vicente Rivarola, embaixa
dor do Paraguay junto ao governo 
brasi!eir<), que está no exllrc!cio 
desilfls funcções hll. alguns mezes, 
e fôra a sua patria buscar sua 
familia. 

* Embarcaram a bardo do "Ar
gentina Maru' ", dia 10, o embai
xador Pontes dr. Miranda, repre
wntante elo nosso paiz eni Bogo
tá, e o sr. Al~amlr de Moura, 
que vae assumir o cargo de secre
tario da legação do Brasii em 
Quito. 

* Em viagem para, Poços de Cal
das, onde vae fazer uma estação 
de repouso, passou por esta Capi
tal o dr. Octavio R. Amadeo, em-

1 

baixador da Argentina junto ao 
governa brasileiro, que deverit per-

1

. m:i,neçer naquclla estancia, clima
teric,a cerca de 20 dias . 

* Em visita a este Estado, des
embarcou em Santos o embaixa
dor da Italia no Brasil, sr. Hugo 
Sola. que dia 10 seguiu para Cam
pin;ls, acompanh,ado do sr. Jo_sé 
Castruccio, consul geral da Italia, 
neste Estado. Após varias visitas 
e homenagens naquella cidade, o 
sr. embaixador seguiu para Pira
cicaba. 

. 

-
1 - D. SILVERIO - R~alizou• 

se dia 11, ás 17 horas, uma 
sessão publica da Ac!l.demia Bra
sileira de Letras, commemorati
va do centeh~rio do .. n.ascimento 
cie :ó. Silverio Gomes Pimenta, 
ex-Arcebispo de Mariana e oc
cupante d'a 19.ª cadeira daquella 
A,cademia. 

2 - NEUTRALIDADE - Já 
se encontra no Rio de Janei

ro o sr. Luiz Podestá Costa, de
legado da Argentina á Commlssão 
Inter-Americana · e. Neutralidade, 
com sede naquella Capital. 

3 - JUDICIARIA - Noticia-se 
que deverá ser assignado por 

estes dias o decreto ele reforma 
judiciaria do Districto Federal. 

4 - MOEDA - Segundo infor
ma a Caixa d~ Amortização, 

existia em circulacão cm 30 de 
Dezembro ultimo 4. 957 .150 :237$, 
em papel moeda, 

5 - FERROVIARIO - Foram 
desig·nados para fiscalizar a 

fab!'icação do material encom
mendado pela E. F. Central do 
Brasil fios Estados Unidos - 1 7 
locomotivas e 1. 000 vagões -
quatro engenheiros daquella . Es
trada, chefiados pelo sr. Victor 
Semm, os quaes embarcaram 
dia 10. 

ô Ministro do Trabalho baixou 
uma portaria determinando a 
constituição de uma commissão 
de engenharia, que funccionará 
junto ao gabinete do Ministro, 
encarregada de rever todos os 
projectos de loteamento, urban!· 
zação ou construcção das cartei
ras prediaes do:, Institutos de 
Aposentadorias e Pensões, antes 
de serem esses projectos submet
tidos á deliberação do Conselho 
Nacional do Trabalho. 

E-XT E RI o R 
Conflicto no 

cidente 
OC• 

Os finlandezes noticiam tambem 
te·r sido destroçada pela aviação 
nacional a base rus~a de Jordan
foss; onde estão concentrados nu-

. merosa,s unidades motorizadas. 

das actividades parlamentares du .. 6 INVASÃO ~ Volta-se a fa.· 
rante 15 dias. • lar nÕ,;..;,,;-el'lte ""m" ;, . '-'ossiye] 

Depoi, dum discurso pronuncia- • •· '"""· - ._,._ ·"' ~ --· 
.do pelo senador Damecourt, fo. ~vas!~1ª 13-~$1~. , peJQli p!l,jge!f 
ra.m eleitos os dirigentes do par- j ~lg · · e.li! 
lamento· francez. - 17 RJ!:8...»Yr<ÇO""S N ti!'.: 

O sr. Herriot foi reeleito presi- • - -íl-"""'"' -~ - Q _c_a, 
dente por 350 votds contra 74. Fo- s~ llue a :!'.ng:Iaterra redqZll'ã.. 
ram substituídos em seµs cargos, ao mi:,1-uno possivel ª'ª l>U~ iµl• 
todos os deputados pertencentes ao portaçoes. 
extlncto partido communista. 

1 DEMISSAO - Está send,o 
• multo commentada a demis

são do Ministro da Guerra da 
Grã-Bretanha, sr. Hore Belisha .. 
Ainda não foi dada nenhuma ver-

8 INCl!;llll)I() ..,.. Irrompeu vlo~ 
• lento lncendio, num dos maio

res hoteis de Héls!!)à!{J.. Acre!lita,. 
se trata:t> de sabotagem pl!,re, fa• 
cilitar o bombardeio aéreo claquel,. 
la caplt&l, 

9 DJ;SCURSO ...,. No papqqete 
~ que Ohe foi o!ferecido pelo 

Lord Maior de Londres, o sr. Na. 
vile Chamberlafn pnmunciou um 
importan_tissimo djscurso, que teve 
repercussão mundial. 

são official ~ respeito, 10 PJJ,ESENTE - O sr. Hitlei:-
. •presenteou o general Franco 2. VISITA - O sr. _ :vi:mston · com um automovel ''Mercedes", 

Churchil e:8t_eve 1:m vi~ita aos com rodas independentes, capaz 
corpos expedicionanos mglezes de qesenvolver a velocidade de 
que-combatem na França. 180 kilometros hora,rios. Desse ty;; 

po de automoveJ sô são possu.ldo-3 REPARACÃO - A Hespa- res o sr. Hitfor, o sr. Mussolini e 
• nha procede a<:!tivamente na agora o general Fra11co. 

Falleceu 
Bispo de 

o Exmo. Srª 
Jacarézinho. 

A Igreja Catholica chora a 
perda de· um de seus mais il
lustres ornamentos, com o 
fallecimento de D. Ferl\ahdo 
Taddei, bispo de Jacarézinho. 

S. Excia., que pertencia á 
Congregação da Missão, nas
ceu na Italia, a 9 de Feverei
ro de 1867. Vindo ao Brasil, 
fez sous estudos e ordenou-se 
na Bahia, a 1 de Novembro 

Sagrado a 29 de Julho d'ê 
-1927, tomou posse da nova. dio
cese a 15 de A~osto do mesmg 
anuo. 

Politicos e Diplo
matas em viagem 

continuam affirmando a pouca ea er por sua piedade e seu zelo. 
Os communicados de guerra 1· R b to o Parla·: de 1890, destacando-se logo 

• , ·- 1 monta das operações em terra. t Criada a diocese de Jacaré-
Vl.aJando por ª".iao; regressou. f Registraram-se as habttuaes -ffiell O zinho a 10 de Maio de 1926, 

directamente de Rio Claro para .0 activiclactes das paí, ulhas. Nas como suffraganea da Archi-
Rio cte Janeiro, ~ia 9, 0 sr. frcsl- 1 regiões dos Vosges e do Sa1·re os e b f S 

Apesar c1ç1, eno:rml;l e+teusão 
da Diocese, que abre.ngia todo 
o n01•te do Estado de Paraná, 
do Rio Itararé ao Paraná, e 
ande se acham espalhadas as 
16 _parochias que a aomp11, 
unam, com uma papulaçiío de 
23,!),000 almas, luctando com as 
difficu.lda<Íes d.as longas dis• 
tancias e dos transportes def, 
ficientes, _S. Excia. desenvol• 
ve1i urn intenso apostolado, 
acompanhando das.de então ll 
surto do progr!lsso da vasta 
região do norte do Paraná, 
dando-lhe o influxo de sua pie-

dente_ da Republlca, que, ªP?:5 sua allemães estiveram mal;; aggres- o Parlamento france:,; foi re-1 dio_ cese de. uryti a, . oi . . 
estadia nesta Capital, seguua P~-1 siv~, nada co:nseguindo arrebatar aberto no dia 9. A primeira ses- Excia. eJe1to seu pruneiro 
ra Campmas e para aquella ci- dos francezes, segundo telegra,n- são fol agitada, por um incidente bispo. 
da de· 1 ! r:nas que nos vêm \lestes ultimos. 

. ·· 1 Os aviões só têm realiiado vôos 
,_..,.. .... ,,____,,-----~-:-::-...,......, de reconhecimento. Os apparelhos 

FRA, CQS e germanices sobrevoai;am de pre-
A NEMICOS I ferencia os litoraes do Ma,r do 
P Norte. 

TOMEM No mar tambem não é das mais 
VINHO I ~rJ;~~as a actividade do& adversa-

c.REOSOTADO Na pxi_meira s~1;i:113,aa do anno, 
· · • 1 somente um 11av.io ing:lez foi pos-

~- João· (Ja Silva to· à pique. Nos dias subsequentes 
Silveira foram postos a pique o "BoxhiH" 

e o. "Eta", da Ingl,lterra; dois 
navios· suecos·: "L.tina" e "Svar
ten ", e o transatlanttC\l norne
~ez.: "I,ars M_agnus'\ 

Guerra na Fin
landia 

dade e de seu zelo exemplar . 

Nossa Senhora 
n"linha vida 

n .. _ a- Apesar da idade avançada, 
- !,. Ex9ia. 'tallaceu ao 72 an• 
nos de idade, - seu zelo e sen 
ardor apostolico não diminui, 
ram, constituindo um exem_plo 
edifice,nte de dedicação, até. 
seus ultimm; qias, A.quelle que 

lá eonhccia1pos o Mensage1:·o I O autor diviçle e, livro em olit> foi o sen nwrlela e guia, e em _ 
do Ro..%ll0 de Uberal;la, sempre capítulos, de asaumptos s~ggesti- oujo s-eio desca,nça para a glo· 
fiel ao seu >Jrogram111a de acçao• vamente bem escolhidos. E o que ria ct;irna • 
Procurando -intensificar a devoção I é melhor, bem e sabiamente des- 1 · 
a Nesse senhora, principalmente i ~nvolvidos, com maestria e felici- -:::;:::::;::::;:::;:;;:;:;;:;:;;;:::;;:::::;:=:;;;;:;:::= 

pel<1, J,Jratica do Santo Rosario. i ~ade· . . . (~ ... M ~ 
Frnc.tos adm\rave!s produziu sem- 1 a Gr.aça, é o titulo do primeiro u f' ~ c~o o e rn ~ 
pi'c onde chegava, graças á orien- I Nossa Senhora nos faz nascer,- _(J U _ U U 
taçã.o valiosa dos Revmos. Pa-

1 
capitulo. _ Estudo papal. da Vir-

dres D01uinicanos, que. tanto t-ra- , gem na vida de Jesus, úU!'ante a 
balham -~lo Triangulo Mineiro e I Annunciação. Apresentação no 
Missões de Goyaz. ' !templo, e no Calvario. E c_onclue Primeiros fructos 

lia pouco tempo, porém, a re- 1 o cap1tl!lo '?ºm o~ par_:1graphos, , 

.--.-r--1 ' 

dacçãÔ do Mensageiro mudou-se : Marm e m:nha M~, . Nossa Se- " .. ,, . 
t'ontinuam, sem a viol(;llcia da para o Rio. Foi uma mudança; nhor.a é Mae da IgieJa, en_i _ '!Ue O Diano de Bello Hori• 

sema_l,1~ a1_1_terior, -as luctas pela que trouxe gran~8:5 vantagens de- i cs!uda a suas dupla: Q Il;~teri~arde~ 1 zonte public,011 sob o titu_ lo: 
, posse da Finlandia. O in-:ern?, ,vi(lo a maior {acilrdad_C' de se am- '::I:ºpi~ Í~~~~;lific~:~is ~~gus~i;:,, "Mocidade Invalida" um inte· 
J que apreset\ta. s~a _phacse mais n-1 pilar o carrmo d? acçao, _T0rnou- de um pov; inteiro que nasce pa- , res:;;ante e oppo1·tu.n.o àrtigo. 
g~rosa, te1:1. preJtld~<:'<\c\O as oper~- so afora ca,sa editora de livros _i;e- ra a vida divina. . 1 Diz o nosso collega de Minas 
çoes e facilltado a defesa do pa1z.1 ligidsos ouE: se enquadram fiel- . q 60% d · d d 

Depois de 2 dias de . violento mente 'no· seu Pl'\\l?Tamma. ,Espa- Em "No&>a Scnhora,,e o c;5sci; i ~1e ·º os co~voca ~s . ~ 

~~RESENTA AGORA 
, combate, a 8 do.corrente, proxi-jlhar a devoção;, Santíssima Vir- lmento de no~ vida esti,da O , c,asse de l~l8 :nao satu,;fize• 

=o, ~ tro.nteirn ru.s:,a a 44.ª divi- ,.,.em. E' um cJ.o.::; seu.s primeirns f papel de ~ana como canal ~e ! ram os ,eqmsitos de saúde e 
•-: . . . ' ' ~ graças considerando-A como pri- b · . 
sao teso,d·1etitca fod1 ceDorcad

1
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e
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1

, livros qu.e temos ":11 1101$,Sa _mesa 
I 
melro 'minii:.tro da gi•aça. Diz qt1e -

1 
ro

1 
U,:'ltez, nef~le~sar1os aE sua ln• 

, men es roça, a. ,s . o- de ti-aba.lho. Refei;imo-nos ào li- ·-Ella reza por nós, .com l\, sua ora.- c usao 11as 1 eiras do xercft.o. 
mens q\\e comp~nham ~ . divi_slo, vro de l,\,f. J. ~ernad~_t - Nor,a I ção esclarecida, omnipotent-e e j Muitos leitores ncarão sur

, 2~000 foram r1:itos_ pnsione1ros, ~en:11,o_ra na m1~ha v1da" - . e:11 !matern~l: e ponsso a sua pres.eu-: prezo<J -diante d·esta. noticia, 

.. O 'I1'1VENCIVEL .g_ 

IS VAL{TULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
- . UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

. .AO ALCANCE DE TODOS, 

~ demonstrações sem compromisso a. -~ ' 

JMBRICO NICOLATTI 
~- Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º anda.t 

:fr~'"''~~:ª.:-

L1;ndo os dem.a1S sido mortos ou celllssima e C~J?r;chosa haduc?ªº ç::i espiritual_ ''nas almas e no! mas Ps causas de semelhanto 

/

dispersados deso!·denadamente. do Revmo. Fie1 ~u,z Palha, D. P. vida da Santa Igr-eja uma das,,,,,.. 'cl d :- b . 
Os russos occuparam a 1ocali- Apresentação primoro~-:i e im- corpo MystiM ó das realid~d_es da l "'· -apac-.. ª e i;ao ? vias., Bas• 

da_de de. S.alla, mas soffrem con_ - peccavel, com a rrrande vantagem maiores e mtli.s sua·\'é.-S real.ida- ta passar um.a vista d olhos_ 
t~nua pressão das tropas finll!n~ de ter um prer;o modico e àcces- des". por tud_o quanto concorre· pari. 
dezas. sível a todas as bolsas. E os capitules se succedem. i enfraquecer o organismo da. 

Indicador Commercial 
Nossa Senhora nos faz crescer pe- nossa mocidada. O facto,· im
los Sacramentos. Nossa ~el'lhora : mo,aliclnde é capital e de con
nos faz c_ rescer P_elos :.nerec1m.antos. 'i· se"1iencfas funestas , na vida. 
Nossa Senho~·a nos faz- ci:esr,er µ~- · 
la oração. No~sa senhora defende dor- nossos jovens. 

ACCESSORIOS 
Pl automoveis 

O' MELHOR SORTIMENTO 

ISN'ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
tJ> 1 alfaiates 

·-- nossa vida espirit11;8,l, N~~a Se- , O fumo -e o alcool, cujo uso 
'BICYCLETAS nbora nos conduz a perfeic;M. P ehuso v.brange todas as elas-

- · -'4 - - o ultimo capitulo é o ferho de I ses socia--:s, são te.mbein respon-
'i'ODOS OS PREÇOS ouro do v-Olume. Impossível haver I sav:ei~ :rela dehilidade organica 

. TODAS AS MARCAS melhor! um verdadeiro hyrr:.no ~e [ do nosso povo. Além disso o 
tSN.A nn & CIA. confiança em Maria_, 11,liãs, o 11- ! esp~rte é praticado em exmis~ 

vro todo é um breviario de amor, ~º· _ir_raclonalmente. Vemos um 
i to com muita uncção e ca- md1v1duo passar horas d-entro BRINS 

SORTIMENTO V ARIADISSDIO 
h,n;10rta~ Dineta 

CASA ALBERTO 

escr P dagua ou nos campo:;; de fute. 
rinho. ir d R i está bol. o Mensage o o osar o . Como 
ção que nos deu, e o Revmo. Frei 
de parabens pela magnifica edi-

LAROO s. BENTO· N.º 1G Luiz Palha pela bonita traducção 

muito bem frisa :/ 
"Diario", emquento não racio 
nalizarmos OI;! esportes, e mo• 
rali3:armos mais a vida dos, 
moços, estaremos · sempre 
deante do espectaculo daquel~ 
la mocidade inYalida, que a. 
Commillsão de Saude se vi~ 
forçada a <'laT como incapaz, dé 
r,rcstar servi~o mintar á. P~ 

.==e-,--:,=========-e::_:,e __ ~_ ;i que fez. Nossas palavras não são 

CASIMIRAS apenas de encorajamento para 
-que. continuem a trami.fu:Ir. S"'ao, 
-prlncipamiente--decf~il:itagões-:par~ 
que o livro apresel)ta-do-.merece, 
tão;!-~ ·que"'io~. escollltl, _ coixw 

~ . -.,._ . 1'.s 



'· 

LEGJONARICt -Te.i-.., 

i~ t:M; ~ ·o ,~ i1fil r-·· 
i ~-'-'· t~:IDit:;::- r~ llm~···· I I'}j -=úi·- ' ,~1,'.· 'i /:. º º 

~-- !aU ~~--. íiiiklÍHml~ t=,:; : r, hi · f." t; i= I ,,,4 n '!í ",=_ -~ ~,_~ e i~. ; 

l!'Jij J'!S ·- - ,.,/! ~ o ,r ..... ,...J"3)..tlJ6,{'rlf""" (;;C{f!O, ,,,-!/':"<(,•~:, St'i.e u!JUii.D Vef!'(;;;;Ju;<E'ífl'i3 u~.:Q'1,2;11Ui,i.-,"e.:. lilti..-HYJ~w"-J' 

Í CArirANDI TVA sirva, Arcebispo Metropolitano, 
A Yida t:o nomem é essencial- 1 con.sGiencias reci,as a praticar ver- ri.quezas ;_nfin:tas de luzes que l l 'LI ccncorrerãíJ para qu2 o desen.-o-

mente_ religiosa. Eleva<lo desde a , ,fade.irC1S actos rE:iigiosos e a ier der,:8<111ª a Ur.ica Reli:;íáo Verc:'!- !- }ur dos festejos se effectue dentro 
cr.eação ~ estado sobrena:wr.al, v:erdadeira • religião, mesmo fóra deira, ha tanta genJ;e que nao 1 . . de um ambiente de e_xcepciomll 
só por meio da r~ligião consegui- da rellgi~ verda-deira. DEr':15 qu0 te:n Verdadeira ~e1igião, ' Congregaçi:o i\fariana enthusiasmo. 
rá seu ultimo fim; só com o au- ti vê as intenções, aceeitu as ;:iomc- 11!1 'I'oma,ram poS/>e de ·seus ca,:go,s, 0 i,m1-,lamms., mu\to bem tra-
:si!io da religião poderá O 1?,omem, n.agens que lhe sã-0 prestadas com . no dia, 10 "'e Novemlµ--0 do anno , cacto, além c:e outras so,0mnidades 
exercer todas as .suas .activ1dades. s,n<:eridade em culte falso, quan- " 1 , l l Fi"lha de Mar·ia ur11:.-e traa.uzir ' IJassacro.: os n:r,mbros da nova Di- reli_giosas, censta tambem de :tv~is-Uma. vida. pu:ramem.e natural é ido a ignorancia não e cu pan,. , . 
falha e insufficl,eute paa-a as va-1 ;min paizes . pagãos ou herejes, a verdade reliJiosa de tal mod9 rectoria da C,mgreg~ç:lo ~,·iana I za eani.a.da., com·_assistencia ponti
rias vicissitudes e emergencias. muita gente não consegue o co- em nossa vi:'2., afim .de que te- lo.cal, que .terfüi seus m~~atos 1 fica!, ,por mt-en9<-;.o da Elxma\ Fa-

h 1m t d 1 'ã dadei nhanios em vil;"m' durante todo o anno cor- l imila P:?.u\a L,eate, que :rubveneio-- 1 
Perdeu-se esse estado de eleva- ,n ec en,o ª i:esgi O ver - ,,ente. ·\nou int,eirame!lte a refo1ma por! 

.... 

ção pelo pecc:a.çio de oi·1"em ~,s 'r,a; -~as podem 1:1esmo assnn, CFJm Verdadeira relf<rniq rui A neva Directoria acha-se as- 1 que p:.ssoi. a Igreja Matriz. 
foi logo promettiçto O Redempror I auxMos extraoraü1~~1os da grn,ça .,._ 
que 

O 
rehabilltoll, CCh~u.aunicando- t0r verdadeira relig1~. Rcl:ri;1ao ~'erd~-deira,-

1 
~m ct."-2stituid-a: 1 =. =====· ======:::·===· ===========·=t•===== 

nos uma creação nov.;. feita de M"~ o que é la.stunavel, .é q.u.e . Paul".) Bolinem, presi~nte; Iri- ! Tem now.a ffJ!l.=-,d,- • e· ,. .. ·.-~t'!i-·, 
justiça e sa:atidede. De.wonheci- 1 no seio da verdade, no meio ct:.s São Paulo, 7-1-40. 1 neu C(>t-m:>ar, vice-prP~l-.1eRte; Lou- .; • · .,,._<lii>U.""8r.ffa a O&'ffgY:e;w~-
da de muitos e uã-0 co,np!'e~end:" \ . . . . . - . . . -., -~ .. ,;. 1 r~v~l ~ves, 1.0 secret-1;rw; A~p9:- ·1 l!/,t"J!:!2 . • , . J ff!P, - . . /!! ,.. ,,,a. ~ . ,n;, .n,, . 
da nem mesmo C-0~ (;~tholKO;;, a ; -~M?WH#~illlfllí"t:/&#·t###MdílW'W:'W:f"'\l,,.;,J!í:~I; nc10 Sit~a,. 2.0 secret.~r10; tnt-On(O flriu-nana v1ia ,,..-a,oC117JgEJ we ..,;;,'.BJ-ffs P&.-"l!!JJ3, 
vida christã é uma ;rea.lid::de q,,;e .

1
· OS M .. ELHORES PREÇOQ j Lima. J.. tnesoureiro, Jo~ Pere1-

se impõe, como -ve1:dadejr,a. parti- ! : 1-. · ' · • ~ '" j ra, 2·
0 thesoureiro~ •. : . Realizou-se no .dla 24 de de- :'ritsch, presi1:hmte; l\fll to~-

cipaçáo da Vida di:vina. ' T. . ,,;, ~emJ>ros do Co.1~,lho: M~noel I zcmbro p.p., vespera do Santo l\'ascime.nto do Val, 1,0 assis~;. 
E' çlesolaçior O ql,tadro que of- ,. E A MEI..,I-IOR o·UALIDADE iD!as Rosas, Angefu Calm, Ma.noel j Natal, a ce1ilhonia d.e tomada t-ente; Carlos Tavares CerveH 

fe.recem os que ni\O ·tê,m reiigü,.o. , , . · .,I..es.udi'9 e Franc;isco Lo,P.e.S,. , , ., . . 
creaturas humanal;, feitas para j :i · · · •• l de posse da· nova d1rectoria ra 2.0 assis Lente· Trento· Bibt"" 
Peus, cJljas 1(:1.é~, sent~IWl$ e t .Çastanh,as, Eig-OS, Nozes _ Vinhos. e• da C~ngreg~,são M.a11iana de ni: secretario g~ral; ÀdÔlphõ'!i 
acç("Jes niio ~ nenhuma m.fl.U- ' · N. Senhora lia Salette, d.a pa- P . .Alves, 1.0 secrctwio<; ·Jos4:: 
encl.11, religio~. Poderão esses ho- , Fr.utta~J~i§<iQJ.ltos y T· U. , •, rochia de Sant'Anna, desta Ca- Gon,es, 2:0 secr.etar.io-; Oa.1ilt~no,J 
llll!ns ter vJd11, ~µberante e-:Pf.<ltl-' ·J. r,ital. Seg-umfu a.ntiga tr-adkão .. Barbato, 1.0 thescmi'eh:o e At,.-1 
~:i~~ro~br:i~

1
~~~ i:,~:~!;· E·M.:.· PO-R-:Ib MO.~_:: __ '.._NT_-::.:., l!NEG.· -·1ro . observada l}~.UelJB so<d.aai~io, ber.to V-ortol:iu, 2.0 th;asour.eiro.~ 

ga.tivas do s~u ser. :Solemnes testiridaües em how:a. -- o ;teto tevejj logár momentos J 
lll[esmo entre os gue. pra1;iea.m . .a . . RUA AUG.USTA, 1..559 (Esq •. R.: ~z:~Uw} .--P.hone !Z.-.8035 · de- N. S. da Candé,laria e.nies da C{)iebração da Missa · · l 

religião ha- o J;lh.~meno entriste~. do Gano, na 'Jgreja Matriz, na .. Igr_ e;~ do e. fll. :v.a.=ri~· 
cedw dos que se contentam com.- P.l:.e:cedida, de un;ia :n.evena, rea.- presença de 4iira.nde numero de r-"' -

-praticas externas, culto sem vida, ME R·C.EA RI A ·.: ~V EN·f D=-i!\ : ~~-~ n;. d-:. 
2
dadec!.!~:f::; representitn~s das associações '.No:v-o 1-IORARIO DAS MISS.O,~ 

sem.fé pratica--,a nor.te8ir idéas · .,.,~Nro ,. '""' f -"""- .,. •- ~ _-:n ... _~-...,,. _ ...... i~a .principal de Itu'. pa.rochiaes e- de fiets. ·· 
1 

e sentimentos. AV, BRIG. LUIZ An.Lu · ,,.,.,_,.,=-·-- (Em re_., a, _....,.i:e~a "'"""'""",... 
A verd!l,deira' religião " domina,· J,nmaculada Ç,o.~);:i"".":-:·J.>,IJ~:!1!}.l\7:,líll.!íj . . _ As-·Oirc).mJ,Stan~as !!S.necmes,.q_ue Está assim constituída a Di- Nos Domingos e dias San• 

em primeiro Jogar os pensamentos. cercamo-as solemlúdadés·~e-ãn- ;·ectoria que'-regsrá os destinos tos de guarda, serão cel€-bra• 
saber devéras as coisas como el- distribuidores da · no, ·far§.o.,o po.v:o H,uano viver mo-1 daquella Co:ugrega.ção de Nos-

1 

das na Igreja do -Ceilvarl(! t>'i 

tam:lo-,a de tal modo que os prin- MANTEIGA ,l BJl.NDEJRA;NTE'' .· ~·7mi,:gur,ação da 1;;eja Ma- __ Revmo .. Pe._ André Dugu.et, te, horario: 5,30, 6,30, 7,:w, 8,30,, 
~as são~ entender a vida, orien• .

1

m~'1'"~~ "e intensa em0,.;;0 • 1 sa Se.nhora no corrente anno: Missas, obedecendo ao seguin•: 

cipios religiosos penetrem em tu- j t Lu G M 9 "O 10 30 
do, explicando os enigmas ,que (A nata das-manteigas) _ --triz, que foi reformada, e a pre- ~r' lZ · ~ arcor..ues ,., e· , · __ 

~~~i~tura surjam em nosso ca- . é·q ;~ç~= ~a!::iade Re~i;:
1
~~ª Sr~ 1-

1

--~ -- - .. - ~ ---- -
VeVrdadeira relig'ião é a acceita- "·. - ' -- -- -,-- ' AO PUBLICO F, BEM ASSIM A'S A UTon,T. 

<;ão submissa, amorosa e intelli- . ·1."li1. 

~:t!sd~~~~~~r6:n~~:n~1!~;1 F ederacã:,O d as Co,n grega ·1 DÃDES POLFCIAES, MUNIClPAES ~ 
á acção. o dogma precede a 1 . . .. :t . . ·. ·. . . - ECCLESIASTICAS 
mora,l. A verdll-deir.a relig~ão v:ê- e o= e· s M • · BENEDICTO ARISTEU BRETANHA, usando ex-vi da at-
se nos costumes, na pra,tlca dos .· . ·. . . a. r ·1 a n as tribuição que 1.he confere o art, 533 do Regulamento n.º ·737,. 
mandamentos. Creem mas não , · de 25 de Novembro de 1850, e o art. l.º do Decreto Federal 
praticam o que creem. Lá disse ---------- · agudamente Vieira: ):la homens n.º 1056, de 23'• de Outubro de 1852, declara, para todos os 
que são catholicos no Credo e he- R e t i :r o . E s ·P. ' i r .i t u. a. l fins de Direito, que é o unico AVALIADOR OFFJ.CIAL; EM 
rejes nos mandamento.s. Esses JOIAS E ·PEDRAS PRECIOSAS, JUNTO A' SUPRE~,A 
n~o têm verdadeira religião. o I tte.alizou-se cc:,m grande exito, pos~i;;e1 reabrir o ed11can<la-rio. Não, ~.:: 1;una tombola que rendeu li- 1 CORTE DE J·USTIÇA DE SÃO PAULO, bem a;sstm COM-
que disse .Vieira aos homens cm \ _no Lyceu do fi>agrado Cor:?.ç:'\o, lli?S, houve me:ios de .reccbrold" os profes- -q.mdo ·900 pesetas. . \ MERCIALMENTE, tem á disposição de seus amigos e clientes, 

dias 5, .6 e 7 do corrente, a pn- sor:e:;; leígos. · --Zm .Junho--de 1_9:W, em BU- o seu escript-0rio de analyses technicas· ;para as per!• 
geral repet ilnoJ-o de um modo J )lleira época do Retiro Espil'itual · Ma.B, gmças 'a Deus, a Congr.e- · .lw.\:! ~-x·ou-,se ul,l.la cuim;,n!.."- 1 ci,a,s e avaliações de joias e J}edras preciosas. · 
muito particµlar ás filhas de Ma- deste anno, gaqão IWaiia.."l.a poude fo.rnecer rel/.g'ie;sa .em sufftagio das al!,,as 1 s· p l p p t · h 8 1 50 
ria aconselhando.as a ver nos seus\ Compareceram ao Recolhimen.so, '.!.~a sol:..içáo. O Revmo. Pe. Pre- ,@s-·<lOb~dos. <!.á.,."'tl;;eTia ®::ade,.~ Telep~~ne ª2~~7;,- raça ª riar.c a, • sa ª -
estatutos uma regra que precisa ,

1 
290 congregacros, quasi todos mem-. f-ei:::O esco,l:;,e.1,1 entre os cçing:1-ega,- .gu,e tem varam luctando etlnt1'a o · 

· - · · bros das dtrector.ia.s da Congrega- .. rlts um v~Jante-, pam e~a uma ~:hevlsmo. Se1;;e;nta e um ma-
ser 9P~. ryada custe O ~ue c~.st.ar I çi'.o C\f!. CApital e do Interior. de,s 4 cJ.a. $-~.s elo- semina.io. . :rian98 tombaram em defesa 'do 
~in!lii. que tal .obediencui eX'!ja .a Foi pre.gador o Revri:io. Pe. . E o.s se~a..rilitas retoil}aram . sooo -pattio. 
renuncia da sua opinião p!>.ssoal, Cursino de Moura S. J. , Direo.to:r · suas activ-ida;C1,.."S, normalizando a. 
indo até O héroismo de um sacri• da Federação. vida elo Instit1:1to. Um emwrl~er congrep,do 
· · · __ . l\iiesmo na c~se do.s Dil-mores,,. O d:r · J(iaquun :¾eco Ilhi:, an-

ficio. _ . Reuma o men~J , com ·.pr'a.??., : res-,i)eitay.a-~ ao .con- · tl.go· .al~no ~o Collegio J~su1t,a de . 
A verdadeira ,religi_ao aprimora- , . . . , -,r;:c:a~:o, ~,::e, :na falta do.s =- ·Mon~vidéu, i:lluske mag~trado e 

ae no culto: dogma moral e culto 

I 
Np proxrm~ dom:ngo, dia 2!, ~s t1't:;:, 'fo.i cans1:Jzado repmsen~p- PI'~nte da. Congrt1gaçao dos. 

ublico são 3 elementos compo- 16 hora.;: sera reahzad9: na Curm l ;;e d<' D'.'!us. Quruidp ·era te,it,1 a ex-alumnoo, foi nomeado pelo.Go-
P . __ . M-etro_pontana uma unportante, distribuic'l-o dos premias os rapa- verno do Uruguay, representante. ,,. 
nentes da rehg1a_o. O culto pnbll- reunião àa Federa-ção d.as Congre- l -.e,; se inclinavam re.spe~osanwnte do seu pa-iz, junto á Santa Sé, afim· J 
C9 é reconhecer per,ll..ute a socieda- \ gaçõe.s Marianas._ ~ s~ssão será j deante do vigilante, com? se tr.a- de reàtar as relações diplomaticas Em reunioo ree,lizada no dia 31 Lu~ França_ do Pra<io. 
de .o supremo dom,ip.io de JRus, é\ ~.rovavelmente p1es1dma por . S. tasse dum me!':tre de ma.is de 40 com. o V:at1cano. _ de DezembrÓ p. :Hndo ficou as- --Conselheiros: 

adorar de um ~<Xi.o patente todos l M'~.xectiarop. ~R1i·teavnno1ad. e'ºsa!3or.PaAur',c.oe.b1spo !lnnos. . ........ D•••••D·--··;-~>~º-> sim constituída a Administração Dr. AdGipho Greff.)3orba, -PoJy~ 
cs seus direitos sagrados. 

1 
Devido a importancia dos as- As aciividades marianas na F, ~~ta ra® Mesa de ·1najws: liano C .. elo ~ J:w:ií,er, dr.: 

~ ! .J 
1 

•.• para o .exei:cicio de Ul1!;0: ·<ior-0 lllunes M.achatló, .dr. Aure..-

Mas essa perfeição harmonicP. sumptos , a serem tratadqs, o Hespanha · Provedor, .dr. Armando Fair- Cimdido · da Ctmha.: ,CmtTa, João:, 
t· . 

6 
d · . Revmo ;Padre Cursino deseja que . R. sen. P. Egydlo, .l5 - S. P,anks; vice-provedor; ·~}- Bento Gemes Junior, dr. Jqa(lú!m Bar_.. 

e educa lVa s se po e consegull' tódos o~ congregados estejam pre- A Congrega~. Ma.riana do Col- ~1:3fl4 - 14 a 17 horas Ezequiel Sa(a)s; sec.i;etar.ip'li, dr. An- ho.s.a de Mmekla, José l;lento da,,, 
de todo em :todo na religião ver- sentes • !ege de Santo Stani_slau de Ma- ' Telephone 2-7313 torno e. Vasques ,Netto e dr. ~ouza, dr. ~ato QQnçal-ves de.Í 
dadeira. No err9 poderá haver ' \ Jaga, -organill~~-em favor das Mís- ~~:-:e~~~---·,,,.·· , ·-·~· , F,rancisco de C,astro :R.!l,mos; the- 01iv:ei.ra, José ·N. da Costa Ara.s 
boa fé, boa vontade que levem as Recebemos do Secretariad0 Ge- l · .soureiros, .dr, Fla vio A. Aranha nha, dr. Herc,Ula.u-0 Ribelr-0, dr .. 

ral das Congregações em Roma, Pereira e Benedicto A,11-lielmo Pie- .Custodio Cardoso de Almeida, José: 
varias communicações a· respeito roti; procurndores, Hemeterio Au- Gfil"cia da Costa· :M:a-rtello, Alz-.-
do movimento mariano· em todo g.1,1Sto de Souza Jo:i:dão e João Du- xan'dl'izto Pio ele Oliveira, dr. Joa ... 

Aêto de heroismo mundo. Destas, extrahimos as rand; beneficente, major Ernesto ,(!1,!ÍtU Celklonio Góme.s ,51cs ReJ.s..:: 
seguintes, que, offerecem parti- J'rindade. dr. V,i!aSCO Joa,quiJ? S,roith dllf 

de um sacerdote 
cular ,actualidade: '8.om,m.issão de Syndic;ui,cia: Vasconc.enos, C_a1filnc!o ,Pio ààc 

' ~-3,o .g,r d v ci-d,cJ,s, Dr. ;Qerval Junqueira de Aqui- Maeedo, Luiz Franç!l< do , Prado__. 

1 

Na China a Congregação Mariana no, major Manuel. e'aetano G.ar- dr. José Ferreira da Rooha FJll:o~ 
saJvo.u .um seminario eia .e Theodoníi.r-0 de Barros. .cel. Fra.ncisco Rodrigues se-· 

Mesarios: ckler e Márcione11o Rebeuo· c1n~ 
O collegio de Sienhsien contava Dr. Vicente Mamede de Frei- tra. : 

"La Croix" noticia que .; .no fim de 1938 mais de 320 alu- tas Filho, Luiz Pontes e Antonio Contador .e chefe do expediente:: 

francez 

· 1 mnos. O corpo docente era com- .Carva-Iho Guimarães. lii'a.ulo Barbosa de Campos; pro-. 
Revmo. Pe. Ro,berto Choin foi! posto do Revmo. Pe. Prefeito, d: :M, _____ ,_;..;.;;;;.~iiilQ...:là'-íi'lli,/,Jlliiillliillai;oi~tlili.iõlilil Su_pplentes: · · vedora, da. Guiomar Córrêa DialJ 
citado na ordem <lo dia ,pelo\ a.~uns escholastico~ jesuítas e d<' .,,,. • .....,,

00

1"5º .... N"·•A, RD ~ Cl'A Jui-io A. Pinheiro de Carvalho, da Silv:a; vice-provedora, da. Eve .. 
· · 1 vmte professores leigos. · ·'- • dr. Af:fonso .José de Carvalho e lina Giordano Vas,.,ues·, secre ... 

" º ~ 1p!a1• ~. "'' RUA :H »°E MAIO. 119 "< 

grande coragem patenteada f~i ,disper.s:i,do, devido á~ agita-· I ,líéàj..,la,lmill...lll,a-'a&rlU. ____ .., ___ P,.bl!oa
111
""_' .,4-3G_S1~·

111
e_,___~••• ColllDlissão de Contas: . A posse realizou~se no domingO( 

$CU sangue 1.rio exd1 · ,. · ,,o inicio de 1939, o seminaric José Leonel Monteiro. 

1 

taria, da. Olga José de Barros. 

·I çoes pollticas. Em Feveren·o ape- _ . ·---- -·---- ·l· Dr, Luiz G<>nzaga Bng.ato, cel. dia 7, por occasião da Missa, á( 
nos ultimos combates. iar _de todos os esforços não foi 1 · · Francisco Rod1igues Seckler e 9,30 hor.as. 

='A=. =º=v==º=·G=A=º=º=S==· :I·~ .;,_n. 
D:r. Plinio Cor.rêa de Oliveira 

Eua Quintino Bocayuva N.0 54 - s.0 

- Sala sa8 - Tel. 2'-1276 

1 
J?r. Milton de- Souza M~kelles 

DR .. l•'RANCISCO P. REIM:.â.0 

HELLl\'.IElS'.l'ER 

Rua São Bento. 224 - Lº andar -

_B}la Quintino ,99ca,yuva N.0 54 - 3-.0 · Sala 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
- Sala Sl-9 - Tel. i-0035 

Dr. V:ieent-e MeliUo 
Praça. da Sé N;0 ·2 - 2.0 andar - Sala 13 

Rua 

DR, f>AP:W MORE';l'ZSOllN 
J)Ji;·· CASTRO 

da Qmtanda .;N.0 139 - 2.0 andar· 
Phone 2'-.6~ - s. PAULO 

DEN:TISTAS 

DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de S. Paulo 

Cirw;gião Dentista diplomado ,em 1914 

Ex-dentista do Lyceu Coração de Jêsus 
Joaquim P>_Dutra da ·Silva - Especialidades: Pivots, Corõa,s, Pon-

'.Q.ue. Benjamin ConstaJit, 23 - -~.º andar' tes, Dentaduras anatomicas e sem abo- ' 
~ .sala .38 • P.b:QIJ.le-.2-1-986 - s. PAULO bada palatina. - Consultas: Das 8 á.s · 

DB, CA&LOS :MORAES DE .aNDRAD.E 

aua Bl!iiljamln ieonstant,,23 - 4;0 an_dar 

---r&-·-~hmwl; -~--1.-.• ·~~~..&.:!".'----~~ 

12 e (ias 14 ás 19 horas - ·Cons.: Rua 
Direita, 64 - 2.0 andar - Saia 7-7 A - . 

J::tes.: Al. Ba.i:ão de Ph::aclcab_a, 4.99 - · 

-~· ~aul~ ' . 

r ' -

e 

1 ,~.ofi 
Arnaklo Bartholomeü 

Cirurgião-Dentista 
RADIOLOGISTA 

Pe1a Escola de Pharmacia e Odontologia 
de S . .Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Raios X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coagulação · - Trans-Ulumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
balhos por cartão, ,hora ou orçamentos 

RUI:, ~TIM ~AN:CISCO, 9.7 
· TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

1\1:EDICOS 
· C :L 1 N 1 ,c A, G E ~ A L 

Dr. Celestino Bou~roul 
Residencia: .LARGO S. PAULO N,0 8 

Telephone: 2~2622 
Cons.: RUA QUIN'iI'INO ,BOCAYUVA 

· N.0 36 - ·pa.s ·a· â.,s .5 llora.:i · · j, 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa n.e Barros 
Cirurgia - molestias de senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predio Itaquerê - Phone 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 - Ph. 7.-1268 
Consultas das 10-11 e das 14 ás 17 -

Sabbados,. 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR .. REZENDE FILHO 

Co,ns.: Rua Senado; Feijó, 205 
7.0 andar - Phol'le 2-0893 

Das 15 ãs 18 horas 
Re~id._: Rua Castr,:, Alves, 597 

_f';_.qon~ ;z:,,s_1ô~ 

_PROF~SSORES 
Prof. CALDE.IRA. Fli,JIO 

·Ex-alul:lo .ciQ,s profs. Pbllipp e Mme Long, 
,de PaTis - Professor, por eo_ncurso, do 
Curso Fundamenta/1 da Esco)a Normal: 

Modelo de S. Pawo. 
Lecciona Piano (toqos llS gráw,) - T~ 
ria - Historia da · Musica - · Organiza,. 
ção e Direcção de Orfeões - Francêa. 
Alameda Ba,rros, lÚ - Tel.: 5-1360 

ENGENHEIROS. 
AMADOR CINTRA DO PRADO 

Engenheiro Architecto , . 
-uap1sal 'so1Zano::i '11so1Zna.1 11.1n1::i~tt:FJ.t'lr 

. cias conectivas · · 
Rua Libero Badaró, 641 - São _·Paulo 

Lêr e propagar o 



'.A ·demissão do sr. Hore Belisha continua a ser o centro 

(1as preoccupações do povo ingleez, apesar dos acontecimentos 

da guerra succedidos depois das modificç1,ções do gabinete 
inglez. 

ANNO XIII l SÃO PAUL-O, 14 DE JANEfRO DE 1940 ·.;.,.. --- : 1 NUM, 388 

Habilmente o sr. Chamberlain adiou as discussões em tor
no do caso para a proxima reunião ordinaria do parlamento. 

Nesse interregno, f-ez el:le um dos disclH'.sos<mai~. f~rtes· 
A~ margem~da guerra 

que pronunciou desde o inicio · de. gueua Por ma>i!s de uma v-ez, o LE-:1 vida mbe-maoei.onrul; o LEGIO- Deux: Mondes" de 15-p. p., d·e C'id'i<loa,-f v,er.dad-e:i:rrumen.'te a; .. data, 
i>or essa forma, attrahiu novas sy-mpathias para si, d-ei- GI-0:NARIO tem chamado a 0.t-- .N:A.RK> já a:s denl\lnci:ou mais del,autoria do Sr. R. Pi-nou. Sem -de 1.0 :d-e Se:bembro fôr.a fixada~ 

,:ando que O transcurso do tempo attenuasse a dolorosa im- tenção de seus tei-toras para as uma viez. Disso é -prova o que nos sofül-arisa,r.mos com a toca-· na entr-evi-sta de Sai1zb<_Yu-rg. E é\ 
· · -: ma.nol:n,as de alta alchimia. po1i-j,p,ublicamos :por occasião ela- a.n~ ºlidade dos COU1-0eitos por eHe ~x- .mu-ito ~vavel que H1tl€.r hou,1 

pressão causada pela remodelação do gabin-ete tica q-we, no seenàti-0 iil!tel'na,cio~- -nexa.çã.o da. -Austrd,a, e, em -nos- :pend~d'os, não :pod:enios deixar. ·..esse Ílolnm,um.ioad<>, it)Or Rib-j 
O facto, aUás'. causou gra~·de extranheza principalmente na!, vêm-s.e des~n:'~1-a:ndo de for-_=, _;pern2:ltiima. eili.ção, sobre ·ª·,.:e ac~ntuaT_, _:i,un:ta.~~nte_ ~ ,_ben:tr--o;p e. _Molotov. _ª seu nov-ei ___ ; 

pela forma assumida. O repentmo do golpe desferi"do contra ma oa,da vez m= pa.~ .. Essas, g:ue. ra. actual. . . ,lle a.. ignor.amma offil<mi,l. a.f.fec (llltl;[go St'<l>i3m. . . , \ 
. . . · . . _ _ ma,n.obras, que enchem de :p,a,s- A ,este jpl"oposúto é m,teres- -ta-ia. mexp,llcav.el e l!lWs;te1'l.os.i.-- As ~ negociações só·] 

o m1mster10 de guerra, CUJa actuaçao nao m-erece a menor ·mo o rpublico e cobrem de my.s- -sa,nrte ,ler o ·1-r.echo de wm arti- ,mente ,pej;as C-ha,ne-e-Jlaria.s .euro- ·tivera,m· ~ fi:to retiJl'a.r a,s r,es-
restricção, e o pouco caso pela opinião publicá. :tel'ios e de incoherencia.s a g-0 publ-ioorlo pela. "Revue des pda-s,. a,nte '1l!lll plano d:e acção -ponsabHida-des da Allemainha e..' 

Até agora, mesmo ao desferirem golpes contra o parla-· 
mento, ou grupos poderosos, os governantes ingl-ezes sem-pr-e 
se preoccupai:am em dar immediatamente á, opinião publica 
e.s razões verdadeiras ou falsas qU:e as -obrigaram -a taes ah. 

· !"'!""""'!""!'!'!~ m1lita,r com :t:ainta an-t,e.cyàell".,ia : d.e ,a,s arotribu'ir á PoJ:onja, mas: 

l
publicado e_divu;lg,ad? no _mun- _o M'gu,mento do lobo en=stra
do .1nte:i-:o. l!: o-_seg:m'lllte, o t-ex-: rpou-cos' ~d:u,los. :A,pó.s o trata.do 

titud-es. · · · · · · · · · · ·· 
--... .. ~ .· 

O sr. Hore Belisha, que recusou o minis'tiirio do - comnier- /: 
cio, que lhe foi intempestivament-e offerecido, v:in;ha r.eàlizan1io·:; 
uma obra notavel, na opinião geral, pela remodelação do exer-;f 
i:ito inglez, sua v-aloriz;w.ão por no:v-0s· el~mentos de qualfdad:esJ 
notaveis. A pro.pria ascenção, insinuada p~los meios go,~er~] 
namentaes, de que a d-emis-s-ão fora de,vida. ao descontenta-:t, 
mento causa-do ao commando ing,lez por· essa, democr-atiza,ção, ;!; 
foi por este energicamente rep.ell_ida, dizendo, alias, que tinha·=1i 
J;Uffici-ente espir-ito d:e dis.ciplina !)air-a. não agir assim. :- ·.· -:':~ I 

Por todos esses mo.ti-v-os ,- e · princ-.tp;iJJ:n~rite\por ser d.=) 
'Ir. Hore Belisha uma das vic.timas ma-is\frequent-es: :dos .ata-:~ 
ques nazistas, qu-e o dizla-m re.pr.esentan:Ú_:·j.ildeu,: no goy.ernoi ~; 
e cheio de odio ao Reich .. - es,;;-a demissão· rep,ercutiu ·penosa-.'f 
mente como uma concessão ao inimigo:- impressão que Cham-f 
berlain procurou desfazer em seu ultimo discurso. __ ,.- >.·. · · '1_: 

Por isso, é aguardada com interes-s-e a proxima reunião J: 
ti.o parlamento, que os jornaes inglezes cons·lderam tão im··i.:-·: 
r,ortante quanto a sessão da declaração de guerra ao Reich.:_: 

O aanlversarla ~0;1 
nesse Cardeal 

Transcorre a 20 do corren-1 oenao rogo aepors o cna11eu 
te, dia de S. Sebastião, o an- cardinalicio. .. 
niversario natalício d e Sua 
Excia. o Sr. Cardeal D. Sebas
tião Leme. 

O Presidente rui Finlandia, sr. Kallio, é recebido pelo rei Gustavo, 
antes de uma das celebres conferencias do Grupo de Oslo, - que 
nada troux<!lram de positivo para a Finlandia, apesar de estar a 

Agrata ephemeride toca par· 
ticularmente os paulistas, pois, 
filho deste, Estado, S. Excia. 
aqui, desde os primeiros annos 
de seu ministerio na parochia 
de Santa Cecilia, fez-se admi-

Ao circulo privilegiado dos 
que conheceram S. Excia. pes
soalmente nesta capital, e cuja 
admiração é immorredoura, 
vei-u se juntar, pela força de 
irradfação da sua personalida· 
de, um numero sempre maior 
de admiradores, não só por 
suas- qualidades pessoaes, co-

· sorte de toda .i, Escandinavia -·estreitamente ligada ao resuii.;.:!o da 
lucta no extremo norte da Europa 

· to do ;CJ;tado 0Jm-0 ; ·:entre os a.t.iemrues e os sov.i.ets 81. 

l
. "Será m<istér ~.gj;).~cer um, =1g.µ-e~a. é .resolvida. Deu>endi:ai 
dia, o :Qal-a,n~o dos ·él'l"-os qµe: :somente de Stalin a imp:edir* 
:p~-tti~rn, após 25: amios, o -;re-_ ,.sem_ ·T1.sco a:lgum par.a eHe pro-< 
gress~,,40 ;f!,31g:e,J,1:o ,so.b,,sua. for-, :~.til:<'· e para. o seu paiiz; elle tJi,,;_ 

Jma. a_-:~:s ·i!)en'osa, a: gu,e,rra to- -ri-Ira._ ·:ein:-su;a;s mãos: a paz. ou a.· 
ltal_-d1r.Jg;;da.por ,u,~..,;go~emo to- .guetra; e etle p.referiu a guerra,: 
t,:tahtai,io. Ess~ ba!a'll.~ de~ns- A oocú,pação da Slovaquia aí 
~.tra=-á-que 3: omg.em._de-ta,~.e.ros 29 <te Agosto pelais tropas alie• 
p!l'es2de:,~ [g.ho~cia _ou l'11.C~- mãs, dissipou as 'Ulti:ma:s duvJ·· 
t'prehen-s8'.? °'? ~u,e se3a,rn ª AI~ das ,sobr.e a i,mminencia da ag• 
"i-elma:nna-:'Cl_e::~OJe ,e O ,seu ;povo. -gressão. Ella mostrou trumbem 
.:.Iá :h:a .mu!ito:,:tempo, que se <re-
1:sol-v.eu · -:f.aze.r· a aictmal gl\ler:-.a. a sort-e que a A1lemam.-ha. reser• 
~.Seu··iplaino que nfuo-:é myst-el:'i:O- va. aos rpequenos Estados cujaJ 
-:so :POiie ser lido 1110 "M-ei-n iml~pemJ..encia gair.ante. A Li
=:_Kfr):ll;pl" onde:- e1le ·é. exposto com thua.n.ia. ou ()IUtro rpaiz qualquer. ; 
i'grainde .,clai:,eza. e p~i-são-·segu-n- tpode tirar provei-to da a-!çífo . .A:·1 

.!:d-0 as previsões de =~u au,'llor.: (!JI)pl'i:ca.ção da dou'trjn.a racial e-: 
),"pr,L-mei-r.o a. Au-stria, depoi-s a.· totaJi-ta,rua é .p.ra.ti-camente sem 
'Tcllecoslovaq•uia e a Polonia". limites. Ninguem se gabe de 
:- O ~-i-co pa-nto, que alg.uns escapar, pois essa doutrina 
1 oorrs·i:a.=eram capital e que não não é mais do que uma. ma.chi•! 
: foi realizado, é o -refel'ente á se- 'Il.a d-e guer.ra, uma catapulta,, 
· ,paração entre a Inglaterra e a -para fazer u,ma brecha no 
F'ramça, a,s qua:e.s nunca est1ve- "dkta,t" de Versailles e aboli:- a; 
ram tã!o estr-eit·wmente a,sso-cia- lembrança -a.marga da derro.ta~ 
da;s e mora}meri-te unidas. Como uni-co r.esult-ado que interessa. 
em 1914 a g,n,erra já .~ava de- para os alemã-es". ' 

Dados 
illus-tre 

biog:raphicos de um 
sacerdote portugu·ez 

Como jâ no:tlciamos, f-al,leceu S-eba,stião Leme, Arcebispo do 
no dia 26 de De21e-mbro, em Lis- Rio de .Janeiro. 
boa., o Rev>mo. Conego Manoel O Revmo. Conego Mamoel. 

· A,naquâ::m, Sec.re'tario do Pa.- Anaquim ,na.soeu em Covilhã, em.· 
tria1·chaào de Li.sbôa. e represen- ·6 de Nov.embro de 1871. Do Col-, 
tante da "Casa de Portugal" em· legi-0 S. Fiel no qual fez 'seus ! 
São Pa,u,lo. D.amos hoje alguns e s t u d o s prepara:torios, Sua. : 
dados biogra.phicos do emi,nente Exci-a. Rev,ma. :ma.tri-Oul:ou--se na 
Sacerdote. l Faculdade de Theologia. da. Uni-

1 Sua. Ex,cia. Revma. jâ est~ve '\'er:si.dade de Coimbra. e ahi co'n
. no Brasil em duas occasiões: a dum a 'sua fonma.turo. em 1893 
primeira., em 1934 acompanhan- ·e, -UI~ anno depois, a 11 d~ .J~
do Sua Eminecia o Oardea:l D. -lho J~ cclebrava a sua pr.Janei
M.a,n-ocl Gonça1ws Cerejei::a. e a- ra. Missa. 
seg:u'll!da, em 1936, representan- Em 1895 trabalhou na orga,ni
do-o official-mente -nas comme- zação do Congresso Ca,thoUco 0 
mo-rações do jubileu Euiscopal em 1896 di-r-igh2 o Semfnario ife 
de Sua Eminencia o Cardeal D. Prepa.1;a,torios: actividades a, qu~ 

fôra. 111cumb1do por Sua Emi~ 

A futura Cafhedral de B. Horizo:1te 
nencia o OardeaJ P-atriar.cha 
D. José Netto. 

As a.ctividades do Revmo. Co• 
nego Manoel Anaquim mul'tipl,t-• 
caram-se a. -partir de 1898. Des# 

A idêa da construcção de uma 
Cathedral em Bello Hori20nte, ha 
muito planejada, será • realizada 
agora pelo prof. Cleme~s Holz
meister, que tam~m é autor do 
projecto. 

·..;.-·· de então e:,,;el'ceu successiva-
estéjà, avistar-se o horizonte lar- turibulos e ~ochas s.ahindo de uma mente os cargos de examinador 
go e bello. s~chnst1a situada sob o presbyte-

1 

Synoda.l e Desembargador d.a. Re-
• Dentro dessa curta estadia, o no e da crypta. . . . lação Patria.rchal, Superior do 

prof. He::tzmeister já teve oppor- Frente á escadar1a prmc1pal, Colleg.io das Mi-ssões U:ltra,ma. 
tunidade de discutir com o gover- ergue-se o throno episcopal, ro- rinas, Vigarl-o Gera,! do p t -
nador Benedicto Vallad,ares e deado de assentos para o alto ele- · ª rrar--
S. Excia. o Arcebispo D. Antonio ro. eh-a.do e Protonotario Apostoli-O Prof. Clemens Ho!zmeister 

passou toda a suâ vida na Europa. 
Formado em archuitectura pela 
Universidade de Vienn.a, é um 
notave1 urbanista, sendo conside
rado o maior architecto da Euro
pa Central, tendo sido como tal 

dos Santos Cabral, pormenores No ponto centrai levanta-se im- co. Além di-sso, -seu nome estll 
sobre a construcção da referida ponente altar-mór encimado de associado, ~ Li-~bôa., á funda• 
Cathedral. Crucifixo e candelabros tendo á ção e desenvolvimento de todas 

0 PROJECTO DA CATHEDRAL epistola e aô evangelho pulpitos a,s obras catholica.s. 
em forma de ambone, como os de Di.r1-g1u e ~oII bo 

comrtdado pela Prefeitura do Rio O Presbyterj.o juntamente com 
de Janeiro para construir gran- o auta--mór constitue o centro 
des edificios. do vasto vão da cupol que .se lhe 

Tem · trabalhos em cidades da ergue sobranceira COlll um dia
Austria, da Allemanha, da Italia, metro de 70 ms. (sendo que São 
através de Monumentos, theatros Pedro do V,a:ticano só tem 50-ms.), 
e Pavilhões para Feiras Interna- e assim as cerimonias sagradas 
-cionaes em Londres, Paris, Bru- podei-ão ser c8lltempladas de qual-
xellas e R0111A. . quer ponto do recinto da Igreja. 

E' especialista em architectura O Presbyterio, circular e com 
de Igrejas, tendo já construido 25 um dlametro de 22 ms. está a 11 
de::tlas. f\ém d1sso, foi Reitor da mts. de altura sobre o pavimen
Academia de Bellas Artes de Vi- to do templo. 
enna, durante 12 annos. · A elle tem accesso o clero, par-

Hà poucos dias que se encontra tindo da capella do Santissimo e 
em Bello Horizonte, e está muito Idas estallas do côro annexo, gal
bem impressionado com a capital gando uma escadaria monumen
mineira, principalmente pelo fa- oiuod op opuii.113d so~âtoo-13 so :re~ 
cto de qualquer rua em que se opposto fazem sua apparição com 

Serão confiscados os thesou
ros religiosos da Allemanha? 

S. Clemente de Roma. ~ · ª rou em va.rlo'!f 
jornaes e publicou diversolil Os numerosos altares Iateraes, 

capella baptismal, confissionarios, 
entradas, accessorias," escadarias 
da tribuna e sacristia, formam 
em rythmo uniforme a possante 
corôa da cupo1a, ao redor da 
qual corre uma. tribuna interrom
pida apenas pela Capella do San
tíssimo que se en~rra na corôa 
oomo uma cesura a assignalar a 
direcção. 

liv,ros. 
O Revmo. Conego Manoel 

Anaquim exercia actua.lmente o 
cargo de Vigario Qer.al e de Se• 
cveta.rio do Patriarchado, varias 
commti•ssões n-a Curia. Diocesa.• 
.na, ,po-ssu-i-ndo, ainda., a digm~
dad-e de Deão da Sé Pa.triar
chal de Lisbôa. 

CARDEAL DOM SEBASTIÃO LEME: 

"La Croix" noticia que os I exigencia lembra-nos a fabula 
Bispos allemães se reuniram do leão, ao repartir riquezas. 
sob a presidencia de S. Excia. Além disso trataram os srs. 
D. Von Preyming, Bispo de Bispos do descanço dominical 

rãr e v'en·erar por suas raras 
quarraaaes ae interrrgencra e 
de coração, que já indicavam 
as altas missões a que estava 
destinado. Elevado logo ao 
bispado, seus trabalhos no Rio 
de Janeiro e em Pernambuco 
Indicaram-no por sua piedade, 
seu zelo e sua habilidade para 
coadjutor do Arcebispo do Rio 
de Janeiro, S. Excia,. o Car
deal D. Arcoverde. 
· Como substituto de S. Emi
iilncia, ao fallecer, foi elevado 
M. ~s~~ ÃO Rio, .. reo~· 

mo pela obra extraordin~r.ia Berlim, para examinar e,s eexi- que ha muito no Reich só é 
de apostolado que sob sua di· gencias do sr. Funk, ministro conhecido pelos cultores da 
recção, beneficia a todas as da Economia. . "Historia". 
camadas sociaes. 1 Exige esse senhor que 'l Como vem-0s, o racismo não 

~o_r esses mÓtiv?s a data na- Igrej_a dê a metade d-OS meta.e~ se afasta mu(to do communis
tal rcra de S. Excra. enche de prec10sos que possue: Essa ex1- mo, o que allás é negado por 
jubilo a .todos os bons b_rasi- gencia feita cort-ezmente pelo alguns homens d:-e "vistas lar
leiros, e de todos os recantos sr. Fuu-k, teve o a-uxi.Ho · da gas". 
ao parz, a par aos cumpri- Gestapo, que ameaçou o sr. O que pedimos a Deus é qne 
mentos, se elevam preces ar· Bis.po caso se recusasse a sa- taes "vistas" não se alar.g:uem 
dentes - ás que o LEGIONA- tisf.azel-a. Baseia-se essa exi- muito e queiztam praticar por 
R1O junta as suas - para que gencia no postulado do Direito aqui os 1.>.rin-cip:ios 11·ant:1•com-1 
Nosso Senhor o conserve, ad Hitlerista, metad-e para o. R-e:ich munistas" dos_ '_'racistas hitle· 
muitos annos, para a fellcida· e a outra metade também pa,ra ristas:", -hoje_ al.liados- do.s "$· 
de ,!ie n~saa Datrla. o Beloh. O sr.. F~.~~- .~1c .. 



Am10 xm 1 
zmcw:wa:-:: ..... 

Dir~tor: 
PLINto CORRtA DE OLIVEIRA _I SÃO PAULO, 21 DE J~NEIRO- D~:_--19~~] FRANcis~",~~~;~~~~~ACHAoo Num. 384 

) 

Um gesto c;ue fala ,por si e 
<lispensa commentarios é a :· i
cente nomeaçito àe um Nuncio 
Apostolico jur:to ao governo P". 
lonez estabelu:ido em Angers. 

Na cefimonla de apra~an
tação das credencia-es do no
vo embaixador italiano janto 
ao Vatic,:rno, sr. Dino Alfiari, 
e Santo Padre respond-eu á. 
cração do embaixador com a 
seguinte e magnifica oração: 

,. 

Eese recon.1ecimento publ\co 
da illegitimi·rl1de da conEJ.uist2. 
<da Polonia é um ptotesto q,:e 
<leve calar fu,ndo em todos :.is 
~orações catholico5, "A solemne apresentação da<,; 1 

~ credenciaes, com que Sua Ma 
ll: preciso que os catholicos jestade o Rei Imperador acre

:não ,percam de vista a recom- elita Vossa Excellencia junto 
:mendação que, dirigindo-se ao a Nós como Embaixado1· F~x
Epi-scopado brasileiro por occa- traordinarlo € Pienipotencia
sião .do ,rerente Co.ncilio nacio- rio, succedendo em tão aha 
na!, Jhes fez o Santo Padre a 1·es
pei'to. da debellação do prote3 • missão a personagens illustw,-3, 
itantLsmo e espiritis'mo. cujas eximias qualidades e pro-

Ha .poucos dia,s, tivemos co- ficuo. actividacle sempre deixa
nhecimento d-e um facto que il- ram aqui grata recordação, -
.Just:ra bem a necessidade de realiza-se ,am um momento his
comba,~erem os catholicos, com torico de singular importancie., 
,redobra.da vehem-encia, aqueJ.l,~s cujos varios aspectos foram já 
,doi·s flagellos ,espbtuaes. Uma 
,conhecida estação de radio des- postos em relevo, com gran:lo 
:ta Capital foi procurada por uma brilho, nas palavras ha pouco 
orchestra extra:ngeira, que ;;e pronunciadas por Vossa Excei
!Promptifi'cava. a executar, grata:- lencia. · 
>ta.mente, alguns numeras de mu- Antes de qualquer outra cou-
sica. Como compensação, rpect:a 

+if EM_ iit tr 

1Eiftc1a'i:nemt>n·strou, com e1~va
·das palavras, aos pensamentos 
-f'undamen-ta,es d-e NÓssa rBCim
iêente Encycl-ica, pela tranquil
la e fraterna uni'ão das almas 
-e pela paz na justiça, Nos · in
funde a rrratà esperança, de que 
Nossas ulteriores solicii,udes 
i:,o1- tão alto escopo encontrem 
sempre um ·echo Hei no va.len
te; forte e trabafüader povo 
italiano, que a sabedoria dos 
Gov-ernantes e o seu proprio 
impulso intimo fel!zmBnte pre
s~rvaram até agora de se en• 
contrar implica:do na guerra 
c.ollocalido-o : assim : em :sifaa• 
~ão. mais favoravel para me• 
lhor cooperar· no apparecimen• 
to ,e restituição de uma paz 
'v-erd-i.tdei·ra, fundada . soh:re os 
-nob1'es princípios da justiçà e. 
da hu:manídade. 

Portanto, emquanto do intt~ 
mo do Nosso coração su-pj)li•; 
· camos ao Omnipotente .Pª~ 
que assista· com· su,a, luze~ e: 
com sua protecção a Italia e 
seus governantes, concedemos 
com toda a alma a Sua Majesta-

.apenas a faculdade, para um d,ô sideração. se ~presenta a cir
:seus -el-ementos, de ,dizer a,lgu- cumstancia fehz que neste an
mas palavras ao microphone. O no se celebrou o decimo a1mi-i 
di'.·':.ctor -0a 0 staçao determinou 

I 
versario da conclusão daqnel

entao.: que, antes de se_r attcncl•- Jes Pactos de Latrão, que, 
do tao extranho peàido a 0r- ua consciencia do p v it>J.li· _, 

O MAJESTOSO EDIFI_CIO DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DO VATICANO de o Rei Imperador e a· toda 
Familia Real, a Sua Eicc'ia. o 
Chefe do Governo e a todo o 
povo itaiiano, que Nos é tão 
caro e tão vizinho, e ,em parti
cular a Vossa Excellencia, a 
implorada Benção ApostolicB-. 

chestra executasse alguns nu- . . 0 0 tl l • . _ . 
meros de musica para que a es- i l!O, s1gmfi~ari;:m e r-ealizar.am j Jhor clad1:a. que o Est:ado pod~ ,.eoncepçao da vida, da soc1~da-
tação .se certificasse de seu va- a paz anc10samente esperi:!.rh : fa1<:er a s1 mesmo e a seus c1- de e do Estado por doutrinas 
lor technico. O valor era inne- l por muitos annos de desüii(')S ·1 dad-ã.os. · desaggregadoras e destruidoras 
gavel. .. mas os directores da .:s- dolorosos, que perturbavam as Nesta época em que .Vossa que fundam o progr€sso· civil 
tação perceberam que se trata- almas e manietavam nas obras Excellencia inicia suóa honrosa e humano na dissolução dos 
"'ª de uma orches:tra de mo:- 1 missão · a obra da Séde Apos vinculas deco T'il tes d d' ·t mons, i-sto é de protestantes cie as energias de muitos dos ma- . . , . ·. . · 1 n ? 1re1. o 
uma .seita yankee, q.'ue iam fazer J.hores filhos desta gloriosa e tolica em favor de. paz e do natural e da R-evelaçao, cuJa 
vropaganaa de suas doutrinas! privileginda terra da Italia I entendimento entre os povos luz refulgente se .iri'adia desta 

_Farejados a tempo nessa 0sta.- sendo que na consci-encia d~ 1 é difficil e espinhosa, se bem Rol)le, Sagrada para o mundo 
çao, ~ertamente foram a pr~cun1 mundo catholico ess~s mes- que necessaria e urgente. inteiro. , 
de outra.·· Dlffl ·1 b t d . C d d mos factos representaram o c1 so re u o, porque .os ·a a um esses erros, como 

«, novo e so!emne reconhecimen- conceitos fundamen.taes de jus- aliás -em geral àcontece com Os jornaes diarios não dera.m . · . -
.sufficiente relevo a uma impor- to da soberania e ·ind-ependen- tiça e 'de ;.mor. que fazem na,s- todos os_ erros, tem a sua épo-

o erro. Hoje, quantos <;>lhos que 
até aqui se conservaram fecha
dos se abrem e· se . reabrem! 

Mas de modo especial a ac
quiescencia qu-e ·vossa Execel· 

ta,nte noticia que o LEGIONA-! da real e effectiva do Chefe!' cer não sô a. foi/cidade ,deca- ca; ist_o é, sua phase de ex- . 
RIO deseja pór em destaque. Supremo da Igreja. d.a.:uin,. oetµ·,.como a nobreza e jlansão e seu 'período de d,eca- I 

·Ao contrario do que se suppõ"', Torna-se, pois, .grato á Nos- 1 .o :,i,1qem:ento "d.a conviv,ancia çlehcia; sua· hora. meridiana. e 
1

. 
ª~ c?'11versaçõe:s ~~alo-hun~l:~·~s sa Allna de Pae, a certeza· pie '1 social, __:_ ]Jor um falso proces- s-eu ,cr~püs_culo fre9-uentemente 
nao _tiveram o_bJec~1vos anti-o>.- h'a dada por Vossa Exc-en,~n so. de 1iensamento e de acção catastrO)lh1co. Dois tempcs; no \ 
chevistas, e nao visaram a for- ' , . · . . . . ··· · . · b · 
maçã.o de um bloco de paiz~s e:ia, de que as rela~ões entre a CJUe huma.niza o cl!vmo ~ d1v1- PI 1111e1ro'. o ,_encno ene nau-· 
contra a URSS. Foi edte o teor Igreja e os· J<Jstados da Italia, niza _o: humano -:- cahiram,' sob te das cloutrmas seductoras 
de uma <;ommunic'.'-ç_ão feita pe- fundaclas sob~ a p-1z de La- muitos aspectos, em um esque- snbv·erte a n:assa e <le-lla :;;e 
lo Sr. Knstot'fl, ministro hunga- trão hão de continuar a desen- cimento ôu em um desprezo apod-era, - e o segundo tempo, 
ro em Moscou, ao Commissaria- volver-se em um espirito de fiel que em alguns lugares se ma- quando os factos amargos ama-do das Relações Exteriores da . . . 
Russia. observancia; da Nossa parte mf~stam em medida sempre durecem e os olhos das mas-

Certos leitores ,poderiam a.tt\'i- daremos a essas elevadas in· mais preoccupe.dora. sas ou -ao menos dos homens 
buir tal_ attitude do. Sr. Kri·stof·:11 tenções do seu Augusto Sobe- Ef_fectiva1.n:;nte, , u~ d-esen- mais sensatos e observadores : 
e.o receio da Hungria, de se ver· rano e do Seu Governo O be- volv1mento tao fa,ac10so e so- se abrem estarrecidos ante a . 
envolvida em eomplicaç5es com n-evolo apoio que requerem a phistico dos princípios de jus- demonstrada falsidade das pro- l 
ª URSS. Entretanto, seria um dignidade de um tal objectivo tiça e dos deveres moraes te- messas e das desesperanças 1 

ultraje_ ª uma ?ªs naçõe;s ma'~ e os seus beneficos effeitos ve por objectivo substituir a com que foram attrallidos para . 
guerreiras e mais destemidas .1 '· . . . , ' 1 
Euro,pa, como seja a Hungria, par~ o desenv0Jv1me~to _e p1os-
affirmar que ella se fez auto. pendad,es do povo 1tahano. 
ra de mentira. tão covarde. E, 1 Na difficil hora actual, q,iau
de. outr~ lado. , caso real~. ":'te do as Autoridades elos Estados, 
ella estivesse em negociaçoes , d ,, 'd ,· 

0 anti-bolchevistas com a Italia, l,O campo e sua act,v1 a .. 1" 

INICIA~SE A SEMANA 
DA CATHEDRAL 

de~eria. ter implicitamente animo interna e externa, se defron-
sufficiente :para arrostar o boi- tam com questões qu-e impõ·~m AS COLLECTAS EM BE~EFICIO DO GRANDIOSO TEMPLO·! 
chevi<smo, porque, dias mais dias extraordinarios €sforços a suas 
(Continua na segunda pagina) ·energias de decisão e de ac-

ção; quando o cumprimento de 

Q 

tão graves deveres de governo, 
pelo peso dos sacrifícios ex
cepcionaes que sempre a elles 
se ligam, torna mais que n-e
cessaria a fidelidade intima e 
a adhesão leal de. massa do 
povo, - daquella massa que, 

l 
hoje como sempre, sfw consti
tuídas principalmente dos que 
levam a cruz pelo caminho do-

1 Joroso que a humanidade deve 

1 

de novo percorrer; em taes 
circumstancias, cliz.ie.mos, a har
monia Biltre os dois Pod-eres 

l e a paz interna, que como fruc-

1 

to lhe segue, são o remedio 
mais efficaz para aplainar as 

, difficuldades, assim como a me-

novo Bispo Auxiliar de Ribeirão 
Preto abençôa o LEGIONARIO 

Logo que cnegou a esta Capital a noticia da eleva
ção do Revmo. Pe. Manuel da Silveira d'Elboux ao cargo 
de Bispo Auxiliar do Sr. Bispo de Ribeirão Preto, rece
beu S. Excia. Revma. innumeros cumprimentos, e come
çou a distribuir as suas bençãos, como valiosas primí
cias de seu Episcopado. 

O LEGIONARIO teve a gratissima surpreza de sa
ber que recebeu uma das primeiras bençãos de S. Excia. 
Revma., em um autographo com os seguintes dizeres: 

"Abro meu coração par.a uma de minhas primeiras 
bençãos ao val·ente e querido LEGIO·NA-RIO." 

E' superfluo accrescentar que esta toiha recebeu 
com especial gratidão essa benção, que constitue precio• 
so estimulo para seus trabalhos, pro-cedente de um Pre
lado que, por suas raras qualidades, já é uma das figuras· 
de relevo, d9 Episcopado nacional, 

A respeito da Semana da cm toda·s as matrizes, igrejas 
Cathedra, que se inicia hoje, 1 <~ oratorio,, publicos, inclusive 
em toda e. Archidiocese, a os de communidades r<"ligio
Curia Metropolitana baixou ho- sas, nos dias 21 a 28 de ,Jan-ei
je o seguinte Edital~ ro, exclusivamente reservadas 

"De ordem do Exmo. e Reve
rendíssimo Sr. Arcebispo Me
tropolitano, communico ao Re· 
verendissimo clero e fiêis des
te Arcebispado que. na Sema
na de 21 a 28 de Janeiro, se 
fará, como nos annos amerio-

para as obras da Cathodral, 
cuja continuação seria. impos
sível sem o apoio material e 
moral de toda a população pau
lista. Esta determinac.iio é ex
tensiva ás paroéhias · do inte
rior, cujo espírito d,a fé e pie
ctade · não pode desi:lterf:'ssar

.Revmo. P'e. Manoel Pedro da Cunha Cintra 
,!, 

res, a collecta em favor das se do templo maximo e princi
obras da Cathedral. Confiado pai matriz de ·toda a Archidio
na generosidade dos seus'" d:Õ- cese .. Para que haja unidade 
cesanos, e, sobretudo, no ze- . e efficacia no serviço das col
lo e dedicaç:ão do Revmo. Cle- ; lectas, os Revmos. Srs. Paro-
ro, determine. S. Excia. sejam · <-hos procurarão coordenar to- ?s nossos .Je\tores já tiveram conhecimento · pelo Ed't 1 "' 
as collectas que se fizerem, ' do o trabalho, entendendo-se 0:1ria Metropoli~~~a ,publicado· -no ulti-mo num~ro; da d~,;'lgr.;~ 

pessoalmente com os ReV'llOS. ç~o, para SubSü~):Ur O Exmo. 17evmo. Sr. D. Manoel da Silve;;,i 

O GOVERNO 
DE MA.ORAS 
ELEGEU O CHEFE DA ACÇÃO 
CATHOLICA INDIANA PARA 
MINISTRO DE PROPAGANDA 

D Elboux, na re1,toria do Sem1,nario Central do Ypiranga , 
Reitores de igrejas e capellas Revmo. Pe. Man.oel Pedro da cunha Cintra ' ''-> 
óe communidu.des, podendo no- o_ n~vo ·reitor, que por ·suas qualidades ~scende á direcção 
mear, se o julgarem oppnrtu- .de . tao importante estabelecimento, é um dos seus pi•ofessones 
no, commissões que O auxili€m. ma1-s 1Uustres. · · -
Fica expressamente prohibido Filho ·do Des~mbargado:- Candido da Ounh~ Cintra e de D. 
até o fim do mez de Janeiro Antonietta da Cl!·nha Cintra, nasceu S. Revma. em Pira.caia, 
qualquer outn: collecta de es- aos 11 de Novembro de 1900, sendo baptisado a 26 do mesmo 

.mez. Ingressou· elle no Seminario de Botucatú em i920 h' 
molas e donativos para as est·uc}aml.o durante cinco annos, até Abril de 1925 quando· s'eg~l~ 

Foi motivo de intensa alegria obras pias. Ql~eiram os r-e:·:nos. para o CoHegio Pio Latino, doutorando-se em Philosophia. pela 
th li d I d' J)arochos avisar antecipada- Faculda:de Gregoriana. :;·:ç~ ~~ S~.-~~ / v:v~~e~ ~~: [ mente, os seus p.ar_?chlános. ,? Revmo. P~. Ci·ntro. rec~beu ordens no dia 26 de ou. 

,.~ T,,,
1
·nis· tr·o da Propaganda do go- i aconselhando-os a nao atten- tub._o_ de 1930

, cel~brandç no dia seguinte a sua MLssa Nova na 
~ ,v~ Basi.JJca de Sa·nt{!: Maria Maior. 

~en10 de Madras. O Sr. Varkey, derem a quem quer que. se lhes E?m Agosto 1e 1931 regressou o jovem sacerdote para 
0 como chefe da Acção Catholica, ªt prezse~te sem a d_evida a.u- Brasil, onde celebrou a sua primeira Missa na Capel!a de Nossa 

foi condecorado pela Santa Sé com º:! açao. Os donativos reco- Senhora do Monte Serrat, em santos. 
as inslgni.as de S. Gregorlo Mag- lh1dos dever.: ser entregues . No mez seg.ulnte foi S. Revina. ,nomeado Visaria da Paro
no Até 1937 foi secretario do rem --demora á Curia Metropo- chia de . Santa I_fabel, em Cafelandia, onde por ','<l.:-ios annos 
Pa~:amento de Madras. Ha alguns litana, afim c'._e serem devida- ex.;rceu intenso E\, fructuoso ministerio, até que em Ja=iro de 

n t h d 1?<>6 - por ~eus_. raros dotes de i·ntelligenc:-a, cultura, ze.J:o e 
annos, a União Catholica pan- · 1811 e encamm a os. ·piedade - foi chamado pa:·a reg.er uma ca<leira do Se~nari,, 
indiana celebr'.: annualmente seus ! São Paulo, 17 de j?.neiro de Central do Ypirahga. · 
cor.gressos sob i;ua direcção. Ori-11940. . _Por _um extraordi·nario favor da Providencia Divi-na O Seml• 
eniando sempre os c.atholicos, con- a) Conego Paulo Ro'dm Lou- nar,ot ve• á

1 
test~ de seus trabalhos, um sacerdote capaz de 

j t · . . mam er o a 'to n1vel a que o elevaram t ,segu u bas ant:! a conquista da reiro, chanccller do Arceb1s- Mons. Aiberto Pequeno, os .seus an ecessores. 
~dia para o Reino d~ Chrlato, ' 11ado. ; e D. :Ma.noel D'Elboux.. D. José Gaspar de Affonseoa _e '.s~ 
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quadro de redactores, 

PARA ANILAR ROUPA 

COMMENIANDO ••• 

EQUIVOCO? 

O Almanach do "Eu Sei Tu
do" para este anno inseriu um 
artigo sobre a eleição do San
to Padre Pio XII, gloriosamen
te reinant-e, em que se atri
buem á Igreja Catholica atti
tucles e ideaes menos orthodo
xos. Assim, affirmou-se que o 
Cafüolicismo está em plena 
evolução, caminhando a largos 
passos para uma grande obra 
d-e sincretismo religioso, em 
que seriam abarcadas todas 
as religiões do universo. Desta 
forma, a religião deixo.ria de 
ser um divisor, mas, pelo con
trario, um elo de fraternidade 
para todo o gen:ero humano. 
tudo mais longe, o articulista 
pretendeu ver ·no Congresso 
Eucharistico de Argel, que foi 
levado a effeito logo no inicio 
do actual Vóntifico.do, um fac
to car.aderistico 'da nova ~en-
talidade qv:e estariam dominan
do no seio da Igreja Catholica, 
mentalidade liberal e toleran- , 
te, que não seria comprehen
d.ida ha meio seculo .. Isso por
que S. Em. o Cm,dea,l Verdier, 

O Exmo. Sr. tJ. Francisco de Aqui: 

n,o\ Corrêa, Arc;ebiepo de .Cuyapá/je.;_ 
ve :.ª feliz Ideia,' de celebrar se_u' J1,1, 
biliu Episcopal com a publicação ·de 

u.!ffe Carta Pastoral referente á itn·-: 
pr'"sa camo11ca, que const1tlJe se 

n.ãj me engano, documento unico so
br~ fº assumpto, na, literatura eccle• 
sia~ica nacion;il. . , 

'1>ertencen.te á Congregação funda
da pelo grande S. João aosco, ni:\o 
poct1a ::,;. t:.xc1a. Kevma. encontrar 

um modo mais salesiano de comme
moif.ar aquella augusta data, do que 
lan,ar, com sua autÓridade de Arce
bispo e com o brilho de suas pala
vra' ~e literato, algumas phrases de 
inci.tamento aos que se dedicam ao 
jorJalismo. Por tudo isto, é bem de 
se ver o interesse q.ue em mim sus
citoü aquelle notavel documento pas
toral: reservei-me a t.irefa de o-.com• 
menJar pessoalmente, e, par.a tanto, 
qui.zi cumprir o gf'ato de.ver de o ler 
•com a necessarla attenç~. EAtretan• 
to, esse mesmo interesse foi a cau• 

- ,,. sa do 1amentave1 atrazo com que ~. ( ' ' . 

sae este artigo. Na vida contempo~ 
ranea, o homem se escl'avisa cad.
vez mais ao corre-corre dos a'ffazeres 
inadiaveis, e o cathoHco, se bem quo 
reaja contra esse estado de coisas, 
n&o pode deixar de, a:té certo ponto, 
ser arrastado por e11e· a uma premen• 
ciii de condições, que lhe impõe por 
vezeSi a obrigação de sacrifiear tare
fas il'}lportantes e agractaveis, a de
veres inadi.iveis. E por isto sae 
com atrazo a palavra de applanso fl. 

fiai e~ respeitoso do LEGIONARIO â 
Jormosa pastoral do iUustre Prelado, 

o tnema escolhido por S. Excla. 

Revma. foi fornecido pelas palavras 

que lhe confiou o Santo Padre P.io 
XI, endereçadas aos Jornalistas Ca· 

tholicos do Brasil. 
Santo Agostinho escrevera certa 

vez: "dHatentur spatia carltatls". 

Pio XI, adaptando ás nece~sldades 

do Brasil as palavras do grande Dou~ 

. tor, deu aos Jornalistas Catholicos a 

divisa: "dilatentur sp~tia veritatls" 

- sejam dilatados os espaços em 

que reina a verdade. 

Como bem mostra o Exmo. e Re· 
verendissimo Senhor b. Aquino Cor-

rêa, realmente a Verdade é o centro 
da missão do jornalismo. Mas essa 
missãp de diffundlr a Verdade não 
poae ~ ser te1ta sem a1scern1mento. 

Não fõasta· dizer a Verdade. E' preci
so saber quaes as verdades que, com ., 
maio!"' frequencia, 
e demonstrar, e, 
quaes as verdades 

!' 

'·ª"! 
X 

devemos affirmar 
além disto, saber 

que. devemoi; ca· 

fndh;ecitamente, a Carta Pastoral 
de S. E,:Xcia. Revma. é uma vérdadei
ra-": 5on1fomn.ição da imprensa cha

mada neutra, daquella á qual muitos 
,çat.holicos patem frequentes vezes 
palmàs, porque ell.t consente em pu
blicar, ao lado de noticias sobre o 
movimento espirita, pro"testante, scis· 
m.itico, etc;. tambem inform.ições re· 
!acionadas com o Catholicismo ! E 
isto com tal displicencia, que não ra
ras .vezes esse bazar de noticias reli
giosas figura sob o rotulo indiscrimi
nado de "Refigiões", em que se 
equiparam todas ellas umas ás ou
tras. Ou nem S!M!Uer se tem o cuitja
do sufficiente para sepa.rar por meio 
de sub-títulos adequados o noticiaria 

Plinio Ctl&l:ftl D E o tnrn.IR A 

·: Uma O:f pnr,tnni·sxim a 
ra·stnral 

!, 

cathollco 'do protestante! 
Examinemos detidamente o assum

pto. Ver-se-á, por ahi o que o catholi· 
co deve pensar dá imprensa neutra. 

* 
A prlmeJ.ra missão do Jornalista é 

de dlzeor a Verdade. Ora, o que o 
jornal "neutro" affirma pelo proprio 
facto de sua "ne1,1traHdade", é que 
não hJ, em materia de Reli.gião, uma 
verdade objectiva, real, susceptfvel 
de demonstração Jrrefutavel; ou ao 
menos que essa verdade é tão innac
cessi.vel ao commum dos espirtos, que 
o jornal não pode tomar posição pe
la Religião verdadeira contra as fal
sas.· A neutralidade só pode signifi· 
car Isto. Porque se o Jornal conhe
cesse officia~mente uma Religião e 
não se puzesse ao serviço della, o 
~ue estal'ia fazendo, senão uma tra
hição a seu dever? 

ora, o )ornai que affirma taes coi
sas fere flagrantemente pontos já de• 
finldos da doutrina catholica. E, por• 
tanto, deixa de ser um servidor da 
Verdade, ii,to é de Nosso Senhor Je· 
BUS Christo. 

Parece impossível ser mais sim· 
pies do q',le este, um raciocittiol 

Mas ha outro ponto Importante~ no 
qual a neutralid.tde çi,á" imprénsa a 
colloca em situaçãa falsa, ·E' preciso 
dizer as verdades, graduan~ci .o vigor, 
a insistencia e o esmero com que el
las são sustentadas, conforme ·sua 
importancia. Assim, urh jornal _q~al• 
quer deve dar sempre, á .parte reli
giosa, quer doutrinaria qúer jnfo.rma~ 
tiva, de suas ediçõei;, um papel cen
tral que corresponda á lmportc1ncia 
suprema e fundamental da Religião 
na v]da. Manter um nbt.!ciarlo reli
gioso, ainda que bem cuidado e per· 
feitam·ente orthodoxo, sem lhe dar 
uma impcirt.incia impar, impHca em 
affirmar, de modo mais ou menos ve
lado, que Religião é materia secun
daria. E' um principio evidente do 
Jornalismo, dar á materia, no jornal, 

'!" uma lmportancia proporcional ao seu 
valor intrínseco. De onde se conclue 
que, para o jornal, o que nãó··é publi· 
cado com. relevo não, tem irnpbrtan-~- .. - . ...~. -·- . 

V:-liiàrrhente, nem todas ·~ ver,da~ 
des devem ser ditas. O sensacionaUs~ 
mo das secções criminaes, por exem
plo, pode não se dh,tanciar, mesmo 
no mais infimo dos detalhes, da v~r
dade objectiva, Entretanto, nem por 
isto deixará elle de inflingir grave da
mno á população. óra tal damno só 
se comprehende em uma imprensa 
"neutra" ou nitidamente anti-catho
lica. Porque uma imprensa catholica 
'"'unca poderia cahir em tal erro. 

O que quererá o LEGIONARIO com 
este commentario dos tres ,Principios 
fundamentaes, tão oppo,rtunamente 
lembrados pelo Jnsi0ne Arceb[spo de 
Cuyabá? Abrir fogo contra· todos os 
jornaes neutros, e, implicitamente, 
contra os que trabaiha1n en:, taes jor
naes? Evidentemente, não. A' impren
sa neutra é um mal. Mas esse mal é 
susceptivel de ser minorad,o por uma 
attitude intelligentemente habil e CO· 

rajosa dos catholicos. Se a )mprensa 
neutra é um mal, a imprensa neutra 
com uma boa secção ré\igiosa é um 
mal muito menor. Ora quem, sob pe
na de renunciar ao zelo ou á intelli
gencia, pode deixar de preferir, em 
materia tão grave, o mal menor ao 
mal mc1ior, e de promover com todas 
as suas forças á minoração do mal? 

Entretanto, maior ou menor mal, 
elle não deixa por isto de 'ser um 
mal. E - é esta a noção que, deve fi
car - este mal só pode encontrar 
uma solução ,efficaz e compl,et_a no 
desenv-0lvitl'l,ento. da i_mpr~~S<;\ catho-
l lca, , ,. , .. ,, , · · , .- ' ' - í -·-~ .. 

·CATHOLICOS 
que presidiu ªº referido con- Co' mo""em 
gresso, havia mantido rela;ções ·-- · · ~ · 

EXCLUSIVAMENTE .. -, .. ·- . . . .. suas Joias e seus J~rese:nte.~ na . . conhecida 
de cordialidade com o grande 
muphti, chefe do islamismo em 
Arg.el, e com o rabino da mes-
ma localidade. Ainda mais, S. 
Emin-encia , o grande muphti 
e o rabino teriam feito urna ,de-
claração conjuncta, affirman-
do que, como existe um só 
Deus, e todos elles só almeja-
vam bem servil-O, a differen- R U i\, 
ça de formulas e de ritos não 
constituia uma seria difficul-
dade em que se entendessem 
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·º· 
menos, os frudos resultado:. 
concretos ctessae negociações t:,
riam de at:tingir os interesses u>:1, 
expa.nsão S-Ovietica e provoca, 
um attricto éom a URSS. 

Lamentamos qu2 não tenb'.I. 
si.do 1·eal a versão de urna 
actuação an<ti-bolehevista Italo. 
Hungara no ·plano internacional, 

o 
Não pode passar sem um ,con•

ment[l.rio de nossa parte a des
coberta de uma tenebrosa con,;. 
piração nos·' Estados Unido~, 
desünada a subvertn as insti
.tuições e a encammhar a poli
>ti-ca nor.te-americana no senUi.ío 
.germano.phtlo, isto é em =mo 
diametralmente o.pposto ao que 
,lhe vem impri<mindo o Presdden
te Roosevelt. 

Esse golipe audacioso, trama- · 
do e qua'si executad.o em uma 
RepubUca dotada de ;poderosos 
meios .de <leksa, deve fazer .a:l, 
mitJUr, por pa:rte dos espíritos 
sensatos, ao menos a possil;)Ui. 
dade de ser tentado iden,tico 
golpe no seio de nações "polk'a I 
e militarmente memos bem app'.I.· 
relhadas. Essa. i:eflexão, a-!Fw, 
nida tem de anti-germanico. .Tá. 
declaramos, e jamaJs nos farta• 
remos de declarar, que o LEGIO
NARIO na-da tem de anti-g-,!"
manico, se bem que seja rar.F• 
calmente anti-nazista. Para os 
qu~ timbrarem em identificar a 
Allemanha com o nazismo, tan. 
to peior: nem por isto nossa. po• 
slção d~ixa de ser logica, defin:. 
tiva e ina,Lte:·avel. Ma·s, como 
catholicos que somos, não pode
mos deixar de considerar com a 
maior apprehensão qualquer riur
to de paganismo nazista na Ame. 
ri-ca. 

s 

Nazismo e nPo-paganismo ·são 
coisas inseparaveis. Em dahi ,,e 
segue que o catholico não potlé, 
de moáo absolutamente n·anhum, 
se1· •nazis.ta e auxi-liar, seja tl·.1 

oue modo for, a prnpaganda na-
zista. ' 

Como explicar, então, que a 
orga·nizaçilo a•.ravez da qual ;,;,, 
tentou o golpe nazista nos Es
ta·dos Unidos tenha tido ,:,s,;e 

.curioso nome de "Frente ChrL,. 
tã"? Chris.tã, co1no? Chdstã., n1as 
fayoravel á eXJfünsão do paga • 
nismo? Evidenteme,ntE•, se a or
ganização tom0t1 tal i,ome, é por. 
que tinha interesse 1üsto, jsto 2, 
porq,ie o rotulo ch;·i8tão lhe, 
franqueava muitas sympathlas e 
attra11ia .munos membros que, 
tra,bülhando pe!o paganismo, ju!· 
gavam entretanto, fazer obra 
ch:·istã. 

Mas qual pode ser a causa 
dessa aberração? 11: que, como i>á 
temos dito mil veze.<i, a palavr,i. 
"christão" tem .sido u,sada, ~e 
bem que i·ndevidamente, ,,m 
sentidos tão elasticos e tão vu.
gos, que hoje não lhe é attri. 
buido, no uso corrente, o seu ~"· 
blime significado intrínseco. o~ 
proteE-tantes - se chamam chri.1, 
tãos, mesmo quando o livre."e·xJ.• 
me os levou a nega..- a Divi,nda
'de de N. S. Jesus Christo. Oc< 
espíritas se dizem christãos. 
Muito Uberalão que gosta de 
"fli.rtar" com os elementos catho
·licos .para effeito politico, se diz. 
cht•istão . 

E, entretanto, só ha um Ohri·~
tianismo authentico: o da Santll, 
Igreia Catholica. Por i,sto, o c•.
thoUco nunca se deve intí,tuht'. 
vagamente cl\ristão. Se lhe pa• 
rece conveniente affirmar sua 
dignidade de christão, não pe~. 
,mittindo que essa palavra .~e 
torne ,peculiar aos heterodoX;)S, 

, deve elle chamar-se christão ca. 
.: tholico. Se prescindi-r do adjc·.

divo "catholico", estará apen·1s 
concorrendo para espalhar e:u 
torno de si a confusão, 

• Í Al!á:s, gramma'ticalmente fa-
lando·, a regra é simples: as pa. 
lav.ras superfluas devem ser evi
t.a.das. Sempr~ que, em uma 
phrase, uma palavra contem 
muitas outras, estas podem ser 
füspensadas. Assim, seria super
fluo que alguem se intitula.~sa 

como irmãos. ====s:==================================-=======================· sul-amerie·ano brasileiro paulista paulista,no. T0do b:asileiro é Ora. a verdade que qualquer 
cathollco não teria difficulda
de não só para s-e entender co
mo irmão. mas parn amar to
do ser humano. porque todo 
'homem foi croado por Deus, 
e, no interesse de cacta homem 
em particular, N. S. Jesus 
Christo derramou o seu san
gué até> à ultima gota; do con
trario. não s-e explicariam as 
missões. Istó, entretanto. s6 
por esta n1ziio, porque é falso 
affirmar que entre as religiões 
ha, apenas, a· clifferença acci
dental das fonnulas e elos ritos. 
Tal coisa 111111ca teria sido eli
ta pelo Cm·rlt•::i \'erdier. como 
de facto mio o foi; p:.irque tal 
atfirmação é uma heresia, e 

um Carcfeal da Santa Ig}·eja de parte dQs habitantes d-e I ja Catholica tende, por sua to, a Igreja Cathol!ca foi col
não profere heresias. Argel. E' preciso considerar, propria natureza, a reunir em locada como um signal de con.-

Por outro lado, não se pode além disso, que Argel está si- seu amblto toda a hun.anidade, tradição, de separação de cam· 
interpretar como uma transi- ,tuacla no .norte de Africa, on- e é por isso que é Catholica, pos. Depois de sua fundação 
gencia €m matería de princi- de, em seus tempos primitivos, isso é, universal. Mas Ella não já não ha simplesmente a hu
pios as amabilidades trocadas a lgl'eja floresceu animadora- se pode reunir com outros gru- manidade, mas dois campos 
entre o ~arde ai Verdier e os mente, mas de oµde foi, infe-, pos religiosoil porque, por i~o multo distinétos: a 'Christan
representantes do dois grupos lizmente extirpada pela onda I mesmo que é Catholica, · ,Ella dade e a gentilidade. 
religiosos. Tendo sido procura- 1 do islamismo, com os. judeus I não é uma s-eita particular. Portanto, o ideal naturalista 
do pelo grande muphti e pelo po1· al)k1dos, que us.:ram de Sendo Catholica,' Ella não vos- e rotariailó ge um humanitaris
ral>irÍo, não se poderia compre- toda a violencia .. contra Ella. 1 sue apenàs um aspecto da v'er- mo fraterl)al é contrario o.o 
hender, em '..face das n'õrmas A revcl'ancia dtilllonstrada pe- dade, de maneira a poder qr- amago do pensamento da, Igre· 
mais ·elementares da bôa edtt-' los actuaes represe11tantes, em ticulai·-se com outros gru.pos;· 0ja. A hum.'ahidade em si mes
caçfto, qi1e o Carcleal 'os de::i- Argél, · daquelles' dois grupos que possumam oufros aspec- m'à é d:ecâhida e escrava do' 
pedisse com duas pedrns na ! religiQ,Sos tem quasi o signifi- tos da mesma verdade. Pelo demonio. A Igreja, porém, quer 
mão; aill,da mnis tendo-se em I caclo de u.ma retratação dos cont. ro.rio, Ella é Senhora de fazer r;Ie toda essa ll\fI11El.nldatle 
vista qu!é a Indelicadeza iria crimes outrora comettidos. toda a verdade, da verdade uma Christandade santa, filha 
attinglr as populações m.usul- O articulista laborou um oompleta, integral, o.bsoluta. l de D-eus e. he. rde!rn {io. Qéu, pe
maua e judia, que são a gran- l equivoco fundamental, A Igre- Assim conio N. S. Jesus Chris- la graça do S~n~9r. 

necessariamente sul-americano; 
,ogo, bastaria dizer "brasllelr:;". 
Maq todo o paulista é neceessn. 
riamente brasileiro. Logo, ª°' 'a. 
sufficiente dizer "paulista". E 1-
tretanto, como todo o paulistano 
é nacessar:a,mente paulista, 
qualq,uer pessoa um pouco ver
·sada em geographia pat:ia, <'ii• 
zendo-se simplesmente "pauli:s. 
ta·na" tem o direito de ser enten
dida, e de sel' tidá 'como pau
Usta, brasileira e sul-americana. 

. , Assim, é . i:ierto que ha ch.:1s
tãos não cathpHcOl!, se bem que 
prof,éssarul.o um Christianismo 
mutilado e deformado. Mas ci
bhollco·. apostolico roma,no que 
níio seja. chrlstão nã(} pode ha • 
ver, Logo, iutituiamo-m.os da 

_(Conclue na 4.li pag.), __ 
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Venda Especial de Verao 
Houve-se por l:!hl tantí! 

blasphemia tantá queixa amar: 
ga contra Deus e súa Oivlna 
i,,rov1aenc1a; qUe 1njUst1ça e 

:-::::::======-·:--- sim, ê christão. Digamos sem
pre com o povo na sua doce 
sim pi iciciaae: "Dews sabe o 
que faz! Esemdlto seja D"'us!" 

faz bom e pcrfe'tc. 

Pre~os de OccaslãO Unloa 
loucura! t1,1âo qtl_ântô tios vêm 
do cêu a bb~; li~-º ê bóm 

i para o ífosso orgUihb e váldà-
1 de, noils~ ârlibr áo prãzer, , ás 

honras, ê bOHi põrilUe hbs hU• 
·milha e râz pensitr melhor na 
vida eteri1ã é hãs rêàtll:iàdeil 

A DIVINA 
t: 

PRDVIDf ~Clíl 
Na áôr, repito, sejamos ch,·is· 

ti:c-c e 11ão paoãos. O qve r.:.,:_•s 
. Não nos q ue1xen1os ctc1 P r'o .. 

vltl&ricia. 
Conhecem o apologo de To,s

toi? 

tia vida; A clõ~ ê b6a mestra e 

·sc~aedtic~, n~ert & Cia. r. ua -Direito, 162 -190 
em sllã êscbla fhUltô sê l:!?11>rentle. "Quem. 
hão sófi'retl1 diz 11. Sagrãtla Escrlptura, que é 
que i>àdê siíber? 

Não blasphememos cóntrá o cêu quandb a 
élôr hos ferli-. Sofframos comb ch~istãos e riâb 
como l)iigãoá. ' 

Um homem desconbnte com 
a 1 sorte se queixava de Deus. . 

- Déus, murmurava elle, aos ou-::ros dá 
rlquêzás, é· a mih1 ... nada! Como posso viver 
assim nâ !Ucta, tiesta ptibreza eterna? 

Um ve!ho schsátO ouviu esta queixa. 

Cremação de càdaveres 
· Há muita gente ahi, pledosissima, cheia 

d·e, ora~6ês e ternuras dévotàs e lágrimas t:oli· 
t'oladi>ras êh'l "arroubos mysticos" 1 ha prospê· 
ridade; enit:juari~ ás coisas vão ''ás mil mara
Vllhas. 

- í,'.elJ f'i'~i:',"diz o ancião, ouço tua:: quel
x;a!'..:. Í';C:-:, 'l~ : ".") .. _1·e pomo imasiir.as. Deus te 

fez tsm :-:'::. , .-'J t~ deu saude e força? 
-- s:,:,. i. ) ;:asco me queixar. Tenho uma 

saude de ferro clc~d"l menino. 
Queres pórvetitura deixar te cortem 

a mão direita por 100 contos? O Revmo. Pa,dre Ar,Jindo Vi-ei
ra S. J., concedeu a u-m vesper
tino do Rio, o b1,i!ha,nte entr}
vista, que reproduzimos, com a 
devi<la venia; 

"- A cremação dos cadáveres 
foi condemnada por tres decretos 
romanos. O .pri-rheiro, de 16 de 
Maio d·e 1886, proh'ibe aos catho
licos o ingresso em associações 
que te11ha1n por fim promover a 
cremação dos corpos e igual
mente lhes prohlbe que ordenej1 
sejam seus corpos incinerados; 
o segundo, de 15 de Deze.mbro do 
mesmo anno, ,priva taes catho
Jicos da s0pultura ecclesiastica; 
o terceiro. de 7 de Julho de 13gz; 
prohibe aos sacerdotes que lhes 
administrem os ·ultimos sacras 
rnentos. O Codi.g"o de Direito 
Canonico mantém estas deci, 

"sões. Trata-se ,tqU:i da incinera, 
çào .propostn. como rito no=mal 
dos funeracs: c!rcumstanciá.s 
excepcionaes (guerm, epidemia; 
catastrophe, etc.), podem exigir 
uma concessão que a Igreja 
nào recusaria. 

Tem a Igreja ·excellentes ra
zi\0s par:-i manter o rito tradi
cional da inhumação. Convem ao 
respeito d evi<lo a 110s sos restos 
mortaes e nada tem d·e barba::-o. 
MuTto pelo contt'ario, a ,crema
ção, inspirada pe-lo odio á. reli
gião, é um acto sacril<'g-o que 
incut<' hor:·01·. "Certamente ·
eiscrC'via H<'nry Lavedan, depois 
ele ter assistido á. incineração 
dP. um oadaver - foi essa ·a 
mais pungente impressão ãe 
horror que jamais senti ... Só it 
lembrança deste corpo a retor
cer-se, dC>stes bràços -a agitar
se como se estivessem a pedi::
,;occorro, destes dedos contrahi
c!os a enrolar-se co.mo maravi
lhas, destas pe1•nas negras que 
tse atiravam violentamente <le 
um lado ·pàra outto... sinto ca
lafrios e· um -suor frio innundar-

que observadas cettas ~ondições 1" christàos e por ter Aido ini
relativa,s_ á largura ~ prof~ndida.- cULda pelos c?rypheus da impic
de das !oss-as e a d-istancia ·des- d ade com o fim ex,presso dé d-es

. ias entre. si. "os ce";iter'os ns-j t.rtílr a créhçà n¾ immdrtaliâadc 
seguram a cohsumaçao dos ca.· da alma e na resurreh:!l.o dos 
daveres em Condlições req·ucn- corpos. Condemna-a o Santo Of
d,as ;pe,!a -hyglene; nem se devn ficio não como contrária á lei 
clar credito aos <irl.ticos vãos divina ou á. lei natural. mas co
dos rtart-i-daflos da cremação. O, mo ''uma deleslavel pratica pa
Dr. Rocha:·d affirma iguaJ-ment,i I gã, iutrddUzida por horil·elis de fé 
que "ema,nações ,infecta.G. rib--i-

1 
duvidt1sa". 

ros _e fontes contamlni:das, epl· : A ideia nasceu na revolução 
d em ias propagadas sao .. pu:-a.s I franceza . d. as offidnas tencbro
phan-t~slas . que a verdadeira sas da maçonaria, a grande pro-· 
sc1enc1a reJeita. puJsora da revolução mundial. 

!'Muito mais que a inhumação I o bmço direito do bolchevismo e 
a crt>mação multiplica ns causa•; da. incredulidade hoüierna. As· 
de ihfecç\í-o., ,Seus preJ.imi.narea px,ltneiras crerhaqões occorreram 
e a proprià." 'incineração são mais em Padua ·em 1872, e. immedi-a
demol'0Xl.os·- e in:àis perigosos. tamente, surgiram sociedades 11,n
Isso sem, -levar em conta que. Hchri'stãs :r>ara defender a pra, 
com a combustão dos cadavercs, tic;i, nefanda. 
as exhumaçõ·es jurídicas se tor- . O maçon Gorl-hi declàra que 0 
nari-'<1.m :impossíveis e, por con- fiin dessas associações é nào ~6 
seguinte, à ;~qui~i~ão d::,s cri- quei,mll.r os morto", mas ilicjne
mes e envenenamentos. E pouco rar ~e destrmr completamente a 
,provavel que a incineração con- religião. Aconselha que se v'3n, 
q,uJ.ste o mu.n.do moderno. Essa dam as •citiza"S aos lavi'adorec, ... 
prati·ca éon-tradiz a um senti>men- Esse adubo será a:ssrm u'tll áo.~ 
to tão ,profuridainente enraiz-ado viv-os. E' essa, diz elle, a u·ni
no . coração h.um<l;llº . e tão pro- ca resurreição dos corpos re
fundamente s.sso:ciado nos costn- conhecida pela sciencia. 
tumés dos seculos q:ue es'te nilo Tão lo:1g.:, póde ir o odio á re
sérá exth'.pacld por phantasiosos llg!ão .. Ataques do mesmo gene
argumentos de üma pseudo- ro repeti-dos durante cincoenl:a 
sclencia dl;l da incredulidade .pe- an,11os i,)ela imprensa iitaUana, de
tulante. Os qu61,madores de terminara;m a condétnnaçã:o dll 
mol'to8, não obstante a interisct Igreja. O· Brasil christão tão 
propaganda, só obtiveram r'c'sul- apegado ao culto dos m~rto.~. 
tados muitn mediocres. Fere-e- repudiará com -tod-às as veras a 
bcu-se desde Jogo que tsô prWMca da· creriiaçã·o dos cada.
agiam assim por um odio sa- veres. Esta ide-ia inf.ell,: sur<>iu 
tanico á fé' christã. Deixemo; em má hora entre nós. Hoje," 0 
os mortos repousar em paz e ilfto I ri;undo, tral>alhado longa e pa
apressemos, ]'.iür nossos processo". c1entemente pela maçonaria. ise 
b!élrbaros, a obra dos impiedosos i dehn te nas lrt·vas e retorna á bar 
age-ntes da ·destruição. bàrle. Esse exerdto tremendo 

- Foi· que a Igreja condemna está 'Cla.tn-aAIÍIIIO pdr- Deus, Quál-
a cremação'/ quer attentado contra. os senti-

Não certamente por ser estn mentos rel-ígiosos ~ irm ,povo e, 
intrinsecamente má, por ser um attenta-do <iontra os inbei-es-
contrarias aos éos+umes judeus ses. v~ta.e~ da nilicionalrdáde". 

Os negocios vão bem. Ha dinheiro, saudei 
proE:peHdade. "Tesc:íeum lauélamos!", Alle.uial 
Àlleluia! · 

Que belleza ê a fê, co,rno ê consolador re
zar! Veio a desgraça, velo a d8r. Um gclpe 
inesperado e duro, o lucto1 a mórte, um revez 
em negocios. Ai!, ài ! ai! lá se tôram i:'oda a 
piedade, tóda a devoção e l,rnrimas consolado
ras, e missas e comrnut1h6es e terçt:>s, ele. etc. 

A devota mansa e doce e abrazarla de amor 
divino, a 1' mystlcà'' de ho11ten1, transformo.u
se. Blasphema, revolta-se contra Deus e o· cêu, 
fala disparates, refie~à à te. Não crê tià Pro
videncia. 

Quanta falsa devoção e ignorancia da vi· 
da chrlstã i 

Ha as .que procuram "não ô Deus dat:: con• 
solações'', diz a Meditação dll Christo, "mas 
às consolações éle t>eus." 

Devotos de arnica e agra de flor de laran
jeira. Oevoção de gehuflexorio de velludo e 
água benta perfumada e tercinho de madre
perolá. 

beUs nie livre! Nem por mill 
E a mão esquerda 1 
ivluito menos! ..• 
Nãó dárlás utn pé por duzentos contos? 
Nem por um milhão ..• 
Estou vendo, meu caro, quanta riqueza 

Deus te concedeu na sua Magniflcencia. E tu t& 
'queixas de uma pobreza extrema! .•• 

Bôa licção ! • 
e A riqueza, o bem-estar, as honras, e põ• 
sições sociaes, a saude, são bens temporaes, 
"meios" e não o fim da vida humana. . ' 

- o homem,, dizia Leibnitz, "ê µm compos· 
to do tempo e da eternidade". N·o tempo se 
prepara pàrá _a eterhidade. 

Só o eterno e o infinito nos pode saciar. 

E Deu·s que é tão bom e· tudo fez com 1'or
'dem, medida" e perfeição, ha de ter creado õ 

'homem só para soffer e atirai-o depois a um 
,monturo de vermes, 1batido por um destino 

, cego'! Não. As blasphemias do pessimismo 
· grosseiro de 11 Scho,penhauér", são de -uma in• 

Devoção que se "serve de 
quer servir a Deuil". 

Deus", mas "não . crivei estupidez. 
O material.ismo que desconhece a Provi

,! dencla, só apresenta a o. homem em face 
" da vida e da morte, uma solução: - o deses• 
, pero. 

A fê nos aponta o cêu e o dogma adoravel 
da Providencia nos enche de esperança e aju

. da a supportar o ,peso das amarguras da vida. 

O christão não é o orgulhoso estoico que 
:i:omba da dôr e não chora. Não ê o phllosôpho 
sem sentimentos, duro, frio, indifferente. A fê 
não nos manda estáncar a fonte das lagrimas. 
Prohlbe-nos o desespero, a blasphemia, a revol
ta contra a _vontade e os deslgnros Santisslmos 
de Deus. "Fê consoladora, dizia Chateaubriand, fa

Podemos e devemos sài'itiffcar nossas la· . zes mais que transportar montanhas, ergues 
grimas, sobrenaturalizar nossas dores. Isto . t''s oesos que afogam o coração humano!" 

* p e. Ascanioe BRANDÃO * 
N ovc:::ta mii contos ! O Rcvmo. Pe. Orlando Mm:na~o 
Foi ó quê os Est. Unidos éxporta

ram em armas no curto prazo 
-de um mez 

é o novo censor e assistente 
ecdesiastico do "O Diario" 

Hiwendo o Revmo. Pe. José de 

me as frontes". · 
Não nos falta terra para ahi A g·· erm'ànizarião dos territorios Com Ó Ievátitamento dr, embàf

depormo,s docemente os despo- Y go á exportaçi\n de ârmâs aos pai-

Ca:r:npos 'Faitsou sido ·nomeado vi

OO!'t.ancias se ri>fere;m sol)retudo a 1taiio de uma Parochi.a, obt-eve 
romi;.ra de avió!'s. sua demissão do cargo de cenSvr 

jos dos nossos caros mortos sem polon· eze· ·_s 1·n· tegrad· -OS no R' e1·ch Ze<l belligera•,tef'.. os Es1:RdOS_ Uni~ 
infl;.:_~ir-lhes s,~1nelhantes torm~-r1- _ ~----
tos. A lenda dos cemiterios,. ln- dM <'Ontfüuain sendo um dÓS mais 
ventada pelos ,partidarios da cre- Logo após a derrota material da Outra actlvidade reconstrudô- poclrrosos m~rcados de material 
mação ·iião tem nenhuin fu·nda- P . . h 11 H"tJ ra ''os hltlens· tas e· forçai· 'o cho- ue i;uerra. mento. O Dr. Surbled, cm sua . oi:mia, 0. C ~nce er, 1 er en- ~ 
obra "A mo:-al em suas relaçõ~s I viou para a -~olonla::um. destaca~ que entre polone7..es e judeus. Es- ~'1-gundo d!J.dos est.<\tl.<tlcos re
coro a medi-cilià e hygiene.,, dt:r. ; mento allemao, q~e tmha por tes, em numero de 50 . OOO, foram cen!-"mente divulgados pelo De-

. ---- - · - 1 · · ·a " ôv · ·d t " nar,ametito dil Estado Norte-Ame-
r.============================íl ms1gm a e.,. eira a mor e · desnojados de todos os seus bens, · rht~o. tanib~m flgursn1 ria lista 

1

1 

Erne destacan;ento. faz parte das sen: indemnização de esr,ecie al- r!cs cotnprádores de arri" ::'.S os pai-o U R O forças enviadas á Polonia, gun•a. 
"f!~ neutros cjll<) se sentem amea-

'ne qualquer especie AHRAJII 
S. ICROWICZ. - (Autori
sado pelo Banco do Brasil) 

Antes de vender Geu 
OURO e vosso ,proprio inte
resse consültar os nossos 
preçós. - A ,·alla.ç0ês G i-àt!s, 
'Dambem compro prata, den
taduras e ouro ·oaixo. - Ven
de-se ouro para dentistas. 
Rua LIBERO BADAUó,.646, 
1.0 and., s!3 ou U. S. Bento, 
n.0 . 549, 1, 0 art(lar, sala 9. 
(Proximo e.o Lgo. S. Bento) 

SAO PAULO 

.. ·---

parn a reconstruc;ção material e I:rteressantc tambem é a affir- çat.ir,º de aggreG~ão. 

f . - d · · t d triação de alguns hltleristas che-na~· icaçao o povo conqms a o. A~ exportaçê\:>s de arma~ e rttu-
fes mi Polonia, que confe~sam ser 

De facto, o trabalho dessas for- nições, no decorrer do mez de No-
mmt-0 engraçada a voracidade com 

ças tem sido interessante e instru- V<'l'!li-ro passado akançoril.rtt a 
h QU(; os trabalhadores polonezes se 

ctivo. Logo de inicio, pro ibiram o re:,pelti\vel irrnortanC'ia de; um 
uso da l!ngua polorieza em lugares atti-am ás poucas rações, quandº po~ co mais de cinco milhões de 
publicos, supprimindo ta!!lbem to- dL~tribtiidas. tloJ1ares, ou sej~in cercR de 90 
do:; os jornaes editados err. língua Ettes e outros factos dão-nos me contos, á.a:-im di~tilbuidos: 
polaca. alguns Informes suggest<vos sobre Fu,rça, 2. l 19.298 dollares, para 

Os polonezes sem distlncção de O "Reergulmento Material e ino- av:ões: HoUanda, 926.978 dollares; 
idac'P ou sexo são obrigados a ,a! c!a Gríi-Bretanh:.~ 701.09~ dollares; 
trabalhar, em virtude de uma or- Polonia", que ·eS!á sendº ca1,adtí., 539.G'll) dolla!·es; Argen-
dem do sr. Hans Frank Ministro lPVado a termo pela Allemanha thit, 221.126 dollares; d.lha, ..• 
do Reich na Cracovia. na." 170.522 dollar;,s Tod!ls essas lm· 

il~ Jicehça3 de export'.lção no . e . A~s~,tente Ecclesiastico do "o 
!llHmo mez de Novembro attl.ngi- Diarm · 
1a'n a sómma de 119.81,2.072 do!- S. Excla. Revtna. o Sr. Arce-
lares, assim disttibuida: bispo Metropolitano de Bello Ho-

1• rança, 95. 579. 36,6 dollares so: rfzonte, nomeou o Revmo. Pe. 
b~ett•do para à viões ie m:iterial de , Or:sndo Machado para exercer 
:iviação; Grã-Bretanha, 14_ 970_091 essas funcções . 
<'!dl}i.res, sobretudo · pora aviões. S. Revma., ao tomar posse do 
A,1;;t.:·aiia. 1. 170. 048 dollares; so- cargo em breve discurso sallen
hfot··do pata av'ões; car.ndá . . . . tou a sua satlsfacção, por ser "O 
1. ~1,0. 268 dol!ares, para pe.Jas de Diar_io :·, _ um jcrnal c~ maior 
:.v1ô<s, boml;ias, torpedf''l e graria- glo~1a. e essa dependencm em que
'1\l,s; Noruega, 644. 086 dollares estl'. a sua redacção em 1:elação á 
p11ra aviões; Argentina., 523. 895 Sagrada Hierarchia". 
drllares, sobr,,tudo para aviões; Ao Diario, jornal catholico ten
Ch!na, 472.285 clollarf's, sobretu- do por fim "testemunhar a verda
do pa:ra a-viões. Foram tambem de em Christo", desejamos mui
con('edldas licenças para a Rus- tas bençãos do Senhor para que 
s!e, oo valor de 150. ooó dotlares. co:1tinue, como até o presente tem-

i
-- _ . ~ · . .., ,. .. ..-..... feito, apesar das grandes vicissi--

-- Dr. D~rval J Prado ~UCê!' e tobstaculos. com que um: 
Ocailaut Jornal ca. hol!co tem de luctar, 8 : 

R. àen. P. ~<ilo, .t& _ S. pr~gar a palavrR de Nosso Senhor-
513114 _ u a 17 boru Tesi:~ Christo e os ensinamentos· 

f Telephone 2-731~ 1 1 da Igreja Catholica Apost<Ylica Ro-
- ••• ••--.e-- • •• _ mar,a. , 

·1 

SENHORES ALFAIATES J. 

C.asimiras, .Hrins,. Linhos 

na 
- á: e SA 

Largo São B.ento, 40 
\ ~-· ~ ..... ~~t.---. ···-·-······· 

e 

._ .. - -

,1 

A viatnenios 

L 
;• 

I' ,, 

São Paulo 

? - ---

-----



LEGIONARI~ São Paulo, 2-1. de Janeiro de 1940 .. -

SEM A1UDAR UM 
·,b 

o 

-COTAO 

27 OE JANElRO 

Sã'o João· Ch:r=yso,s·t·.omo 
Descendente de familia m:us- O espirlto do Evnn·gelho ti- sua attitude êfom r,elação..,aos 
tre, nasceu João Chrysostomo. nha quase todo d~apparecido monges :foragidos, S. João Chi'y• 
em A:ntiochia,. na Asia M-enor. dessa ·cidade de fausto. sostomo f,oi deposto do cargo; 
Sendo seu paê Segundo, com- Esse povo habit11atlo .com as': d;e Patria-:rcha. · · ~ 
mandante das tropas iml)iil'iaes,: maiores adulaçoos, · e toPn:tdo O Santo -não se OP.PX>Z a es} 
morrido muito cedo, a sua edu- por isso estre-mamente suscép-' -sai injustiça, e se retirou da ck 
cação ficou confiada á sua mãe ttvel, 1!entiu a pressão tremen-· dade debaixo da maior acela• 

., Antu-sa. Esta, descobrindo no- ela ex,ercida pe1o no-"\'O Patri-a:r- ·m~o de povo e nobre~a, qu~ 
fil'ho excepcionaes dotes intel- cha tendente a.appr-Oxi-ma,1-o d-e . eiia jamais vira. A attitude de 
lectuaes, não poupou esforços Deus. Mas como· t-odo o camJ-· :todas. as pessoas·-de considera• 
para tormtl-o um sabio. Os nho ascendente é l)enoso não:· ção da cidade apoiadas por. to• 
seus mestres foram os mais fa;l.tou quem achasse extrema- do,, ó-.po-w, foi tão ameaçadora. 
afamados do mundo, e foi Dio- mente ru<le e intransigente o: que o·im:perador foi ob-riga.lo a 
doro de Tharso quem o ins- novo Pati'iarc'ha. consentir a volta . do grande: 
truiu em religião. Em 3~9 o· A propria imper.atriz Endo- Bispo de Constantinopla. Y.e• 
bispo l\f.elecio baptizou-o con- xia, que estava longe de ser mos pois sempre a Igreja 1u., 
ferindo-lhe ao mesmo tempo 11ma creatura de procedimento ctahd-0 contra os poderosos da· 
as ordtms · menores. impeccave·1, sen-tru-se attingida ter-rà, que, firmados no ferroi 

Já nesse tempo Chrysostomo de ·rong; pelas attitndes do Bis- e no ouro, se esquecem quel 
sentia grande vocação para a po, e nao o perdoou no ~eu or- tudo isso é contingente, e que! 
-vida de asceta, mas a sua mãe gulho. não pod-em ter com essa base: 
se oppoz Tesolutamente a. que A tal pont.o chegou a '}Ues- um poder eterno ou duradourc. ! 
elle se retirasse para o deser- tão, q.ue foi convocado um con- Chrysostomo volto.u, mas co-/ 
to. ciiio destinado a refrele.r esse mo a sua attitude não mudas-! 

l3aséadi na experiencià de 

O s-etr talento e a sua virtu- indomavel Patriarc-ha. O .ure- se, foi de novo exilado, e de'sta. 
de tornaram-no famoso a pon- texto foi levado no facto do vez para sempre, pois a· sua3 

to de O povo.querer ell1J 373 ac- ter elle agasalhado alguns r,aude delicada não resistiu a: 

j 
ele.mal-o bispo. Mas João fugiu monges, exp·ulsos pelo Bi:.ipo viagem para o lugar que lhe 
para junto de um monge ana- de Alexandria, que duvidava indicai:am. Morreu ,em· 14 de: 
choreta, entregando-se á yida de sua orthodoxia, Setembro de 407, tendo naves
de que tanto gostava. Mas a Chamado diante de trinta -e pera ouvido as seguintes na-' 
sua compleição, em extremo de- seis bis.pos, para contar de sua lavras: "Tenha animo, irmão.; 
licada, não supportou os rigores attitude, em _geral, e não da· o dia de aman.J1ã nos unirá." 

da vida nos des-ertos, e · elle 
· longos annos, "A Ex~sição" 
introduziu uma nova technica 
na confecção de suas roupas• 
feitas, que a torna mais-do q.ue 
nunca apta a ser o -seu alfaiate. 
De 890 roupas-feitas vendidas 
• em Janeiro, 300 o foram sem 
mudar um botão, oqueattes
ta eloquentemente o successo 
alcançado pelo novo e perfeito 
methodo creado pela alfaiata
ria da casa numero r, na Praç.i 
Patriarcha.. 

r::SDE 250$000 
t ~~T É 550$000 

A~DJIOSICÃO 

foi obrigado a voltar. Comó 
durante todo esse tempo e!le r 
se tivesse dedicado ao estudo 
e á meditação(•dos Livros Sa-, 
grados o seu talllnto extra.oi'· 
dinario encontrou em si :mes
mo material para produzir 
obras maravilhosas. · Os seu~ 
sermões eram sempre considc•:, 
rados os melhores que até en-1 
tão se tinham pronunciado so- · 
bre o assump-to, e a arte com 
que ,escrevia era incomparavel. l 
. Achando-se elle em Antio-

chia, o povo se revoltou por AP.RESnNT A AGORA 

. f) 

. causa .dos impostos. Como o l 
imperador era de seu natural 
colerico, o povo deixou-oo do
minar pelo temor das repr~-

·"() lNVENCIVEL" • 

A CASA NUMERO 1, NA PRAÇA DO PATRIARÇHA 

O. Santo Padre presidiu a inaqguração 
.® Anno Aca~mico na Acade,mia 

Pontificia de Sciencias· 

7 DIAS EM 
REVISTA 
(Continuação da 2.a ·pag.) 

O hovo ltnno academico da Aca
aeruia. pontifícia de sciencias foi 
aberto no Vaticano, em presença 
de S. S. o Papa, do Sacro-Coilegio, 
d!l, Corte Pontificia e dos mem
bros do corpo diplomatice. 

O Santo Padre; no discurso que 
pronunciou nessa occasião, evocou 
seu predecessor, recordando que 
um anno antes, Pio XI havia pro
nÚnciado um discurso salientando 
a harmonia que reina entre a 
sciencia e a fé. 

"A sciencja, continuou o Sum-

modo ideal e inexcedivelmente 
mo Pontífice, é filha da natureza. eorrecto, <iizenao-nos simples
Ellt:. é tambem filha de Deus, e O mente "·cathoucos, apostolicos, 
poder dado pela Providencia ao romanos". 
hon:em de elevar-se até Deus pe- e 
ta e.~cada do universo, afim de que Não se julgue que se trata -<le 
a rrzão e a sciencia possam ren- umrc desinterei;sante questão de 
der uma commum homenagem a pa,la.vraG. Um des_sN, erros_ do 

. . ,. nosso seculo consiste prec1sa-
De~<;, é um poder magmfico · mente em não dar ás palavra.,; 

P,o XII accrescentou que o ca-1 o seu valor. Se o "Ch:-isti:m 
minho daquellcs que cultivavam a Front" se inütulasse "Cathol:c 
sciencia é feliz e que a .sua alegria Front", não teria :podido iHudir 
é ~ande por poder chegar a co- os in-ca:utos, Porqu·e qualquer 
nhecer a verdade. O seu caminho pessoa, mgressa,ndo em uma a~
é o do progresso humano e este soci~ção cat boUca, procu:-a im-

. . . . ' ,mecha.tamente .saber se é app,·o-
call'mho, cheio de d1fficuldades e vada pela Aútoridade Ecclesias-
Eacrificios, é marcado _pe~Qs nomes . tíca;, e conhecer aqueHe que é 
de Thales, Aristoteles, Bacon,-Pas- · a a1ma e a vida <la associação: 
tew: e Marconi. S. Santidade ter- seu Assis'tenb Ecclesiàstico e,·1 
miI a dizendo que todas ás coisas Direcior Eccle-;.iastko. Não te,,
que têm sido creadas descendem d? ª tal "Catholi~ Front" na-ia 
d D ins · d d toda a sei- d'lsto, estaria 1mpJi.citamentE> e eus, pira or e mo..-ta. 
encia. Comprehendam is'to os catho. 

A Academia Pontificia de Sei- Jíco,s que gostam de se dizer 
enclas decidiu que !L premio Pio simplesmente vagamente "chr·~~ 
XII para 1940 será conferido ao tãos", sem accrescentarem im. 
sabio que haja obtido resultados ~e~,1atamemte a pa.Javra_ "catho-

i d 'd ~ no domi- l!co ou chama-rem-se mtegre.1-
d gr,os e cons1 eraçao mente cathoHcos, a,pos'toHcos ro-
nlo da astronomia. manos pela g:·aça de Deus. 

A IGREJA, MESTRA E FONTE 
·.oo VERDADEIRO REROISMO 

Com suas preocoupações li'te
rarhs e1les são na reaJidade 
mero,s obrei·ros da confusão. 

salias que os s-eus actos de· 
vandalismo poderiam acarre
tar. O b.ispo Flaviano dirig.lu
se para Constantinopla afim d-e 
acalmar o imperador, emquan
to Ohrysostomo consolava e 
animava o povo com sermões 
admira veis. 

Como a sua fama crescia to- 1 
d'Os os dias, Arcadio, impera- ·1 
dor, chamou-o para a sede pe,
triarchal de Constantinopla 
que se vagara. 

Foi preciso o imperador usar 
de toda a habilidade de que 
era dotado, para arrancar o 
consentimento ao seu can
didato. Em Alexandria log:l se 
manifestou descontentamento, 

·pois lá esperavam que Chrysos
tomo fosse para mais perto. 

Começou então para Chrysos-
tomo uma vida de luctas. O 
seu trabalho não era mais o 
de converter os pagãos, mas 
sim de fazer com que os ,ro
prios catholicos, amollecidos 
por uma vida de luxos deslum
brantes, desviassem os olhos 
dos diamantes e das esmeral
das, para dirigil-os ao céu. 

Lêr e propamu o 
ffAIPW 

LEGIONARIO 
E' .DEVER DE TODOS 
08 CATHOLICOS 

A imprensa franceza noticiou 
recentemente os actos de herois
rno de um monge trappista, mo
bilizado com o posto de official no 
exercito francez. 

mo bom patriota, que todo catho
lico se gaba de ser. Joias ,e cautelas do l\ílonte de Soccorro · 

Trata-se do tenente Decupper, 
filho de umá familia de commer
ciantes, e que entrou para o co~
vento da Trappa, de onde sah1u 
para combater por sua patria, co-

Em visita ao 
"LEGIONARIO " 

Apresentando-se como . volunta: 
rio par.a um ataque perigoso, fo1 
o tenente padre Pecupper ferido 
gravemente, tendo perdido uma 
perna. Por esse acto de heroismo 
recebeu a Legião de Honra e a 
Cruz de Guerra. 

O heroismo militar de um Pa
dre trappista, é, como que, o re
flexo do heroismo muito maior 
que mostrou ao entrar para Trap
pa, trocando o mundo por uma 
vida, que si é grandemente heroi
ca, não é menos árdua. 

A Historia demonstra que os 
Deu-no.s a ,1onra· de sua vt3'- verdadeiros catholicos, coherentes 

ta e Rev.mo. 8r. Padre Alicio R'- com a convicção de uma vida 
d futura e com a doll,trina da Igre

beiro da Motta, experimenta O ja sobre os deveres do cidadão, 
Pe.rocho e zeloso Sacerdote, quE> foram sempre admiraveis soldados. 
vefu .t:-a.zer ao LEGIONARIO a Na guerra de 1914-1818, o papel 

do Clero nos feitos de heroísmo sua .'palavra de apoio e comprP.- foi admiravel. 
ensão de causa da Imprensa C'l.-
thol1ca. Depo's de ví.sitar as va · Entretanto, nada disto se com
·--'8.9 dependencias de nossa :-~- para ao heroismo de uma vida in
..-, teira immolada a Deus, não no 
dac!:ll.O, Padre Ahcio ai.nda reit~- sacrificio heroico de um momen
rou. ~ua exp:·essão de 0.-p,plau~o to de abnegação, mas· na peni
pele. obra e orientação deste jor- tencla prolongada através de lon
Jl&l, pelo que íica~os mui.to pe- gos ..... ~::nE-ios de .inint~rri.ipta 
~~O/ló'-,. · 1n1>·--çao, 

Não comprem e nem Y<'ndam sem primeiro 
saber o seu valor real. O unico Avaliador Offici.al 
acreditado junto ao Governo do Estado de São 
Paulo, junto á Suprema Côrte de J~1stiça, bem 
assim a Auditoria de rxuerra da 2.ª Região Mi
litar é BRETANHA, com e:criptcrio technico para 
pericias· e avaliações, á Pr:,.ça Patriarc!ta, 8, Sala . 
5-D, tel. 2-8272, 

Uma Congregação Mariana que burlou 

a policia communista em Madrid 
O "Boletim de Informações das se reuniu a congregação. A mes

Congregações Marianas" dá-nos a ma desenvolveu grande actividade 
intf-ressante noticia do titulo aci- inte..l'lla durantf' todo o tempo de 
ma. Assim é que duraute a revo- terrt rismo, com enorme aprovei
Iuçáo hespanhola, cm plenà Ma- t,a,n:ento e fortalecimento espiri-
1rid, dominada pelos vermelhos, tual, havendo mesmo varias con
funçcionou com toda regulàrida- versões de- refugiados que alli se 
de uma congregação mariana. encontravam. 

Er.a seu director o Revmo. Pe. Foi esse mais um acto de bra-
Luiz M. Jimenez, S. ;_ vurR e fé, que- só Deus .sabe, trans-

.· .ll19i -sob·:o: Vli\~m>:~chil-$W, qµe:, . lll~:~"ti~~;,:; · 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

.t\O ALCANCE DE TODOS'! 

Peçam ãemonstràeões sem compromisso a: 

AMERico· NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º anda.r 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

Palavras aos Congregados 

Meu Irmão. 

Hoje quero "dirigir meus agradecimentos a noore Corigre:· 
gação Mariana, á qual se deve em bôa parte o respeito e a 
veneração crescente a todos os membros do Clero. · Bem me 
lembra que se prescreve'u o uso publico do distinctivo mariano, 
para, nas casas de commercio e por toda parte, serem reco
rtheidos os piedosos Congregados. Recentemente a Federação 
Mariana do Rio de Janei1'o propoz aos seus membros a cam
panha pelo Clero, a.fim de suscitar a reverencia ao Sacerdote. 

Vou deixar que te fale por algum tempo a voz autorizada 
da Santa Igreja. (Encyclica do S. Padre Pio XI), 

"Tão excel·sos poderes, conferidos ao Sacerdote por um 
sacramento especial para isto instituido, não são nem transi• 
torios nem passageiros, mas estaveis e perpetuos, unidos co• 
mo estão à um caracter indelevel, impresso em sua alma, pelo 
qual veio a· ser "sacerdote para a eternidade", á semelhança 
d'Aquelle de cujo eterno sacerdocio foi feito participante: ca
racter que o sacerdote, mesmo através das mais deploraveis 
aberrações, nas quaes pode cahir pela fragilidade humana, 
não poderá nunca. apagar de sua alma. Pol"ém, juntamente com 
esse ear.acter e com estes poderes, o sacerdote, por meio do 
sacramento da Ordem, recebe nova e especial graça, com au
xílios especiaes, pelos quaes, si com sua livre e pessoal co
operaç·ão secunda fielmente as acções divinas e poderosas da 
mesma graça, poderá dignamente enfrentar todos os arduos 
deveres do sublime estado a que foi chamado a sobrelevar, 
sem sentir-se opprlmido, as graves responsabilidades inherentes 
ao ministerio sacerdotal, que fizeram tremer mesmo aos mais 
fortes atletas do sacerdocio christão, como um Chrysostomo, 
um Ambroslo, um Gregorio Magno, um Carlos Borromeu e 

tan~os oukos," 

/ 



) 

São Paulo, 21 de Janeiro de 1940 L ~ G l U .N A 1( i v --~ __ .. __ __ 
·criti~a Clnematograp.h-ica da A.J.C; j_E_v_-'A_N_0 __ E _L-_H_o 

Os . '"1 

Orientação· mora, dos· eS11ectacu1os\ 
PRIMEIRO. AMOR (Dà Uni- ·as falhas· apontadas. cotacão: lhas- relacionadas com o n1atri- Nos :Santós Evan· DOMINGO DA SEPTUAGES!MA t6 do ·senh'.õr d<i<J 

ve1·sal, com Deanna Durbin) - o _Acceitavel para adultos. monio, .mas que são reparadas no gelhos toaa a par~-· "e Céus e da Terra. De::' 
film apresentll, varios senões, final, com a reconciliac;ão do ca- bola àesüna-se 'lO São Matheus, b<.x. 1-16. veriam, antes, sen•' 
principalmente em se tratando do CAPITÃO' THORSON (Da Me- :sai. Cotação: Acceitavel para ensino ae uma ver• tir'se ironrados .por•· 
primeiro trabalho difei;ente de tro, com W11;1lace Beery e Chester adultos. j dadeira moral ou Naqrnnle tempo, disse Jesus aos seus "discl· que fora,n iObjecto 
Deanna Durbin. Ha porém, al-- Moilis) - o presente fllm tem -.1 dogmatica, d-e ')r· pulos esta parabola: O Reino dos Céus é seme- das precufoc~ões d:ei 
gumas lições que podem ser bem· como scenal'io os mares da cos- t>ROXIMOS FILMS dem sobrematural. lhante a um 'P-ae de Fami;fJa que sae á primeira Deus, ohaman:do ao 
aproveitadas e corrigem-o filmem:' ta americana durante a g.uerra Algumas, geraes, ex· hora para contractar opera,rios para a sua vintia. seu s~v1-ço desde-·« 
mais de um ponto. Achamos, pcls, em 1918. Nu enredo ·ha algumas. Eternamente Tua - Restrlcto planam a nature:e:a E, fefto o pacto de um di""eiro por día, enviou- primélta hoTa. Ain--
qne póde ser visto I)€lo publico licções de heroísmo e amor á Pa- -pel?. 1.egi.ã;o da Decencia dos Es- deste I!. e i no dos cs á sua vinha. E, sahindo á hora terceira, viu da d-esta vez Isra.i:l 
acostumado ao cinema. Cotaçfü>: -tlia. Algumm; sc!')nas emotivas, lados ·Unidos. Céus que o :Messias outros em pé na praça ociosos. E lhes disse: Ide mostr.ou áura a.,sua' 
AcceitaveL embora co!).trabalanç'l.das peta fi- v e i u -estabelcecer. tambem vós para a min·ha vi-nha que o que fôr serviz. Rep-udiou o· 

gura comica do principal inter-- Ca,mpeão Gozado Restrlcto , Outras, mais parti· justo vos pagarei. Elles fo,!'.am. Novamente sahiu Salvador. Pür is<:o·· 
\JUCCURSAL DO INFERNO prete, poder.ão impressionar O pu- pela 'Legião da Decencia. ulares, explicam a á hora sexta e nona e agiu' de modo semelhante. foram seus fü'hos re•: 

'(Da WarnCr Bros: com Ma~garet ·blico desacestumado ao cinema. 1 parte exígua que, PO A' undecima hora ainda en~oritrou outl'os parados, jeitad.os. Ced~: 
Lindsay, Ronald Reagan e os Nada ha que offenda a moral. Que Mundo MaraYilhoso - Ac- ! novo reino, tom0u e lhes disse: Porque estwis assim o dia inteiro lugar aos gentios, 
"Anjos de Cal'a Suja") - Nova- :Cotação: AeceitaveL ceitavel p~ra aàultos pela Legião \ parte o povo, um dia ociosos? Responderam-Ih~ p-0rque ninguem · nos só chamados poste-, 
mente assistimos uma pe11icula da Deccnc1a. 1 escolhido por Deus contractou. Disse-lhes: •d4: tamb~m vós para c1 riormente. .Assim.-
cujo enredo aproveita na sua to- JUV·ENTUDE ARDENTE -, para conservar su'l. minha vi_nha. Ao cahir d~1tarde, disse o. Sel')hor no Reino de De11<;;,, 

'>rphanato. A hypocrisia de um derbaum e Warner Hinz) - Um 13 horas, na Radio Excelsior '\ de seu cuno. e dá-lhes o pa9amento, c .' eçanclo pelos µltimos naram os primefros. 
ios dirigentes do estabelecimento enredo confuso, onde apparecem (1.100 ki1ocyclos). 0 programma I Segun?º .. os escEi· e assim até os primeiros. · omo :viessem, pois, os A rejeição de: I-s1·a~I, 

talidade a vida de meninos num (Da Art Films, com Kristina Sq- Ouça toda a quarta-feira, ás I revelação. __ ª put,za da vinha ao seu procurai.: ·chama os operarios os ultimas se tor•· 

~ aesmasc<?rada no final. Scenas dois sacerdotes catholicos e dois da A. J. e., que divulga a co- , ptores Juct-eus, nao da undecima hora, recebe_ ·cada; um de~les um di- porém, não é d-efi•< 
violentas e emocionantes em que adolescentes. como prlncipaes per- tação dos films da semana.. 1 havia na Palestina nheiro. Chegando tambe : os p~,hri_eir,ós, Julgaram nitiv.a. EH>e ~oltacl;, 
•oni.am parte como principais l ~nagens. Amõos os sacerdotes j qnem não d.esejasse que iriam receber mais: · ecebérám poré.m tam· · ao Senhor, reconhe• 
personagens innumeros rapazi- sao ;,,p,·esentados sob um aEJecto ; . . _ . . ardentemente a vin- bem um dinheiro. E . ~ ~ 7eb~~~:r, rtJ1:trr,ítr~vam cerá a sua cuípa, e-

h t f
.
1 

. . pouco cdiflcanw Existem pontos Qualquer .nfoimaçao sobre a· da do Messias· "to- contra o Pae de Fam1ira.Jll:!1zen .. ,1 __ 0_{_;, •. s11=,s·" .• ~.a;1•- 1.t,mos adorará seu Messhs' n os, ornam o 1 m nnprop1'10 · _ . · , , , "' . -.i ,,.1, 
para crianças e adolescentes. Co- · de doutrina que são esclarecidos cotaçao de films póde ser pedida I dos viam nelle um trabalharam uma hora apenas e ·'os·<-·,g · aste a e. quem crucificou.-: 
tação: Acceitavel para adultos. erradamente. Ha ainda o ~roce-1á A. J. e. pelo te!epllone: 4-1718, !1 gra_n_ de rei, suc .. cei:<- nós que supportamos o peso do dia e do calor, Será n-o fim dos"' 

d1mer:tn_ <;01_1de: YJavcl d?s Jo~ens das 13,30 ás 18 horas. s o;: d e D a vi d, Mas, elle respondendo a um delles disse: Amigo tempos. Prlmei-r.cs 
PHAROES DE ALTA RODA_ e um smc1dio fmal. Por •udo isto, l · que· ,miraculosa111cn- Mas, elle respondendo a um delles disse: Amigo, chamados· serão os· 

(Da Italfilm, com Elza Merlini e aão deve ser visto pelo publico . -- : te restauraria o uo- não te faço injuria. Acaso não conviemos por um ultimos a ingretsa.., 
Vittorio .de Sica) _ comedia fu- cathólico. Cotação: Máu, · . Refenndº-se á instª1lação de i clerio de Israel so- dinheiro dia rio? Recebe o que é teu, e vae; que· rem no R--eino ae: 
ti!, -versando sobre aventuras , . _ \ Juntas revisoras de films, disse o hre seús inimigos e ro agora eu dar a este como a, ti; acaso. n.ão me é Deus .. E. no emtan•' 
amorosas entre pessoas fal!idas VIGl~ANTES DO MAR - (Da ,

1 

grande Pio XI na encyclica "Vi- todo o uníverso. No licito fazer o que quero? ou. teJ óÍhó · é mau por· to, a !sr.a-a! estava 

t 
Columb1a, com Randolph Scott e .. 1 t· C ., " . . sentido dos Judaus que eu sou bom? A:,sim os ultimos · serão. os. pri· re_se_rvado íu . .,,.ar o_ ro•: 

rela ivamente aos bens de fortuna » , g1 an 1 ura · : - Comprehende- · · ' "' •• alph Bel,amy) - Mostra o pre- . _ uortanto, sua posi- meiros e os primeiros os ultimos; muitos, de feito, ~ninente na Igreja, 
e que se empregam para fazer sente film as facanhas dos ma- . mos que a mstaliaçao de seme- _ . .1 . 1 · 

1 
. . , . , 1 . • . • çao pnv1 egiac a, c..:o· são os chamados, poucos, porém, os escolhidos. fundada pelo Chris•· 

pape de millionarios. Ha algu- rmheiros e aviadores encarrega- l Jhante Junta exige dos fieis não 1110 unico povo de to. Não houve aldei::t/ 
mas situações equivocas que cons- dos. de proteger os navegantes das I poucos sacrifícios e despesas. Mas, Deus, ao qual todos estariam sujeitos, continua· da Palestina que não visse o Salvador, que n5o. 
tituem um desrespeito ao casa 1 - costas americanas. Ha um piloto Ia importancia do cinema e rte- ria. após a vinda do Messias. Não comprehe:1- ouvisse seu apello. Mais, o Christo dirigiu-s~ 
mento. O caracter comico impe- aviador que rea'liza proezas com~ 1 cessidade de proteger a pureza dos d iam a natureza puramente espiritual do Rei· só aos seus compatriotas. Tudo leva-nos a crêt" 
de que t:ies si•na<:ões assumam parave!s apenas ás de D. Quixo-·; t .. - no Messianico, e, como consequencia tambem que a conquista do inundo para a Redempr,'io 
gravidade. As pessoas acostuma- te e do Barão de Munchausen. 1 cos_ umes do povo chriS!ao eª mo- não podiam admittir sua universalidade. d'l era obra reservàda ao povo ele Is-rael, que assim: 
das aos espectaculos saberão ver t\/a parte moral, ha algumas fa- !'alldade da naç:i.o inteira, exigem sorte a não haver, no seu seio, distincção e~1- terminaria de maneira gloriosa sua. missão d:) 

tcrminantement ecssa despes.a e tre judeu e gentio. Na pre&ente parabola re· povo escolhido. Muitos, pois, foram os cha• 
trabalho." . prova Jesus este particularismo dos Israelitas. mados - todos os Israelitas - pouquíssimos 

lnd·1cador Commer~;~,-~ 1 ==============· i ]i;iles sfw representados por aquel1es Ól)'l''a- - os doze apostolos e algU:nS 'mais - eons--
~111-lw J·rios do romper d'alva. Foram os primeiros a 1.ituiram os eleitos de Deus para sua obra d-e 

-----------------------------, ~n r,wufi rnnr-;~,~r \ quem Deus volt~u os olhos, e chamou para Salvação do Genero Humano. 

ACCESSORIOS BICYCLETAS 
füJ ~ijl glf I,_ !jj~lffll ,ma vinha, ~ara ·collaborar _com Elle na obra E' -este o significado desta parabola, pr,:,.. 

· · · · · U -1 <la Redempçao. .Elles devenam preparar o <1.cl-. posta pelo l\Iestre, a uma. interpella;ção de 
. . · v-ento do Messias, e consti'uir os primeiros l PedI'O, 'cón10 explanação ao facto do univers~I: pf aUtOfflOVeis 'l'ODOS OS PREÇOS Beúedicto Aris~éu Bretanha, Ava- inenlhi·os do seu Reino .. Innurneros exemplos.d repudio que lhe votava seu proprio povo. A' 

TODAS AS MARCAS ISNARD & CIA. \;náo1· Officin 1 de Joias e Pedras elos Santos Evangelhos e das Epistolas de São Igreja, offerecendo-a á nossa medita{%o, t-em.. 

o MELHOR SORTIMENTO. f'n:ciosas e o un.ico como tal acre- Paulo dizem de modo claro que o Messias f'i- f em vista tambem uma applicação individual, 
· d · · J d s · d 1 ·~ para aproveitamento dos fi-eis. Pelo Bapfrimo 

J..mportação Direeta BRINS ,litrdo junto ao. Gove:r,o do Es- ra envia o pnme1ro aos u eus, e o e101.,, 
-em segundo lugar, aos gentios. -· Com set,E ,..todo.s ... !>01J1.9.S. _chamados pa,a _o_ R_eino de Deus, 

ISN ARD & CIA. 
SORTIMENTO V ARIADISSIMO 

Importação Directa 

tac:o, Tribunal de Appi:llação e egoismo apego á ideia falsa de um soberano. para a glória, a bemaventurança eterna. FJ•· 
Al'r!}toria da 2.a Reo-iã,o Militar . . preciso, porém, que não fiquemos inactivos •. 

· º temporal foi O povo eleit0 ª causa de ~ua, A Igreja quer operarios. quer vida, quer efü>r.: 
..,:ue '.'fferece, de modo iDtEiramen- 1 propria rejeição. - O egoismo dos Israelita~ gia. E' l}r-eciso que trabalhem-os na -vinha de, 
:E' gratuito, os seus serviços de I que não admittiam semelhantes no Reino· d'fi nossa santifiéaçãó. E' preciso que ia.:ç:1:r.m:os\ AVIAMENTOS CABA-ALBERTO 
artllyses e av!lliações a todos os D_eus é salientado pela ~dmiração e murmur~-, fructificar as graç,as com que o Sen:hor'a'com•: 
mustres membror. do Coq)O con- çao a que os levou a attitu.de do Pae de Fami-' panha -.possa vida desde o momento que .non: PI alfaiates LARGO S. BENTO N.0 10 

8:t'OCK COMPLB1'0 
C.lllllltem a 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N.0 10 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Piritubl 

Nac1onaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 10 

rnlar de São Paulo e' n·spectivas 
10,:ni!ias. 

Par.a tal fim se acha á dispos!-
ç5o na Praça do Patriarrha, n.0 8, 
sa1a 5 D. Phone 2-8272. ("""') 

------,. 

lia quando os igualou, no salario, aos outror;. constituiu s·eus filhos adoptivos pelas ag.r•'l:!JÍ 
operarios. O Senhor é livre nos seus berfofi~' do Baptismo. Como na Historia do Povo do· 
cios. Distribue-os a quem quer, e segundo seu Deus, nossa reprovação ou o lugar que no,;i" 
ben-eplacito. A salvação é offerecida a todos couber no Paraisa, será devido á nossa e1:!l-pa •. 
os homens, sem excepção, e não tinham o~: ã nossa negligencia, ou á maior ou m-anoi
judeus direito de censura sobre o procedimen-~ correspondencia ao appello divino. 

19.ª CONSULTA 

MISSÕES 

CONS. =:- Ha sempre no mez de Outubrc
ilmá grande pf-.:;;:-<>ganda em favor das Mis• 
sões. Eu não comprehendo porém porque é 
que se abandonam os pagãos que existem em 
nossas Metropoles americanas e tambem eu
ropeias para mandar os missionarias aos Es
quimaos ou aos Nhambiquaras, etc. (A. M. 

Radio Consulta 
1, 

'_) 

observancias que lhes imp-uzeram os Pha-r.!• 
s-eus, tornaram-se os Jud·eus pioroo que antes 
da vinda do Messias. 

Applica-se tambem esta po.rabol.a, no -oen• 
sar de muitos Santos Padres, áquelles ·que, 
tendo vencido o Demonio, convertendo-se ou 
conhecendo mais profundamente a verdade 
catholica, negligenciam na guarda da propria 
casa, isto é, da propria intelligencia e do 
proprio coração. Estes facilmente vem a ca
hir sempre e cada vez mais baixo. Verifica
se nell-es assim a veracidade do proverbio 
que diz: "Corruptio optimi, pessima": O 011-
timo quando se corrompe chega facilmente 
até a ultima degradação. 

{Lidas âs 4as. feiras, nâ Radio Educadora Paulista!~ 
pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR. S. J.);: 

- RESP. - Esta difficilldade, muito com· 
SÃO PAULO). 

mum e muita vez deixada sem resposta, me• 
rece verdadeiramente ser respondida. Ella 

20.ª CONSULTA 

PECCADO ORIGINAL 

vem porém, simplesmente de se não haver CONS. - Deus 
ainda comprehendido a razão de ser das Mis· mindo o homem foi 

castigando o Anjo e re
justo? (N. E. - SÃO 

sões. .PAULO). 
A razão de ser da actividade missionaria--~ 

·ae facto, não é, como muitos pensam err~
damente, nem um acto de obediencia ao pre
ceito de Christo, nem um acto de caridade 
para com o proximo necessitado, mas é tudo 
isso e mais alguma coisa. E' antes de tudo 
e essencialmente, um acto de Religião. Con· 
·siste elle de facto; na necessidade de estabe
lecer a Igreja visivel em todas as regiõe-s da 
terra. Quer dizer, que a doutrina da salvaçãc 
e os sacramentos sejam moralmente offere
cidos a todos de uma maneira estavel. Con
dições ou consequencias disto são o recruta 
mento, do clero indigena. secular e regular; 
certo nivel social, economico e material; uma 
realidade tangível de Igrejas, conventos, etc 

Segue-se daqui a resposta á objecçãc 
apresentada. 

Nas grandes l\letrppoles americanas E 

europeias, já está bem visivel a Igreja de 
Christo com todos estes seus requisitos. Os 
habitantes destas cidades e destes paizes a 
qualquer momento que queiram podem avizt
nhar-se della. Não assim nos paizes ditos de 
Missão. Nelles está tudo isto, ainda por fazep, 

RESP. -:- Ou a oxma. Consulente não 
acredita na existencia de Deu;; ou acredita. 
Não ha uma 3.ª hypoth.e. Si não acredita, 
:ião lhe interessará certamente saber si um 
ser que não existe. é justo . ou injusto. Não 
pode ser nem justo nen'! injusto. E a sua 
objecção cae por falta de base. 

Si acredita, pelo contrario. na existencia 
de Deus, sabe cei·tamente que quando dize
mos "Deus" entendemos falar de um ser su
premo a quem pouco podem importar 1..-; 

criticas de vermezinhos que nós somos em 
comparação delle. Entendemos falar de um 
ser intelligentissimo a quem só podem fazer 
sorrir as nossas insoluveis difficuldades. En
tendemos falar 'de um ser hondosissimo a 
quem não extranharão as nossas ingratas r(!
voltas. Entendemos falar de um ser jnstis
simo a quem não abalarão as nossas infun
dadas reclamações. 

21.ª CONSULTA 

CONFISSÃO 
Uma conséquencia de tudo quanto vimos 

expondo é que o Padre ou a Religiosa chine• 
zes indús ou 1W1ambiquaras são tão missio
narios quanto os missionarios estrangeiros 
que · entre elles trabalham. Todos concorrem 
para o estabelecimento da Igreja visivei nes· 
ses paizes. Não é de facto, o exilio da pro-
1>ria patria que faz o missionario, mas a fun• 

CONS. - Fui a um padre confessar-me 
de um peco.ido. Elle porém me exigiu tantas 
promessas, tantas condições que lhe disse 
claramente que não as cumpriria. O padre 
então negou-me a absolvição. Que farei ago

·ra? (F. G. ~ $ÃO PAULO). 

-'-t!;:~9. ~x-erc~~ J.IQ:,: ~!.~.. · 

~ L 

contar o succedido. A's vezes escapa a um 1 

confessor uma cil'cumstancia ·ou outra, fc.vo.'·: 
raveJ á penitente. O segundo confessor, per
cebe, muitas vezes, essa circumstancia, por., 
permissão divina. e póde asflim, sem desvir
tuar o sacramento, dar consolação e alHvio 
á J?eni tente. · 

23.ª CONSULTÁ 

ARCEBISPO 

CONSULTA 

RECAHIDAS 

: CONS. - Qual é a differença ctue 11a- en-·:· 
tre Bispo e Arcebispo? (F .. DE MARIA -, 
SÃO PAULO).· 

j RESP. - Resumamos a Resposta já dada na, 
CÓNS. - Desejo uma explicação sobre· Consulta n. 0 5, publicada no dia 3 de De

o Capitulo Onze, versículos 25 e 26, ao zembro p. p. 
Evangelho de São Lucas. (M. C. - .SÃO 
PAULO), Todo Arcebispo é Bispo, mas nem todo 

~'. Bispo é Arcebis-po. A dignidade de Bispo éc 
RESP. - São Lucas, neste ponto do seu ; de Direito divino; a de Arcebisp.o é de Direi-

Evangelho diz assim: .1 to ecclesiastico. Quer dizer, os Bispos foram 
"Quando o espirito immundo •tem sahido 3, creados por Christo na pessoa dos Apostolos. 

do homem. anda por lugares seccos, buscan- sr Os Arc-ebispos pelo contrario foram creados: 
do descanso; e não achando, diz: Voltarei T:pelos Ps.pas. Assim, entre o Papa e os Bis•· 
para a minha casa donde sahi. E quando } pos, crearam-se os Arcebispos; entre o Bispo 
chega, acha-a varrida e adornada. Vae en- ~,e os Fieis, crearam-se os Vigarios foraneos, · 
tão e toma comsigo outros sete espiritos e os Arciprestes, os Deãos,. os Parochos, etc, 
piores do que elle, e entrando na casa fa- r Os Arcebispos comprehendem: 
zem nella habitação. E vem o ultimb estado g os Patriarchas 
deste homem a ser pior que o primeiro." x os Primazes 

b 
"Assim tamhem succederá a esta gera- t, os Arcebispos propriamente ditos •. 

çi'i.o pessima", accrescentou ainda Jesus, co- ·i: Ha Arcebispos Residenciaes; que estão à 
mo escreve São Matheus, que descreve o r, frente e exercem por isto jurisdicção sobre 
mesmo episodio. •l:uma determinada circumscripção territorial 

Segundo quanto leinos no Evangelho, es· .s_ecclesiastica, chamada Provincia ecclesiasti~ 
ta parabola se applic,a em primeiro lugar ao ca. · Denominam-se tambem Metropolitas e 
povo .Judaico. Expulso o clemonio do meio . exercem jurisdicção sobre os Bispos ele sua 
delle, inicialmente por intermedio de Moysés , Provincia, chamados Bispos Suffra~;e;neos. o 
e elos outros Prophetas, foi-o especialmente ',~Arcebispo de São Paulo tem po'r ex,;)-i:up-lo uma. 
pela pregação ele São João Baptista, de N'osso '·dezena de Bisp.os Suffraganeos. ' 
Senhor em pessoa e dos outros Apostolos. ., Ha tamb.em Arcebispos Titularem, que ca-, 
Mas infelizmente não corresponderam a estes 1.recem de uma tal jurisdicção. s~ Arceb~ 
faV-Qfe~ e,-.co~~~ndº_-s~ CQIII. ,as ,sup.e_r.!!_U~J:! ,p_q__~ !i:!!~--;gª-~-§~.~- Met;r!}l!Q~~!~ ·-"-
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Co1nmissão Inter· 1 

<\mericana de , 
Neutralidade f 

Rcalizou~se dia 15, no edificlo 1 
da camara Municipal do Dlstri
cto Federal, a sessão de installa-
ção da Commissão Inter-America
na de Neutralidade, com a pre-
11ença elo presidente da Republica. 
acompanhado de sua casa civil e 
militar ministro do exterior, 
Nuncio' Apostovco, prefeito do 
Di5tricto Federal, que tomaram 
lue:ar ~ inesa. ministros de Es
ta;lo. corpo diplomatico e outras 
autoridades. 

Abrindo os trabalhos, o . presi
dente da republica saudou os de
k~ii.10s, h:-potecando-lhes a sol!-. 
ànriedade activa do governo para 
n consecução dos elevados objecti
vos visados. 

Em nome dos delegados falou o 
er. Luiz Podestá, representante da 
Argentina, agradecendo. 

Até 9 de Feverriro proximo os 
proprietarios de jonrnes dcv,•:ão 
declarar nome, idade, estado, .<lo-
micilio do director, secretario d'.l. 
refr?.cç~,o, do proprietario, local da 
officina. Medid,a semelhante é 
exigida dos correspondentes e as 
cabiveis das officihas graphicar,: 
- firmas, machinismos, numero 
de operarias, jornaes e revistas 
im!)ressos; tambem as emprezas 
de publicidade farão Igual de
claração. 

Os joi'naes e revistas que não 
empregarem papt?l•estrangelro de: 
verão requerer> directàtnente a 
Divisão de Inipfensa do Depar
tamento. 

6 representante do Chile, em- As instrucções,1.·eferem-se, a se-
·ba,xador de, Ctile, fàlou a seguir, guir. ás agenciãs telegt'aphica,, 
propondo a acclamação elo sr._ naclonaes • é exttange!ras. corres
Afran!o de Mello Franco, delega- pondentês extra1*êfros, ete.. 
do brasileiro, J;>ara presidente da • Em virtude da nova leg!sla
Commissã-0. Foi tambem appro- ção existente, o chefe de policia 
,;ada a proposta de homenagem do Rio de Janeiro baixou uma 

. ao governo brasileiro, pela rece- portaria extinguindo ci serviço de 
·-. 1,cão offerecida. e de satisfacção censura ,{i,, imprensa, da reparti
. ro·· se reuuirem na patria de tão ção.•.· 

11otayeis internacionalistas que 

A solemnidade reâlizou~se no 
Morro do Pharol, nas vizinhanças 
do (Juartel de Qu!tauna falando o 
representante db ministro cta 
guerra, inaagurando os serviços. 

Em nome do governo do Esta-
60 falou o secretario da Viação. 

<t Considerando a convenlencia 
de renovar o quadro de gradua
rios do Exercito, e de formar uma 
larga reserva dessa classe, foi 
assignado um decreto-lei visando 
r. readaptação á vida civil dos 
graduados e sargentos que hajam 
servido mais de 5 annos no exer· 
cito, assegurando seu aproveita
mento no funccionalismo federal, 
1:ela formação d.e uma classifica
ção a parte, sendo nomeados sal
teadamente 1 candidato de cacta 
classificação, civis e ex-mllitare~. 

~ Por decreto do governo· fecle
ral foi fixado o estandarte da Es
cola Preparatoria de Cadetes. 

têm batalhado para robustecer o li Foi ele.ito pelo Syndlcato dos 
direito das gentes. Profissionaes de Jornaes ·e Revis- oo ministro da guerra baixou 

A Commissão IntPr-America:m tas do Rio, para seu representan;,e um ii.vlso fixando a doutrin'l 

dos a limitarem a venda do mes
m,, ao baltão. A respeito tem-se 
realizado varias conferencias no 
Ministcrio da Agricultura. 

A lei de syndicali
zação 

Após a assignatura do decreto 
1.402, do anno passado, que ins
t:tuia praticamente a, unidade 
syndical, foram organizadas com
missões patà apresentarem !)ro
jectos sobre reconhecimento de 
syndíeatos, eleições, registros de 
wriOs e associações profissionaes, 
pa/(~mento e arrecadação das 
contribuições obrigatorias. 

Es~es projectos, já J:)romr>tos, 
est-ão sendo distribuidos em folhe
tos ás entidades syndicaes e as
sociações para receberem emen
das. 

O Petroleo no 
Piauhy 

ca e 2.ª chamada da prova par
cial dos estudantes da 5.ª se~, 
coino os dos estudantes no re,p

me do artigo 100, que se des
tlnPm â 1natrlc•11a em Fevereiro 
na Escola Militar, Escola Naval 
e nas Escolas Norinaes de todo o 
paiz, foram a!1tl'lCipados para a 
segunda quinzena de Janeiro, 

2 PHILOSOPWA - O De" 
• partamento Nacional de Edu

cação baixou utna portaria de· 
clarando sem effelto a anterior, 
que autorizava a inscripção nos 
f'Xames vestibulares das Faculda
des de Philosophia aos diploma
dos pelas P.SCOlas normaes reco
nhecidas. 

3. TECHNICOS - o Dasp. 
elaborou um projecto sobre 

criação da nova carreira profls
slona[ de technicos da à<im!n!s
tração, sendo o projecto encaitil
nhádo ao Minlsterio da Fazenda, 
para o!)inar. 

4. UVA .:.... Com a presença, do 
• sr. Interventor Federal foi 

inaugurada em Amparo a "Sem'l.
na da · Uva", pela primeira vez 
organii-ada no 1rt1nlcipio, de Neutrai,ctarlc. criach de accor- .iunt0 ao Conselho Nii.c!onal de t1\1~licional em actos expressos ô ministro da agricultura 

do com decisão da Confe!·cncia Imprensa, o sr. r..oberto Mari- cio goveru0, no interessr da hie- irausmittiu ao Conselho Nacional 
tio Panamá, compõe-se dos s!·s. nho, director e co-proprietario do rarchia e da disciplina, sobre a do Petroleo copia de telegramma 5 PROCESSO _ o presidente 
tv.iz Podestá Costa, consultor j·:- "Globo", prisão rle militares, que só em do director da Divisão de Mine- • da republica asslgnou um de-
l'idico '.lo Mlnlsterio do Exter',,r flagrante pode~á ser feita por ra1ogia · sobre a verificação, na ereto adiando para Lº de Março 

A 1 • t bn lht• t S ciualquer pessoa, sendo nos de- . d ~r Argentina, Alejanclr.1 A~uih:· S e!S .r'9. a S a região do delta do Parahyba, no proxlmo a entrada em vigor O 

M'lrhado: ministro da Educação r: no E~ st' ad.n mais casos feita por igual ou su- Piauhy, de formação sinosoica Novo codlgo do Processo Civil. 

tas noticias se baseiam na con, 
centração de grandes effectivoa 
germanicos nas fronteiras daque1 .. 
les dois paizes. 

Prevenindo-se para qualquer 
eventualidade, a Belgica convo- . 
cou mais uma classe de reser• t 
vistas - a de 1920 - convoca• 
ção que foi muito commentada. 
devido a tensão nervosa que rei• 
na naque!le paiz. 

No dia 16, ufu submarino à1lt--:. 
mão torPedeou o ria.vio inêrcante 
hollandez "Arer.dskerk". O facto 
causou viva emoção em todo 
paiz· e motivou um energico pro• 
testo · por parte do governo hol• 
landêz. 

~nsa-se ·gae o torpedeamento 
deste bàtco flamengo é Uttia iés
posta do Reich ·k, bloqueio total 
imposto pelos ãlliados. 

As confereilciás . entre os em
baixàdi>tes belga e hollandez eni 
Parlz, proseguem activamenté com 
a presença do 1,0 ministro fráh• 
cez, 

Espera-SE> p!irt, logo qualquer 
sornção do caso dos Pálzes 
Baixos. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

Ó SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Conflicto fino
sovietico 

Sn :.1c!e Publica da Costa ·Rica, Ro- - ~ u perior patente, chefe de policia: e significando prolongamento do 
b to c d 't · ·ct· 0 delegados em exercício das fun- campo petrolífero do norte. 6 COLOMBIA _ Realizou-se flroseguem bem mais, Ienfa• 

Er or ova, consu, ·or Jttri w, Foi assignado um convennio en- ç6es. Mesmo no caso de prisão • no Catt~ .. te a cei·imonla da/ ment_e as hostillda_ dés na Fi-n-da embaixada mexicana nos Es s d d 1 - s d d' 
. . , r· . . t H tre o governo do Estado e o Mi- em f!àgrante, só as pessoas que egun ° as ec araçoe O :- entrega' de credenciaes do novo land1a, em v~rtu?e do ln1(er110 

t~.dos .Unidos, Gus avo errera. nisterio do Trabalho afim de ser tiverem autoridade, na segunda rector daquella Divisão, as obser- mbaixador da Colombia sr. Car- cada vez mais rigoroso. Tem se 
.Jwisccinsultl.> da Venernela. Clmr- delegada ao Estado' a execucão hypot.hese, é que farão conduzir vações feitas indicam uma região ~os Lozano Y Lozano. ' rei,·'.siracto algUma actividade nos 
ks F('nwich, professor de 1" Direi- 1 elas , leis trabalhist.-as no SC'U Úr- 0 official á prisão. petrolífera mais rica do · que a sectores de Sálla e Petsamo, po-
t7 . , Internacional nos . _,

st
ado~ ritorio, por intermC'dio do Depar- üe Lobato. 7 FAMILIA - Deverá re,.mir- rem nada· de importante merece 

lnwos. M::man? Foc1t-ecilla, em- tamento· do Trabalho. e Foi publicado o decreto-'lel • se esta semana a Commissãó ser registrado. brdx<tdor d.o Chrle. e embaixador , ,, 1'J • • . 
Afra·n-io de Mello Franco. dele· P~lo. c?nvennio_ cabem-lhe as relativo ao movimento dos qua- J, o t 1 e 1 a S Nacional de Protecção á Familia, A -'aviação russá levou a effei-
r;;do do Brasil. Seu secretarb r att1 ibmr,oes das msnertcrias re- dros de officlaes em tempo de --------- para a apresentação de seus tra- to varias incur:;.jes .,obre 

O 
terri-

; ~r. Berenguer Cesar. do Itama- gionaes do Ministerio, relativas á paz, agrupando os Estados ,_em (i o R r 8 S j J balhos pelos relatores, segundo o torio finlandez, lançando diversas 
'ºt- · applicação. do-S leis sociaes do. tre~ zonas: uma dos Estados flon- --------- plano traçado, abrangendo 5 gru- bombas explosivas e incendiaria,,;. 

I ,. y. trabalho, devendo: executar as lei:; 1 teJ.rir;,os, outra coristitulcta por pos, ·relatados pelos srs. Levy o bombardeio. causou grande nu-
No mesmo dia, antes da s~ssf>o de protecçã-0 ao .trabalho e de as. l S. Paulo. Rio, Distr!cto Federal. i 1 AN'fECII' AÇAO -· Resp6'n- carneiro, Paulo Accioly de Sá, mero .de mortos e ferlrios entre a 11

'<Jugural, 
0 

presidente da rept:- s;stencia sociJJ,L resa(vada "" com-., Espirita Santo, Minas Geracs e 1 • dendo a uma consulta, o candido !'1otta F_ilho, sra. Es~el!a população civil da Ffuland!.R .. 
b!ica recebeu em audiencla espe- i,etencla da Delegacia do Traba •. Goyaz, e a terceira pelos demal~ 1 Ministerio da Educação. informou Faro, Joao Donungos de Ol!veh 
eia! os delegados acima. lho Marit!mo; executar a legisla-! Estados. Todo offlcial Bevern que tanto os exames de 2.ª epo- ra e Oliveira Vianna. 

No dia: seguinte a G:>mmissão f'~f) MjoHu~ -'e co--" 0
'·~~~ .,,._., __ ,A_ 1 fCrvir, conforme a discriminação ==========·-·------·-'--- - _ ----- [ 

lr.iciou suas reuniões ordinarin~ . nacs .ª cumprir as le;/; relativas á , Jeg~I, ao menos certo te~1po, em/ •:•lllUIIIIIIIICllllllllll;ll;lllllllllllllCl;ll;l;ll;;1;;;11 ;;111;11;;;-l;1;11111u11r2111111111111m1111i111111ci111111111111ci1111111111111i~, -:::=============== 1 s:1nd1CalizaçüJ. procesrando o') 
0 n- 1 vanós postos, na pl'ime1ra ;.ffnn 1 ~ §1 ! 

• j caminhando os peditlos de reco- Todo officiál promovido sera em / ê v·o e e.A. q u a lf';; § ; 1 
rheéimento; e executar g_s attu- regra fixado na 1.6 zona. Nenhum!!§ ~ a 1 

Noticiàs 
do Mundo 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 

buições obmmettidas ás inspecto- officlal poderá servir mais de 12 g § '. 
r:as regionaes. rnn_os consecutivos na_ . Capital §= êscolher uma carreira?· §1= '! .

1 
· 

CHAMBERLAIN - discur .. As lnfracc;õ2s procefsadas prlo Federal, salvo imposslb11!dade õe = preparar-se para ser utlf 11".l. viela'! e 
1 

• . 
Deparhmento seriío,iuJo·grl:J~ nelo ser removido, pelas funcções. Na~ i g ! sou novamente peran~e a Ca-
ins1:cctor regional do Ministerio. demais guarnicões o tempo ma- ê .~rnr.111·" Mnhecor ia § 'I mara dos Co_mmuns, aff1rmando 
D d · - d ri·. t . d D ximo de serviço serâ 10 annos. ~ · ã que a politlca \ie guen-a da G_'ran-

as ec1soes o uec 01 o ~- ~ 1 d s • s • 1 = 1 B t h - ff · 1 
º t t b Mº Ha guarnições espec!aes - pela l:l E' . . . Ç O . O C Ia = re an ª nao so rera qua cjUer p, .. r amen O ca e recurso ao 1-. . :: sco a . e erv, . · · · . =' mod'ficac·o nistro do. Trabalho, na form 13, Je-1 precariedade_ ~e vld~_do _Ioc.<tl: ~as, ª1 . · ~ ! 1 .a , 

g-al. annltcand::i o DPr"1-rtmnPnto quaes o off1cial scia tiansL11do I e = / EXPULSÃO - A 
a jurisprudencia dq Ministerio. . para outra qUalquer de sua ~s- i ~ (Reconhecida pelo Covn110 do Estado) g j 2. . . .· Camara. 

O D~,1a1·tamento 0 e,·á 1·efoi·ma- 1 c0lha abrindo-se para esse fim = 
1 

E dos Deputados da França ap-

de João da Silva. 
Silveira 

GRANDE T0NICO 

. ,., · , ,,, ' · · ~ 1- auc ofPrece .1, seus a unos ::: . i 
do. send'.l seu reg.uhmento annro-1 v~irn pela trans_ferenc1a de of:~- ~ § 

1 
P:'Ovou po1 52 contra 2 a. expul-

vpr>o prlo minist_.ro do Tr.9.bnlho,
1 
1 eia! aue h_a ma!s tempo ah! su-

1 
=-- ._

5 
! sao dos deputados communistas. R . d , z:. á h O NOVOS INTERESSES 1 eg1stro os JOrnaes 'de 'tCCOrdo com l{UeH, será nomea- rn. caso .1 ten a 2 annos. s 1 § ã . . . 

D do seu dlrector - '_~argo de c_om- d?i~ primeiro_s annos nessas gua:- ~ NOVAS OPORTUNIDADES § 3. RESPONDENDO ..,,.. ao pro-
DO epartamentO missão. · 1 _. mçoes será contad_o em dob1.01 ê NOVAS CARREIRAS PROFISSIONAIS i testo das republicas america-

de Imprensa e . A constituição d'as Juntas. de p,:,ra a transferencia a reserva, ou lê .9 '1 na3, a Inglaterra e a Fran-
f 1 ·· ,.,, t · t de 10 de Janeiro a 12 de "'eve,('!r~ -p . · d Conci!iacão e Julr?,:amento cont!- re arma. . •. ... _ , 6 "·ª ricu as: 9 1 ça suggeriram que se faça um 

ropagan a nuam da competehcia exclusiva Fssas guamicces· sao as de S. j §1 -\bertura das aulas: dia 15 de F'evereiro. § j pedido ao governo do Relch, para 
. da Insp~ctoria Rr._g'ional do MI- Lu!z das J:1iss6e~ Relia Vist~,, ~ Expediente ua secretaria: diaria:.·nertc ,..;ns 9 ás 11 h1. ras é das · ~ 1 que este evite de enviar navios de 

O Departamento de ~mpiens~ e nisterio do Trab.afíio. 1 Ob1dos, Connbra. Foz de Iguassu, ~ 14 .:í.s 17 hor,,s. ê ; guerra- para as costas americanas. 
Propaga

nd
a_ baixou_ rnstrucço~s I As rendas q11e couberem á Unl1to Caceres. Casalvasco. Pdrto Velho, §1 N SÃO PAULO ª1 l 

para 
O 

re1si
st

ro de Jornaes e ~e- pelas leis sociaes rn-rlio cobradas Guajaramlrlm. Porto M111tlnho. ~ RUA SABARA, Z,!I P 1 4 PARA AS DEMOCRACIAS 
VIS

t
as. e

st
abelece

nd
o que 

O 
regis- pelo Estado. que ficará rrim !iÔ% 1 Rio Apna. Tocantins, !cá. Tàba- •:•;ci111111111111ci1111111111mi1111111i1111ci111111111111c11111,11111111cl11Hllll!IIIClllllilllllll[lllllllllllll[llllllllllllltlllllllllllllC•.• 1 • _ r . t 

,,: ,. .;~ _ · . - co!l;0 rompensação á~ despesas tin~a. Macam'i, Cucul, Rio Brap- · a nova politica do governo japo~ 
tro em qualquer reparticão depen ' · 1 ao que pa ece se orien a 

d€ de s,.u au.;o::"ªÇ_:to, central!- com a execucão <lo canvennio. co. Villa Bittencourt (Japurá), · · · nez, chefiado pelo almirante 
2:1ª~º na Fls~a.iz~~ªº do r:are-l O convennio foi firmado por Tres Lagoas e Oyapock, alem de E X: T . E· R . I o,. R Yonai. 
<ie mprensa o 1o o regis ro cinco annos. outras assim consideradas j:)or . 
geral dos jornacs que empreguem t d · · · · · · 
papel e:-.trangeiro. Esse registro ac 

O O governo, S. DEIIUSSIONARIO - O sr . 
., á' ! d D . Not1· "t

0

as M1'I1·tare"' o ºd " t 1 mas de minas. Não voltaram ás Hore Bellsha falando no Par-
rartamento dentro de 24 horas. ' 0 as _.,conom1cas uer a . • suas bases tambem, 3 submarinos lamento citou alguns dos motivos 
\lever ser commun ca º ao e- ,.,, _ . ,~ N t E . - G r CCl en ª I 
As companhias registradas para Realizou-se em Quitaun<i a ' in.zlezcs. Alguns navios afunda- que determinaram a sua demissão 
o fornecimento do papel conti- Inauguração dos se-tviços de abas- Encerrou-se o Congresso dos Mais uma semana se'.n gra_n- mm em consequcncla de ataques do Ministerio. ·da GueJTa. 
nuarão despachando livre de dt- J t!'cimento de agua aos quartel~ Madeireiros, reunido em Curity- des novidades no sc~nai !0 _ euio- acreos como O "Goprie ", "Oàk 
reltos e mdeoendentemente de de-

1 
õ-, exerdto, sendo o acto presi- ba, votando as seguintes concln: peu. Continuam as mcursoes_ de Gr:)ve;', "Upminster" -0 "Crox- 6. REVOLTA - ReV()ltaratn• 

pcslto, uma ·vez que se achem sob I dido pelo ?ené'1t1 R.aymundo fões: prot:blc;ão de mont.agem pequenas patrulhas nos ierrito- \on", etc., • sé algumas tropas aquartela. 
fiscalização. sendo $ papel exb-1 Samnaio, director !da Engenharis de novas serrarias; pad1'onizacão rios inimigos, sem entretanto ª!- das em Quito, no Equador. O 
tente e o já embarcado distribui- d0 'l')vP,rcitn. .j do producto de exportacão: regis- cançarem algum resultado posi- A • - governo já é completamente se-
de ind_ ependente das formalidà- Compareceu como_ renrr•~ntqr-"·, to da exportação; limitação até 

I 
tiv~. Duran_te_ esta s:mana ~s SltUaÇaO nOS nhor da situação. · 

de,:; da aCt°<.8] l~P,-ÍSJac:fo do ministro da ffUCrra O trnentP. 70% da Capacidade de prodUCÇão: maJOreS actlV!dadeS fO!.a~ real,- paizes baixos 
'ludo qu,, dissn re~peito á fis- coronel Luiz Pro:copio de Somih' organização de quadro sobre ca- zadas no sec~r da Alsacia-Lorc- 7 BOATOS? "- A imprcn~Ji 

cailzação do papel. excepto auto- Pinto. sendo ess~s autoridade~ pacidade d-e transporte; creaç'i.o I na. Mesmo assrm um despacho de A grande sensação da semana alleinã accusa violentamente 
r!zação para circular. process-ar- convidadas p('Jo ge.neral c_omman- de uma com missão para superin-/ Paris confessa: "Na frente _da finda foi sem duvida as noticias a França e a. inglaterra pela ex
rie-1\ nas Alfandegas ou delega-· dante d.a Reo-1.i\o,~: ""e para esse tender a distribuição de vagões;· Alsacia e Lorena, as operaçoes dum possível golpe allemão con- citação reinante na I:i:o!landa e 
c'as flscaes. fim seguira para o Rio. caução de 20% para pedidos de militares continuam com O mes- tra a Belgka e Hollanda. Es- Belgica. 

vagõe.s. O Congresso manifes- r_no r y t h m o extremamente 
A Escola Jean Brando em 

casa por corresponcíencia 
sua 

Devidamente 1·egistrada ~ob n.• 548 
em 191S 

tau-se contra a criação do Inst\- lento". 
tuto do Pinho. Tambem não foram notadas 
E'-9 O presidente da republica as- muitas incursões aereas. Aigun~ 
signou um decreto regulando a apparelhos de guen-a da ~al 
matança de aves e peqtienos ani- Força Aerea .s0brevoaram varias 
maes, e estabelecendo uma taxa regiões da Allemanha, Tcheque-

Dá Jicções, systema, mode::-no, pã,ra se habi- de mat.ança, paga no dia imme- Slovaquia e da Austi'ia, conten-
litaT, mesmo sêm ,preparo, á ., profissão de dia to á matança ou embarque da tando-se comtudo em lançar bo-
guardta-livros. EnÚno com auxilio de 4 
r · f ·1 t 11 fes carne. letins. , .1vros que gma,m ac1 men e co 10 pro sor No mar, como se observa desde particular. E' commodo se ha.bilita::- a.o pé 
ao fogo, sem mesmo de-~-att-ender os ar-fazeres, ~ Os moageiros de trigo pre- o Inicio da guerra, as hostllidll 0 

O curso completo d,e 12 Hcções, que fará em 4 ·mezes e um tendem um augmento de $200 des são mais accentuadas. Se· 
diploma gratis espê>Oiali&ta em conta~ilidade, custa apen-as 300$ por kilo, no preço do producto. gundo informes que chegam d€ 
em 6 prest,ações. Peçe, ,propeçto h:O-Je· mesmo, ~, auctor maJs os proprletarios de padarias tam- :Londres, na ulfüma semana _:fornrr 

:-oonheeido no Brasil, Portug.a.1, Af.rica.; t'em =:1-s de 30 antfos bem pretendem a elevação do ·á pique 26 navios mercantes 
. fe ensino commerci.~l:. tr.aMiitou já uma ger;içao_. de cy,lumnoo: preço do pão fornecido a· domlcl- tanto dos belligerantes como r:le 
~.-j-ea:n Brand-o. Rua Costa. Jr~-=:~ ~~:~~aixa 1:376, s. Pa~~,:,'. ':lio, sob Jl(lna,. µe i00ieai o~ --:;~,~.e_µ~_;~.:,~H~--W!W~,-.YJct,bL 

V:-• -·r .,...._ - ·-...:.·~-.,..----~~.J 

I 
1 



S5o Paulo, 21 de Janefro cf~ 1 }, i, E G l O N A R I O 
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Mariana; ,_ 11 Volegio Salto Agostinho 1 
l""1:;J;1ar <C. I. M. l. no ·Avenida uo Colleglo S0.1.to Ag·nst,lnho, do 1 §. . i 

1. 

cães 
i 

. Ti:-a<lentes, quu~ em f•.cntP. ao Gyn11,a~io Silü l3rnto :,au de me-1 ~f- (SOB .. 1 N S P E Ç'iâ, O FEDER A L) I§ 
Hoje, ás 16 hóra~, rea.fü'!',-se no j qu,1~te! do 1.0 B!,talhão <500 re- .,•nes da caui!al. Os presidentes , íi;i: .i:J 

lUWNIÃO ~A CURIA 

salãc da Curia. '.Metropolitana .!'.ta I tirantes)'; 10.") Qua1-t<'l d(• 1.0 Ba- dos menores e dos encarregados l § _...,..,.,,.._ ._.,....,.,._, ___ ._,_,.,.,,.,,,,,.,.,,=_,.,,......,~-- ~-~-~- § 
reirlão extraordinaria da Fe- 'ta1lliio de Gut;trdas. á rus Jorge dos mesmos. devem acompanhar!~ ·-"'··'""'''''··· ,-,.~=-~ § 
deracão das congregações Maria~ de Miranda ti aves&1 d» Av. Ti- j as suas turmas. Os presiden~es dos; 1§1 ~ 
'la'l de são l?l'ulo, na qual deve radantes, 110.s fundoe c!c conven- tn< ",cres deveu 1escte jit fazer as I g g 
tomar parte todos os presidentes, co c:a Luz (300 retirautes). To- )istas dos que 1·ão ao Retiro. \ § § 
das congregações da capital e cte- do~ estes pi:ed:ns aprese!'.tam opti- 1\;; turmas uo Collegio Archldlo- ! ~ ªª 
mai~ congregarlos que quizerem mr>o. installaçóer. o_s g1~upos es- cer~1~0. do ,,ºn?o E~colat "Cam- i § ~ 
corr.p;arecer. \ coJ<>rcs e os qnnrteis sno prectios :ios Salles , i:.o Conv, r.to Santo , § ã 

P"ovavelmente esta 1·eunião será que ~amam c- governo ele Estado Antonio do ~par~el (C. I. _M.) e i g ~ 
J pres'dida pelo Exmo sr. Arceb!s- de eao Paulo (mocterno,;;, amplos, do Quarte_l ao 1. B. O. sao pa- '§ § 

po Metropolit;ino. Nesta reunião m;,nttdos com (-Oda ~yg1cne). As ra os ma1or:s "a capital. Tam- 1 ~ g 
tratar-se-á princlpa}tnente do re- turmas da Immigraçao é do Ly- bem quem nac é congrr,p.ado pode I g § 
;Iro do proximo carnaval e serão ceu do Coração de Jerns sào de s, r r.on viJado p!lra fazer. Todos 1 ~ lê 
forr.ecidas informações pormeno- rn1.gregados cto Interior. As tur- dPv0n, 1evar !'tl'pa d~ cuma e tra- ~ ~ 
riz~das. mEs cjo Lyccu Franco B1 asileiro, ve.' ;·, iro. fi E 

-;::============================·~ ª Qt:ARTO DE HOR,A MAlUANO 
. NA RADlO COSMOS 

No dia 15 do corrente teve ini
cio na Radio Cosmol? delta caJl>i_·-
tal <148() kll.), o quarto de hcka 
<ia Federação 4as Congregações 
Marianas. E' o seu locu~or o Dr. 
Manoel Victor, congregado da C. 
M. de S. Oonc:.alo (homens). Es
se c1uarto de hora dará todas as 
info•·mações a respeito do Retiro 
do Carnatal, como seja~ o nume
ro de turn:taB, n desconte nas Es
tradas de Ferre-, etc., etc. O quar
to de hora é irradiado todos os 
dias impreterivelmente ás 19 e 
quinze minutos. 

RADIO CRUZEIRO 

1~ i 
§ = 
~ '1 
H •• ~~ 

1~ - - ·I 
ª ::

1 
Externato e semi-Internato. curso· Pdmar!o e Ginasial. Matriculas abertas. Estão i==,:_ 

ona-ndo as aulas do Curso de admissão. Preparo inteir!),mente gr-atuito. Exames na -
- 11inzena de -Fe~reil'o. Aceitamos transferencias para todas as series gmasia.ls. O ãt: 

1 lo acha-se situado no lug;ar mais alto e salubre da Capital e possue espagosas salas- '9 ' 
1la e 1worato1•i0s bem prov-idos, amplos sa:I-ól;ls e vastos -~teos para reereio. Novo G! li 

lll 'UO.SO edifício com todas as exlgencias da moderna·. peda',sogia e higieRe. . ·j 
!!l .?ião esqueçais, pais de familla, que .o melhor legado para os vossos filhos· é a for•' i 

1 
integral do espirita e- do cQração, Ciencta e virtmle. é o le$ que manti:ver&m ; 

. 

os Padres Agostinianos. .- · · · · · ·- ,.... · I~===·'·: 

Praça Sto. Agostinho, 79 (R_qa V~rgu_eiró) ::: Tel. 1~1348 , -
;tmmmmim:m1111111t1mnrn1imim1pmmc11111mmmin1111mm11111c11111111111ntj111111111111m111mumummmn1c1mornr111nmll111li11!2'Hflillfmml!lrnllfOltl'illiUllll11t•:-- l -============-::::-=====±=·===~=======-Além do "quarto (le hora ma

Tlano da Radio Cosmos, ha out1:o 
1 quarto de hora mariano na Radio 1 

Cruzeiro (1200 kilocyclo~), todos 1 

os dias, ás 13 horas, ~ cargo do 
Dr. Justino Pitombo, congregado 
m:1~iano, 

º NATAL NA CIDADE DE LUZ- Federa~ão 
As festas de Natal, na cidac1e\ Revma. ce!ebrou e.Inda mais dua,s i -

r: i D - s 9 !l,r- { ~·~ ~ 1~ f:) ~I 1flJ D VJ t1U ij;.rdUl ~ i fü .!!MI · li li 
., - ··- .... 

da RJ~TIRO DO CA'RN,\VAL PRO
J)tOVIDO PELA FEDERAÇAO 
DAS CO~GREGAÇÕEii l\'IA-

de Luz, Bisp;c-:1·o de Aterrado, ai· :M1-:5s·as, d:,ir.a~te_ as qua-e-s_ d!str~ [ o s e ~ i11, J1. 'li'\) 1 ... () s 
cançvsarn um euccesso esplen-1 buiu a Sag1 ada Commu,1~ão t -...~ .li.' .11,,1, ll 
cti·do. umis 300 crea41ça.s e ccnfer:,u o:r- 1 

1 
__ 

· · . L ··b . dens de tonsura. sulx\iaco·nat_ o ,i l Em uma cidade dll Ame1·1ca de, 1 ele exdcame.!1'G -<- com_ eçou :·. pas- A porta ab:riu-se num bnpeto 

graça 
lUANAS Fa.cto1·e.s v1w;os con 11 uiram · 4 s , ·'•·t , - - ·. · : . • . . 1 0. 0 .. 1 'pre.~by'te,·a,to a em.-na1,-- aH, Nvrtº achava-se na estaçao da sear: rap1d?.níentp de um para ou- e sem ,nau: expUcações: "aqui es• 

para is-:so: ª incança·. e ,Je.r ·~ · t d.a <l'oc"se , parte dos s·d· ~, t lad d · la nt· a Sent·a ·tá sua mala, Pa"re, n;,,e eu "0 Ahel 
C,)mo nos annos anteriores, a da-de do r~xrno. e Rev:no Sr. par e · . ' -~ " 1 e.srreda de ferro. no momento em ro o a sa co 1gu . 1 _ " "-"" ...., 

M Bisi,o Diocesano <hi At.;r-raJo, o ci·amei:it:tr1on. . 1 que ia nart!r O trem, um jovem medo de entrar no quarto onde na esta-çã<>", e !l.(lcresrentou: "se 
Fed•.'ração das Congreg~r,óes a- . . Pre~1dn1 ta.mbem o Jantar do.s ,.. . h . 'l b' t M 
l'W-llas de São Paulo, por ordem do d,:.sempenho foltz das comm1s- pobres qt;tt.ndo fal·;·,·am O Exino. i l.lem vestido, com todos os s1gnaes se ac av~ aque. es o Jec os. as quizer eu mesmo o levo em meu 
"",x~, .. o. Si·. Ai·ceb'"po está \_Jro- soes que -se ·enca:'regara.m da ar- Sr D,: Jo'rn Gomi-de Le'te J'ulxlde quem ia v!P._jar. Só esperava o sua censc1e11c1a come(?GU a des- carro". 
,., "· "" :rn1qã:o do pre;;e•;:o, do reperto- · · . ·. ' ' ' ·• · · -- . . pc•-tar· viu 'que era ob1'igado a 
m"vendo a orgA.nização df varias rio music:ll e de' todas ,ts outra,; d,e d1rerlo <la_ comarca e o sr. O!l· 'arem. ii estaçii.o estava apmhada. · ' O Pa-dre entrou no automovel, 
turmas de Rct.iro Fechado para · w.alc!-o Baptr·sta Leite, a<;ra,:ie- L~go que se oúviu o signal Peter restituir tuclp o que havia rouba- e, sem nenhum dos dois dizer 

iniciativas que se :;cguil·am acm cenclo. Por fim usou da pa.hi.vra K !' lheu para baixo do seu do. Il:ntrou,; e aD do)>rar a batina ma:is ,palavra, rum.aram para. a 
co!:1gordeogsados0!i _cmo1ª1rg:ir~eng~~;os ·_p· or or- festejods do Na).tal_; o e,o;:,lrito ;-·el•- Sua. :E<JxciR. Rilvma.. . • e ,er, reco d . l te percebeu qu,e no bolso havia uma casa do doente. 

n" g,o.so a .popu açao. Acre~c,,nt2- As <luas hovas da ·tarde é, llln- amplo soln·-etu o uma e egan va-
del, das autoridades devem fazer se, tambem, que para eese d·,a, 1 da. Sua r.:cc\,. Hcvma.. qua d'~- Use que lhe estava ao pé, esquei- c::.u:a. Na oarta um endereço co- Percol'l'idos uns tantos kilome
o seu Retiro Feé11ado cóilforme I Stia Ex.eia .. Revrna. :' Sr. Bit-po < i·ibtw na C::theú:·al pre';en te>'; cl.J ! rDUºS() rapidamente ·do meio da nh•.cido · Estrem'=ceu - Senhor! ex- t,·os, P<'tei pár,. elf"<~tamente â 
<i'statuto expresso das regras ma- marcara ª_ rnaug-u1·aç:t0 do ma· i· Nat,al á., c:·,·.ançaB após a ce.rimo- 1 niuttidão opprimcnte e todo sa-_ clamou, foi por i0 so que eu arre- po1ta de uma ca,'liµha pobre, ·onde 
riaras que se acham no Manual. jestoso zimbo,·io d!l. Cathodral. r1:a. d·a :·:n::ivaçil.o da.s promessa.-;: tisieito, entrou pe.ra seu-·automo- batei esta mala? uma velha espera' o .conforto da.: 
p~,·a que todos os congregados Após ª cel~brnção da M'B::'ª '.1.o cw bapt!-~r,,o e ás 7 horas dá ª l ·nh d - f u d • Seu carro esk.va â porta. To- religião, para passar desta a me..,! 

. . Ga,llo, no dia 25, Sua. Elxc1·a. 1:>e•nçam do s. R. s~or--·-º"'º i vel. T1 a si o tao ac apo e lh 'd · 
!}Udessem fa7.er fJ Retiro foram 01- ---~-~·=- . rar-se daquolle objecto! Come- moe• a mala, correu ao auto, e or VI a. O Padre entrou e Pe-1 
gani7adas 10 turmas, a s<tber: l.ºl "'i'Elliiitif.i\:.lmíl~~~~i:miliEE~ii."Jl~2EilC~J.mllmi!:Z:: . .,,~~-~ i ÇCJU Jogo a fantasÍ.il.l' sobre as coi- pRrtm a t'.)l!a !1ressa para a ci- ter ~cou abysm:ado em suas co-{ 
Ly:<iu do Coração d<' Jes1:s (1.000, 111 ""•'. -.· • .- -~;·~~:;:;'; •·•• lisas boas que havi_-a de encontrar ldacfo vizinha·, onde havia roubado gitaçoe.s. Todo seu passado sur-i 
retnantes). 2.") ImmlgNc:ao (2.0~0 i os l\1ET F"ORPS PR r.;-ços naque!la mala. Não precisava de a mala. J giu em um momento deante de{ 
ret;;antes); 3.º) ,C~lleg;:;

0 

_Archt l . ~JL; 4 d lL!..- lcoisa alguma, vivi.a d€ roubo, m:s • Parou na_casa do Vigario. o seti:5 olhos. A !'llen!nice, a pri-
nicc<>sano (300 rnt1_ran.e l, 4: ~ J : r,,gora teria um augmento de cap1- ?aure estava! prepal'ando uma ou- meua communh.ão, a felícidad<t: 
Lyceu Franco Bras1lelro (350 te , E A l\1ELffOR QUALIDADE JtaJ.. tra mala para v~ltar á estação e quP gozava ao 1~-do de sua mãe .• 
tir;;,_. ntes) ; 5.". Collegio s_ antªo Agro· s_-1 Chegado á casa' lon!?e da est0,- to..'l!ar o outro trem. depois as . infideltdades .• • a per .. ; 
ti (100 t nte ) 6 ) G u 1 - 1 dição. ·, a mlser!9. ... nno ~~ -ira s ' ,, ,, . Castanhas, Fig-os, Nozes _ Vinhos, çã;:i, lançou sem, novos despojos -=-:-. --:-:::--:-:=-::--'-::,---------
po Escolar Cal!lpos S?..,es ' a . 1 soi>re o leito e preparou-se para Emquanto-:estava dentro o S.."t• 
r~Ji São Joaqul>n, travrFsa d@ r~a \ Fructas, Biscoutes : j O inventario. Havia dentro do peu -cerdote, Pedro per-eebeu que a: 
Liberdade com a rua da Gloria ;: doente suspirava pela volta do seu 
·(500 retirantes); 7.ª) Convento ' i:: . thesouro coisas uteis: meias, ca- filhc ... Peter nã:o pol!dll re~.tstir ... 
sa,1t-0 Antonio do Pary (500 con- E l\-A P Ü R J Ü · M Ü N TE N ElQ R Ü 1:;1 1 misas, um ~ar çie sapatos~ um li~ Era o filho proctigo. :Entrou. Foi, 
grerados): 8.ª) Oymnario São RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Pliene 7-0035 ' vro que parecia de oraçoe,~. e.·· recebido pela mã-e da terra e ~lo 
BPnto (200 retirantes): 9.ª) ff ! que_w. tal~ dk~era! um.'.l batina e Pa~ do Céu. A velha Mãe morr:eu-
"Quartel "Centro de lnstrucção .:.1 uma. sobrcpellz. deixando o filho reconciliacto coi:a 

ME R e E AR! A A V EN IDA. . Ora. essa! exclamou Que uso Deusa 
: : pócle ter tal ot'.ectol Assentou-se ~,,. 

A maior necessictade de São 
Paulo, no momento, é um diario 
catholico. 

O jornal mais proximo a pre
encher essa lacuna é o 

"LEGIONARIO " 
Prestigie a sua leitura para o 

AV. BRIG. LUIZ ANTONIO. 2.0:)8 - (Em f1•cnte á Igreja 
Imma.culada Conceição) !'lWN'E 7.5,153 

distribuidores da 

1~1ANTEIGA "BANDEIRANTE" 
(A nata das manteigas) 

· 
1
1 no leito e poz-se a rir a vontade. 

.z Depois reflectiu: póde ter dinhel-
- ro nos bolsos.,. Entretanto, no-

tou. que havia uma caixinha. 1 

bem cte São Pa1J10. J f.ll!rtliGl!llffl'l1&2CE~~~"!::·;;:::;'2G:'i'-·-'.c"'~!:·-:J-, .. r.; .. :'r:,:.'::,.:'.c-:~:'.'=-._'.:icr':!.;;;:;J.,~.-'-'M!::,·'-'!";~=~~-

Ab;·íu-a, em132.llineceu Tinha sido 
coroinha e viu logo que a mala 
perLencia a um sacerdote que ia 
levar· os sacramentos a um enfer
mo. Saiu fóra do quaito em gran-

Filha de Mi.ria, animada · de 
umu. piedade profunda, · procura, 
ensinar aos pequeninos a doutri
na de Jesus Chr.isto. esclarecendo 
as intelligencia.s infantis.no· estu
do do catecismo. 

A semente lançada em·;- terra 
propicia por certo um dia fructi
fic,ná. 

============~==,--,--======::.::====--"-;-----:===-:-.=-===;;--;:::;============== 
ADVOGADOS 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
aua Qtilntino Bocayuva _ N.O 54 - 3.0 

- Sala 323 -- Te!. 2-7276 DR. FRANCISCO P, REIMi\O 
HELLMUSTER 

Dr. Milton de Souza Meirelles Rua São Bento, 224 - 1.0 antiar ·

Rua. Quintino Bocayuva N.0 54 - 3.0 Sala. 3 Phone 2-1543 - S. PAULO 
- Sala 319 - Tel. 1-0035 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé N.0 3 - 2.0 andai· - Sala 13 

Bit, PAULO MORETZSOHN 
DE CASTRO 

çla Quitanda ~-º 139 - 2.0 andar 
Phone IHJ769 - S. PAULO 

Joaquim P. Dutra da Silva 
ltúa Benjamin Cou.stant, 23 - 4.º andar 

·~ Sala 3$ • Phone :l-1986' - s. PAULO 

DENTISTAS 

DR. CARLINO DE CASTRO 

Pelo curso de doutorado da Faculdade 
de Pharm. e Odont. de S. Paulo 

Cirurgião Delltista diplomado em 1914 

Ex-dentista do · Lyceu coração de Jesus 
- Especialidades·: Pivot&, corôas, Pon
tes, Dentadu1•as. anatom.icas e sem abo
Qada palatina. - Consultas: Das 8 ás 
12 e das 1.4 ás l9 noras --Cons.: Rua 

DR. CARLOS l\lO:RUS DE ANDRADE Dlreüa, 64 • 2.º an<lar • Sala 7-7 A 

R'IUI, Benjamin Comtant, 23 - 4.0 andar Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499 

- Sala aa - Pbone; 2'-1986 J s. Pauto 

,· ., 
~- .... 

)', 
I 

·Afrialdo BartholÓméu~ 
Cirurgião, I>entista 

UADIOLOOIST."> 

Pe1a Escola de Pharmacla e Odontologia 
de S. Paulo 

CLINICA DENTARIA EM GERAL 
Ralos X - Diathermia - Infra-Ver
melho - Coag-ulação - Trans-illumi
nação - Vitalidade pulpar, etc. - Tra
llalhos por cartão, hora ou orçamentos 

RUA MARTIM FRANCISCO, 97 
TELEPH. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 
CLINICA ·GEitAL 

Dr. Celestino Bourroul 1 
Residencia: LARGO S. PAULO N.0 8 1· 

Telephone; 2-2622 

Cons.: RUA QUr:i:-JTINO BOCA YUVA 1 
N.0 3tl - Da.s 3 ás' 5 .b.oi-as ~ 

n-._ 
) . 

.:; ',• 

GlCNECOLOGIA 

'pr. Barbosa de Bai-ros .. 
' Cirurgia - molestias de _senhoras 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205 - II.º 
- Predio Itaquerê - Phon~ 2-2741 -

Res.: R. Alfredo Ellis, 301 Ji Ph. 7-1268 
Consultas das 10-11 e das l4 ás 17 -

· Sabbados, 10-11 

HOMEOPATHIA 

DR, REZENDE FtL:Ho 

t;ons.: Rua Senado; Feijó, 
7,0 andar - Pho~,e 2·0893 

Das 15 ás, 18 horas 
Resid.: P.ua Castro Alves, 

.Pho11~ I-816l 

205 

597 

_PROFESSORES 
P1:of. CALDEIRA FILHO 

Ex-aluno dos profs. Philipp e Mme Long, 
de Paris - Professor, por concurso, do 
Curso Fundamenta1 ela Escola Normal 

Modelo de s. Paulo. 
Lecciona Piano (todos 'lS gráus) - Teo-. 
ria - Historia da Musica - Organiza• 
ção e Direcção de Orfeões - Francês. 
Alameda Barros, 115 - Tel.: 5-1360 

ENGENHEI];tOS 
AMADOR CIN:J.'RA DO PRADO 

Engenheiro Architecto · 
·UilPJSill 'SO]_gill[O:> ''llSO!-'ilrra.t um~::Jil!j]lfl.l\l' 

cias collectiv:J,s 
Rua Libero Badaró, 641 ,- São Paulo 

Lêr e propagar o 
M34iUMef# _ fMtY 1§S5 

LEGIONARIO 
lllil if.) í!!MMWS-: § g 

E' DEVER DE TODOS 
()S CA'l'HOLICOS 



l"iota Internacional 

• 
Até a primavera ,.~m.~ir~, .. -~*\ill-3t-à!~!t.&:~~!lll:f} 

.
i_qjX!,··nev Sa.ies ...• ~- T r ··- ·=,. ct 

_ , ANNO XHI I SÃO P:AULO, 21 DE JA-N:E+RO DE ·1'940 NUM. 384 
!A :tensão v~rifi;ca,dia Jdura,nte a •semana ;passada, l!la _Befl- 1 

:gica e na HoHanda, cuja i,n,;a,são pelo Rei-eh ,pa-recia l>mmi,nente,. 

· ::~~~~~:~º t~·=lt:imii::uª·e: d~s;::~: ~-~ot:! i!~::-;!i~lt:· f;~~- =o Extremo Or1·ente e1·xo ~a d1··pt111ac1·a mun~1·a1t)· 
:::ri:tssu::!~c~:~e: ~~:~i!,ul!lJoar=·~i!tr: :::u;!t

0
er!~, c;~:ci~~: . . - f . _· ·_ : . . . __ ; : : ·.: : : . . i_ ·: _ : : · ·• f 

!l)ropugnador d-0 auxtlio á F-inlan.dia, emquanto ~m ter~a e no ma,r 
a guer.ra com a ALle<manha: iprosegue no me~no diaipasão exas
;;p.eramte - ,com o sa,m,tf-i-cio 'de bens e de v-i{las sem re=-ltado 
- tudo .isso •caracterizou .mais ,uma vez, de ;pma manei-ra \.r.r1-
tante e i,nsu.ppor,ta,vel .o impasse da guerra a,cLual, da gue;ra 
de nervos. b 

Nada ·se faz, JJ.ão -ha uma -ini-ciativa vigirosa, a tal ponto 
4:ue a imprensa }ngleza, reflecti-ndo a opinião .publica, está a exigir 
-:insi.stentemente o refor.ço e ien't:emsifkação da :,guerra economicll, 
111a espexança d·e abi:eviar a du::açã:o do -co!lf!\lcto. 

Levada ·pela pr~paganda do governo Chamberlain, a opinião 
.pubH-ca, decidi<iamente fa'l'oravel ainda á guerra até a vlctq:ia, 
espera os f.ructos. da g,ue!'l'a economica. -

Dtai,iamente os jor-naes noticiam ma-iore-s difficuldades in't,r-
111as ,pa:ra a AHemanha, sem que ·di-sso ,resulte nada de positivo. 

Só na F4n,and;a, -se faz verda,deir/Lmente a gtl'erra, .com as ip:.-o
rmessas repeti.das de auxilio extrangeiro, q·ue '!não toma fórm·J 
capaz de decidir d-a luct,a,. Assim os finlandcl!es i.rã.o se exgot
ltando aos ,pou:cos ,contra: a:s forças 1nfi·nrta-mcl}te supe::-iores em 
amm.ero e crnuru.çã;o, pa-i,a JJ.a prJma.vera proxima verem· sua .pa

_.itria domi:na;d,a ,~los :.-ussos. 
Até Iá, ,com o a·specto a:ctual 1la .gu.erra continental, nacla 

\haverá d·e no:v:o, e os observa-dores mais tmpa11ciaes ipvevêm, 
J.Para a Escamii-navia, 1Um .destil!lo identfoo a'> · da Polonia, c~m· 
os pa-peis dos aggresSQres i>iwertldos: atacando a Rµ13si,a e parti
cipa;ndo o Reich da [)artHha dos te·rritorios conquistados. 

E mais uma vez Cha:mbe'l'latn e Daladie!' d~lararão que o 
dmprevisto do ataque impossibilitou qu1,1,lque:· gesto em auxilio 
,dos .paizes aggred;idos· ..... 

. As i-nstltu:i-ções ct-e l'n:i
c.iativ.a parti:cu.lar 

Transcrevemos do "O Diario·~~ de Bello 
Horizonte, o excellente artigo qu~ 

nossos leitores· vêm abaixo:; · 
• As instituições de' iniciativa 

particular são grandemente va
liosas para a vida de uma nação. 

Os governos que confiam na 
organização teem todo interesse 
em procurar sua eollaboração, fa
vorecer-lhes o surto e animar 
sua continuidade. , 

O mesmo não se dá com os 
governos que co'nfiam sobretudo 
na direcção e na acção puramen
te pessoai dos dirigentes, arro
gando a si toda e qualquer ini
ciativa de bem publico. 

Entre dlrecção e organização 
.ha, pois, uma differença funda
mental. Não que a direcção dis
pense a organi.zação, ou vice-versa. 

1.0 - Se o governo deixa por 
exemplo aos particuiares, alguma 
iniciativá no tocante a obras eco
nomico-sociaes, be,neficentes, etc., 
muitos espiritos naturalmente ta
lhe.dos para a acção, desejosos de 
trabalhar para o bem do proximo, 
TERIAM O QUE ,FAZER. E po
deriam auxiliar a obra governa
mental. 

Ha tanta gente a quem sempre 
sobra um tempo d~ lazer que fre
quentemente é d('lstinado a taes 
actividades. Muitc;is até sacrifi
cam-se por um ideal que os ani
m.a. 

Essas a1mas SJ1dentas de agir 
para o bem dos semelahntes po
dem então continuar a tradição 
cios abnegados apostolas do bem 
publico. 

O que queremos dizer é que, 
na vida de um povo, no conjunc
to de suas necessidades, não se 
Pode prejudicar a ORGANIZA-
Ç:ã.O em beneficio exclusivo e 2.º - Ha tempos, estivemos em 
absorvente da DIRECÇÃO. uma cidade onde grande numero 

A DIRECÇÃO tem um cara- de profissionaes.,de certa activi
cter notadamente subjectivo: hoje, dade não podem ser favorecidos 
em tal repartição, em tal gover- pela legislação de previdencia, 
no, em tal administração, ha dadas as condi~s em que traba
um responsavel. Amanhã, mudam- lham. Ora, uma peque.na institui
se os homens. Ficam, porém, 9s ção de benefice1tia, com uma ins
obras em que estavam empenha- piração e acçã genuinamente 
dos. chrlstãs, abriga aquelles profis-

A ORGANIZAÇÃO é objecti-va: sionaes que se 0rnavam seus as
mudam-se os homens, porém a saciados, mediante um modesto 
sua situação deve continuar e plano de contribuições e de bene
progredir. ficios, amparando viuvas, fazendo 

Temos visto tantos casos de I funeraes, dando remedia aos doen
emprehendimentos e- planos que tes. O presidente da associação era 
não vingam, justamente por cau- ph,armaceutlco e facilitava tudo 
sa da mudança de seus directo- aos associados. 1 Outro associado 
res ou propugnadores. Então, sue- era chauffeur e conduzia o medi
cedcm-se as reformas. co á residencia dos doentes. Po-

Mas, ·estamos falando de insti- demos até citar, o nome da clda
tuições de iniciativa part-icular. E de: é Diamantipa. 
falamos alguma coisa sobre orga- Entretanto, associações assim, 
niz&ção e direcção não sem moti- em todo o Brasil existem. São, em 
vo. ger:..l, estabelecidas nas parochias 

Em uma nação organizada, o e dirigidas por, operarios muitas 
Estado não absorve actividades vezes. I', 
que podem e devem ser attribui- Nas capitaes tomam sempre 

E~pe_ci.:3-lmente, n? terr~no das Se fossemos ;:lembrar as insti-
das ou conferidas a particulares. , maior vulto. 

insti~uiçoes eco~om1co-sociaes, ca- tuições meramente c~ritativas, 
ritat1vas,_ beneficentes,_ etc., a obra bastaria 1embràr as conferencias 
dos particulares tem sido marcan- vicentinas 1r 
te no mundo inteiro, · J __ 

Se fossemos citar ca.sos conhe
cidos e tecer considerações em 
tôrno dos mesmos, iríamos bem 
longe. 

Els porque vamos procurar re
sumir nosso pensamento, a res
peito do que estamos tratando no 
presente artigo, em duas razões 
bem simples. No primeiro caso, 
trr.t.~.remos de uma razão que po
deria parecer theorica Irul.S que 
se pode aferir muito praticamen
te de um aspect.o da psycholog!a 
popular que sempre se esmera em 
auxiliar os que procuram resol
ver situações de extrema necessi-

. dade ou com vistas em alguma 
utilidade em prol do povo. 

A segunda razão será apenas o 
l'elato de um facto observaào par-
~t.e. 

As dua.s simples razões que aci
?'.11ª · foram expostas, ao que nos 
!larece, esclareqem o ponto que de
fendemos no I/l'esente artigo. 

A iniciativa particular é o mais 
precioso elemento para a collabo
ração do povo 1com o governo. 

Ellas antecipam soluções, re
solvem problemas, preparam o 
ta-abalho 

0

do Governo e até o com
pletam. 

Novos tempos, novos proble
mas. Sempre-:vae na frente a ini
ciativa particblar, espontanea e , 
cheia de espírito de abnegação e 
de desejo de &e;vir a todos, consci
ente e certa iila maneira de agir, 
porque nasce 1:Urectamente da ne
cessidade quti'. provoc.a. uma re-
acção,., (l 

Varias gerações de imperadores chinezes galgaram a escada ria de marmore que apparece 
no cliché acima, para rezar pela prosperidade de seu povo no templo do Anno Feliz. 
Esse majestoso edificio é todo revestido de fini~1simos azulejos que contrastam com _o ouro 

de sua cobertura. 

A evolução da situação poli· 
tica no Extremo-Oriente vem 
sendo seguida com .attenção 
por todas as chacellarias euro· 
peias. 

um golpe conjuncto nipp-0-rus- Russla a actual e ris e eu
so contra a India, eventual- ropeia. 

Cada vez mais claramente, 
se delineia, a possibilidade de 

mente apoiado pelos gandistas. A diplomacia allemã p:trece 
Tal golpe infligindo um pre- ver com bons ol)los e favore
juizo irreparavel ao Impe1·io cer activ.amente tal even,uali
BrHannico, se fosse bem sue- dade, da qual ella tiraria va-n
cedido, decidiria -em fav0r da tagens inestimaveis: a) a In-

============ 
R!;!dactor do 

seguiu 
LEGIONARIO 

oara o "f t" · ron -
que 

Foram convocados pelo gover- para a França o nosso redactor, 
no francez, doze reservistas que Sr. Jean Foucque. 
exerciam suas funcções no Bra• Jean Foucque é Congre~do. 
sl1. Entre outros, partiram para Ma1iano na Capella de Santa Lu
a França dois missionarias: os zia e antigo alumno do Lyceu 
Rt>vmos. Pe. Eleazar Bronze O. C. Franco-Brasileiro. Era actual
e Pe. Chabanon O. M. I., res!den- mente alumno do Mackenzie Coi
tes no Rio Gmnde do ·Sul. Tam- Jege e ardoroso co:laborador da 
bem por contarem menos de 30 Juventude Universitaria Catholl
[:nnos foram chamados ás fHei- ca, participando dos seus circulo, 
ras do exercit.o, dois Irmãos Ma- de estudo. 
ristas, domiciliados em São Pau- Dia 12, ás 9 horas, foi celebra
lo: Irmão Chopard e Irmão I do o Santo Sacrifício da Missa. 
Fonbonne. na Capella Franc'-za, por inten-

Pelo mesmo vap0r, embarcou ção dos reservistas convocados. 

-~ 

YENDA_AVULSA oo·~ 
L E G I o·N'A RI O r 

e ONFORME avisamos em nosso ultime, nume1·0 o preço 
da presente e das futur.as edições do "LE&lONARIO", 
será. de 

'$300. réis o ~xemplar-

Enti·etanto, será conservado O PREÇO ACTUA:L DAS AS
SIGNATURAS - 15$000 annuacs - 11ode11do as mesmas se
rem tomadas corn nossos agentes, ou por carta para a nossa 
gerencia - Caixa Postal 2. 849 . Em São Palllo, pelos teiepho
nes 5-1536 e 2-7276 •. 

l 

Todos estes estiwram presentes á 
cerimonia religiosa, que foi as
sistida tambem por grande parte 
da colonia aqui domiciliada. 

Na noite de 12, todos os con
vocados embarcaram para o Rio 
de Janeiro. O vapor que os 
conduz á Europa, partiu da Ca-
pit~l do paiz no sabbado, dia 13 
do · corrente. 

glatél'!'a socsobraria talvez -de-:' 
finitivamente; 'b) a França fi·· 
caria. pois, isolada; c) a It~
Iia, vendo a Russia expandir• 
se na Asia Central, sentiria· as. · -: 
mãos livres para .agir nos Bal •. · 
kans, e assim a .alliança teúto
russa deixaria de contrariar os 
desígnios :expansionistas do 
fascismo; d) a Allemanha,' di. 
vidindo entre a Russia e o Ja• 
pão os despojos do Imperio In~ 
glez, arranjaria meio de con• 
ciliar esses dois ir-recoucfüa• 
veis inimigos, e de, ass-im, con• 
tar com o apoio de ambos. · 

Tal plano gigantesco envol
veria, é obvio, a necessidade' 
de resolver o problema chinez 
de modo satisfactorio tanto pa• 
r.a a Russia quanto, para o Ja• 
pão, tanto mais que a guerra 
sino-japoneza é em grande par• 
te uma guerra entre o Japão e 
a Russia, travada em territo• 
rio chinez. E', pois, :em torno 
da pacificação da China, que 
gira toda essa immensa som
ma de interesses. 

Assim, o binomio totalita
rio Berlim-Moscou consegui
ria ,agrupar em torno de si as 
principaes potencias "anti-ko· 
mintern'", ou, em outros ter
mos, a Russia adheriria ás po
tencias "anti-komintern" ou 
seja anti-russas. 

Vejamos qual será a reac
ção franco-ingleza contra tal 
plano. 

Nova Dírecto, ia 
da União Catho
lica dos Militares 

do Rio Grande 
do Sul 

No primeiro domingo do mez 
corrente, dia 7, teve lugar, a posse 
do novo Conse1ho Regional da 
Un1ão Catholica dos Militares. A 
metma effectuou-se ás 21 horas no 
Salão da Associação dos Profes
sores Catholicos, á rua Marechal 
Floriano, 72. 

O Conselho Regional é com, 
posto pelo.s seguintes unionistas: 

Mesa Direct.ora: Pres. Cel. Dr. 
Juvenal Feliciano dos santos; vi
ce-presidente, cap. Severino Som
bra; 1 .0 secretario, cap. Olmiro 
Búrba Saraiva; 2.0 secretario, cap. 
Eduardo Corrêa Machado; 1.º 
thesoureiro, capitão Antonio Fer
reira da Costà; 2.º thesoureiro, 
Asp. 'Zielli nutra Thomé; director 
do Bolletim. de Publicidade, cap. 
Dioclecio de Paranhos Antunes. 

Membros do Conselho: - Cel. 
Rar) Vieira da Cunha; tte. cel. 
dr. Antenor Gronja de Abreu: 
cel. Aldo Ladeira Ribeiro; majo
res Antonio José Coelho dos Reis; 
Rinaldo Camara; Aure!lo da Sil
va Pi e Oiogenes Brasiliense Pi
nhe;ro; caps., Osorio Tuiuty 011-
vei~a de Freitas e Riograndino da 
Costa e Silva. 

Assistente Ecc1esiastico. Pe. Luiz 
Sartorl. 
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• A.~ ••• v .. , .... ,JOs Jor1aHstas tathoHeas da frança e a 11erra 
tinua e. di:vulgar deta.Ures so-J:>:re 
-a ,perseguição . .f-ett.a, na Polonia, 
contra a Igreja Catholi<:a. A 
-ma.iorie. dos P,adre.s ,polacos f.o
·!l'am presos, enviados a campos, 
-~.,.JCOllceutração ou deportad.oe 
para iocaes onde são S:Ubme-tii
dos a ,trabalhos forçaoos. M,ais 
da a:neta,de das Igrejas fo:-am. 
ifecha,dM. · A Igreja de Ma,Í:-ia · 
~ren,a, cem P.oon-aI1, foi_- ,co ii
vél'tida em "musi,c..ha.ll:'!. A es
cola de ipoli-cia se instailou no 
collegio diocesano de. mesma oi
tlade. As Imagens dos Santos· 
foram !Profa.nadias. 

E_m que zona da Po:lonfa ~e 
deu 1-sto? Na zona -russa, sem 
duvi<la, onde i-mpera o commu-
111.slno atheu? Não, na zona al
lemá. Que differença •existe, en
tão, entre a ;poli.tica -religiosa 
tlo governo r.usso e a do ~9yer
:no allemão? 

* Não podemos deixar de cha-
:rnar a e.ttenção de nossos leito
ires para a intensa rpropag.an{l.a 
espirita ·e '.l)rotest:ante de que São 
Paulo ·está. sendo .theatro. 

Em •um :pequeno jornal espi
rita, ,lemos e.inda recentemente 
um avi-so no -sentido de todos os 
espiritas, no proximo recense'L
mento, declararem suas crenças 
e não se dizer.em ,cathoUcos. J>. 
razão disto seria a necessidade 
de ,most-rar que o Brasil já não é 
'(?) o -pe.iz essencialmente catho
'lico de outr'ora. G:-aças a Deus, 
está muito longe de ter attin
gido :tal 1,ntensidade o trabalho 
do espiriUsmo ne9te sentido, 
que se possa. receiar que ell<.'3 
e,presentem dados concludente 
neste -sentido. Em :todo caso, ta,! 
e.ttLtude ,prova bem a confianQa 
que eHes têm no resultado de 
.seus ,esforços... ou n-a in&cla 
dos catho!icos que ainda não 
souberam attender ao a.ppello d< 
Santo Padre, ingressando decl<ll
damente na .liça, ,contra o pro
~estantismo e o ·espLritismo. 

* Não pode passa:- sem um re-
gistro especial a attitu<le dos de
putados francezes que casaara.m 
-. mandato de seus ,college.s com
muni-stas que se haviam recusa
do a ;pegar em a:rmas. 

Contra quem \.riam luctar os 
e.Uudidos deputados communis
te.s? Cont:-a a Russia? Não, uma 
vez que a França nem sequer 
irompeu suas relações di-plomati
ca,s com a URSS. O u,nico i-nl
mlgo fra.ncez é a. .AJlema.nha. 
ll'oi, pois, contra. o nazismo que 
os communtst.ª'9 não quizeren:n 
iuctar. 

Evidentemente, o facto é dig-
1110 de nota. 

A _ a:ssoclaçã;o · dos püblioisfus da, da qu·al 131 Pólónla foi v.icti-

1 
ae_ sua Santidooe o .t'àpa;, do confii'maç!to, na ia.ggz,~açao da,s·.' esta mésma v.erdooe catholw& 

catm.ohoos, ·em lfu-aalça, Nl,Il~ á ~?--. !J?O'l' ;pa.rte da A-&manru,., :pre;Sldente do~ Esta.elos Unidos. fot'ÇJ'l,s do paga.ni.smo: · O a,n\i- - ;têlm conacienci.a de p-Oder re- -
!i.m:p,rensa ium m,a;n~festo soàre a _co:}1ocou ·a França e a lng.1<1,- ,ios 1SOberanos e chefes de E:s- c:àtholicismo, que fio.r.ma o nu- :petâx iho.je o vcclno clamor 41.-&, 
aet1:1'!1,! gu~re., 8'8Sig>~9-;por,~;,,r--. :<tar.r-a ,na obrigação de pega-~· -ta.do de Europa do norte, não cleo da dout-i:ina nacional-socia- seus an.tep;i,ssados-~ "Ges:t,ai D,el· 
soruLiide,qe,s oo d~e n.m ··cm armas. c~.:1'·:'.,m notar que obstam.te es razoavel-s esforço~ l:i.sta, se soiidariza muito n~u-' -41~r Ft~~". · 
meios. jornatisttcos d-aquelle.- os dirigené-1, Q,1lc.:1ães tinham do go~o italia,10, não ob~- r.ahnente-·com o athei&mo so-vte- 3.0 - cr.óm- ·-eno!'me -enthusta,s-
;paiz. sido .prnvinw.os, <le hei' multo t-ante a;s a:ttitud2s -::,c,1Stante- tico ,nos crim:i:noso,s attentado• mo, a C~p01'açiio dos Fúbll:cis-

E' oppo:-tuno e :tntere-ssante tempo atraz, que qu·:>.lquer v•c- · monte co,ncHiator::t'J de que o;- contra a._ ca.t:ho-Hca :f>-ol\>ruia.. A tas CathO'ftcos se la,nça em d.,,_ 
tra,nscrever a.qu1 ais doo~,ç.ões ·:}end;i; praticada co~tra a Po- poli-ticos framceze$ e i:1gleze~ .idmtidade ·da-s herestii.s se vet'i- fesa. da pa,tria e os- q-ue, <lentte 

.coq:,,tidas nesse dOC'Umaruto. 'l~nia ace.r:-eta.ri.a. esta reacção. nã:o ,ces;,~ de dar provas - . :f:,ca :p,ed'a :id-enti<lrule ·dos cyn1s-1 e~les, não estão em ;airm~, cou-_ 
E' o .s~n.ie o teor do mu.-. ÉHes GQ.11:heci,a;m os pactos que até á i-mcpiiw:leneia. Jama,is "tão mos. s1dera,m-se coono ,mob1ll-ze.do : 

nif.eiste-: ,' _ ~.11tem a esse; <r~eito.. -f.orte -résp&nsabilida"de foi as- Assim, o ,coni'IINlto que já en- para con~r· a seu Sll:-viço 
- "Deam!t.e . dos acront-e-ci,men:tos A a;gg,ressão-:'do dia 1. 0 de Se- . su•miua ,com maior delf.beraçã:o. ·s,angtren-ta a EU,ropa não. é se- ,sua wctivi<la,de ;profisslon,a,!. El• 

q•u-é ffe desenrolaln desde o dia: ·t-embl'.o· de 1~ ,const-ituw., pois, o.ppon.@-.se a: ll1n ,t~i::,:µi:da-cluso não <Um ,episodio do eterno as- Jes d,Lrlgem ao chefe do gover• 
1,0 de Setembro, a -Co~oração' ~,ão sám.-e.irt:e ··ill'm!L provocaçíio crime, os 0;Ui~os têm, o direito sa.lto -que a-s força,s do mal des- no a. ex:pressão de :seu abs:>
~1-0s ·Publ.·i-clsta-s Càtholrco.s ....:. con.t11ru a Pofôni-a, mas tambem <i'e diz~r qu.e se enqua-dra,m dim- enca<lel:àim contra a· verde.de cJJ.- lut,a devooaan&1;to. E1les saudam 
q,ue ag,r,uip!ai lll.OS seus doi:s SJ<n- :v,ma;. rp.ro:voca.ção .co'!l,tr.a a Fro.n- _tro d~ oondisões .,q:ue a t,radi- th:o!ica e a ci,vjli-zação que el-1-a com ,respeito ,e affecto os che• 
-dsicatos ·ma}s de 700 escri;ptores· ~a e a I-nglater-c·a e ii:'lmito, por- '·çil:o- constante -da J;greja está.be- fu,ndo·u. fes e os soldados de nosso me.ir• 
.,e jo11nailistas ,cathoJi:cos :f.r-.ance- tanto, que. se d:i:ga ao amm1'!o leceú para urna "-gu·erra j.usta". E' este ·o mo.tivo pelo q=l os ni.fico exerci-tlo. EHe se firma ,na,. 
z_~ - item a affi,1•mar o se-,:civi.Jlzado .. _ A Allema-nha qu!z 2.0 - A ,violação da.s :noções 

I 
francezes - embora. co-nfessan- f:-.ater.nidade-f.ranceza, qu-e de3e

g-mnte: a g,uetll'a. El-la a qui-z, nã-0 obs- f,wn<lamenta,es da mo.:-al e do di.- do cla11aimente que elles pro.prios jam iconttruue lea;l e estavel em· 
1.0 

- A aggressão premedita- tante as insi·s-tentes :solicitações- re1to ;e,n:contra, a..lém disso, sua ,nã-0 estão sem falta;s pa,ra com todos os domi'Ilios, pa,rti-oulal!
melllW no domi,n,io sociail. 

o\ destino das nações escandinavas .estã intimamente ligad.0,1, Reconhecendo-o, a Suecia, Noruega, Dinamarca .e 
Finlandla 1reattzaram varl-as reuniões para discutir sua atti tude commum, depois de deflagrado o confllcto na Europa, 
pois da sl'rte de uma dependia a das demais. 

P rém, depois que a Flnlandia foi ameaçada e atacada pela Russia sovletlca, outros preferiram fazer como a ave~
truz: esco der a cabe.ça para não ver o perigo. 

A Cor.poro.ção e:&prime o de•·. 
sejo de que a paz que sea-.á o 

1 fructo da victoria fra,nco-bri-tan
ntca, a'lém de completamente 
restabelecer a independenc;a 
da,s ,raç,rus e dos Estados oppd
midos - Arustria, Bohei:nia, Po
lonia - itraga as indi-spensaveis 
garantias anater-iaes á rpaz, a,s
si,m como o .estabelecimento da 
mor.ai inter-nacional, ,cujos rprin-

\ cipios S. S. o Papa Pio XII cte
f!ni.u -na :prj,meira Encydloai d-e 
sau pontifücado. 

A Cor:poração deseja, emftm, 
que a França tome conscieRC>ll. 
cada vez ma.is viva de sua mia• 
são catholioa; que ella compre• 
henda. que seu v.erdooe1ro genio 
está ah4, como ahi está, iguat
m,ente, a salvaçã-0 do pov.o eu-
r-o:peu. 

A Europa não tornará a e!l
contr.ar a sua eivHiro.ção e p~z
oonão revigorando-se na verda.~ 
dei:-a fonte desses dois bens. 

Ora, a fun,t;e deste. civfü~ 
é o Evangelho de Oh-risto. 

Não temendo affl.rmair e -man• 
t.er esta asserçã.o na soo. vld!.,: 
,;,ublica, a F.t'Mlça dará ao sea 
'.l)apel no mundo a mais aàt-a. 
significação. Elia fairá ..espl&ll•. 
dece:- seu nome." 

O Presidente da Corporaçã.o 
dos P:ubliciste,s 0.."1-tnolkos, Wls.
dimir d'Onm.esson; Presi'dentil: 
<lo Sy,ndicato dos Escriptores 
Catholicos, Jacques Hen.ssa,.,y.( 
ipelo P.r,esi<len:te do Syn<licaw: 
<ios Jo:-nalffi'trus Catholicos: Mar
tial Ma.ssi·ani, mobi.J-izado; Pre,. 
,;idente de ho.ux-a;! F.rengotlt, 
Veu-1.Uot. . 

C/:rculo~- OperarJ.o,; 
cio ,YP.{r~nll!'.: 

' ~ 
A.OS PAES E MAES. DE .. FAMILIA 

CATHOLICJ\: .. 
mixtos, ou onde · ha a coeducação 
simultanea dos dois sexos, o que 
é condemnado pela Santa Igreja. 
Este systema, preconizado pelos 
inimigos da Fé, como uma ,arma 
de combate á Igreja, sempre pro
duz funestos resultados, como a 
experiencia tem mostrado, e a 
simples. razão facilmente desco
bre." 

Continua a perseguição r~ligibsa nª
~checo.-Slovaquia ~ 

No dià 9 do êórrente mez foi 
eleita pelos membros do conselho 
consultivo e deliberativo, a d!re
ctoria. para o biennio 1940-1941. 
desta entidade. ~ -- .. 

Transcrevemos a~ixo alguns J e 11,dmittidos ã Santà Cohl?nu
trechos de importante :aviso da nhão. 
Curia Archidioces.ana de For.tale- Relembramos tamoem o ctever, 
iza, cuja innegavel opportunidade não menos importante, para os 
desejamos transmittir aos nossos Paes de Familia, de., não matri
leitores: cularem seus filhos- em collegios 

"Tendo chegado o tempo em =================::;:========== 
~undada uma nova Congregação 

Religiosa no Japão 
rio entre as familias. Aos votos 
religiosos precedem seis mez.es do 
postulado e um anno de noviciado. 

A Iucta com,ra o catholicismo 
tem sido sempre o programma na
zista-stallnlsta. 

As atrocidaàes commettidas pe
los subordinados de Hittler, em 
nome da "nova civlllz.ação aria-
na" nos mostram quanto 
tem de civilizada. 

elia 

A Gestapo se imiscuiu em todos 
assum.ptos da Igreja e a. todos 
quer absorver. 

O Evangelho só é lido após o 
"visto" dos guard.as das S. A. 

A directoria é a seguinte: 
se perderam num campo de con- Presidente, Mansueto de Grego. 
centração de Buchenwad. Mais de Presidente, M-aràneto de Grego. 
400 Padres em Brno e Olomonc rio; Secr~t.ario, Silvio Salvaré e 

~ ,; thesour-eiro, João Garçia dos San-
estao fazendo trab~lllos forçados tos. 
sobre ª vigllancl.a dos ·S. A. 1 A funcção de assistente eccle-

Como vemos, a obra do sr. Hi- siastico continua a cargo do 
tler prossegue... · Revmo. Padre Pedro Balint. 

A nossa Cathedral 
S. Excia. Revdnm.. o Sr. D. 

que se renovam as matriculas nos 
collegios, relembramos aos Paes e 
Mães de F,amllia o dever grave de 
consciencia de não consentirem 
que seus filhos frequentem colle
gios acatholicos ou protestantes, 
embora tenham nomes que não 
indiquem o fim para que foram 
fundados, e garantam seus diri
gentes a mais àbsolut.a neutrali
dade em relação ao ensino da Re

Sua Excta. o Prefeito Apostoll
co de Nagoin, Monsenhor Reiner, 
S. V. D., fundou em l938 com 
solemnes cerimonias officiaes uma 
nova Congregação de religiosos 
para senhoras japonezas. 

A maior parte das religiosas Os bens da Igreja têm sido con
fiscados, com o intuito de fazer a actuaes possue titulas de escolas 

superiores. mesma·· dependente do Estado 

José Gaspar de Affonseca e Silva, 
Arcebispo Metropolitano, espera 

e que todos os catholicos cooperem 

Curia Metropolitana, em 23 do 
corrente e que espera pois a co
operação :lrrestricta de todos os 
habitantes de São Paulo. 

Foi organizada uma série de 
conferencias radiophonicas em 
pró! da Cathedral, transmlttidas 
pela Radio Excelsior de s. Paulo. 

ligião. 
Não nos mudamos. · Taes colle

gios são fundados exclusivamente 
para propaganda do protestantis
mo, e se disfarçam · em neutros 
para attralr aos incautos. Na Ba
hia. h,a, um destes, até agora inti
tulado Collegio Americano, e que 
acaba de mudar de nome para 
melhor enganar aos cathoHcos, 
tomando o titulo de uma das 
nossas datas naclonaes. _Pois esse 
collegio, que nos primeiros tem
PoS alardeava a mais completa 
neutmlidade e o maier respeito-:á 
crença dos cathdlicos, agora, ob
tida a confiança de imprudentes 
paes de famffla, manifesta-se 
francamente protestante, obrigan
do os alumnos ao culto e ás ins
trucções prote.st,,antes. -

E' peccado grave matricular os 
fllbos em taes collegios, e os que 

~ ~-~ f/.PS01V.id98_ 

Essa instituição é denominada 
"Leibo Kai" (Irmãs da Mãe de 
Deus), e se dedica á educação de 
meninas, jovens e senhoras, e es
pecialmente á ,ajuda do missiona-

O traje dessas religiosas japone- logo arma nazista. 
zas é O mesmo vestido typico na- Os Padres têm sido maltratados 
cional japonez, facilitando assim e sujeitos ás maiores injustiç,as. 

o trabalho entre o povo. 

Uma nova Academia de Commercio sob 
os auspicios 4a Col?-gregação Mariana 

da Penha 
Foi fundada na Penha, a Ac.a- nida Celso Garcia, 2. 279, perto 

demia Mariana, Escola de Com- da Escola Normal Padre Anchietá. 

mercio, especialmente destinada a Estão abertas as matriculas para 

congregados marianos. os cursos primarios, admissão e 
propedeutico, possuindo já inspe
cção federal. Os exames de ad-

Esta acadelnia foi approvada 

pela Curia e pela Federação Ma-
missão se realizarão no dia 16 de 

aos Fevereiro. Serão acceitas transfe
rencias de outros cursos prope• 

riana que a recommendou 
congregados. 

deuticos. 

Todos os pretextos e todos os 
motivos são bons para servir con
tra o clero tcheco. · 

O veneravel cardeal Arcebispo 
de Praga, Mons. Gaspar, passou 
duas semanas na Prisão de Pan-
1trac, reservada aos criminosos de 
delicto commum, por não querer 
visitar o "protector do Reich", 
von Neurath, no dia seguinte ao 
da occupação; S. Em. o Cardeal 
Kaspar pensava que era dever de 
von Neurath, como recem-chega
do e como "catholico" ir visitai-o 
antes. 

A Gestapo prendeu. Mgr. Stasek, 
Conego de Vysehrad, como um dos 
chefes do antigo partido catholi

co toheco; .as noticias sobre Mgr. 

para o acabamento 'das obras de 
nossa Cathedral. · 

E' in.admisslvel que ainda não 
se comprehenda a necessidade que 
tem São Paulo em : possuir uma 
Cathedral. 

. Entre povos onde· menor é o 
numero de cathol!cos, ' grandes 
templos tem sido construidos em 
menor espaço de tempo. 

São Paulo, chamado o maior 
"centro industrial da America la
tina", tem pois a ol5rigação de 
ter um: templo digno de seu pro
gresso, 

Para melhor coordenar os tra
balhos e a boa vontade dos catho
licos paulistas, foi criada a "Le
gião da Cathedral", sob a chefia 
do Pe. dr. José Hygino de Cam
pos. 

E' dever de todos, contribuir 
para o exito completo da "Le

jgião", criada por um edital da 

Foram pronunciadas as seguin
tes allocuções: 

Dia 21 - A's 20 horaa - Pelo 
dr. Altino Arantes. 

Dia 22 - A's 21,45 horas 
Pelo Revmo. Conego Hygino de 
Campos. 

Dia 23 - A's 21,45 horas 
Pelo dr. Leão Pinto Serva. 

Dia 24 - A's 21,45 horas 
Pelo dr. Plinio Corrêa de Olivei
ra. 

Dia 25 ,- A's 21,45 horas -
Pelo Prof. dr . Soares de Faria. 

Dia 26 - A's 21,45 horas -
Pelo dr. Synesio Rangel Pestana. 

Dia 27 - A's 21,45 horas -
Pelo dr. Goffredo da Silva Telles. 

Encerrando a série de confe
rencias, falará hoje, ás to horas, 
o Prof. Dr. Francisco Morato. 
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PARA ANILAR ROUPA . 

COMMENlANDO ... 
"UR FAUST"-

Os seminaristas do Verbo Divi
no aqui em São Paulo, costumam 
repres,,ntar de vez em quando, ve
füos autos, daquelles que tinham 
em mira a edificação e a instru
cção religiosa, e e:tam representa
dos por frades, nos tempos de an
tanho, por occasião de festivida-
des solemnes. Ha, portanto, um 
sabor todo especial nestas repre
sentações que, se não são f-eitas 
por frades, o são por seminaristas, 
na chacara de Santo Amaro, onde 
está o seminario. Aquelles que já 
tiveram a opportunidade e o pra
zer de lá f,azerem um retiro espi
ritual, comprehenderão melhor o 
ajuste do ambiente para tal es
pecie de espectaculos. 

o theatro é ao ar livre. A pla
téa situa-se numa clareira larg,a, 
aberta no meio da vegetação 1ocal, 
e cuja serventia commum é ser 
campo de esportes. Numa das 
extremidades, o terreno ,alteia-se 
em plataforma espaçosa, fechada 
ao fundo e aos lados por tufos es
pessos de bambuzal. E' ahi o pal
co. Quando deve ser utilizado, 
collocam no bordo anterior da 
plataforma umas gambiarras ·1m-· 

i Penso que Jamais terá sido de maior 
ópportunidàde uma digressão sobre o 
p'acifismo, do que nestes dias de guer
ra, que atravessamos. Porque, nn rea· 
1 idade, o pacifismo jamais parece ter 
concorrido tanto para· desviar as cons
ciencias, afeminar as vontades e de 
sàrmar as resistencias as maic ius
tas e imperiosas. E, sobretudo; ja~ais 
elle procurou esconder-se tão i11sis· 
tentemente quanto em nossos dias sob 
a'pelle do cordeiro, fazendo-se de mui 
to, cathollpo. 

Julgo, pois, que os leitores do "LE
GIONARIO" approveltarão algo em
pregando um pouco de tempo em re
flectir sobre o assum"pto. 

.' . *. 
Uma das notas "càracteristicas da 

moral catholica é que ella não recom· 
menda apenas o amor ao bem, mas 
ensina que cada virtu_de, directamente 
considerada, ·deve ser amada dentro 
de' certos limites, sob pena de se 
transformar em defeito, Quaes estes 
limites? Os que são impostos po1· ou• 
tras virtudes mais altas. Desde que 
q nosso amor a deter.minada virtude 
não seja moUvado por razões multo 
ve~dadeiras e muito puras, facilmente 
degenera em paixão, e, com Isto, se 
trari-sforma em d-efeito. Dahl o appa, 
rec,imento de ta-ntas virtudes que não 
são. senão a caricatura da verdadeira 
virtude, e prejudicam a fundo, na 
massa do povo, a concepção exacta 

· da authentica perfeição moral. 
Será preferlvel que exemplifique• 

mos. A Igreja pregou sempre o pa
triotismo como um dever sagrado. Os 
laços que a natureza estal)eleceu en
mo sejam communldade de sangue, 
tre hol'l'.)ens de um mesmo pafz, co• 
de lingÚa, de fndole, de 'tradições, de 
costumes, de aptidões etc,, cream la• 
ços affeotivos especl-aes, que nos obrl• 
gam a uma carklade partlcul-ar !,Iara 
com nossos patricfas. A lato acresce 
a série de obrigaçí>es que devemos 
ao Estado como consequencla forço
sa dos beneflclos que de-lles recebe• 
mosi De um modo geral, estas cir• 
cumstanclas, que são lnseparaveis da 
natureza humana, e qye foram portan• 
to queridas por Deus,·· autor da natu
reza, nos obrigam a uma solldarie• 
dade~ especial para com nosso Palz, 

Etjtretanto, desde que esses senti, 
mentes naturaes se desvirtuem e se 
transformem em mera expressão de 
egoismo e de pa-lxão, o patriotismo 
se cirrompe em um crimlnoso impe
rlallsino, ou em uma estatolatria per'. 
feitamente pagã. · · · 

Quanta e q.uanta vez1 os mars mons
truosos atentados ao direito ln.terna· 
cionâl foram expl-lcados como Sllrtos 
heroicos do patr.iotlamo de uma na
ção ·.tQgressoral Quanta· e quanta 
vez, por outro lado, os direltos os 
mais· sagrados dos 1-nd lviduos, das fa• 
mill::is ou das corporações foram em• 
pesirhados sob pretexto de que os in
teresses da Patria assim o exigiam 1 
Perc'orra-se a Historia, e ella mos• 
trará que, em n-ome do authentieo pa· 
trlot'ismo foram praticadas ac9ões das 
mais heroicas, mas que sob pretexto 
de um falso patriotismo foram pra
ticados tambem crimes dos mais re• 
pugnantes; 

Porque isto-? Poder-se•á dizer que 
os autores de taes crimes exageraram 

a virtude do patriotismo? Não'. Consi
deradas as coisas ao pé d.:i letra, 
não pode jamais ser exagerada uma 
virtude, pois q1,1e, por mais intl'nsi• 
dade que tenha. continua sendo sem
pre uma v1rtuae, que att1nge, no 
seu zenith, o gráu heroico peculiar 
á santidade. A virtude não se exa
gera, como não é possivel exagerar 
a saude. A virtude é a saude di al
ma, e quanto mais saudavel a ai· 
ma, tanto melhor e mais perfeita. 
Mas a virtude pode ser desfigurada, 
mal comprehendida e mal applicada. 
Não se trata ahi de um augmento de 
intensidade, mas de uma deformação. 
Não é a virtude do patriotismo leva
da ao mai<imum de wa intensidade, 
que produz o Imperialismo guerreiro 
e criminoso. E' a deformação do pa-
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triotlsmo cjue chega a tal resultado, 
A perfeição. do patriotismo forma he
roes. Sua deformação dá 011Jgem a 
bandJdos, 
Exaêtamente o mesmo se pôde dtzer 
da bondade, Não ha vfrtude mals in
comprehendlda do qu-e esta. Julga-se, 
em geral, que o !tomem eleve ser uma 
especie de cretino, incapaz de perce· 
ber dl!igentemente as tramas alheias 
e de se premunir contra eltas, de ln
vestir energicamente contra o nro 
e o vicio, ou de combater virtlmEinte 
em defeza de seus direitos. Dahl cer· 
tas phrases de uso corr.en-te: .. ç.~i_t.q_do! 
fal tão bom, que acabou na miae-i':ia, 
com os seus. Isto não é em ,~r-àl bon• 
da:de,, mas a caricatura da-: ~n~de. 
O catholico - dlsse,.o Nosso· ~nbor 
- deve amar a prudencla' ~- serpen
te á lnnocencia ~ porm,a. Erti ge-ral, 
os insuocessos, os •.onros, .. os pape. 
lies rid-lculos a que se \'-X'pã-e mQíta 
gente ti.da por "muito b~i;i-" pr-e;vem, 
não da lnnocencia da poim,a, m:,:s da 
ausencia da astucia da s'érpente. 

* E' este, exactamente, o ca.sb rJ~ pa-
cifil;mo. Nhtgue.m mais do que- a tt!i"e
j~ lamenta as guel"r-ii.,,,_e · s,e ,r.l·for~ 
por ev:ftal-as. Mas_ a .t{Jl!!,l;ia ,~~á mctil· 
to longe de eqtel)~r/étu,e, por isto, 
a guerr-a é a malor·'®.s catas:tro.")hes, 
A fgre-ja aprecia ~f;ante a vid.i · hu· 
mana, pqr,a tamen:ta-r e evitar ta:nto 
quanto ,pessi~- ~ .. il_uerra. _Entret,;i.r.to. 
eUa co-mprehendJ' bem q~á- ha coii;~s 
de valor multo mato11 do ~ue :;i vida 
tel'rena. A este reàpe-1-to, Sto, Af!os
ti nho f~ IJft'la IJf.'ltVe o&servação-. Mos, 
tra o grande Doutor que o m,a:lpr mal 
da guerra não l'Hide na d~r1.tição 
de vidas humanas que, nesta terra. 
cetfo ou·tarde-serão-tmgadas pela mor
te, nem na mutilação d-e corpo11, 1ue 
dia ma-is dia men·os a corrupção do 
sepulcro mutilará por sua vez.. O 
mal maior da guerra é a offens3 fel
ta a Deus pelo pecca-do do aggressor, 
porque uma offensa a Deus é coisa 

muito mais de lamentar, do,que t'.'l de, 
sariarectment.o de· :cent~nas ou d~ mi• 
fhares de vida. 

Se a expiação dos peccados d., ·ho· 0 

mem ~llve por preço á vida do Ho
mem-Deus, como não se admittir. oor 
ahi a gravidade de um peccado, ~ a 
doutrina do grande Bispo de Hip· 
pona? 

Quaes os valores que se sobrepõem 
á vida terrena? Antes de tudo, a vi• 
dà eterna. Do que vale ao homem, 
pergunta São Paulo, lucrar para si 
o mundo inteiro, se vier a perder a 
propria alma? Assim tambem, que lhe 
adianta viver mais de um secufo nes• 
te mundo, se depois o inferno o aco
lher por toda a eternidade? Assim, 
pois, collocados entre a apostasia e a 
morte, devemos preferir esta ultima, 

E' este o sentido da resistencía he
roica dos martyres, e das guerrar, san
tas que, calcado aos pés resoluta
mente qualquer pacifismo morbMo, a 
Cbristandade desenvolveu no passado, 
par.a-se-preser-var das investidas. mou• 
ras, albigenses e protestantes, 1§: este 
ainda o sentido de quantos, de armas:, 
na mão, se o·ppõem em nosso seculo; 
ao alastramento de: doutrinas hostis 
á de Nosso Senhor J.esus Chri$fo, 
do-utri-nas :.est'às:~:qcue eiié:ar.nàdas em 
heresiarctlas. conqui.st~ram:.o. poder, e 
disp-õem dos. recurseis' militares im• 
mensos de, nações. inteiras_. __ Em se• 
gunclo logar, vem a:: dignidade e inte. 
gridade territoria, · 

A exigut-dad.e,cfeOum artigo de jornal 
"não nos per.mitte examinar as mui• 
tfplas l'lypotheaes de guerra licita, re 
conhecidas pelo Doutor ft.,ngelico. En
tretanto, bastará a este .proposito que 
se accent,µe q.ue ha casos em que elle 
considera a guerra um dev-er. E isto 
basta para provar que a paz a todo 
o custo não pode constituir um pro• 
gramma di11no do espírito .cathotico. 

* Foi Isto aliás, que de modo tnsMhis· 
mavelmente claro, affirmou o S. P. 
Pio XII em s.ua recente carta ao Pre
sid-ente Roqi,é:velt, Diz o Santo Pa
dre que, de·:'rilodo cada vez mais nitl
clQ, ll-Ota' a dlff-iclrlclaoe crescente que 
eii · c-i~t:i,tfo1:1 i nteNiaci~~es ·. oppõem a 
tSma 1!:paz:;il!!'/ta e-,:~aiJ:ia!'.':-E accres
cé,nta:- cje mÔdo for,mat;ó q~s2j.1r uma 
im;.- au~l;~tica, . c!X'lfor~é á jusHr,a 

, i~~a!H~t$il;· e riií.o con-fó:rme combi
, n-::-.~es c.!:(!)l~'m.:it-1:cas epfl~meras, qut:' 
· fal"l'am, rirats·ced0;:bu mais tarde, ruir 
a pM: "~~f!Qroa sobl'e apefa". 

~ssa pá~; ai;rescenta o Papa. sõ .• 
pimerá ser a~ura·da reios esttldis
tal! 'q!R! tivere-m · "comprehensão suf
ffoiem:&mente clara das necessidade 
da ltumanidltde e profu1:tdo res;,eito 
aos ma.ioid~~:nt9s d~·-lillangeU-10, pois 
~~ só·e:lf-es':àe encontram no caMinho 
re~::e· Justo. Só a e-11e~ sorâ dado 
o _poder de criar u-ma "paz, de compen
sàr os g-igantescos sacrificios deet11 
m.,!81!f:<!. e de faciiltar os meios pelos 
q-i/af!l;·- serã encontradp um entendi
mentó mais equilibrad"!), mais co11fian 
te e ma-is fecundo entre as nações." 
Pa.rece imposivel affir'mar de modo 
mais claro que ruirão como castellos 
de cartas as tentativas de paz com 
algum chefe de Estado arvorado em 
fautor da civilização anti-cathc!ica. 

Como, então, ser pacifist~ a to-lo o 
preço?. 

1 
prazo está por expirar. Logr _.o 
soar dr 1neia noite, o~ d01r .lios 

1 
apr~sentam-se e o inferno se abre. 
Fausto está condemnado para 

. -serr>pre. 
· Esta ultima scena foi apresen-
tada com incrivel maestria. O 
Revmo. Pe. Sigaud, q..ie é o dire
tor artístico, o "metteur-en-scê
ne ", a alma, emfim, das represen
tações de Santo Amaro revelou-se 
um talento de scenoplastia. Não 
se pode conceber como com táo 
parcos recursos, conseguiu os ma
ravilhosos effeitos de luz e de som, 
que deram uma impressão tão rea
lista do inferno, que chegamos a 
ficar um pouco ·incommodados ..• 
Deve-se, tambem, assignalar a sua 
comprehensão profund,a dos autos, 
que leva á scena. MephistofeJes,: 
por exemplo, manifesta 1;oda a 
gradação do orgulho, desde a. 
maior arrogância até á vaidadesi-" 
nha petulante e pueril; este ulti~ 
mo. traço é, sem duvida, d~ u.ma 
agudeza admiravel. Da mei,ma 
forma, os demonios de categoria. 
inferior tendem para o amolecado, 
para a grosseria relaxada,· o que 
demonstra uma penetração intel•. 
ligente. E' necessario, porém, s~~ 

. lientar que o Revmo. Pe. S!gauct 
; encontrou em seus seminaristas
: collaboradores efficazes, sendo que: 
, alguns delles desempenharam-se 
. de seus papeis com verdacleiro,-' 

senso artistice. ' 
Pode-se affirmar, sem receio. 

·:,que as representações de Santo
. : ·Amaro constituem, já, um auspi~' 

cioso signal do progresso da- arte!\ 
religiosa entre nós. Aguardemos! 
a proxima... · 

A MYSTICA ·no PODER .•• 
Os proceres da Revolução dtf 

Anta e outros movimentos litera
rios taes como o verde-amarellis• 
mo a semana de Art-e Moderna e 
demais velharias modernistas, não 
podem deixar de dar o seu apoio 
á novel "Igreja Christã Scientifi
ca do Brasil", cujo extracto de es
tatutos foi publicado no Diario 
Offlci~l. SE:gundo dahi se pode 
deduzir, trata-se de uma agremia
Qã.o politico-espirita, com leves 
tinturas de christianismo. O eixo 
da histori,a está no seguinte 
item: "Hl El!a (a igreja chrlstã 
etc., etc.) funda; no Brasil, ou n;, 
America, a Myst-ica do Poder, (Jj.le 
confr.re (sic) a Inspiração Divina 
e, todo o Chefe Supremo do Go
verno do Brasil, como poder cons
titui-de, assim fazendo que a lei 
seja respeitada como emanacão da 
Vontade Divina, através do Che
·fe Legal. da Nação." 

Al1rnem poderia pensar que hou
ve ,'l-h! infiltràções hegelianas, es
ti_::.ngeiras, portanto, e que nada 
tem a ver com a realidade nacio
nal. Isso, entretanto, não é mais 
do que uma apreciação suoerfi
r.!1:11 do phenomeno. A MystiÔa do 
Pode,:, a bem di.7.er, não precisa 
de ser f.;adada pela nova insti
"tulr~o r<"ligi,ma, por isso que já 
('-'11st-~ b[.>, muito tempo entre nós. 
Houve, mesmo, um chefe de go
verno Ql,!e. em saudacão official 
foi· qwi..Uficado de sublime e divi: 
no. Ontros c!1efes poJiticos de 
!'ll-i:tlcub.T pre.,;t,igio eram alcunha- . 
dOil de morubichabas. Entretanto,· 
a "lr:reJa chri.stã, etc., etc." tem 

provisadas, dissimuladas sob ra~ 
malhetes de flores. Preso a dois 
postes,. o panno de bocca, que se 
abre como as folhas de uma por
ta, agitando-se ao vento como 
bandeiras desfraldadas. Em ou
tros postes ao lado ~os primeiros, 
poderosos reflectores de varia co
loração. 

Foi ahi que, na treva de uma 
noite sem lua, em que os massi
ços das arvores fundiam-se em 
sombras indecisas, fachos de auz 
vermelha rasgaram a escuridão e 
vimos Carente, o barqueiro dos in
fernos, esbravejar raivoso escon
jurando Satanaz que, por fim, sur
giu de improviso, entre relampa
gos trovões, guinchos, uivos e to
do. o reboar sinistro da caterva 
maldita. Era o inicio d.a repre'-

· ,un ic1Grito innegavel: aquellas al
cunhas eram svmbolicas, não que- · 
riam cksign,ar a realidade tal quál, 
mas alc;o de proximo a ella · a 
~ova "igreja" transforma o sym
bolo em realidade viva. Assim 
muitas idéas, vagas, outróra, ago~ 
ra tomam corpo. Por exeinplo : 
acontecia dizer-se de certo indl~ 
viduo que, para elle, "governo 
melhor c:lo que este, só mesmo o 
que ha de vir"; e, muita gente 
particularmente invejosa dava ,a 

~========::::;================================================1/~: essa expressão um sentido pejora-, tivo. Isso agora, não não será pos-
sive1. A phrase torna-se irrepre
hensivelmente verdadeira. se o 
Chefe Legal goza de inspiração di
vina, só será substit-uido quando 
a divindade (que não é o Deus CA'THOLICOS 

. 1 

ÇQtrrPr~m 

sentacão do "Fausto", que tive-
mos Ó prazer de assistir ha dias. • · ,i 

Não o "Fausto" de Goethe, mas J 
o velho auto medieval, anonymo, 1 
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de onde Goethe tirou sua insptta- , , 
c~o: o "Ur Faust", isto é, o.pri- RUA 
mit1vo. 
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uno em tres pessoas) achar um 
outro instrumento melhor de suas 
d€liberações. 

Ha, entretanto, no extracto dos 
estudos, uma insinu.ação que jul
gamos perigosa. Lá se diz que a 
nova religião foi definitivamente 
consolidada em fins de 1937, co
mo que querendo relacional-a com 
o estabelecimento do Estado Novo, 
Ora, isto é um abuso sem conta, 
quanto mais que a tal religião pro
mette as chaves da felicidade, tia. 
belleza e da riqueza, em• seu item·. H,a, entretanto, differenças fun

damentaes entre o poema e o dra
ma original. A mais apparente 
está no desfecho: Fausto, no poe
ma, salva-se; no drama, porém, é 
tragado pelo inferno. Esta diffe
rença, no entanto, é apenas o sig-

=====================================i=====================1 "e". Ora, muita gente poderá. pensar que se trata de um modo' 

nal de uma out-ra muito mais pro
funda, uma differença de espiri
to e de intenção, de tal forma que 
se pode dizer que a obra de Goe
the é a versão protestante do an
tigo auto catholico. 

O Fausto romantice do._ poeta é 
um scientista que procura conhe
cer avidamente os segredos da Na
tureza. Incapaz de desvendal-os 
pelos recursos da razão, recorre ao 
mysterio tenebroso da necroman
cia. Assim, vende a alma ao de
monio em troca da possé da sci
encia e consequente dominação 
deste mundo. A principio, utili
za-se mal deste poder, · visando 
apen.as o gozo e o deleite; na ve
lhice, entretanto, emprega-o no 
bem, e estas boas obras conse
guem-lhe a remissão da alma. 
Deste modo, ouando Mephisto
pheles vem buscal-o, um côro an
gelico desce do alto e exclama: 
"Podemos absolver o homem que 
trabalha e persevera sem repouso 
num ideal elevado.•· Sabem, con
~, qual era esse ideal elevado? 
.... ·-·,··· 

Na ultima phase da vida, Faus
to conseguira para si um feudo, 
não fertll e rico, mas esteril, cor
tado de pantanos e habitado por 
uµia população miseravel. O seu 
alto projecto era transformàr 
aquella terra inutil numa região 
rica, por meio de grandes obras 
de engenharia. Foi esse o ideal 
elevado, pelo qual trabalhava sem 
repouso. e que o fez exclamar: 
"Quandq estarão exgo~tados estes 
pantanos e estes campos todos 
cultivados e productirns, entre
gues a uma população activa e 
!ndustriosa e eu vivendo livre, en
tre gent!l livre!" Como se vê. um 
1de1!,l de secretaria de viação e 
obras publicas. E' a idéa rotaria
na, maçônica e illuminista da sal
vação pelo progresso material e 
democraitico. 

Pelo contrario, o Fausto medie
val é um theologo orgulhoso, que 
cança o espirito em disqi.!isições 
estereis, procurando assenhorear
se dos rliysterios inneffaveis. Ten
do trabalhado em vão, enche-se 
ne tedio, a curiosidade mais lhe 
punge, e é assaltado pelo desejo 
de prazeres. Nesta altura, é ten
tado de pactuar com o demonio. 
seu anjo da guarcla urocura dis-

suadil-o, mas elle combate as bôas 
inspirações, regeita-as, e entrega
se á tentação, convencido de que 
o poder, que vae conseguir, será 
suffictente para conquistar-lhe a 
salvação. Vencle a alma a Me
phlstofeles em troca de SE'U ser
viço. Assim, vem a galgar as 
maiores culmlnancias deste mun• 
do, gozando de tudo o que este 
mundo pode dar. Afinal, sente-se 
insatisfeito e inquieto, após doze 
,annos em que não houve . desejo 
ou capricho que não lhe fosse im
méd!atamente a.ttenci1do. Então, 
propõe a Mephlstopheles uma se
rie de perguntas theologicas rela
tivas ao inferno e ao Paraizo, á 
recompensa elos bons e ao castigo 
dos repróbos. Coil.tr,a a vontade, 
más obrigado pelo pacto. ó demo
nlo lhe responde. Fausto arrepen
de-se, ajoelha-se e ora contricto; 
inspirado pelo anjo da guarda, 
obriga o demonio humilhado a 
apresentar-lhe a Cruz de Christo. 
E' o momento supremo. Mephis
tofeles percebe que vae perder a 
preza. "Mais um quarto de hora 
desta oração, exclama affllcto, e 
Fausto estará salvo 1 " Recorre ao 
ultimo recurso: faz apparecer He
lena: de Troya, e convida Fausto a 

fitai-a. O theologo, porém, não 
lh~ dá attenção, mergulhado em 
profunda prece. O demonio en
carniça-se, apura os meios de se
ducção: "Um só momento, Faus
to, e logo continuarás a rezar ... "· 
O pobre mortal abala-se. O seµ 
velho orgulho trabalha contra elle. 
"Pois bem, Mephistofeles, para 
mostrar que já não tens poder so
bre mim ... " E o desgraçado não 
conclue, fulminado pela tentação. 
Já não se lembra de mais nada, 
quer apenas Helena, que lhe foge. 
O seu peccado, então, é completo: 
elle persegue o objecto de seu de
seJo criminoso, e, quando pensa 
alcançàl-o, els que a forma de 
Helena se desfaz, para dar lugar 
,a uma furia infernal. , 

o que vem depois é de uma es
tupenda densidade tragica. ~us
to, ,,e!l_do-se. burl~, encbe~e de 
desespero. Dentro de poucas ho
ras o demonio devexâ reclamar
lhe a alma, Quer, entã.o, rezar 
novamente, novamente· arre.pen-: 
der-se de seu.e peccados. O lltl11 
ooragão, porémL ~elo de angum:Aa. 
não lh'o perm1tte. A ~ute~ 
avassala-o, o tempo corre. Num 
ultimo esforço, que parece o ulti
mo lusco-fuaco da sraça, ajoellla.-

se, e or,a em voz alta. As pala
vras sahem-lhe dos labios, mas 
não do coração, que permanece af
fU(Jt;o e desesperado. E' inutil, o 

poetice de prometter cargos pu
blicas no que se cifra todo o ideal-: 
de bemaventurança de muito ci-. · 
dadão. · 
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Não ha duas opiniões sobre e. P O , R.. . . a· E 'l' mas (lqU. elle pode _considc_ra~. -se '1-. µ; •revide.de da hol'a ,presente, A ,, ;;_, ,, i -: herdeiro ete:·n->, que semp_1 •', 
gue,rra, por natureza, é cheia de , · if, 'l1-.._Tu -'.· :'- ~:· _. quaesqtler que seja,1',i as eit·c ,. A 
su:-prezas. Ha ra~ões mui~o fór· :,; ~ . .2,L~/ cJ~i 1 , .' ;, '\, ~ <:w. c-u,mstá.ncia.s., cumprir a vont;1 ~.. ~i ~ 
tes, pa,ra ''·provar", que ella dll· d0 -:-egente do uaivcrso." •· 
1'8.;Í'á annos; he. outi-a ordem âc ------ Não esqueça o leitor que c3sa ; 
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razões não ,menos graves, par:1, Unguagem v,aronil, p::-of•undamcn- ,· 
"provar"· q•ue terminará dentr:> Frei Feclto SINZIG, O. F. M. t~ catholica, é dum jorna1 r.a . 
de ,pO];!·CÓ. E' inu-tH, portanto, d,3· . · peqtiénina tel'ra de Luxemb1t,- 1 
cutir. T ram dias da fraqUc-zà, da Hl'a TrocarlánibS os pulpitos 1JO' go, vizinha d'.-l Allemanha, e,11: 

AssisHu-se ao que se, chama 1 <l·c carJ.ctcr, d'! atíscnc'a de ldosqUcs? 1'emos que confessPl' tempo de gucrrn e de <1pprchet1-: • 
guerra relampago. Não ha t·,m-1 -orindpios, da trahi~ãtL :Oi·Hi de env,,rghnhaélds que espiritu .. 1!- bÕes: O mc~mo jornal mo 3 trm:; 
bem 1·esoluç6N1-rela1111rn:,tn, <lé i Pilatos, de Herodl's. d,, ;Juda,à mente nos torna!'t'IIJs tlm pbYo 9oucos df;s · ant,, 8 (5,12, l9~!J,,' 
importancia transcendental? Não l Quando muito, podíamos fa.!ar de. mendigos. como é que, em 1917, a Russ;;t 
póde ser indifferent_e a, ninguem duma noite de Nicode-mus (que Prova: Nossa bibliotheca do vente se transformou em bol- : 
a -terrivel ,possibilidade de pai- procurou Nosso Senhor, ás oc- lar. Quantos livros nossos él!R ~hevlsta-athéir. · 
zes inteiros ,amanhecerem, co1no cUltas, de rtolte, pot· resp~itó ccmtêm? Livros de orientação O benedictlht> :bom Miguel 1 . 
a Polonia-tnat'ly,r, sob a foice e humanoL Muitos entre nós ca- cáthtllidt? Mlel\Jz traçolt utrl g,ra.nde· ql\lI. 
o ·. niartello do bolchevismo, ou tholicos áiricl-1 hoje comettt ft Prová: As revis la$. Qn:1111;1, ciro da Russià tlôs T~areg b dá 
sob qualquer outra forma- com-, mesa dos out1·ós, o que l\ão, pa~- cois-a que não é peixe nem car- d~ ônt!í.o para cá. Aquelh j-'.Jl. 
munis ta. ta de um atte-st!l.do de pobreza. r.e1 indefi,nido, duvidoso, s,im gavá-si> chamada n levar ,w 3 

Quaes aerão essa,s 1•esoluçilé~- Nós catholicos temos uma. :·e!lgião, sem valor, estranho!" ;:,cJvds do oeste podre a salw:-
relampago de a:manhã? Ninguem historia de 1940 an-nos. Temos O àrtlcullsta a1>resenta, domo ção tlim Chr!sto. Pareci,3, ter um 
o sabe, -ne~ mesmo os estadlR-1 e~cri,p. tores de pi·~meii-a 0Jda1ri, riova prová, 'á. l,mprensa tllilrit! d1:-clto para esta missão, vi,;•.o 
,l:a.s os Ministros e chefe-s de rno nossos os cor1pheus dá orr- e jjei'gtihtã! "0 q,ue ll!em ent'·-~ c;ue eram magnifkos os -s~ua 
Estado. O que é certo, porém, te, <là musica: tt?thos g-far.dcs r.ós? Coisas import,1:das; em- e ffidios Divinos, dOtrt tHtia lih:í'
ê ttüe estamos no limiar de ntJ- .s;áblos cm todos . os te'.·i'eiibs; prestadas,. coi~as que vieram d~ gia cheia de esplendor e hymp,,,; 
va órdeín (ôu - Deus o áfascc ! possui-mos dia,riós de fama: te- colitrdbitndo, de !!\/rés peüsa;l::i- :mpressionantes: - com num,·
_, 'desordem) das coisas, Nilo mos bo-ns fihnes; nem deixá.mos !'~~. êoisd.s ,;!Nlliit:lldas, estran- l'úsos religio~os de vida m:y.,:1-
somos l!imples espectadores, de collaborar no radio. gêiráá, 1 ·r, embora. não-criadol'a. de v,•,, 
com, entrada paga ou franca, in- E -nós irl-atúos C'stenci.e-r a, m;\.o, J ª perdemos muito; _ma.s e ores qc civilização 1 - cotn :-n-
differentes ou interessados, m'1.H pedindo esn:i.ola-s? pior ê que pe-rdernos a. fé _n:1: r: r,arias sêfü conta com monJE~ 
. t , crueza da, nossa h!.sto_ria, _na r,, ,ue parc-ciam alheios a e",.P-
en ra·mos na 1mmensa ma,ssa Jjeverlàmo· 5 cónUiiUài' a· s'n- "' l º d d f t - quezà u_e hossa . civ!H?/4Çãó,_ '. •1 :,,,undo é i_rmâôs cltHi' pl'tfpÍ16tas 

€Ssc processo e ermen açao, tar-tlos á ,mesa dos outros? Fi· -r,tJSsà verdade, de noss!l pôeq1a.; do Antigo Testamento; com lo,1-

Tua causa agitur: "t:-ata-te ~i,,nios tão pobres assirp? Pos- - que nos falta a ufania catho• gas dÍ!ié!Essõês t-tlligiôs-is , ,; 
de ti mesmo; leitor!" Renova:- sulmo11 um lnstlbuto dogmatic 1- lléã éllii:l nãõ pêàe i!smola!I, Ha• c;rculos tnstruidos e não-i.n-
se-á a face d-a, Europa e, com • .,. .... • . ..,.. ,._,.,.*'"**~ • ja màlll indêpé,ndénciia dõs cs• truidos. 
ella, do mu.n<lo, formand0 nós D n I l, d ' pirit{)s ! Fiquemos ergUidos SO· Por outro iado, Dom Mi~l\f>l 
todos pelo memos, parte passiva. r. Oeurvu'lªsta ra. O t<rc os pi'oflriós pés. Cultivemo/i Mlel,,uz accentua a insufflcii:!n-

"Dc todos os lados - escr~,,~ • rt1clhor o proprlo solo! H'lj>t ci-~. da i-hst,fLicção religiosa ., 
o "Ltíxethbúrger Wort" de 17 <:l<' R, sen. P, Egydio, .l6 ; 6, -ir"· is orgUlho g-enúiname,1tc- nusN,cia duma real curá de ',il-' " 
DezembPo P· P· - estão avan- 613114 - 14 e._17 ~ chrbtão I mas, a àep~lidett~ià do illstàdb, 
çando os herdeiros, collocanci·J· 'I'elêjfüôfie 2-7313 Mend!g-os catholicos, temos _o-11- a ncr.huma estima da posição d<' 
se em redt>r do leito da inot·t-, ,-•·• • v *"* ... ,.. ,.,.,.,...,_ rô,_te,in()s pão, somos ricos!" c.erc baixo, ã. inoonStanéia d,, 
d·a, época. O testªmento ainüa. ca.bhol!co que, cófü n sua 1og-l~,1 Não é Com freqUencia que se muitos elementos que hoje ª'º 
ú~tá lacrado, mas quem se orii--,n- e harmonia grandiosas, ~stá co.;. ouve uma liflgü·a~ein ~orno ~.s- entregam a excessos da. pa_ixão, 
tou ttm t-,wto l1{tS paglnas liu mo a moi1tu11ha 1rtais gigantes- ia. Longe de pedir desculpas, o pa>.·a attlafthil pàssa:'Hh subitt\ n 
I-liSlol-i:-l, cunhPC'C' 0 ~ he r ciei ro"' ra e alta d cante das ca sinh J.:; D·\tlOl' prosseg~e -e~~rgicament•J: gr-:indes p'7nitencias. Ainda a8-
rrincipaes. Qucn1 dominar e <h.' pa:pelP,o da sabedoria hurra- ''Quando soa,rá fl ho:-a, em q_G'~ si1n, .ntls litlh&s g)•:tndê-S. f) yH'J'
guiar n.,s gC'r.lções fut-u ras, is- .r .. a. E teiriari.1os nós que descer nos levantaremos,. tendo subs~i- vo russo, apesar de todos JS· '°· cm g,a ncte pa.rte, depcwle do ,planalto· da Verdade pa1·a tuido o barrete de do,:mfr psila c1e;feitos tlâ ti-t'tódoxl/1, éi'a jli•.! 0 1 

ctos dias decisivos, em que ~:: f d · b · • · ' d j sErmos cama~eiros do pro e-s$·Jr espa -a;, a a,ca ar com e~sa v !', • oso e crente, confiante •Jm 
collocara,m os livros nas bibliu- moderno?" gortha? Deus. -
thecas, os jor.naes na mesa, en1. Q' u . d nfi n) n· d " dh C 

O a.t1to1· torna a perguhtar: . ·an o "' na.' "ança On ., ~ orno era possivel essa te;:-ri-
q ue ,,e escolhe.ram os pro,fesso- ê!lUfl' õe a t d Htd I t · · d 
res JHra as cadeiras de ens;·,o, "Ficamos tão pobt·es assim?" - g . eç s par o os t>s "'', ve . Nii'ls1çãó ê eréfltM iJ!l,:'ij, o 
,; os j!,Ctul't>S p<U'a os nt>3sos th ,'a- pa!'-a ,·esno)1de1' ineq,üiVob1:rt1P,li-- estaremos firmes ·sobre os no,i- reg1men do athel&mo? Aá nl-

te: "Possuímos umÍ:t moral, c,,•n s_os pés? . zôe.s !)rinclpê,!s p!i,reeem Iler a 
:_;_:os. ~~ .~º~5º/ fil~es;, "ª -no;- .:t qual se po<lem educar powis Quando voltaremos a. ter aquel- t:str!!lta 11.gaçaó d!l ígféjlt ortn• 
~a.s r 0 ç es e e r-a o, . · . , : la santa ,sem-ce,'i.rli.onla est)iri-- C:oxa com o Elstado e o '1'1,;;,r1g. 
, Qt:e phrases _graves, 

1 
ess:i,s d• fazer dos l~ome_n:, ve,idadeir.Js I tua!, q.Ue é bem compatlvel côm 'mo; - a lnsUffltJléfté!-!!: di-ln~· 1 

c.iar10 de,. Luxemb-ttrgo · Diz e ,n I homens e ate ,,cria. Sant~s. _Te- ,, c,avalhC'it'is•mo deá·hte do ilr,,, trucç/io ,féllgio~a do 1:JOVO e ti, 
r.ada. malH, nada menos do qu 3 1 mos ª fo,nte umpl, ?º. Si.nai,, e, vcr.sario? - indifi'e1'en1ç.a dos melhot'M él~~ 
~sso: coJherem?s, o <JlH~. r.;eine .. l- j b:•beriaino~ íl ng~a cneia ~e bi-1 QUflndo sere111os successo-:-es ·mentõs t!.ntre os ortôdoxos h\H 
mos. "Esses cÍ!as - o.ssim cnr:- 1 cillos que p~ovéi,, dos romaht'ts doaque.Jles 7.000 homens ãs direi- 1,:-obletnos da at:ltúàlidáde, :Õe-
t ,111,a - c1n ~r·•nd 0 parte f•.)· <'ll\"0.ltenltdbs t ! 1 -· • <> ,~ ' tas, em srae, que nao dob,:a- anté dlssb ae p~t'seg-uig6es, 

va:m os joelhos déante de Bàal, rnais crUeis qtle a-s dM. prilhcl
ne!h beljat'am as suas mãos nt!, :-os êMUlos do christi9:ttis.tn.., A Escola Jean Brattdo · etrt 

casa por correspondeilcia 
sua 

cerlltlortia d·e ado.•!l,l-o? tl'ansformarll.m e. situação. ' 

O iib1ARl6 :oE MEblciNA'', do Rlo de J~n~iro, eob 
o titulo âcih1a 1 ~'.ublicou o soguinte oppor.uno artigo, que 
e11_1 resumo tfâii~crp\/'~H1bs; 

.. For via de 1:egra pod8mos affirmar que r. Syp:111is é 
curavel quando tratada de um modo certo e persisvnte 
e, tanto mais completa é a cura, quanto mais cêdrJ fúr 
ella iiliciada: às caso's dlfficilmente curaveis e que de- ,
sullimath inliitos tloentes, correm por conta ele n:11 tra- 1:· 
tamento tardio,'. insufficientc ou irregular, o qual por• l'i 
mitte a diffusão do mal pelo organismo todo a ponto /' 
deste converter-se em uma - enfermidade organica. 1;, 

lrifelli!lt'ê11tê, Sãd iiti111erosos os lrtdlvlduos mal oriert- li 
taddS; que fàzeiü · uin tràt-:1mc1üo -errudo, os quiics llca- ;: 
bâtn victlh1âs tia SyjJi\iils, t:>m estado arlian1arln, com 
s<'•r:as lesões oi'giinlé:ts, e vor icso, difficil!ile1,~c cu:·a-
vcis, , i' 

ó rhalor fâbtut d~S>'fi desgraça, qu.asl sempre irro- 1: 
mcdiâvêl, é b U·aliilneulrJ da Sy11hilis, por m-cio de ell
iéires, xarepes; ~ilules bú comprimidos; 11retender c,,rài:' 
Ei Syphiiis ctessê illtla::i: ú um errn de graves consequr:n. 
elas, Mhstitue Ürti pc,·igti,o abusó, só JJraticado por ·ws- 1

.:. 

soas Jghorante~· ôti r:üt,;;2stlonatfas pcli' ànnuncio9 vis
toso§ ê énganàcffil'ês, cl li¾ u l'rtJL Wduiirdo Rebello. da lns- [, 
pocttll'ia da Pró"rLíi.xiu tl e Docncas Ve1ie1'eae." 

!? 

Õ1'a, iendo ~ rrttidifi1,1i(ló no qti~ aéllíi.a se transe1'?YC, 
sli tilh l!11JJl'titlt1rrle Olt 1,ltU do orràrá nti cficollio do renrn
rllo, tJôrquc hojé, em to!ltJ o tfrasil 1iit1gue111 ignora. pois 
está §tlbejaltiêítt.lc lll'twtdo (jttb, o UNiod ~ PREPArt:1.DO 
SCIElNTIFICO ''- tJt: rJ PYiste, (àssim classifica:lo nelo 
Jury t1a G:i·iHide l!lxpos1t;iio IilterháéllonâJ do Centen~rio, 
em 1922, no Rió tle Janeiro, ciassiflcação que NENHUi\T 
OU1'tto DEPURA1'IVO MERECEU), pai'à deslruiçfto 
t'apitltt é radical àa SYPHILIS, ein todas as suas 1Jhasc'3 
ou petiódos, é ó éh'ande Depu1'ador e 't'onico do Sa1~1;3_ 
"GAL.IÉNQGAb", fórmula do einirtertte medico iw;icz, 
espetJlalista. efü Syl,}hilis; Dr. ll'redt!rico \V, Romano.,. 
gloria do Corpo Medic_o, · 

O "GALtNõâAL", não tem s!ml!ares, não trm ft1tbs
t1tutmi, é UM e UNICO, approvado, prestigiacÍo e rec-el
Làdo peló!l mids nota.veis medlcos sul-Americanos, Rhen
~tlátltJ por tllllhaí'e~ de doentes de todas as classe,; so
tilneH, Premiado ná Exposição Certlét!àt'io com - Diplo-
111a de Hól'lrli - dlstincção q4e nenhum similar obteve. • 

Enco11tra-se él11 todas as PharnHtcle,s e Drogaritrn do (t 
Bl'asil e RéJ;lublicàs Stt1-At11et•icanas. 

1! 
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to, õ dia da maioridade espl- ~radM e i-l'elttls, fól:'!Urt êht:i1.;:• ttussk1: sovletltiü. ttffonas j ll J110,1l 
,ritual dos povos catholicos? ce~atlos · sób ·os preteltttls itl~.,~ por cettto aittdlt pNlitltia,m 1t re
Qua,ndo haverá a Confi1·maçãr.'? ndiculos, condemnadõll a. d-urõs Jiglão; na 'motildade feminina, 

Quando voltaremos a crer uni- :',ra.ba:lhos que lhés tiónllulfl.la• 'l 1:J%, ,· 

'iJ1•adt>, 't!choaram fortemente no 
1:lrasil. 

Como catoholicos, não somo9 
tão pobres de termos que es
tt!-ilder tt. mão, pedindo esmolas 
a.o bolchevismo ou seus a.llia,
c1os. Temos thesou,ros p1·oprios 
o pão da verdade, a frlfci<la.,i; 
ele promessas divinas qu_e, ul-tl"8.• 
•passaru:lo tudo quanto é huma• 
fio, se extendem á propria eter• 
nidll.de. 

Dá !icções, systeme. mode:-no,_ -para se habi
litar, mesmo sem ,preparo, á profissão de 
guarda-livros. Ensino com auxilio de 4 
livros que gt1lam facilmente como pl't>fessor 
partlcula.r. E' commodo se h1,bl-lita:- ,ao pê 
ão fogo, sPh1 mesmo de,ia ttender os affazeres. 

cE:.mente em um sô Deus, pas- fat·almelite as for!jas ou hilll'tt>ii :!!lese bbldtevlem\> _oUlelai está 
sando <ll·gulhosos, cotn o cha.nêu tlirectamenle. \ em marcha. Preveµlu contra el-

1 na· cabeça, setn beija-mão iiém . As igrejas de tode.s as confl;;- 1° o Santo Pe.ct.r{'. Pio XII. .Já 
1 genuflêxão, dl\ttnté das i1fül.g•Jnq E;ões ·religiosas foram saqueadas PSt~ bolcheviz-3.da 'gra-nde parte 

t:•os deuses modernos da llter,t• ou destl'ui-das. A instituição (C_.:,s ; C:a Polonia-martyr.- Echoa ,10-
o nu1·so completo de 12 llcções, que fal'á em 4 mezeR <' um 
diploma gratis especialista em contabilidade, cus'ta ape1fas 30Ç$ 
em 6 prestações. Peça, propecto hoje mesmo, ao auct_or ma.is 

conhecido no Brasil. Portugal, Afrlc-à: tem mais de 30 afthbS 
de f'nsino commcrc'>tl: habilitou já uma geração 'de aiumhos: 

tu.ra e ,a.rte Hem pri·ncipios? e,theus emprehcndeu matar to-, ,,.mente _o grito·, de alar,ma: 
Q,uando? Tambem em época tio e q:1'alq,uer séntimei:to ~ell- "i!lu-ropa, guarda t~us bens mais 

àe !i,tcicrra e témpestàd9 mun- gloso; 1gualara.1ti•se rehglos1dtt- i,a,fito11 !" 
üial hão poderá ét>rtta.r éotn il. ó<· e hostilidade contra o E!&- !!ló à IDuropa? Os factôs ntv~-
paz eterna (l:Uetn, ttled:-oso e tado. tram q.ue todos os grandes mo-

Pi·of. Jc111 Bt·ando, Rua Costa. Jr. n.b 194, Caixa 137G, S. Paulo. 
1 

afflicto, g1'ltar: "Senhm-, Senh 11•, Affirmam os círculos officlaes vimentos europeus, políticos, so
a,iudae-nos ! estamos perecendo!' que da mocidade masculina da ciaes, scientif!cos, ~u tvdo in.x-

Se}a,mos conscientes, dh ~ 
noita, desses valores immen·so~,. 
un1cos que podom curar o mn 1 ... 
do enfe-..·1110. 

24.ª CONSUL'I'Á 

LIVROS CANONIC09 

CONS, ~ Pórque razão a lgr.eja Cátholi
ca somente no Concilio de Trento (1545-156!3) 
recohhecel.l' otlniô t:ilhohicos os chamados 11. 
vros "Apocryphos" que o t,roprio São Jero
nymo, o áutor da Vulgata, não os traduziu 
(sic) porque· os considerava apocryphos, isto 
"-- 11ão· inspirados? (R, P. C. - SÃO PAULO). 

RfüSP. - Qnatito Valor não tem ás vezca 
um adverbio! Si o nosi:;o Consulente em lll• 
gar dé esc:reVe1' ··soi11ente·• houvera cscripto 
"tatnbcm" quasl tcr!:;t dito à verdade. Como 
fói propostH dizem-se 2 coisas llesta pergun
ta: a) Que foi somente cm 1545 que a Igreja 
Catholica admittiu como inspitarlos certos ll
v1•os não inspirados, isto é 'apocry)Jhos, Co
mecemos. 1) Somente no Concilio de Trc;ito 
foram reconhecidos como canonlcos certos li
vros da Biblia catholica. RESP. Est0s livros 
ditos apocryphos seriam: {l Curta aos He
breus; uma Carta de Thiago; 2 d0 f'erlro; 
3 cie João; uma de JHrlas e o Ap::icalyp,:0. 

Ora hem. O Concilio de l!'lorença (l-1:lS-

1445), exact:imentc um scculo antes do rle 
Trent::i , trazia num seu Decreto para os Ja
cobitas que pretend1am então voltar á ver
àadeira Fé: na ![;reja Romana, a lista de li
vros copiatlà mais tarde J}elo Collcilio de 
'I'rênto. 

Innocencio I: Eni. sua Cal'ta a _Exupetlo, 
bispo ele 'I'ólósa, eséi'i[)ta r~rt1 405, traz det 
SQculos antes a mesma lista. 

Cbhci!io trt de Cat'thago, reunido em :10 :, 
lstó é, oito anrtos :;ttites, traz a mesma listtt. 
· O Syttódo llomaito, reunidtl em 332; lglo · 

é, quinze anfios anté!l, fraz a mesma lista. 
Pai'a os outros annos que medeiam entre 

382 e 390, mais ou menos, qtiê t, a data pi•o, 
vavel do Apocaiypse, te111os a11Us6es e citações 
d'estes livtos, ditos ailtléi'Yphõs, nos livros e 
e·séripttls da D!dache, de Clemeüte, de Ignaci'l, 
dê PólYcárpó, dó pseudo-Barnàbé, de Paplâs, 
dô pseudo-Clemente, ele Hei'11las Pastor, de 
JUStinô. 

Assim, temos uinás 40 allusões e citações 
da Epistola aos Hebi'eus; 25 das de Thie.go; 
38 dàil dê Pedt·o; 21 das dê João; 4 das de 
Judas e 23 do A),)ocalypse. 

Conclllihtlo, QUel' parecer-me que a),)ó!'t . 
o exposto; não sê jlossa assevefar que só em 
1545 a I~réja Catholica tefihé. i!.-dinittido Elstes 
livros no propi-io Canoh, isto é, os tenha éon
sidei'ado !hst)ii'adós. Vêiü dos primeiro!l an- · 
nos da Igreja CàthólWa tal reconhecimento. 

Radio Consultas 
'(Lidas ás 4as. feiras, na Radio Eduondoi-a Paulista, 
pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR, S. J.) 

2" a o. CONSULTA. 

Dlr:SôANSO DOMINlôA~ 

CONS. = Meu flllio; estudahte de 1:lireito, 
Ja trabalha· na bancá dê Ultt advogãdo, A's 
vé:i:es tf'az elle para casa umà qUãntidEide de 
pâpels t,ara datttyloí!l'ílplHtr. DominUo passa
do, por exemplo, passou elle o dia todõ ba
tendo na machina. 

Falta elle assim ao Preceito Dominical? 
., (G. H. - S. PAU1,0), 

RESP, - QUé o diligente filho da exma. 
Co11s11lénhi passe tôdó b Dort'lihgo, isto é, to
do o dia Santo, batendo na machina. não é 
verdadeiramente para louvar. As festas na 
Igreja foram instituídas justamente para des
canso do uol'f)t:> e do espMto é para que ha
ja malé tempo pll.ra dedlMI' á!i Cólsns de Pie
dade à do dulto btvtno t Mls!la, Pregação, 
l3enção do Satttlsslllltl, AdoMçfio, eti:l. 

Si, pois, o nos110 :l!lstudaute dlél Dit-sito ti
vet' ido á Mhrna peht lílanhâ hti nornihgo, não 
se pode dhrnt qüé l}ê(1Uà altldli êhitm~gando 
t~dô o t·el:!to dt1 dl!l. ditétYlog1·ttphtil:ítlo. A dac. 
tYlôgt'apliui, de ftWto não ti um trttbalho ser
vil e por ifl!lô uao está pi·ohlblda 11tls dias 
stüitos. 

Qtrn gauhe ou não a vldà datltylog1·aphan
do; tHlo vêlli ao caso, po1•que o Q.Ué distingue 
o trabalho servil, na clrcumstancia que nos 
occupa, é o ser mais ou menos mechanico. 
, Ni>eccark1, pol' exemplo, quem, setn viso 

dê ganhar tt'abalht1ase aos Domingos, numa 
· obl'a de carpintaria ou éavocando no jardim 
·e 'íiào [ieccar!à qliênl, por é~etll.]:'llo, passassq 
o dia escrevendo ou desenhando, ainda que 
desse 'trabalho resultasse uma boa maquia. 

26.à êóNSULTA 

TRADIÇÃO 

tONS. =- ·Pórquê razão a lgrêjã í'.lllthóli
·c;i somente, nd Concilio de Trento equiparou 
_(si«)_ .a. Tradição (slc}, ã SU,lia Sagf.àda, ·sen-

do que o prot,rio Jesus oondemntll1 à trl!!stna 
Tradição (sic), como se lê em Sã!! Mathêus, 
15i1-~? {R. P. ê. - SÃó :PAULól, 

RESP. - Em que pese ao t1osso distíllcto 
Consulente não foi somente em 1545, á quan
do do Concilio de Trento que a tg1•eja Cáthó
lica equiparou a Tradição ti, Blblia, 

Eln 787, isto é, 768 at1t1os antes, o 2.° Con
cilio Ecumenlco de Nlcela decretavll: "Si al
guem rejeitar toda a tradição éctlle!lllistleà, 
escripta ou nã(), sejà artatherttàtizado." 

Este ponto da Fé Cathôlica -· a admis
são .da tradição como fonte da Revelação ,li
vlna - ó dos mais evidentes, Sem falarmos 
no A. T., ondé o ensino da falhllia e da Synà
goga suppriam e completavam a leitUl'a da 
Sagrada Elsci-iptura, salta Qos ólhtls a lmpór

. tanc!a enorme que foi dada á Tradição no 
N. Têstamento. 

O proprió Jesus pôr ,é~ê111plo não com
poz livrp algum e poucos dos Apostolos o fi 
zei-am, e estes ultimtls, sem pt'etênção algu
ma de encerrdr nos proprios escriptos tudo 
quanto tivesse que ser admittido pelos chris
tãos. Assim São Joâo diz expre'ssame1ite: 
presença de seus, dlscipulos, que não estão 
'' Muitos outros prodígios fez ainda Jesus na 
esct·iptos nesle livro··· (X,30). São Paulo por 
stiu làdo escreve aos Téssalonicertses, tt,15: 
"Í'Ol'tli1Hõ h-lhãôs, fléàê fh•mes e conservnc 
a~ tràdlç6es qUti ãppréndéstes, ttnei· por pa.ia
vra qUel· poi' êtlistólà tt.tlss!l.. ·• · . Mais adiante, 
IH;6: "Nós, Irthãos, vos intimamos etn nothé 
de N, S, J. Chl'isto, que vos aparteis de todo 
e, irmão que viver forà dà ordem e nãó córtfor

. me a tradição que receberam de iiós." 
No III.º sl'!culó, Irlneu e Tertuliano indi

cnm contra os hereJes gnosticos a tradição 
como regra de fé distin:cta ê paral1efa á Bí
blia, Repetem o mesmo no secuio IV, entre. 
oatros: Basilio, Clll'ysostomo e Agostinho, o 
qual chega até a dizer: "Si me nfw movesse 
a autoridade da Igreja não creria no Évan
gelho" (Oontr(l e);)ist, fund. 5). No seculo 
Iliº, PolycarPo; discip. de $. João Evauge-

nsta escreve Ad Diognetum: ", •• sendo àlscl• · 
tfulo dos Apostolos ·me fiz doutor das 1;ente1;: · 
e.· que elles me ettsinaram transmitto fielmen
te a todos aquelles que se fazem cliscipulos 
da ve!'tlade. Deste modo se vae fundando a 
fé e se guarda a tradição dos A1iostolos. • 
(XI). 

Até aqui, vae a theoria protestante con• 
tra a verdad,e revelada e a verdade historica. 
Não basta. Ellle. vae tambem contra si m?s
ma, De feito, como é que sabem os proürn
tantes quaes são os livros cahonicos proprio<i, 
(isto· é, que os ptotestaht~ admittcm). sinCto 
por tratlição? Ser& que em alguns dos livr,Js 
qtje elies qttlzeraín admittir, está a lista elos 
lifros canonicos? Ou não é anteH, o Rev. 
Pastor que ClSclat·ece o neophyto sobre os li
vr9s a serem admittid-0s? Que é isto sen'io 
tradição, errada, mas tradi<:ão? Digo e1~a:la, 
porque a seu bel-prazer supprimem os protcs
tantM, livros sempre .tidos pot cahonicos rlcs
de os primeiros seculos da Igreja, como ::;o 
prova em outra resposta. 

Antes. Si fossem logicos com sua dou-
trina, deveriam os protestantes supprimir do 
vez todos os Pastores, que absolut«mente ni\o 
tem ra11:ão de ser: Primeiro, porque a base 
do protestantismo é o principio elo "Livre
Rlxalne" da Escriptura, segundo a inspiracão 
particular do EJspirito Santo. Segundo, ;or-, 
qu~ os Pastores são justamente os mantene
do1~es dessa Tradição, que elles, não admit-, 
tindo nos 'Jatholicos, querem comtudo conser-
var para si. · 

: Com um e;emplo, talvez, seremos mais 
coniprehe11didos e é preciso que o sejamos, 
pois que este ,,,é um ponto que, sendo bem. en
tendido, faz rnir por terra o edificio mesmo 
do protestantismo. 

Supponhamos uma pessoa qu·e se queira 
r~-,z~1· adepto do protestantismo. F:m boas 
tala~ se veria quem a qnizesse Iniciar nella. 
Pois. teria ou ele expor de viva voz a doutriná 
protestante ou fazer ler a Biblfa. A primeira 
hypothese é impossivel, visto como seria ild· 
mittir Tradição no Protestantismo, não a que· 
rendp_ acceitar no Catholicismo. A seguh<fa 
hypo,these não dai·ia melhor resultado: Qne 
Blbíia? Quem arranjou esses livros? Qu,ém 
me ülz que sã.o estes os que fot·am esci'lptos 
verdadeiramente p e.1 os àutotes_ indicado~? 
Não· seriio mais? Não serão mertos? 

Ora bem. A trac1l,ão e sô a hacli~ão é 
que nne llOderá respoüder a taes pcrglífitas. 
A Tl'ad!çií.o é portanto, como quer a igreja 
qath~Uca, úmã s_éguí'idà fonte dà Rev~laçl\~ 
Divina parallelâ a Bibli,~ ~ at~ ill.<!,.!f.! amipl~ . 
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UM CREDITO PARA VOCÊ! 

' 
Precisa reformar o seu guar

da-roupa? Necessita de rou

pas novas, calçados, camisas, 

chapeos ou um finissimo ter

no de linho? Não se pre

occupe com dinheiro. Vá 

Â E~posição, hoje I Compre 

tudo, aaora, pelo Crediario 

e pague depozs em 10 modi

ca, prestações mensaes~ 

~ DE FEVEREIRO 

Purificaçúo de N. Senhora: 
Esta fest-a é tambem ,'.lha· achando umes razoaveis e ou- tivos unicamente de fé. Parai 

mada de N. Senhora das Can-1 tras não. Qaem somos nós pa- tanto não conhecem elles a Re., 
deias ou apresentação 11,o Je-1 ra julgar as ord.ens de Deus? ligião. Quando acham uma, leti 
sus no templo. Neste Ma em Deus é sempre igualmentt? lu-, in~usta ou anachl'oBica,· :.1ã.o.i 
muitas igrejas são bentas as oido; e não mostra. mais ela· procuremos a ra.zão de~ juI:l 
velas, que são levadas em .>1·0- ri.vid:encia quando dictou as gament-o na:lguma falha intrin-j 
cissão antes da MH!Sa pelo leis confortadoras, do q·ue quan- seca d-essa lei, o que seria o1 
templo, em memoria da sauda- · do nos impoz as diUiceis e pe· absu1:d-o dos e.bSlirdos, p.ois el•Í 
ção feita pelo v-elho Simeão ao nos-as. ·fa emana de Deus, e portant04 
Menino Jesus, como luz do Entretanto, muitos esquecidos é abselutamente perfeita, mas1 
mundo. .. que eatholicos só são O.':! '}Ue simplesmente na difficuldadej 

Este facto da vida de Nosso crêm e praticam a doutrina d-e de ser cumprida. 
Senhor constitue exactamente Chrls-to, se dão como tal mas Tr.iste estado desses que se. 
o quarto dos rnyster.ios do com .algumas restricçõEls. vangloriam d-e suas condições:·~: 
Rosario. E a sua significação Nossa Senhora não fez r-es- de homens, e não agem segun•. 
é immensa. tricç.ões no superfl:uo, e mu-itos do a, ra-zã;o. Pensem e1les co•; 

A Iei mosaica estava caduca, o querem fazer no absol,ita· mo -proer;dem, e verão que essa;f 
e Me.ria Sant-issin:ia, port.anto, mente neoessario. 

1 
attitu-d1> além de • irraeklnal~ 

se achava d-ispensada desse ri, São rares entretanto os que pol'tanfo indigna de um·frel' hu4 
to pela sua propria pureza. fazem essa~ restricç&es por ni-0-- mano, é ainda pouco no~~,e~ 
Entretanto Ella se sujeita a es
se rito humilhante pórque es
sa era uma lei da religião de 

CLINICA DE 
CAMISAS 

Camisas sob medida e de 
material proprio 

Concertos raplàos. 
Preços modicas 

Av. São Jt>ão, 514, perto 
Largo Paysandú 

sua raça. Se Maria assim reve
r-enctav:a uma disposição sum
mamente injusta no que a Ella 
dizia respeito, estando coll-1ca
da tão alto, quanto cada um 
de nós deve venerar essa mes
ma lei 0,-perfoiçoada pelo nos
so Redemptor, por Esse que 
tantos signaes de reverencia 
deu a essa mesma lei que 
veio completar. 

Descend:ent-e de reis hurnilli
ma se apresenta no tem-plo 
com a dadiva reservada aos 
pobres, porque Ella era pobre 
diante dos homens. Embora a 
fl.Ua Conceição a elevasse aci· 
ma de todas as creatt1ras, e 
fosse obra di-recta do Espirito 
Santo, Elia se apresenta no 
templo exactámente como às 
outras filhes de Israel, cuja 

.......... - ..,. . .,, ....... -· 
-'~NOSSO p Ão·~ 

li. eaa prefertcla • pelas melhores familias de Sio Pule 
. 1 
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Um~ Uºr~~~~,ite CongregaçãQ M~riana 
11 A b. " · ·ra e· 

O Revmo. Pe. El!e Gébara, 
mantém no Cairo uma Congrega
ção Maria.na, de inuscutivel effi
cacia tanto em preservar como em 
santificar os seus membros. Opti
mos fructos já se . têm colhido, 
num melo tão improprio ao des
envolvimento do espírito catholi-
co e o amor á virtude ; são ..... . 
160. 000 catholicos mais ou me
nos, em todo o Egyptó, em com
traposição a 13.000.000 de mus
su-lmanos e 900. 000 scismaticos. 

Entretanto, a Congregação da 
Immaeulada Conceição, contando' 
com mais de duas centenas de 

membros, vae desenvolvendo d 
amor a Maria S. S., uma admira
vel união fraterna e varias obras 
de apostolado taes como: o des
envolvimento das obras Eucharis• 
ticas, a visita aos doentes, ' nos 
hospitaes e nas casas, e os conse. 

lhos e exemplos que têm conven
cido e arrastado mais de um ele
mento para o seio da Igreja Ca• 
tholica.. 

E' de se notar sobretudo, que as 
obras do Revmo. Padre Elle Gé
bara não se exercem em um paiz 
de missão propriamente dita. 

Accordo·.' commercial 
LI T tJ'R G\1 ·A 

, con-eeiçã;o er-a assim cantada 
pelo s:eu reaJ antepassado: Fui 
concebRlo em peeoo.do. 

Da visita que o chanceller Os
waldo Aranha fez á Republica Ar
gentina, resultou um accordo com
mercial entre as duas maiores na
ções da America do Sul. Está as
sim redigida a introducção e o fi
nal do importante accordo: 

de e reciprocidade de interesses, e 
com o objectivo de completar ·as 
disposições sobre o commercio e 
navegação contidos no tratado de 
7 de Março de 1856 e animados da 
desejo de levar á pratica os prin• 
cipi-Os contidos na resolução so-·.HANC 

· Com.ó as õrações prececlen- lho immolado no dia de-·.s-aa 
't.JWf!!ll!'l:.rahir.am a.attenção dos consagrlt1lão. Sempre que o is
.._,_ . .,.c,ntes que deve se volt&' raelita offereeia um holocaus
para as -0tfertas, o sace1-dot-e to punha a mão sobre a vroti
reza o H-anc igftur, com as ·ma. que era um emmissarh> en
mãos estendiuas sobre o pão caroogad-0 de aleançar o 9er
e o vinho. Est-e gesto p<tr-c-ce ·dão para os peooad.os do ]')OVO 

querer tambem attrahir sobre O sac-eFdote christão su-b<½ti
as offertas :a aittenção de D'l11s. ·tue Jesus Christo, a Vi:ctima 

Já no secu'l:o XV, em alguns innoeente do Calvario, aos pec 
Missaes vê-1re ~te. ceri-m-c,nia cadoT-es e a todos nós. 
que Pio V cons-agrou, e que é "Por este motivo, Senhor; 
m'Rito· significativa. Na Antig~, Vos rogamos, que Vos digneis 
Lei, o Padre estendia a mão receber favora·velmente esta of
sobre a Victima da propi<-iaçiío ferta crue eu, Vosso indigno 
e expiação, para sui.,;tituil-a aos servo, e toda a Vossa famil.ia, 
fieis, por cujos . peccados se Vos fazemos; concedei-nos o 
havie. offerecido no Golgotha.

1 
gozo da Vossa paz nos nossos 

Aarão e seus filhos- de-viam dias desta vida, livrae-nos da 
impôr as mãos sobre o novi- condemnação eterna e ad-mltti-

Palavras aos Conareaados 

nos ·n·o numero dos Vossos es
colhidos. Por Jesus Christo 
Nosso Senhor. Ass-im seja." 

Servitutl-s nostrae - O sa
crifício reconhece o domínio 
soberano de Deus sobre a crP-a
tura e ao mesmo tempo affir· 
ma a nossa completa submis
são. 

Familiae - A Igreja, é uma 
familia de que Deus é 1 o Pae, 
Christo, o irmão mais velho. 

Primogenltus in mt1ltis fra
trtbus - (col. I, 15). ~anto 
Agostinho chama Igreja a fa. 
milia resgatada de Nosso Se
nhor. (De civit. Dei., I, 35,. 

* 

A s1:m obediencia não se li
mita á sua puríssima Pessoa, 
mas expõe o Filho em suas en
tr-anhas gerado pelo Espírito 
Santo, aos ritos crueis .da 
Lei antiga. 

Entretanto, catholicos ha que 
consideram com soberana riis
plicencia muitos e muitos man
damentos da lei de Deus, des
se. lei por Elle tão reveren
ciada. Não consideram o ab
_ surdo de quererem discutir as 
'disposições do A,l tis a I no. 

"O exmo. sr. Presidente da Re
publica Argentina e o exmo. sr. 
Presidente da Republica dos Esta
dos Unidos do Brasil, desejosos de 
estreitar ainda mais os laços de 
amizade e boa vizinhança que 
unem ambos os povos, para o des
envolvimento de commercio e na
vegação, dentro do espírito mais 
amplo de cooperação, de igualda-

Meu Irmão,·-
r 

O Hanc lgltm· foi completr>Ao 
por São Gregorio o Grande aue 

·accrescénton: D i e s que ;,,-os-, 
tr-os ... até o fim e Per Chris
tum Dominam Nostrum. 

Isto sabemos, nã·o s6 nelo 
Liber Pontifi-ca-Hs como tam-11 

bem por Joã;o Diacono e por 
D. Beda. Este ultimo diz tam-, . 
bem ter-se dado um facto nu
ma época de calamidade uu -
blica provavelmente na in;,a. 
sã,o lombarda, o que explica a 
sup-plica pela paz. A informa-

í\.PRESENTA AGORA 
•·o INVENCIVEL'' 

Vou rete:mbrar:te, pelas jj a I a'v .-·a t ·do S a n to Pa-pa 
Pio XI, a missão sacerdotal: "Apenas r:tasce o homem ã vida, 
o sàcerdote o regeflera com o baptismo a -uma vida mais no
bre e mais preciosa, a vida sobrenatural, e o faz filho de 
Deus e da Igreja de Jesu-s ,Christo; para fortificai-o e tornai· 
o mais apto a combater generosamente as_ luctas espirituaes, 
um sacerdote revestido de especial dignidade o faz soldado 
cie Christo por meio da Confirmação; a.penas a criança é ca· ção é preci-osa, mas apresenta 
paz de .discernir e apreciar o. Pão dos Anjos, dom do Céu, o uma difficuldade l)orque uma 
s_acerdote a alimenta e a fortifica com este'. manjar vivo e vivi-, vez supprimida a clausula, que 
ficante. Si o homem teve a desgraça de ca-hir, o sacerdote o le- resta da oração? Elia não se 
vanta em nome de Deus e o reconcilfa com E11e por meio do , bàsta mais a si mesma. A ex
sacramento da Penitencia. Si Deus o cha!Jla_ p~r form~r uma 1· pressão placatus accipias re
famllia, para cooperar com Etle na t-ransm1ssao da v1da hu- quer um desenvolvimento. que 
mana no munao e para augmentar o n1:1mero dos fieis sobre I deve ser objecto de seu pedido. 
a terra, e ciepois, dos eleitos no céu, o sa~erdote alli está pre- Pela resposUL do Virgílio a Pro
sente, para abençoar suas bodas e seu caSt o am-or. Qua r.d0 I! futurus bispo de Braga sabe
f"-malmente, o christão, proximo já o. desenlace. ?e sua vicfa mos qu'.e em 53S O Can~n Ro
mortal, necessita de fortaleza, necessita de aux1ho para sup- . . . ---- -
portar a presença do Divino Juiz, o ministro d,;i Christo, in- mano er_a mvariav-el, salvo cm 
clinando-se sobre os membros doloridos do moribundo, o con- j certos dias de festa em que se 
torta com a unoção do sagrado oleo. A_ssim, depois de ter accrescentavam trechos refe
acompanhaão os christãos através da P;eregrinação terrena ren!es á mesma, fa~endo a.ssim; 
da vida, até as mesmas portas da eternidàde o sacerdote, com varrer o Commumcante~. d<e 1 
as supplicas dos sagrados ritos e as preces da esperança im- que já tratamos e tambem ~1 

mortal, acompanha também o corpo até a sepultura; e não Hanc lgitur. 
abandona os que participam da outra vida; antes ao contra-, Hoje só restam tres desc;oo 
rio, ai necessitam expiação e allivio, os allivia com o consolo variações, nas solelll1:lidades da 
doe auffragios. Portanto, desde o berço. até o tumulo, mais Pasé'hoa, Pentecostes -para re
a'Índa, até O céu, o sacerdote é para os fieis, guia, consolo, 1 comendar os neo-baptizados 
~~~ d~ sa-ivação, ~i~~r-ib,\l_i_c:IP.!: !ie graças !I de bençãos." I ª na Quiuta-felra San'ta para 
- · · · agradecer • o maior dom . d~ I 

~.!,-J!l!!lf,-1!'.<t- "p~ .5"' .ª.!l®ÃL~-ª' . '~ 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODOS, 

e 

Peçam demonstrações sem compromisso a, 

AMERICO NICOLATT . / 
Pra~.J~amos de Azevedo n.º 18 - 1.º ;m~Jl.~. 

í~4t~_j;~~i4:U, 

bre politica economica, commer
cial e alfandegaria, approvada em 
16 de Dezembro de 1933, pela 8."' 
Conferencia Internacional Ameri-

OURO 
De qualquer especie ABRAM 
S. ICKOWICZ. - (Au-tori
s>ado ,pelo Banco do Brasil) 
- Antes de vender .seu 
OURO ê vosso IJ?roprio inte
resse consultar os nossos 
preços. • Avaliações Gratis. 
T,a.mbem compro pra.ta, den
taduras ,e ouro baixo. - Ven
de-·se ouro :para dentistas. 
i.t'ua LIBERO BADARó, 64.6, 
1,0 an:d., ·s1s o.u R. S. Bento, 
n.• 549, 1.0 andar, sala 9. 
(Proximo a.o Lgo. S. Bento) 

SÃO PAULO 

cana, resolveram celebrar um tra
tado economico e de navegação e. 
com tal fim nomearam seus ple
nipotenciarios, a saber: 

o exmo. sr. Presidente da Re
publica Argentina á s. excia. o sr. 
Don José Maria Cantillo, seu se

. cret,ario de Estado, do Departa
mento de Relações Exteriores e 
cultos, 

o exmo. sr. Presidente da Re
publica dos Estados Unidos do 
Brasil a s. excia. o sr. dr. Os
wald-0 Aranha, seu Ministro daSI 
Relações Exteriores. 

Os quaes, . depois de terem troe 
cad.o seus plenos· poderes em devi .. 
-da forma, convieram nas seguiu• 
tes disposições: "etc..... Se
guem-se 18 artigos rematados pe
lo de n. 0 19, que reza: - "O pre
sente tr.atado entrará em -vigor no 
dia seguinte á troca de ratifica
ções que se effeetua:rão na. cida
de do Rio de Janeiro. O tratado 
permanecerá em vigor até um an-

1 
no depois do dia em que fôr de
nunciado por uma das altas par
;tes contractantes. Os plenipoten-
' ciarios a.cima ·citados subscrevem 
o presente tratado em dois exem
plares, . nas Iingua.s c.astelhana e 
portu~eza, os quaes fazem igual
mente fé, e lhes applicam os res
pectivos senos na cidade de Bue
nos Aires, aos v:inte e tres, dia&-d<Y 
mez de -Jàneiro do anno de. .Jllili 

~=~;~ffipill>" . . 
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Critica Cinem=atographica da A.J.C .. E v A N GEL H O , 

-
f 

A 11!1. ~ABOLA ~~ ,~i >= - . • 

QUE MUNDO M R VILHOSO de criminal!dade infantil fazem 
t · A A _ · c_om que nao se recommende · o 

(Da, Me ro, com Claudette. Col . f1lm para creanças e adolescentes. 
bert e James Stewart) - Come- 1 - . · . 
dia policial. 1.\.-n detective parti- tos.Cotaçao. Acce1tavel pa1a adul-
cular, ao tentar descobrir um as- · ~ 
sass!nato, é envolvido no caso, 
chegándo a ser preso. Em vista do 
ambiente em que decorre o film 
as partes susceptiveis de critica, 
tornam-se inoffensivas para as 
pessoas adultas. . - Cotação: Ac
ceitavel para adultos, 

A F ALSARIA (Da Film Allian
ça, com Pola Negri) - Esta pelli
cula apresenta, com bastante rea
lidade as consequencias da edu
cação ·moderna ou, melhor, da 
educação mal -orientada. Referen-
cias á vida irregular dos princi-

A FUGA (Da Fox, com Kane paes personagens e uma te11tati

testem:un:no füi sua
missão divina - e 
sua ,fün1tr.fn:a e-xpos•' 
ta de modo claro e 
ao alcance de todos, 
J•e1;us exasperou o 
amor proprio dos es
cribas e IJlàa,ri.;eus, 
detentores da scien
cie. reiigiosa, aos 
qlliles o povo oppu
nha a sabed&ia do 
Mestre que "ensina
va com-0 quem pos• 
sue autoridaode pro• 
pria". lie:eusarant,se· 
os mestr.es em I!l• . 
rael a ouvir t>, sua. 
palavra e demm xnat 
inte~pretaç!to aos 
seus a.ctos~ Por foso, 
Jesus mudou de J)l'~·
gação: substituiu a. 
exposição cm.a <la-: 
compara-~~s qu.e. 
em si en.vo1:tem 
sempre aigUllUl, cbs•= 
curidade, IJo1s ~xt.: 
gero ,u.m esforço dO· 
ouvinte para aubstl• 
tÚir o tropo pelei 
realidad-e, e esta ap. 
plicação, não .appa-, 
rece clara •em todos; 
os casos. 

'* Aos hem intimeias 
nados, porém, ll:quel·= 
les que no Evange, 
lho sã-0 chamados 

"discipulos" (não ha razões que nos obrlguem' 
a restringir esta expressão para signlfkar 
apenas os doze apostolos. "Discipulos", aqui, 

,. são todos os que se interessavam pela doutri• 
, na de Jesus) - o proprio Divino Mestr<=! 
:, destrinça o que possa difficµltar a intenecçiio 
~· de suas paiavras. · 

* 

A ponte sobre o rio Paraguay 
Sem duvida que o ·maior e o 

mais acertado emprehendimento 
no que diz á approximação dos 
povos são as vias de communica
ções. Representam factor prepon
derante de seu progresso e de 
suas realizações. ··· 

Na America, cujª união e ami
zade já se fez noWria mesmo fó
.ra do continente, a noticiá de que 
mais uma grande empresa nesse 
sentido está sendo levada á effei

altura do continente ameri:cano, 
visto que terá de comprimento 
2. 700 metros, com vãos altíssi
mos para supportar as constantes 
e tradicionaes enchentes · do · rio 
Paraguay, bem como para dar li
vre passagem ás embarcações de 
grande calado. 

Richmond e Amanda Duff) 
Outro film sobre os bairros pobres 
de Nova York, onde se formam os 
criminosos. o assumpto é tratado 
superficialmente, porém, scenas de 
tiroteios, assassinatos, bem como 

va de suicidio tornam o film pre- to, ,constitue, sem duvida, org\11ho 
judicial aos adolescentes e pessoas ·para todos nós. Referimo-nos, á 
adultas pouco acostumadas aos ponte que ligará Boa Esperança 

t . . 1 a Corumbá, que está sendo cons-

Para a sua conclusão, o· Minis
tro da Viação solicitou ha dias, a 
abertura de um credito especial, 
devendo esta grande obra de en
genharia estar terminada em fins 
de 1940. 

O prosseguimento da constru
cção ficou a carg·o do major Ma
rinho Lutz, director da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, 

espec acu~os_ cme_matograph1cos. l truida sobre º· rio .Paraguay, a 
- Cotaçao. Restrwto, maior ~m extensão·' e talvez em 

-
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Dr. Plinio Corrêa de Li 111 

a 1ca ~ r..J. 
~I 1 MEDICOS 

Oliveira 
Rua Qu'i.ntino Bocayuva N. 0 54 

3. 0 ~ Sala 323 - Te!. 2-7276 

Dr.· Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Q.uintino Bocay,uva N. 0 51 
- Sala 319 - Te!. 2-0035 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé 

Joaquim P. Dutra oa 
Silva 

Rua Benja,min Constant; 23 -
4. 0 and. - Sala 38 - Te!. 2-,1986 

S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

1 DENTISTAS 
== 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa 
culda:de de Pha1•maci0, e Odon
tologia de São Paulo - Ciru:-gião 
Dentista diplomado em 1914 -

Rua Benjamin Const•amt, 23 - Ex-dentista do Lyceu Coração etc 
Jesus - Especialidades: Pivots, 

Arnaldo Bartholomeu 1 
Cirurgião - Dentista - Racliolo· HQMEOPATHJA 
gista - PeJ.a. Escola de Pharé · 
macia e Octontologi,a. de São 
Paulo - Clinica Denta.ria em 
geral - Raios X - Diathermia 
- l'l1f.ra-Ve,rmelho - Coagul,a;ção 
- Trans-ill.umi.nação - Vitali-
dade .pulpar, etc. - Trabalho3 
,por cartão, hora ou orçamentos 
Ru•a: Martim F1rancisco, 97 

Te!. 5-5176 - S. PAULO 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua, Senador Feijó N.º 
205 - 7. 0 andar -;- Te!. 2-0893 
Das 15 ás 18 horas '._ Res. : Rua 
Castro Alves N. 0 591 - Te!. 7-8167 

ENGENHEIROS 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barro~ 
Cirur.gia - molestias de senho
ras - Cons. : Riue, Senador Fel
jó N. 0 205 - 2. 0 - Predio lta
querê - Tel. 2-2741 - Res.: 
Rua Alfredo IDHis N. 0 301 -
Te!. 7-1268 - Consultas dws 10-
11 •e das 14 ás 17 - Sabbados 

das 10 ás 11 horas ' 

N.º 3 - 2.º andar 4.0 andair - Sala 38 - Te!. 2-1986 Corôas, Pontes, Dentadu·ra·., 
SalJ9J 13 ------------- anatomi-oa,s e sem abobada pa- L]<]R E PROPAGAR O Amador Cintra .,do Prado 

Dr Francl·sco p Re1'ma-o lati-na - Cop,sulta,s: Das 8 ás ·ª· AR& & Engenheiro Arçhitecto Dr·. Celest1"no_ Bourroul 

CLINICA GERAL 

Dr. Paulo 1\/l'oretzsohn de · · · LEGTONARIO " · n.1 12 e das 14 ás 19 horas - Cons. : 
· Castro .Hellmeister .J - lArohitectura ,rel1-giosa, .collegios, Residencia: Largo São Pauh ! Rua Direita, 64 - 2. 0 a:ndar __ 1 restdencia,s conectivas - Rua N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Cons;: 

~

' ;Rua de, Qui,_t.anda N.º 139 - 2." Rua São Bento, 224 - 1. 0 and. Sal>a. 7-7-A -. Res.: AI. Barão d, 1,, D'"\'~'R O T ,. ~ ~-.. r, 1<; TODO~ .... bero _ Badaró _ N. 0 641 -

1
Rua Quinti,no B_ocayuva N.º 3~ 

. dM: .., /l'!e,}. a,07-69;: • S._-1?".,ts.,Ulº:0. :•-S.ail;l, 3 • ,T~J. 2-154~-:- S. ~AULO >,i,!l,'~\~J:>ai ,, 499 - S°' PAULO OS C A T H O L,I C_ OS . S,. P.A;ULO., . :.' D.a$ 3 aa. 6: horaa;2 



FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOM"EM 

-VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONIC() 

• • 25 de Jane1to 
Commemorando o anniversario 

eie fundação da éidade realiza
iam-se va1·!as cerimonias. 

A's 9 horas houve solemne Pon
tifical na· Cathedral Provisoria. 

.\'s 16 horas, realizou-se a pro
CillSÍÍD, sahi11do da cathedral No
va, e percorrendo as ruas Santa 
Thereza Carmo, Pateo do Collegio 
Anchie~, 15 de Novembro e PraM 
çâ da Sé. 

LÉGIONARto São Paulo; 28 de Janeiro He 1940 

' 
~~I 

PRECISANDO 
DEPUR,AR 

O SANGUE 
TOME ao 

mas, $1. 741. 000; productos de ali
mentação, em bruto, $692. 000; 
productos de alimentação manufa
cturacios e bebidas, $471 . Ootl; pro
duetos seinl>manufacturados, .... 
$10 .'228. 000 e productos t11ariUfá
cttil'adós, $45. 943. óoo (SJ;Jes) . 

)'.[ 11 b 

B. AS I L 
consulta sobre se os empregadQs I àsslgnóu decreto-lei do teor se
dás casâs de diversões publicas gtiinte: 
são, legalmente, ássocfados obrigas "Ai•b. 1.6 -'-'-. A execução dás 
tbrios do Instituto a páttlr da da- leis de pfotecção ab trabalho rtó 

A SOLUÇÃO DO PROBLEl\iA ta de publicação no 11 blârio õt~ Elstâtltl dé são PaUlô fitiará. a cil.r
nos "l\lOCAl\180S" DE Rll:CIFE ticial" da pói'tai:'la Sdln•11io, bti gô não só da competente Inspectó~ 

da em que entr<iti ém vigor 6 Oe- ri.à Regiortàl·d<i Ministério dó Ti'â• 
o Ministro ·do· r.rrabalhb, assi- ereto-lei n. 62'7, de 29 de Agosto biilho; Industria e Côim11erció, 

gnou a seguinte portaria: "o MI- de l!l38. mas, tambem do governo dó nies
rtistro de Estado, attendentlo a ne- o Ministro Waldeniar Falcão mo Estado, por intermedio do De
eessidade de incluir em beneficio ~pprovou os parecefo$ a réspeitó parhartiénto Estadual do 'h·ãba1ho, 
dos respect!vos,associados, os Ins- emittldos pelo assistente tebhn!éó nos ténnos dõ eonvenlo celebrado 
titutos de Apcisentadoria e Pen- e pelo G.onsultor jul'!dlcó tiô Mi- em Jatieiro tle liJiiO, entre aquel
sões dos Marltünos e dos Banca- nlsterlo1 seguhtló os q\iaés às cóti- le é o. góVerho federal, o qual fitlá 
rios no regime de coopera1,ão a I tribuições do..~ "étnpregàdos de jo .. ,apptovadó e fazendo parte inte
que se entrega;-am outros institu- 1 go" dos casinós devefu sér cobrá~ grante deste decreto-lei, 

iilll 

denominação de "RegÍni.eht<i 
Sampaio", commemorou hoje o 
31.º aimlversaHo dé. suá ftindáçâo. 

Aos antigos coinmanciánteil d.o 
"Regimento Sampaio;;, o seu 
actual commandante, tenente-co
ronel AÍexandre Zachar:las de As
sumpção, pi:estoú homenagem nu
ma sessãó solemhe. 

ô 2.0 Regi:nento d.é intaritàrÍâ, 
sob o commando do tenénte-coró~ 
net Soares Lage, offereceu á.quei
la unidade um retrato do general 
Ahtonio Sampaio. 

11 

ELIXIR 
l>Ê 

'NôGUtlRA 

Not,ri~ ct"!• 

cio iVt H ti r'\ il 

}. PAZ NO ORJÇHTE - O 
Marechal 'Wei, chefe dum dos 

eitereitos tllllfiêl!es t!ôiiootdou ettt 
acceltar a paz com o Japão. As 
condições í!stabelecidas põr este 
ultiiftb ilão tiib draébnléãs1 qül! · sig• · 
nifiêàlft ã pt!rda tõtal da l!berda.• 
de diiht!za. * o sr. Interventor Federal 

inaugurou o marco inicial da "Via 
Anhangueta ", - estrada nova a 
ser constrUida entre esta capil:Al e 
Jllhdiahy. 

Foi tambem lançada a pedra 
fundamental da Faculdade de 
Philosophia. 

tos de previdencia social. para a idas da data da publicação da Pór-
soitiçãb dó probJémà do.s .'.' n:\ocam .. 

1

1 taria,. de l9 de Outubro dê 19$9. 1 ~~;+;:.;~:.; .. ::.;~:•::.;:.;~::.;:.;:.;:.;:.;:.;~:.;?; 
bos'' da cidade- de Recife, resol· (Slles). i!• t G. ,: 
ve declarar os mencionados Insti- '+' rande :.; 
tutos comprehendidos no disposto :nÉCRETOS-LEIS ASStGNAbOS ;+; M · • ~; 

Exeouçã:o do novo 
Código de Processo 

Civll 

Segundo se noticia, ô gôvernó, 
aproveitando o adiàmento da exe
cução do novo COtllgo de Processo 
Civil, baixará um decreto-lei in
troduzindo varias modificações. 
tendo em vista as suggestões' que 
lhe foram apresentadàs e que., 
desde Jogo, pareceram proceden
tes. Ao que ainda se noticia; 'es
sas innovações visam principal
mente a execução do rtbvõ Cqdigo 
de Processo Civil no interior do 
paiZ. 

2. fiESÁSTRE . -- Um avião de 
bom'Bàrtiêl.ô dõ exêrl!ito norte

.americano, em que viajavam S 
pessoàs cahiu ào sólo nas proxi• 
midades de Rlverslde, • 

A. Força Publica, além de varias 
outras manifestações, fez realizs.r 
um concerto publico no Pateo do 
Collegio. 

ô Oepartamento de Cultura Mu
nicipal promoveu um concerto no 
Theatro Municipal. 

Varias associações, clubs e so
ciedades promoveram tambem ce
rimonias commemorativas da 
ephemeride, 

no art. 2.0 da portaria fu!nlstetial 1 ,, armorar1a ~ 
n.º. SCm-177, de 10 de _novembro I o sr. Pres!dérttl) da Reptiblica ;~ Severino ;i 
ult!mo, afim dé que aj:lpliquem : àssignou decrcto•lé!, dispondo so- :+; ,} 
tambem, até u1:1 terço do saldo de , bre O pagamento ·de gratificação a ~ Tumuloíi de marmore e ~ 
suas arrecadaçoes no Estado de i funcclcin~rios do M!nlster!o da ;+; üranitó ' 
Pernambuco, na construcção, ?ª i Agricultura, pela prestàção de ser- :: Av. Dr. 4,-rnaldo, n.º 60 ~; 
cidade do Recife, de habitat;oes , viços e::üraordinarios, sendo que, ;•; Te!. - 5-2512 :!, 
populares para a1ugal-as ou ven- ! de áccordo com este déêteto o cal- :~ s. PAULO :~: 
del-as a seus associados, nâ fórma : culo dessas gratificações e o pro- ;•; \ ;~ 
do decreto n. 1. 749, de 28 de ju- 1 cedlmento da respeetivâ fólha se- :~•~·•·: .......................... ,. .. ~ .. +·:.. ........ ··~·.-·~·'9, 
nho de 1937, e observadas as dis- irão feitos na conformidade do' de- , ..................... ·· .. ·· ........ ·· ·· ·· .~ 

posicécs especiaes que regem ª 1 ereto-lei n.º 1. 713, de 2a de ou- Noticias Militares 
materia. (Spes). ltubro de 1939 e'do decreto•le! n.0 

O C"'l'TSO NOS INSTtTUTOS E li 5.062, de 27 de Dezembro domes-
c,n mo anno, Fol'am reformados, \jor terem 

t:,UXAS DE A!'OSENTADORIA attingido a idade limite da p11-
ti' PENSÕES nE Na:.- ( NO fl:.(U melra classe dl1 reserva da Lª li· F. .., -"' ..:, ·:, O sr, Presidente da Republi-

'-' · ·• · ·a "ass!g·nou· deci;éto-lel regulándo nha, os gerteraes de divisão João 
Segundo dados rornectaos pelv 1\1\o't/ uo ll'\l'\E«:lhJJ!lt Gomes Ribeiro Filho, José Fetnan-·c · elh. A t i I tl 1\8 ! !Sterl ll'!t< 'A\ n 11'1( :,B;n 1. 1S .cõlléessõeS de terras e Vias dé 011s o e uar a O .,. n ° des Leite de Ca&tro, Pargas Ro-

do Trabalho, o numero de asso- e I N E \OltUnUtliCaçãb, bem como o esta- drig·ues, Soares de Olivéira, Fet-
ci2.dos activos dos Institutos e l)AJHi M13 ·Jelétilmento de indU!Mias, na· fai~ nandes. Clll'doso, Augusto E. da 
Cnixns de Aposentadoria e Pen- ·a d!\ fronteira, pelo qual, as con• silva, Torres Jt.' Born-es Fortes, 
· tt· . 31 d D b "m ""r-'-"111·,-,~o· ri ªess6es de terras _,, faixá tle 150 "' soes. a mgm, em e ezem ro "' '"''""""' ~,. """ Andrade :M:ello, Mat'io Tourinho e 

d 1938 a l 867 43" dos quaes ..,.,a o stu l<Jr ·nometros, ao iargo da frdnteira e , · · º• ,,.. d!, Feí'reira Lima, além de numerósos 
j;Í. estão devid?omente recenseados, pçr 30 ·"O '<icional, sómente póderão ser fel- gêfüíraes de brigada e outras al-

,· mensaq <ts mediante prévia annuencia do para effeito dos estudos actua- 1 tas paterttes. 
rt2és, 1. 717. 910, ou sejam 92% do lfilms de rui,;, ~onselho de Seguran~a Nacional; Por decretos da mesma datá 
t.otal. As avaliações actuariaes já etn como fiênhulna concessão re- fOi'ani feitas rtutnerosas notnea-
abrangeram os elementos referen- ·tiva ás vias dê comlnun!cação ções, transferencla.s, revetsões, 
tesa 1 .. 694.406 associados actlvos, n meios de transporte, dentro tia convocações, e aggregações de of-
isto é, 91 % do total existente na- ·eterida fa,ixa, se effectuará, ·sem ficlaes, 
qt!ella, data e relativo a 6 Insti- 11•évlo :l)ateeer da Cómm!s~ão Na-
tutos e 98 Caixas. ·!onal e audiência do mesmo· Oon-

Reuniu-se, hontem, a commls- -~lho de Ségur.ança Nactortal. Esta 
são Especial encarregada de es- ·:11 que í!ntra em vigor na dáta de 

* · Pa'rtiram ct'ia 23, em avião, pas 
ra Recife, os gem::raes Gaspar nu
tra e Oóes Monteiro, em visita de 
inspecção ás guarnições do Norte. 

Modificações no· 
governo do Estado 

Foram nómeados: pàra Secre
tario da Educação e Saud~ Publi
ca, o sr. dr. Marlo Guimarães de 
Barros Lins, que foi por esse mo
tivo exonerado cio cargo de mem
bro do Departamento Atlttl.!11!stra
tivo; para subst!tuil-o no Jogar dé 
membro do Departamento Admi• 
nistrativo do Elstado. o sr. dr. Re~ 
nato Paes de I!arros, da Procul'a• 
doria Geral do E-st.ado; e para 
exercer estas funcções, o sr, dl'. 
Antonio da Costa Neves Junior, 

Pereceram 4 "dos tripulantes 

3. CAMPO DE CONCENTRA•' 
ÇAO - Noticias de Londres 

informam que 5. 000 sacerdotes 
pólonézes estão presos nos cam• 
pos de cortt!etltl'àção da Allema
nha. 

4 NAUFRAGIO - Chocando, 
• se contra. u'a mina foi a pi , 

que o navio norueguez "$ydfold'\ 
DeSat.JJ;Jàtecerãm 6 tripulantes. 

5. CONFERENCIA - Dia 23 ~ 
noite, ô rei Jorge VI recebeu 

no castello de Buckingham o 1.tl 
Ministro sr. . Neville Chamber• 
Jain. 

HORA CERTA! 
V. s. terá sempre se mau-· 

J.ar concertar ó seu relogio na 
RELOJOAR.IA DE PRECISÃO. 
Serviço garantido Precos mo
dicas. Viãros inquebra~eis. 

4Gl, Av. Blo .João, 461 

AViADORi<;S - Segundo indo Oiibifülte da Intérverttoria Fc- 6. 
deral. . 1 • 

tormaçoes recebidas da capital 
da Finland!a, mais 6. aviadores 
norte-àtnericanos se apresertta• 
1•am Volurttái'!aniente para com• 
oate1• à l!WãSão éortiifltinistà. 

Embaixador. da 
Allemanha tudar a posição economica e fl;- sua publlca,ção; é longa e todos os 

nanceira dos Instituto e caixas de TRANSPORTES RAPIDOS EN.- assumt.itos attlnentes, est-abelecen
Aposentadória e Pensões. Dessa TRE NOVA YORK E PORTOS tlo penalidades para os casos de Asst!ftl.iu . ~n\er!natnente a pas- " 7 Dtl>LOMACtA _ o Reich, 

ta da GUella o general Valent!tn Viajando por estrada de rodas • j:lot' sua dl lomaci t 
commissâo fazem parte um repre- llRASILE[ROS serem infringidos quaesquer do 
sentante do Minlsterio do. Traba- seus dispositivos, 
lho, um do conselho Technico de A Mooi·c-Mc Cbrmnek, segundo 
Economia e outro do Departamen- informação que o Escripto1'io Com- * O sr. Presidente da Republica 
to Administrativo do Serviço Pu- mercial do Bl'asil em Nova YOl'k '! ass!gnou. deéreto-lei, dando a de
b!lco. (Spes), c'h'ittiu ao Ministerio do 'Í'l'abalho, nominação de Regimento Sam

O ÍNTERCAMBIO COMMER· 
CIAL DO BRASIL COM OS 

ES'.l'ADOS UNIDOS 

lna-ugurar um novo serviço tle 1-paio, ao àctual 1.0 Regimertto de 
transportes .de carga entre portos Infantaria: · 
brasileiros e aquella citada com- O Presidente da Ret.JUblica, con
panhia, apresentará J!l,teresse mui- siderandd que a C',,aval!aria, a arti
to especial para os embafoadores e lha1"ia e a !!ngenha.i'!a já têm seus 

Ben!cio, que naquelle mesmo dia getn, deixou, · esta ca·pital, com / acti·v me t p a, rabaI!ha . . . , . a n e para convencer a t.B.• 
regressava de. Lima, onde l'epre- rlestmo a Sa11too, o sr. dr. turt lia de qu • n-" d M 

· 

1

. . e o gover ., e OMcou 
sentou o Bt•asl~ na posse do Presi• · Pruefer, embaixador da ,Allema- não pretendê tér inger~nóla nos 
dente do Peru , sr .. Manuel Pra- 1 nha junto ao govern~ biaslteir_o, . negocios dê!s Balkans. 
do, J P que esteve .alguns ~ias em Sao 1 

Paulo em visita offlc1al ao nosso : 8 AMEAOA A ,..u · · · 1 
1 
E 1 • - n ssia mie ou 

~ O 1.º Regimento de !nf~nta-
1 

stado. . · 1 • pela imprensa uína campanha 
tia tia guarnição da Villá M111ta1• I · A' tarde, pelo "Conte Grande", , contra a attitude do governo sue
(lue, · por ácto recente tlo Preslden- S. Exeia. regressou á capital do co em face tlo cot1fl!cto fillO•OO• 
te da RepUblléa, pass_ou a te! a · paiz. vletlco. ' 

, Os Jor11ltes sovlét1cós têférên1.w1ie 

E X E
. . a uma PóSsi\rêl àcção directa do 

T R I O R goVerno éôffimuntsta contra o go. _ · · . · . . I verno . da Suecla. · . 

A G · r f t · /1. linha Manrterhê~ !soffrou 9. MARE' - A célébré praça..' 
Uef" a na t'eI1 e pressão princlpa!mehte em dois . _ de Sll.õ ~l:'Ms etn Venêza, foi 

occidenhil 

!Segundo dados divulgados nos recebedores tle cargas de Perna:m- , pat1•onos e ctUe a Infantaria não 
Estados Unidos da Amer!ca, e I buco, Bahi.a ê Rid Grande do SUi, 1 teve nenhum das suas unidades 
transmittidos ao Ministerio do portos que até agora não conta- 1 distinguida com a honra de usar 
Trabalho pelo Escriptorio de Ex-1 vam com as facilidades de navios I o IlOme dos seus antigos e heroi
pansão Commercial do Brasil em rapidos. Segundo a escalação, a I cos chefes; que realça os feitos 
Nova York, durante os dez primei- viagem entre Nova Yol'k e Pêr- l de quem, com a abnegação. bra
ros µ1ezes de 1939. entre os 54 pai- nambuco será feita em !) hol·as ! vura e patriotismo deu_ a vida pe
zes éjue compraram aos Estados e entre aquelle poi'to americand e 11a patria é semear exêmplos para 
Unidos, tl nosso occupa o 10,0 lu- a '.Bahia êhl 10 tlias. De Ndva / cultivar ás mais elevadas virtudes 
gar, em relação ao valor em dol- York a santos leverá 14 dias e I milltares, além de constituir uma dontinuam as act!v!dades · de 
lars de sua~ Importações. Os no- para o Rio Grande do Sul 17 , prova marcante de gratidão do j;)atrUlhàs em toda a frente da 
ve pa!zes collocados em primeiro dias. 1 pa!z; que o 1.0 Regimento de In- frotiteira germànú-ftà11éeza. Ne
Iugar são os seguintes: Inglaterra, o sei·v!t)o ser~ !naugui·ado no I fantaria é o primeiro da arma e nhuma a.ctiv!dade de vulto, po-
$418.310 .000; Canadá, ....... ; . . corrente mez dé Janeil'o, cdfu ó I recebeu, quando da sua organiza- réfu. mêrt!tle ser annotada.. A 

pontos: M norte do !agd dê Là• cobertã Vêlõ m11,r por oêcaslão dU
doga e l1d f'lartco esquerdú. Ao (lue ma mal'ó no t!illhêço dêsta settt!l.110, •. 
se ttii, o ataque russo Visa impe
dir a mob!lillação que se processa 10, INCJENDlO - Um Violêttto 

lhtlettélto desti-uiu qul\s1 tôno nó1·té da Flnle.rtd!A. o · eom.-
t11.littêt1te o oa11tello dê Nói'thum

tnantlo das forças finiahdé!las an• bêl'làfitl, l1à l~làtêl'i'à. l!lstê cat;. 

$383.224.000; Japão, $178.!09.000; navio up1ylhg Cioud'\ . ção, contingente importante do l.º ; exemplo das semanas anteriores, 
Franç,a, $130. 621. 000; Ilhas Phi- '. . J Batalhão de Infantl'n1a, que com- ! ha verdadeira belligerancia. 
lipinas, $80. 405. ooo; Sllecia, .. . . . AS Cô'.N'i'RIBUIÇõES DóS "EM:- bateu eom brilho ná mentoi•avel As tíctlvidades de recortheclthen-
$74. 762. 000; Hollanda, ......... PREGADO$ DE JOGOH ~AltA o ,batâlha de TtfyUty, integrando a to da àVlàção cdfititlUafu rêglllar-
$73 .136. ooo; Cuba, $65. 667. 000; e INS'rITUTO ôós CóMMER- nunca viciada Divisãõ Couraçàdo, inéhte. 
Mexico, $62. 893. 000. o BI'asll im- CIARIOS sob o commando do !IÍclite e ines-
pórtóu dos Estados Unidos, na- quecivel General Antonio Sam-
quelle periodo, mercadoria no va- O IrtstitUtb de Aposentad'orla e paio, déététà: Att. Urtico: ó actuaJ 
Lor de $59. 073. 000, d!stribuidos da Pensões dos C?1I1fuerc!arlos, diri- 1.0 Regimento de infantil.ria, 
seguinte maneira: materias · pri- glu ao Ministro do Trabalho uma aquartelado na Villa Militar, na 

Além do navio mercante . no
rueg·uez "Sydfold ;,, f0i a pique no 
mar do norte, o destroyer inglez 

'"Exmouth '', que ciesiócava 1.475 
toneladas. 

Capital Federai, passa a denomi-
nar..'.se Regimento San:tpalo. (Spes) Dos 175 homens de sua tripu-

lação, 13 pereceram. 

Indicador Commercial * O sr. Presldehte da Repubiica 
assignou decreto-lei prorogando, 
por mais doze mezes o· prazo esta

ACCESSORIOS 
para automoveis 

o MELHOR SORTIMENTO 
Impt>rtação Dir,ecta, 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

aTOCK COMPLETO 

B I CY CLET A.S belecldo para a assignatura do 
. contracto de éoncessão :\. Coinpà-

Tonos os PREÇOS nhla de Transporte Plânaéteos do 
TODAS AS MARCAS I Rio de Janeiro s. A., para a 

ISN ARD & CIÀ. construcçllo, uso é gozo da lifiha 

BRINS 
' aérea Rio dé Jarte!ro 0 Petrópó11s

Be1ém, e ramaes. 
. .. . . .., 1 . . 

SORTIMENTO VARIADISSÍMO j * Foi assignadó dêéteta pelo sr. 
importação bil'€cta 1· Preside.· nte da Republica àppró~ 
CASA; ALBERTO vand~, pàra. vigorar dt,rante . o 

LARGO s. Bl!JN'l'O N.º o!ú I exerc1clo de 1940, a tabel~ num~-
. . , . . . . . . . rica do pessoal extranumerar10 

CASI'MIRAS 
fuensatista da Contadoria Centrar 
da Republica, e Contadorias Sec
clonaes, em substituição à que sé 

.A,urora - 'P.Dintex - Pil'itub'a ·refere o deeteto n.0 5.060, dé 26. 
1 Nàcionàes ;e E~tra,ng.eira:s de Dezembro de 1939. 

CASA ALBERTO CASA ALBERTO ..,-9, _ a.__ ,l}E~'l',Q }&O. Mt~ _ s ... JJ~'.ÇO. ~· io. ~t. Q,_s,i.-~ ~.e,sl@nte.dà..R~J.lUbli~ 

Conflicto fillo• 
sovietico 

Depois duma semana de menor 
àctividade, a lucta reiniciou forte
mentê elii todos ós seot-0rês da 
Finlandia. 

Precedendo a um novo ataque 
vermelho contra as fortificações 
fifiiândéiàs, 41)() aviõe!i soviétícõs 
bombàttiearam ihcessâhtementé 
as populações civis das cidades. 

Varias cidades foram quasi to• 
talmertte arrazadas, onde sobe a 
m!llHl.res o numero de vict!mas. 
Nas frentes de combate, a artilha
ria russa esteve em grande activi
dade. 

A artilharia finlandeza rep1i
~9u l;\Q, ~óg9-. .aif;l.m~.i!>. 

nuncla terem Sidó ltlftUc:!tlfétôs to• têllõ, Mfistrultlô na ldàtlé Mêdla, · 
dos os ataques dós vermelhos. 11:s• êstltvà f}1'ê!!entêmêtttê dMhàbltado. • 

ta s~manà foi revelado J;)or fdhtes I·l.. AOtlloliJ.N'l'E ~ 0 navio· 
neutras qUe estão cofubatefido na . . Italiano '' Abrazzio ", depois 
l!'inlàndia 200 . ooo volllhtài'ios és- dê vió1érttõ lhéêttc:iio, fól a plqUê. 
trange!ros, entre os quaes alguns flal.'W dà trit,UlàQM toi sàlVã. por 
milhat·es de russ'ds bra.ncos. um dél!tl'óyét frll.l'lêez·, 

.. ' . ---,.. ' bm:m: ·= : - : 
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1 Você que,r 
1 
~ 

· ...... escolh,er UllUI, carreira? 
- preparar-se Vatà ser utu nà vida? 

= ê Procure conhecer a 

1 Escola de-Serviço Social 1 
is (Reconhecida pelo Goverrtô t:lô EstM.o) 1ª ª = = a.ue of Prece a. seus a.iunos ~ 
~ a 
g NÓVOS íNTEREiSSES i 
§ NOVAS ÔPORTUNIDADEB 1 
~ NOVAS CARREIRAS PROFl$SIQNAIS ilii 

~ Matriculas: de 1d dê jáfiêií'o ii. 12 ti~ "'1evereito !== 
is /lbertura das aulas: dia 16 de Fêvereiro. 

1 =::.:7.rla'~..;.,~ Q ® ·::~A: 1 
·iRll!IY!UWRlll!WYIIIQ.!ll!!!!l!!!lm!JUPHf!!'1V!!!lll!!WJ!llluilnw1UIID1llla!lllllfilíUlllillbWJUilül1d 
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São Paulo, 28 de .Janeiro de l!-140 

Federação 
Minha boa aiml~ 

. Salve Maria! 

Boletim e <lemais avisos da Pi,i 
União: Leu o convite: "AprC' 
velta o momento da. g:-aç-a. Dá' 
quanto antes tua a,d-hesão ao 

Tenho sobre minha mese. t'lla, Retko'."'iirn..ó~'vacille;:· é um ,p-as
DaTta, tra;nsbor<lante <le 0.fflic- so, do qual, -certamente, não t<c 
cão, cheia de inq-uietações ! arrependerás." ReflectLu alguns 

Que tempesta:de iSe desen:ca- momentos; ,pesou os motivos !}ró 
deou d-entro de teu -coração, mi- e contra; todos eram igualr,;en-
111ha boa irmã! E, ~is ,uma te fortes - uns <lo ponto de vis
i:ez, recor:-este a .mim, em bu.s- te dos sentidos, outros do pon
,ca de bonanga. to de vista mai-s elevado do es-

Qu-a,ndo ha mezes me consul- pirita. Nenhum ,podia portanto 
taste, -era um ,su,pposto con1lic- arrastai-à. a umá deci~o. Livre~ 
to en-tre a fé e a sciencia que me-n-te, escolheu aquelle o-nd,· 
te tortu:ra.va a atroa. Ag.<1I"a. palpitava a. vontade d-e sua Mii.,: 
eia de novo irmãzinha agonk1.-,•Santissima. 
da entl"e a obedlencia ás Regra:.s -rr===========;;;;:==:::;; 
iâa Pia União, ,na qu-al i-n~es- 1 
,sou, voluntfl.riamente, e as "exi
,gen-c~as" da sociedade, na .4:ua:I 
pre,cisa.s viver. 

A'll,tes de . dar~te. quiuq:uer con
!Selho, mtnba. boa aanlge., a Deus. 
elevo oneu pem1a-mento, ~im-::(!e' : 
pedir-Lhe üuzes 1P3ra. a. .aeluiaâ;o, · 
do ca,so que ime 41ro~. De-!·:: 
!POIS, 'V:Olivo meu. :.:ÓIJ,;a.r, ,a(í~t~ :. :· 
:nossa. :Mã:e, lllOSIW modelo;< !j;Jilh-ii_; :: 
~olher-Lhe-,mo eorriao- dos Jabros : · 
e. J.'tllilposta <p1e-:sua. -boo~e ,ma- : : : 
tennal i,nspl,ra.r-me. · · 

.Alnalizemos o caso. Falta ape· : · 
11'.)e.s ,uma sema,ua, !pal'l;I. o Car-
11'.S. V'Bil e itu, ;no esplendor doa 
:te'lls 20 armos, em .compan-hla 
de.s .p::-i,mas e iprimos de t'l.ta 
:idade, resolveste .parti-cipar do2 
festejos earnavl).!escos. E ,tu<io 
foi comb!:n-ado. A-s .phantasla,r, 

Ament®s 
de 

r :n:bti:c ld:,a :d·e 
P a :r a u m semanarlo 

cathollço de gl'ande clr• 
cu1a-çao, aeseJa-se con-
tractar 2, pratlcos e de 
pref-erencia congregados 
marianos. Trabalho bem 
orientado e facll. Lugar 
effecti-vo, bem remune
rado e de futuro a bons 
elementos. Tratar i rua 
c..iuintrno ~ocayuva, t>'I-, 

3.0 andar, sala 323, so· 
mente das 9 ás 10 horas: 

LEGlOr, n.RIO --'1-
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X, - a rainha do carro - vi- (SOB I N S p E Ç}Ã O FEDER A L) = 
nham j,nscrever-se ·as out,·as 
companheiras do corso de Car- ê s 
naval.., ê --=-.,.-...,.,,,...,. .,,..,..,,--,,..,,....,-~-- § 

Minha boa. amiga: é e.gora a 5 !:t 
tua vez de to-ma,r uma delibe- ~ .~=· 
ração. Oito dias a-penas te se- § ê: 
param do alegre to·iduo carna- / g [if· 
va'1esco, para. o qual, graçã:s-; !; g 
Deus e a Maria Santíssima, t~ ! ~ ~ 
preparas com tantas lagrimas e i § ~ 
angustias. Lembra•te, kmã, q-ue 1'-~ § 
te.ns hoje: !ê a 

l~ § 
Um Deus a contentar, 1i.1 § 
Jesus Chi'isto a imitar, l lê §: 
A Vkgem e os Santos a honrar. , ~ ~-1 
Uma alma. a salvar, - ;; :ã:. 
U.1n pe.rs.izo a conquistar ~ iif, 
Um i-nfe,,no a evltar, ~ .êi 
Uma Eternidade a preparar, !i§ lê, 
O proximo -a edificar, gl ~ 
o demonio ,a; venci'ir, "" ~' 

E uma natureza rebelcte a. j '.' 
domina.-r ! · j. i\ 

E' ;pr-eci;so, com generosldwde, 12 =J 
fazer t-udo isto para. a, m,!l;iot·. ;s Externato e Semi-Intermito. Curso J;Írimar10: e amasiar. Màtrrcu1as- :i,J?ertas. EstÍÍo ª1 
Gloi·la de Deus 1 =· funcionando a.s aulas do Cw:so de · admissã9. · Preparo inteiramente gratuito. Exames nliL ~ 

ã 2.• quinzena de Fevál·eiro. Aceitamos transferencias para todaf; as series ginasiais. O ~ 
· Deixo-te a.gora, com estes ª Colégio acha-se situado no lugiar .ma,is- alto; e salubre da Capital e possue espaçosas. salas 1§ 

· pens.a.mentos, aos 41és da Vkgem ii1 de aula e lab!}l'atorios bem pr_ov-idos, amplos sa!lões e vastos páteos para recreio. Novo • § 
· e estou certa .d-e que Elia h·ru de I sumptuoso edifício com todas as exigencias da moderna ped,agogia e higiene. 
orientar sua fl'l:Mll.'ha querida., - Não esqueçais, pais de familia, que o melhor legado para os vossos filhos é ' a for-
q<Ue não sabe escolher entre um ~ mação integral do esp!rito e do. co.ração, Ciencia e virtude, é o lem\a que mantiveram : 
campo de ly,rios e uma arena de li sempre os Padres Ag9st!nianos, .. · ir. 
toureadores ! . • • - ~ 

en!1·~ª~:ªnq~ee tt:!:ej:·~u~r:~ 1· Praça Sto. Agostinho, 79 (Rua Vergu.eiro) _:, XeJ. 7-1348 1 
ª -já estão pro-mptas. E dizes, ner

vosamente, ,na tua cartinha: -
"Que .mal ha. em vestir-.me a~ 
toureador -e, ao lado de ,peRsoa~ 
de minha fa.miHa, brincar, rir e 
folgar? Antes não tivesse ido á 
ireu-nlão na qual o Director !em· 
1:rou' aquella fatal letra ''I" do 
c.rtigo 45 dos estatutos da Pi·i 
Uniã.o :· E' considerada culpa 

l liz Ca,rna val, §l . ·§l 
!..:..=============~ l\lyrian •:•HJlilllllllílClHillllll!IICllllllllllllltlllllllll!liltll!IIIIIIIIIIClll!lllllllllllllltJIIIIIIIIIIIIClllllllllllllt!IIIIIIHIIIICIIIUUIIIIIIClllllllllllllCllllllllllllltlllllUIIIIIICllllllllillllClllllllllllllC:•~· 

Federava o das Congregaçi0S arianas ~\I?É.::Ê~fitf~ 
_______ gramma ao Padre Cursino (Igre• 

CIRCULAR SOBRE deu esse Quartel. H-, lugar ja de S. Gonçalo, Praça João 
~ par& quentinha, pois vem de fóra em coupons elie :if1ca na Avenida Ti- M d s- p , ) 

grave o apresentar-se com tl'a,io o RETl"'O 500. Comida optin=. Lirripeza en es, .ao aU10, dlzendQ , , ... - gr.andes panell'ões e ahi é col-lo- radentes, no .,começo. da. Avenida, quanto f' t· 
masculino no Cru1:nava1. Ha uma perfei_ta. o Commandante é mui·- ~ s 1zeram o reiro. O motf. 
semana que Bustento uma JuctA. . aríssimos congregados: to delicado e attenc!oso. E' Che- " o e para que seJam depois man• 

1 

C cada sobre um brazeiro esperan- ao lado oo I,<>reja i:to Antig·o Se- v · · 

interior cruel ... Dizer aos p::-i- Lavr . fe dessa turma o Capitão Chaves, do os congregados. E' pregador minaria. os-=que chegam n,a Es- dados 2 telegrammas com a som• 
•:ooa e pri,mas O mot,·vo dô. ,in!- . a um_ 1mmenso entt:uslas- desta tuFma o R. P. Fíelio Viôtti taçâo do No1ie podem ir directa- ma do total de ret· te - ,. • ~ presidente da c. M. de militan- ' · irnn s nao sw 
:r.ha retirada do grupo é eX:pôr- i me O _nos

1 
meios marianos tanto da tes do Bom Retiro,· 

4
) Qu<>rtel c1o saeeFdote paulista, pertencente á mente para a Immigração ou para da capital mas tambem do lnte• 

me a Caçoa·das e a ouv,·r, ent."º· 1 .-ª_p1ta como do. Interior pelo re- - Companhia de Jesus, professor no o Convanto de S!,¼nto ·Antonio do rior um a 'E s · 
t Batalhão de Gt'!::i;1·das. Fie.a na 'rua ' 0 xm?, r · cardeal, ri&~dinhas, ditos mo-"a.zes. ,:; ;

1
t11

º_ do Carna\_1al. A verdade é es- Externato S. Ignacio, do Rio de Pary. O R. P. Ours!nÓ S. J. irá outro ao sr Pi:esidente d Re 
rn - Jo:·ge de Miranda que é umn tra- Jan,,iro. · · a PU• nada ha que me irrite ta-nto co- 1 ª · que o Retiro matou o misera- ~ ~ á Estação ,do Norte receber a 'tur- blica. E' necessaa:io que saibain 

mo o receber alcunha de "caro- ·,1 vel Carnaval. Mandamos 12 car- vessa da Avenida Tiradentes. Ah! Ahi estão as 11 turmas. Cada ma da Central á hor,a da chegada .que em São Paulo morreu O Car-: 
la", "beata", ou outros seme- tazes P.ara cada Con3rcg.açií.o, Por préga O R. Fre~ Trinçlade, fran- , um escolha a sua. O Lyceu do do expr-essiajl.o, dô meio dia e naval, e que nesses 3 dias de ex..i 
mantes. 1 elles ve-se _bem que o Congregado ciscano, conhecido de todos co- i Sagrado C01·ação de Jesus e á' meio, -do di~' 3 -de •Fevereiro. Pa- Carnava:1, ta.ntos e tantos milha-i 

Acompanhai-os, m<J..11tendo mi- triu'.11phou: é o domínio pleno do mo 0rad0r empolgante e homem I Immígração são para os do rn- rece que a .tµrma da Apparecida res de jovens fizeram O retiro es•l 
tha ·1}alav.ra, é ir de encontro ao Retiro sob~·e o maldito Carnaval. de Deus, smrcmmnent-e apreciado te-rior. Gymna:slo São Bento do Norte, ch€f!ada ]:ielo bom e en- piritual. sua Eminencia no.si 

Agora, mais um esforço e enterra- em toda a parte· 6) Gynma.sro S. 'Frauco-Brasi~iro, s. Agostinho ~ thusiasta Presidente Salomão mandará sua benção; e O Sr,, Pre...; 
mos esse cadavP.r, i;ara que não Bento. Tuta turma é só para me- Ypiranga são para menores da Boueri, vae trazer o "fac-simile si:dente da Republica ha de- admt..Í 

.VINTEM POUPADO:; 
VINTEM GANHO: - ,, 

impeste a atmosphera. · nores da Capiw.I. Pregador R. P-e. Cai,lt,a.L As outras turmas para da verdadeira imagem de N. S. rar esse procedimento dos maFia~ 
Caris.simQs congregados, cada · Eàuardo Lustosa S. J -, professor maio1,05 da Capital. Ha lugar de Apparecida. ·íAssim sendo, orga- nos paulist-as, que são os vercta.i 

um d·3Ve. arranjar mais um com- no Collegio. Anchieta de Nova Fri- sobra. Podem trazer O maior nu- nizar-se-á uma belliss-ima procis- deiros patriotas dos .quaes- a Pa~ 
panheiro para o r8tiro. Tomae burgo; 7) CoI!egio S. Agostinho. mero possível. Tudo pela Gloria são da EstaÇ,ão até o predio da tria pode esperar seu reerguime~ 
bem nota: cada congregado deve Tambem para menores da Capital. de Deus e salvação das almas, por ljnmi~r~ção., Vamos convidar os to. Assignará os telegrammas Ó!, 
trazer mais um para O retiro. 

1 

Pregador, R. Pe. Armando Car- intennedio de M.arla Santíssima. mach1mstas ,da . Central para lExmo. Sr. A1.-cebispo ~e São Pau~ 
Tambem quem não é congrega- doso S. J., professor no Collegio As Congregações que vão man- transportarem a imagem de N. lo. , 
do póde vir para o retiro. Ha I Anchieta de N ov~ ~riburgo; 8) dar seus congregados para a séde I se1:hora. Esse gesto de delica~e_za Ultimo aviso. .E'ecte-se encare-:_ 
desconto de 75% na Estrada de jLyceu_ Franco_Braslle1ro. Para me- da Diocese ou vão fazer o retiro muito agrada.aos bons machm1s- cidamente·aos R. Padres Directo.i 
Ferro Sorocabana. Todos os ag,en-1 nores da Capital. 1 no Interior lembrem-se que: 1) tas, que ~sl:, a-nno organizaram res do Interior, que não deixem' 

1 

tes de Estação já estão avisados. Tambem quem não é Congre- j retiro aberto não é retiro; 2) con- uma_· proc15s_ao e reservaram ª vir para o retiro, quem estiver.: 
E' necessario apresentar attesta- 1 gado pode fazer o retiro. Portan- I gregado que não faz O retiro não homa do transporte da imagem, ·gravemente doente. O anno pas•. 

Ido do Vigario dizendo que o con- to,_ os congregados moços encar- é congregado; 3) todas as 'con- aos congregados. . sado 2 ou 3 vieram e já eram pcs•: 
gregad~. ve~ para o Retiro. A regados dos menores, levem além gregações que fazem O retiro fe- M_andamos a todas as congre- soas gravemente doentes, que ape-: 
Araraqt,larense tambem deu des- do.s seus congreg;a,dos menores, chado no Interior, dévem mau- gaçoes coupons para as bagagens. nas chegadas, for.am para a en-
conto de 75%. Na volta todos outros menores, outros meninos dar pelo menos um a São Paulo; _No·dia 2~ do corrente: sexta- fermaria. Que alguem adoeça nac; 
devem visar o pasee com o c.arim- da paroclua, os auaes desse modo 4) os congregados que por moti- feira,_ ~avera uma reumao para viagem ou adoeça durante o reti•J 
! bo . da Federação, sem o que não se afe~·voram no retiro e depois vo jus~o a juízo da Directoria não os pie~identes d~ me/nores da c_a- ro, c_omprehende-s~ e para isso hai1 
. vale. o desconto vae do dia 1.º entramo para a Congregação. puderem fazer O retiro f h d pital, as ~ e ~ei.a horas da noite medicas e enfermeiros e dentistas-; 

1 

de Fevereiro á 10 de Março. Apro- A_Pparecerão tambem boas voca- devem fazei-o aberto na s~:/ d~ n~ portana de S: Gonçalo. e no e enferma1ia; mas, que alguem,/ 
veitem. A Cla. Paulista tambem çoes. Os bons Padres PrégadoYes Gongn,gação; 5) Congregado que dw'._ 27, s.a.bbado, as} e meia re- gni:~emente doente aproveite dot 

ireg,ulamento -da Pia União e ex- conci>deu o desconto de 75% nas j do retiro no ultima dia inda- tomar parte no Carnaval ou em um~o para os_ pr1;;1dentes ?ºs retno e do desconto da passagem, 
,po-r-1ne á .pena de exclusão uas passagens de 2.3 classe, ida e vol-

1 

gll;em dessas vocações e as erica- baile, ou mesmo não tomando par- maiores. No dia 1. de Fevereiro, e d~ b?a vontade_ de to-dos e do;. 
filei1·a,s de Nossa Senhora. O' ta. E' necessa.rio o attestado do mmhem para o Pe. Cursino, na te riesses divertimentos não fiz r quinta-feira, ás 8 e meia horas sacrific10 de mu'.tos para _ v,r, 
terrivel -diteme. !" Vigario dâzendo que O congre- 1 Igreja de São Gon~lo ou para 1 0 retiro sem t· . to d e da noite; de 11ovo reunião para tr,ansformar o retiro em hospitai,. 

. , • mo 1vo JUS , eve 'd te 'd isso e· · t 1e 11 p d' · · 
De fa-oto, ,mt,nha bo-a amiga, gado vem fazer o retiro. Todos o_u~ros sacerdotes seculares ou re- eer des1:1. edldo da Congregação, e- os pres1 en s _ e menores e para ~.- o rave · e unos, po1~ 

~tás, voiunt8.l.'ie,mcnte, diante os agentes de estações da Pau- llg10sos que cuidam de vocações 1 D! t . P os che-fes e aÜxiliares do retiro. esta candade aos bons e queri.., 
de u,m dile-ma. A-cal-ma-te. lista Sorocabana e Araràauaren- Não perder essas pedras prelo~ a l'ec_ or1a. No dia 2 de Fe'vere!ro, sexta-feira, dos Padres Directores, tanto d:w_ 

' · "' No dia 21 ho 'ã · c ·t 1 · · · Vejamos si con.si-g-0 orientar· se, já foram avisados p<:las so- sas que depois poderão salvar mui- c . uve reuni O na as ~ e meia hpr9:5 da noite, re- api a como do Interior. No mais,\ 
tua vontade pal'a, livremente, breditas EstFadas, desse descon- tas almas. Prégador desta turma: puna, dos Co~regados de São uniao p,ara os presidentes de maio- to~os ~odem vir ao retiro _ e tr~~! 
sahires deste. situação que te to. Quanto á Paulista, os con- R. Pe. Felix Almeida s. J., pro- s:u1:_;om_ ª presença do Exi:no · res, da Capital. Todoi; os dias, zer ~ais um, mesmo que nao seJ&:, 
!Parece .tão embaraçosa. grega-do..~ devem comprar a passa- fessgr no Collegio Síi,p Luiz; 9) di· · ~bispo. O Sr .. Arcebispo. liguem para á. Rafüo Cosmos congregado. 

Conheces :Ma.r-la X e.quella pe- gem até Jundiahy, ida e volta, 
1 
CcUeglo Archidiocesitno. Para f' sse po: outras _pala.vias, 0 que (l · 400 kilocyclÔs), ás 7 e meia Faremos um livro de honra on.: 

. ' e Jund'ally co va · Sã 1cou am-ma escr1pto por exem- horas da tar:de, para oeyirem a de serão escriptos 06 nomes dos, 
<J.'llena de -no:ssa. Pi~, União que 1~ ~ N/s P i. r_pa;a. bo ma,iores da Capital. Repito, tam- pio, "que congregado' que não faz pa-lavra do dr. :.Manoel Victer e que trouxeram mais um. Esse u-, 
~m o appellldo de menin-a dos au o. · · , nao 01 0 - bem qt,•m não é cong1:egado po- . é ceb 1 · 
ee·e Lnstrumentos"? E' a alegria tido o desconto. Em todo caso, de faze;. 0 retiro Isto diss~ ·

0 
º. ret!l'o um mau congr.egado" e re -~;0m os u timos avisos sobre jvro será offertado ao Exmo. Sr,; 

persomfic&da. E·-s_t,á ,sempre o R. P.- vae tentar obter ao me- Exmo. Sr. Arcebispo na ultima si é meu con~regad~ deve sahir O retiro. .. Arcebispo. 
prompta ,para tu<k>. lia, dia-a, en- nos 50% na Ingleza. A' respos- reunião da Curia. Portanto, e.a- da Congregaçao. DISse tambem 
ltrou ella., -na. ;Séde oo Feder~ão ta serlÍ, dada pela Radio ?osmos da congregado leve mais um não que cada con~regado leve mais 
e, depois de u·m Salv.e Mana!, (1. 400 kilocyclos) todas n01tes, ás oolljl'egado, que depois se tornará um para o retiro. 
ca'Il/tarolou e.o meu ouvido-. 7 e um quarto. congreo:ado Ni d . Quanto ao progranuna da 4. ª 

0 
• ~guem eve ir feu:a de cinzas, este anno a Mis-

Ra-sgu~i :minha fa-ntasla 
lil, -cheia d-e alegrha, 
F'ugi,ndo de :todo o ,mal, 
No13 d~ do Carn<1.val, 
Vou reoól:her-me ao Slon . · 
Para um retiro. Que bom r 

E amtes que eu ,pudesse dfri
gir-lhe a .palavra, prosseguiu: 

Depressa, minha inscripção, 
Dormkei .mesmo no chão! 

DepoJs, com a,q•uelle bom hu
itnor que ani-lll6. todos os seus 
acl:os, con.tou.ime a hiatori,a rn
gen.ua de sua fantazie.. Ia ve3-
ti·r-se de ca.mponesa á =ela &a 
Holla,nde,, para fazer o cm,so nos 
di3,3 de C=avaL Ultimava. os 
~voa, q,ua.n.do· NC&beu o 

As turmas de retiro são 11: 1) 
lmmlgração, ha lugar para dois 
mil retirantes. 2) Lyceu do Coi-a
ção de Jesus, onde prega · o Pe. 
Mendicute S. J. ; 3) Quartel do 
Centro de Instmcção Militar (fica 
na Avenida Tiradentes, ha lugar 
para 500; ahi prega o R. Pe. 
Evaristo, conhecido orador sacro, 
director da Federação Mariana da 
Diocese de Taubaté e cura da 
Cathedral c:le Taubaté. Foi' um 
precioso presente que. o Exmo. Sr. 
D. André, D.D. Bispo de Taubaté 
nos fez. O R. Pe. Evaristo, in
flammado como é, pregárá nesse 
Quartel. onde ha opti.m,as instal
laçpes: é um colleglo de forma
ção de off!ciaes da Força Publi
ca. Esses officiaes.:estudantes es
tão <le férias, e o Governo nos ce-

para o Céu sozmho. E' egoismo, sa provavelme te · 1 b 
Prégador d t t R P n vae ser ce· e ra-

es ª u~m~: · e· da no grande pateo do principal 
José Rosa Góes, d1stmcto orador Quartel da Fo p bl" . . rça u 1ca, compa-
sacro, secret.ano do Bispado ~e recendo O Exmo. Sr. Arcebispo 
Ta~baté. 1~) Grupo_ Escola1· Sao e O Exmo. Sr. Interventor. 
JOse do Yp1ranga. So para meno- A taxa do retiro é a pequena 
res. Os Congregados moços en- importancla de iosooo. Cada con
carregados dos menores devem greg,a,do deve trazer um pequeno 
acompanhai-os. Prégador desta travesseiro, uma toalha, um !en
turma: R. P. Del Toro, o grande çol e ·uma colcha. Chegando a 
apostolo dos Japonezes; 11) Gru- São Paulo os do interior vão 
po Escolar Campos Salles. E' um Externato D. Joaquim de ·Me1ª1º 

,,. t' 1 d o premo o~ uno, n_ovo_,. ~mp o, ten o para comprar O coupon e de lá 
nos ful)dos um lmdissuno panara- vão para O local da turma. Ra
ma. Fica na Rua Silo Joaquim, jverá nesse Externato quem lhes 
travessa entre a Rua -Li!Jerdade e ~nslne o caminho e lhes ,dê todas 
a Rua da Gloria. Quantos nomes Ias informações. Em todas as tur
bonitos: Liberdade, São Joaquim, mas á noite do sabbado 3 de Fe
Gloria. E' como disse um amplo vereiro, haverá café p;ra todos. 
e be1lissimo predio, Muito soce- Quanto ao ExternAto D. Joaquim 
gadCl. A comida será serv:ida, de Mello aonde vão comprar os 

OS M.IELHORES PREÇOS -

E A MELHOR QUALIDADE 

Ca~tanhas, Figos, Nozes - VinhoS; 
Fructas, Biscoutos " 

EMPORIO MONTENE'GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho)_ - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENID.A. 
AV. BRIG. I,UJZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Immacu!àda Conceição) - PllONE 7-5453 

distribuidores da 
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'.A nova ~egis1àção ,rumena :Sobre a pr.oductl:o ipetrolifera do 
ipaiz veio .caus,a,r a ma;i.s viva. in:quietaçã.o aos .paizes aLliados, ,por
quanto .tornou mai,s vã a. tentativa do bloq,ueip do Rei·oh. 

A aventura finland:eza., que ,muitos observadoi:es a.ttribuem 
aos =selhos ill'a.zistais, fize:vam a. Russia iperdeJ;'.'. a posição de .su- . 
perioridade em <relação ·,ao .R,efoh. · 

VIStTARA' 
. 1 o BR.ASIL 

Depois <de i.nioiada ·a mvasão da Polonia, ~ quando a AJ.te

manha •se viu ·em ,gue!'I1ru irom a F.ra,nça e J:ng.Jaterra, havendo 
rt:odas a,s ,razões ,para suppôr que seria uma. guerra ,real, Hitl<ir· 
se viu na ·conti.ngencia de .satisfazer a B:ussia, entregando-lhe a 

urna illustre figura da 

maior ,parte da Polonia. l 

Agora, verifica.do. que ·a guerra é um "bluf:f"0 e que ·com efüt 
não tem que se ,preoccu,par, ao 1>asso que o fracasso russo na 
F1nlamdia. tor.na os ·soviets dependentes do auxilio .germani.co, a 
posição do Reich tornou-se muito melhor, ,e já se fala na .ces.s1'.~ 
dos ,campos .petrolíferos da O,allicia, d,e que 1a ;Russia se apr'l&
sara a lançar mão, na partilha da Polonla, á A,llemanhoa. 

Senhora desses ;poços, ,podendo ainda d.!npor <,,á Russia o for
necimen,to de outros auxilios, a AUeme,nha, ,se ·cont0 .r :ago::-a cO'ID 
um,a, muito maior propo.rção de petroleo r.umen~ verá ,suas ne
cessi<l:a<les 9,esse ,prou.uctp inteiramente satisfe1te'.s, burlando ,as
sim o controLle allia<lo. 

A:li:ás, os observadoves inglezes já <reconhecem, em geraJJ, o 
fro,casso do ,bloqueio, •e .soJi.cita.m medidas mais !energioas conka· 
a AUemanha, pois ca'Cla vez mais sensi,veel é o éffelto ela gu,e:ra 
a:naritima lllO lll'<l.Ufiragio dos navios m,ercantes que ,se destinam á. 
IngJ,a,terira, ao passo que .se >torne <im.possivel o a;p::-eswniento de 
l!lavios all.emães, icujas tripulações iprefe::,em fazel-os :nauf~agar. 

Se se ,eff.ecti;var o ,a,u,g,meill'to prevJs.to dos fo1:meciment-0s ·ru
rnenos ao Reich, a :tng.latfil'.ra e a F1roinç,a, 'Ve!'.;se-ão deainte de 
IUm .dHema, ,pó~ qiualquer .repr.esalia ,contra a ~ume,nia .~odez.,á . 

causa.r o seu afastamento def'illlitivo, :e oonseq,uenbe <àip.proxi,rna
ção do Rei:ch, pelo que os a;Uia.dos ,na<la ,poderão faze,r ;para ,evii.ar: 
esse iprejuizo, O· Brasil hospedará, pelo espaço 

d!! duas semanas, o Em. Sr. Car-

J oias •e cautelas._ do l\ ·lonte de Socco·rro deal Dmi.gherty, que, em visita á 
_ l. V America do Sul, passou esta se-

~

., Não comprem e nem V<'ndam sem primeiro mana, a bordo do "Argentina", 
/... , ,:. ~ saber O seu valor real. 0 unico Avaliador Of:ficlal em transito para Buenos Aires. 
·i~· ·:.--1\· i' acreditado junto ao Governo do f!:stado de São O illustre prelado, após sua vi-

\

~ p l · to r, sita .ao sul, de regresso, visitará 
j. · , au o, Jun á Suprema Côrtc de Justiça, bem . 

"' · A d"to o nosso paiz, aqui permanecendo 
) ,.; . ~ss1m. a u I ria de Guerra da 7_.a Região Mi- cerca de 15 dias, como hospede 
! \ . ;_ l!ta: .e BRET~Hf, com e~criptorio technico para official do governo brasileiro. 

11\ _ = , pencias e avaliaçoes, á Pr:1.ça Patrt,trcha, 8, Sala S. Em. 
0 

Cardeal Dennis J. 

A UNIVERSIDADE DE PHILADELPHIA .' 

Philadelphia, nos Estados Unidos, 
e uma das mais destacadas figu
ras do episcopado norte-america
no, é natural da Pennsylvania. 

O Cardeal Dougherty fez seus 
estudos no Col1egio Americano de 
Roma, onde sempre se destacou 
por suas altas qualidades. 

lippinas, de onde foi. ti;ansferido, 
mais tarde, para Nova York. 

Em 1918 foi eleito Arcebispo de 
Philadelphia, cargo que ainda· 
occupa. . 

Finalmente, em 1921, foi eleito 
para o Collegio dos Cardeaes: 

O Em. Cardeal Dougherty se 
destacou desde logo no episeopa-?or muitos annos foi professor 

no Seminario de Saint Charles, 
em overbrosk, até que, elevado á do norte-americano por suas altas 
plenitude do s,acerdocio, exerceu qualidades pessoaes, por seu zelo 
seu ministerio episcopal nas Phi- e piedade, e por uma intensa act!• 

·igreja 
1 

vidade cujos fructos abundantes 
vieram abençoar o seu labor. 

Por occasião de sua passagem 
pela Capital, S. Emcia. foi cum• 
primentado pelo Em. Sr. · Cardeai 
D. Leme, tendo tambem compa
recido ao caes, onde atracou o 
"Argentina", numerosos elemen- ,, 
tos do clero, Ordens religiosas: 
Irmandades e Associações assim 
como altas autoridades que foram 
dar as boas vindas ao illustre hos
pede. 
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DA FRANCA 
S. E. o Cardeal Verdier, nas o quadro da Santíssima Virgem á 

dominada pelo mosteiro dos Pa- venerapão dos fieis. 
dres Paulinos erguido sobre o Jas- A historl.a da únagem milagro
na Góra - Monte Claro, - onde sa perde-se na rioite dos tempos 
aos pés da Virgem, milhares de envolta em lend~,s. Assim é que 
peregrinos procuram nas consola- se conta que em· Nazareth havia 
ções da fé o balsamo para as fe- uma mesa de cypreste feita por 
ridas da alma e do corpo. S. José para a' Mãe de Jesus. 

O "Monte Claro" deve sua de- Após a Assumpção da Virgem es
nominação ao facto de dominar sa _ mesa foi coifuervada por ' São 
vastas pl.anicies que desdobram Joao, tornando-se objecto de ve
aos olhos extasiados do peregrino neração da parte dos primeiros 
um panorama encan.tador. Logo christãos. 
á raiz da collina, encc.ntra-se a S. · Helena, mãe do ~mperador 
Igreja d~ S. Barbara. Magnifi- Constantino, visitando os logares 
cos portões adornam a entrada santos construiu nelles numerosos 
monumental do templo, onde rei~ conventos, igrejas e capellas. Num 
na a Padroeira da Polonia. Além desses mosteiros femininos as re
do edifício principal coroam O ligiosas offertaram a S. Helena 
cume do Monte Claro algumas uma imagem de Nossa Senhora. 
capellas, entre outras a de São A rainha levou o quadro a Cons
'Paulo e a dos santos AtJ.jos da tantinopla, collocando-o na capel
Guarda. Um vasto claustro dá '.la do pitlacio ·imperial. Durante 
accesso á Igreja. Encontram-se · uma guerra porém, a imagem foi 
nelle vestígios da antiga fortaleza I carregada para a Polonia e g~ar-

. . dada no Castello de Belz duran-
e atravessam-s_e j;;es maJestosos te cinco seculos. Por occasião das 
arc~s de gradmto adtoornadostectoom invasões dos Tartaros resolveram 
as imagens os san s pro c - . 
res da nacão. Um delles ainda os- transportai-a para O~la, logar 
tenta uma inscripção antiquissi- ma: seguro, .na Silesia · ~uando, 
ma esculpida na pedra: Sob Tua. por m, º. prmcipe Wiad1sJ.aw se 
J?rotecção. poz em viagem com o quadro os 

cavallos recusllltam-se a caminhar. 
O santuario mede 112 metros de o príncipe então, pondo-se de 

comprimento por 30 de largura e joelhos, .,supplicou a Santíssima 
50 de altura. Seu interior é tão Virgem que 11:;le indicasse o ru
imponente e tão devoto que ao mo que devia. tomar. Em sonho 
transpor-lhe os umbraes sente-se viu· de repenU1 o Monte Claro de 
o visitante invadido por uma im- czestochowa e, para lá se dirigiu. 
pressão de maravilha, quasi de Mandou alli construir um conven

. assombro, e ao mesmo tempo por to chamando para elle os Padres 
um desejo irreprimível de ~brar Paulinos da Hungria a quem en-
1lumilde e confiante os joelhos em tregou a guarda da preciocissima 
e.ttitude de respeito e de oração. relíquia. 

As paredes do templo estão No principio do seculo XV os 
guarnecidas de obras de arte que sectarlos de João Huss assaltaram 
tião vistoso realce aos retratos dos o Monte Claro e depois de assas
reis da Polonia e dos heroes cujas sinar barbaramente cinco monjes, 
;t'açanhas i1lustraram a patria.. arrancaram à imagem, preten-

Tres vezes por dia descobre-se dendo leval-a para o seu acam-

Formosa-áliocução ·de S. Em. o Cardeal Verdier 
1l: a cidade · santa da Polonia, 

vesperas do Natal, fez uma bri
lhante allocução, na qual relem
bra o dever de todos os catholicos 
francezes, nesta época tão grave 
da historia humana. 

Disse S. Em.: 
"Todos sentem que nossa pa

tria tem necessidade, neste grave 
momento, de uma particular pro
tecção do céu. 

E a França, sempre cavalhei- collina àe Montmartre, ao Sagra
resca, não tendo outra ambição , do Coração de Jesus, deve ser ele
senão guardar estes valores espi- · vado um outro templo, na capital 
rituaes, para· o mundo, colloca-se mariana da França que é Lourdes, 
resolutamente ao lado de sua no- em honra da Virgem Immaculada,' 
bre alliada a Inglaterra, para em- que representaria, segundo nos pa
prehender a lucta, que poderá ser ! rece, o symbolo de União da Fran
a mais grandiosa da historia.·! ça com Deus. Este duplo gesto li
Uma oração excepcional se im- : gará para sempre nossos destinos 
põe, pois. ; á Mãe de Deus e a seu Filho Nos-

Deus, na sua bondade acceita so Senhor Jesus Christo. 
que os individuos e os povos con- Tal é, nossos queridos irmãos, 
fiem n 'Elle por suas consagrações, o piedoso pensamento que inspira 

vossos Bispos: d.e uma parte, a 
consagração da França á Virgem 
de Lourdes e de outra . o voto de 
lhe levar bem perto da gruta mi
raculosa um templo verdadeira
mente digno da "Rainha da Paz". 

E pens.amos que a festa de Na
tal, tão popular, tão cheia de es• 
peranças, tão gloriosa para Ma
ria que veio a ser neste dia a 
Mãe de Deus, ser a festa indicada 
para este acto de nossa piedade 
filial." A religião catholica é uma im

mensa familia. Deus que é nos
so Pae e Maria que é nossa Mãe, 
se enternecem com as especiaes 
manifestações de nosso amor fi
lial e de nossa confiança. E' a li
berdade dos povos, é a civilização 
catholica, é a propria religião que 
defendemos contra os barbaros 
modernos. 

como se elles qulzessem lhe per- ============================:::,, 
tencer por um titulo especial. 

Nós vamos mesmo mais longe, 
pois Deus tolera tudo á nossa fra
queza; 

Permitte que façamos com Elle 
uma especie de contracto de obri
gações reciprocas. 

O' meu Deus, dizemos nós, si 
amento. Os anlmaes que puxa- · nos concederd~s este benef.icio, 

P 1·a 
O 

quadro nosso reconhecimento se mamfes-vam o carro em que . . 
estacaram porém, após poucos tará aos olhos do mundo mte1ro 
metros de caminho e apesar de por um acto ou . um gesto que 
tudo O que fizeram os Hussitas, perpectuará atraves dos secul~s 
n-0 se conseguiu ir mais longe. Vossa bondade e a nossa grat1-
E~tão, um dos fanaticos, num ac- dão· " E os factos têm mostrado, 
cesso de furor, deu duas punhala- muitas vezes, que o Céu acceita 
das no rosto da imagem, deixando essas piedosas exigencias de nossa 
nella dois signaes indeleveis. fraquez~ "E' nm gesto desses que 

os BisJ)Õs de França fizeram por 
occasião da festa de Natal." czestochowa ficou sendo a "ci

dade santa" por excellencia. E' o 
centro espiritual da nação polone
za. Para o santuario convergem os 
corações, os votos, as esperanças, 
as supplicas e os gritos de dor do 
grande, do nobre e do heroico 
povo, - que foi sempre o baluar
te intransponível da fé e do valor 
para a salvação da civilização oc
cidental. 

Imploremos a Virgem de Czes
tochawa em fayor da nação mar
tyrl 

"Paris vn elevar-se sobre a col
lina de Montmartre um templo 
magnifico, memorial da França, 
humilhada e penitente após a 
guerra de 1870, e da França vi
ctoriosa após a grande guerra. 
Porque não promettermos ao 
Céu, si elle nos der a victoria, 
construir um novo memorial, que 
perpetuará, através dos seculos, 
nosso eterno reconhecimento? 
Após o templo dedicado, sobre a 
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a:racões de S. Em·º o C\ardeal 
Com ,uma ·-l1.nlSNlt@i!Iã q-ite ·pa- ·. 'B d _ • 11 ., 1!11 

r.ecerá fas!iliiº"S3::,ª ml!itos -leito- a U· : - r em · ~ fP '1ir 
res, o.:LEGIONARIO não se tem A - '-d'íi. .S. 1.. sobre o General Sikors 

Por occasião da instana·çao I ção d,o Genera;lissimo Polonez 
do Governo Pol-onez, estabele-1 na agitada historia de sua Pa
cido na França e presi:dido pe- tria, e põe em relevo as qua
l-o General Sikorski, S. Em. '> 

1 
!idades qu-e o fizeram um dof" 

Card-eal Baudril1art, concedeu · maiores cabos de guerra da a;:
uma entrevista ao jornal "La . tualidade. 
Croix" em que lembra a actua- 1 Iniciando sua entrevista, do-

clarou s. Em·. não ter preten
ção a conhec-imentos technicos 
ou políticos, mas que vae ape
nas ajuntar a1guns dados -
obtidos de compatriotas do 
Gene1,al, aos que já têm. sido 
divulgados sobre o novo mini3-

u·o ·da Guerra da Po~onia, ri.istro ·ao· 'Interior," resta:Jut:· 
accrescentando ser aquella uma cendo· em poueas semanas a 
optima occasião para testemu- orfüim interna, abandonan.:\I) 
n:har a admiraçã-o que a sua então· ó go:v-erno com a aureC'· 
personalidade lh·e .inspira. la de· grande estadista. 

Declara S. Em.-:' que ouvira Foi ne$sa época, qu,e inldou 

tar.ta.do de a;fftrmar -que não to
ima posição nas questões inter-
111aclonaes em que não estejam 
empenha-dos "os dnreresses da 
Igr-eje. ou da Pa;trie... E nas -pro
prias questões diplomati-cas que 
e.ff-ectarem a 1preservação ou 
~ropagação da Fé, os aspect :-s 
que even-tua,h:nente não interes
sem á. Igreja deve.::-ão ser .por nós 
:tratados <X)D:l a maxima sereni
ltla,de. E' esfa a obri.g-ação que 
nos J,mpõe a lll01.ltra;lidade as
JlUmida ;Pelo Brasil na actual si

~~Meditando .... ~,, 
falar no General, ,:Pela prim-ei- o orçamento nacionai do exc,i·
ra vez, em Maio '.de 1920, em cito polonez, em perfeito accor
Cracovia, após a, tomada dre do cem o -então ministro :ia 
Kieff pelas tropas do Mare- guerra, general ·sosukowski, o 
chal Pilsudski, qµe elle fora em estreita ~ollaboração com 
encarregado de proteger pelo as missões militares francezas, 
lado norte, tendó'· na retirada obtendo ao mesmo tempo, nma 
geral do e:irercito polcinez, 0011• grande victoria diplomatica, 
seguido recuar suas tropas com com ,o recon·hecimento das 
segurança e insuperavel or~ fronteiras da Polonia, 

tu_ação. 
Assim, pois, abster-nos~emos 

·ce que..-esquer eommentarios 
-acerca do aspecto meramente 
<!iplomatico do recente plebiscito 
1realize.do em terras itruianas 
tia·ra resolv-er o caso da minoria 
o.Ilemã a1li existente. · 

Entretanto, não ,podemos dei
xar de manifestar nossa .profun
da apprehensão <pelos riscos es
pirituaes imminentes que as po
pulações que óra retornarão á 
Allemanha irão soffrer, em -con
tacto com o ambiente absoluta
mente pagão do III. 0 Reich. 

·Quando, -certa occasião, algu
mas levas de -ca.mponezes ita
lianos foram fixar-se na Alie- l 
manha para estudar certos .pro
cessos novos de agricultu:-a., o 
S. Pe. Pio XI julgou dever fazer 
um .protesto, .pois que receiava 
cn effeitos dessa ·permanencia -
que era temporaria, .note-se be,n 
- no Réch nazificado. Que ct'
zer-s-e, então, de uma tro:nsfe
rencia de populações, que será, 
não tempora-ria mas definitiva? 

• 
E' curioso notar que o llvro 

"Mein Kampf", do sr. Hitler, 
distribuido com um Evangelho 
em toda a Allemanha, tem, -pe
riodica:mente, successiva.s_ reed>
ções, que asseguram ao Partido 
a possibilida-de de o diffundir a 
todas as gerações novas que vão 
a,ppe.,vecen-do. 

Ora, de Ulll tempo .para -cá, os 
editores officiaes estavam em 
apuros. A obra de Hitler con
tem as ,mais acerbas invectivas 
contra a Russia e seus dirigen
tes. Como agk depois do :pacto 
Ribbentropp-Molotov? Supprimir 
os -t,rechos anti-communi$tas? 
Seria um · desprestigio para o li
vro preconisado pela. ,propaganda 
nazista ,como a intangivel "bi
lJlia do nacional socialismo". 
Conservar os trechos, que cohs
~ituem a mais formal -contro.dic-

Conclue na 

[ dem, sem a menor perda de ."Nomeado Ministro da Guer-
material, merecendo a admira- ra em 1924, ness0 posto fili 
ção geral e os elogios dos es• encontral-o - diz S. Em. o 
trategistas europeu-s, como o Cardeal Baudrillart, - quand.J 
general Weigand e outros. ftii á Polonia acompanhando o 

Prosegue S. Em. traçand-0 Cardeal Dubois, a convite cb 
a historia da cai;r-eira do Ge- Episcopado Polonez, têndo as
neralissimo: "Nascido per-to I sistido em Varsovia a Pro.::i s
de Sand?vuerz: nâ Polonia Ru;;;- são de Corpus Chri-sti, ponto 
s!, sentiu mmto cedo a v.ocs,- culm_. inante das manifest.ac/'5es 
çao ·das ar~as. Diplomou-sP, do espírito - catholico da Polo
em engenhana pela Escola Po- nia após a qual tive a hon•·a 
l:vtechnjca de Lwow, tendo sido de ~ncontral-o m;, mesa de mon
quando estudante, um dos pro- -s-ênhor Gall bispo militar. Ti· 
motores d-o movimento militar _ ' . 
clandestino e creando com Jo- ve_ entao opp?rtumda?e d

1
~ c:td• 

seph Piisudski as legiões polo- ~irar sua brilhante mtel.igcu-

1

. nezas, que .tão importante pa- eia e_ a ª;:udeza de seus pontos 
pel desempenhou no inicio da de vista. 
Grande Guerra." Em 1925 organiza.,.(. elle as 

1 Commandou - a defesa .1,) primeiras grandes manobras, 
Lwow, com o posto de Coronel, que attrahiram á Polonia al
,e en'I 1919, na '.guerra polono- guns dos mais afamados che
sovietica, nomeado general, to- fes militares da Europa: Ge
ma parte na grande offensiva, neral Ironsid-e, Gal. Grazziani, . 
chegando com seu exercito ~t& Gal. Gourand . 
a· linha de Zbruez. Chamárlo Em 1938, posto em disponi
então ao conrniando dos exer- bilidade, publica seu prim,erro 
citos em pperações na Poles;a, livro militar, "La Guerra polo
consegue, ~pós duros comba- no-russa de 1920" prefaciado 
tes · · occupar Kalenkowicz"l ü pelo Marnchal Foch, que o col
iVI-ozyrz, roolizan-do depois a loca immediatamente entre os 
protecção das tropas de 't'il· escriptor'es militares em voga• 
sudski acima ctta-da. segue-se a' puhlicação de "Pr;. 

Em 1920, no' momento criti- bleme de la paix", com preta
co da campanha, Sikorski, com- cio de Paul Painlevé, e "La 
manda o 5,0 exercito, postM!O Guerre Moderne", com magis
sobre o vVkra 'e o Vístula e trai introducção do Marechal 
ganha a famói::,a, batalha de Petain. Em t-odas as suas 
Varsovia, que decide a Victoria obras o geooral Sikorski sa
para a Polonia, e termina ,ir- !i.enta profunda amizad~ pela 
tualmente a guerra, derrota,1- França e Gran-Bretan'.ha, 
do forças tres vezes maior0s Terminando sua entrevista, 

I d,a, Russia sovietica - .soh o S. Em. diz: "De novo, e sob 
commando do General Toukha- seus auspícios é seHada a fra
tchewsky. ternidade das armas franco-

Em 1921, após o assassinato . anglo-poloneza;s, que c-om O au
do 1.0 Presidente ,da Republic'l. l xilio de Deus, assegm;ará a 

1 

Gabr_iel Narutowicz é nomea~o ! resurreição da pa'tria polone
Pres1dente do_ Conselho e ~/1.i- 1 za -hoje crúcificada."' · , 

Estú em São· Paulo um. no
tav,.el '. oraio:r agoc!l:üiccno 

en- , 27 p. p., discorrendo s'. ·Revrr'.a.. 
Pe. sobre as correntes phi!osophicas 
dos da Allemanha. O Revm·o. Pa, 

Vindo de Buenqs Aires, se 
contra entre nós- o Revmo. 
Bruno I~, Prov:lncial 

O dlSourso protenao pe10 sr. aoou nnrer na semana 1?388ªda, 1o~ge tle denunciar, como se pretendeu· Agostinianos. 
em cel'tos ou:cwos, a perplexidade de um homem assediado por insU{ieraveis difficuldades teve um o illustre sacerd9te e escriptor 
ob;Jec.iiv~ .. ãiplomati~ muito preciso, ao qi_ml não foi alheio o proposito de demonstrar p~bHcamente 

Ibeas, em s.ynthese admll'avel es
.tudou todo o· pensamento philo-

que a ama~ teuto-imssa em nada preJudicou a solidez do eixo doutrinario-politico Roma-Berlim hespanhol, nasceu, em Calada de 
~ imprensa ita,ltana, toda eUa confh·mou aliás esta asserção noticiando ,0 discurso do "FuehFer" co~ la Torre, aos 6 d.e outubro de· 
t1tulos ~ ~nc~tes _ absolutamente sympathi':°s á A:llemanha nazista. Só um espirito extr.emamente 1879. '; 1 

1 

superfio~1 podera nao ver no chefe. totalitarl8 aHe mão um politico familial'izado com o empr-ego de Conhecidissimo '_no_ r seus dotes 
planos ue . larga envergadura, meticulosa e astutamente previstos em se-us menores detalhes. ~ -
Nosso_ clic~é mostra o chancelle1· passeando pensativo com lbôbentrop em uma pequellR estação da c!e polem~ta. ph~~o e ora
Polo111a. E' destes intervallos que Hitler se serve para, deiinear seus pianos, que O sr. Chamberlain dor, o Revmo. Pe'~ Ibe,as já for-
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p ffl pUv ~ vUl allemães no front franooz, fi- Foi redaetor e mais tarde di

Por toda· parte, ·como espe- '! Elle approva a formação de l protesto -energico e vibrante 
ravamos, o pacto teuto-russo um Comité de ligação entre os teve repercussão intensa. E 
tem provocado protestos ve- militantes e os syndicalisoos logo após, o Syndicato dos Fer
hementes e unisonos por parte das Construcções e o teor do roviarios se manifestou, votan
daquelles que_ eram mais facil- appello que será lançado a to- do tambem uma moção de pro
mente seduzidos pela pro:pa- d.as as org.i,nizações syndicaes testo. Eis uma parte deste do-· 
ge.nda marxista. Ainda agora cumento: 
a Camara Syndical dos Serra- de Construcções para que ellas 
lheiros, da França, mandou aos possam se manter intimamen
jorna.es francezes uma ordem te agrupadas no seio da Con
do seu Conselho que abai-xo federação Geral do Traba1ho." 
tr.anscrevemos: Por sua vez, as minorias da 

"0 Conselho Syndic.al v-erifi- Federação das Construcções 
cando qu-e os dirigentes da Fe- fimd:ou um Comité de ligação 
deração das Construcções e os presidido por Cardieu, antigo 
da União dos S-y.ndicatos d.a re- secretan,,o da Federação das 
gião pari-siense continuam a Constru-0ções, 
não protestar contra o pacto 
g-ermano-sovietico e suas dolo
rosas oonsequencias, não se 
julga mais com o dever moral 
de reco:i,w.ecer a autoridade 

·desses dirigentes, quand-o fala. 
rem em nome dos orgãos que . ~~~ ª~ ~~ ~~ 

Esta organização terá por 
fim agrupar os trabalhmiores 
das Construcções, om;rostos á 
colonização communista. 

Não foram somente os tra
ba.lh3Ãores -em Qonstrucções 
qu~ s~ m~n.ifestaram. O seu 

"O Conselho Syndical cha
ma a attenção dos ferroviarios 
para a attitud·e da Russie. so
vietica que, sob o falso pret-ex-
to de salvar as mino.rias na 
Polonia, (e empregando tam
bem os mesmos a-rg.umell:tos de 
Hitler), se poz ao -la<lo do paiz 
aggressor, e apunhalou pelas 
costas a Polonia a1liada da 
Fran.ça, contribuindo assim pa
ra o massacre ainda mais ge
ral dos soldados e civis polo-
nezes. 

O Conselho Syndiool é obri
gado a constatar que a entrada 
na Polonia. de t:i:>l)as 1i9,-r-ie.U~ 

cando assim demonstrada a rector das reviste$ "Espa:fia y 
communhão de interess-es exis- AmériM" e "Religión y CUltu
tentes entre Hitler e seu cum-
plice Stalin. ra", muito apreciadas pela fir-

o C. A. do Syndicato dos Fer- meza da doutrina e elegancia da 
roviarios pede a todos os tra- forma,. Foi colle.borador de va
balhadores de estradas Je fer- rios jornaes, entre os quaes 
ro, qu-e colloquem a Russia dos! "ABC" e· "El Debate". Escre
So\'i:ets e seus diri.gentes entre · veu ainda, com a.ll!liduidade, so
os inimigos da ckisse p.roleta- bre os mais variados assumptos, 
ria, da paz, do direito dos po- '. pe.ra revistas ·estrangeiras. 
vos, 'com-o fi.zeram com a Alie- <kande successo alcani;aram as 
manha hitlerista e seus chefes. _suas obras "La voz '_de las ideas", 

Cons-ideran:do em.fim q-ué·n:sm ·"Discretos filosói'icos" "En alta 
um lromem honesto pooe ap- voz", "Vlrl11dade" 'e '"La muer
provar a covardia, a f-elonia, a· ·te·". Ql.!Mi todas suas conferen
traição e a baixa diplomacia elas fm'alll publica<fus por diver-
da U.R.S.S., o ConseJJw S:fmU- sas casas editoras tanto do iz 
cal r~solve negar ~a colla- como do estrangeiro pa 
boraçao aos que nao querem · 
ou não podem con-deninar esta Aproveitando sua estadia em 
attitude de negação d-os prin- São Paulo, o Revmo. Pe. Bruno 
cipios de solidamda.de huma- Ibeas realizou uma. série de con
na, que foram sempre a honra ferencias na Faculdade de Phi
cr.o movimento ·proleoo..rio ,do losophla do Estado. 
nosso 1>~.. A _prime1ra foi i:ea.Uzada no dia 

sophico allemão, desde os mo
nistas até os phenomenlstas. 

, Dia 29 realtzou a segunda, so
bre "A crise do homem moder
no", mostrande que esta reside 
p.o factor agpir!to, encontrando a 
sua solução na volta do homem 
a um realismo sobrenatural, o 

· Catholiclsmo. 
A terceira conferencia fo1 rm

llzada no dia 31, versando~ 
"A revolu1,ão he.s,panllola", 
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Rogamos aos-·:nossos assig
. ,antes communicarem a mu
dança de seus endereços para 
a_ Cai;fp. ~ostal 2849? ~ 

---
Annunclosl;' 

Não é predso ser p,ropheta, para 
pr,;v.;;r que o corso tímido q·ue se rea· 
1 i,:,wá no· ca1:11.aval d,e 194,0; .~m- $.~O: 
P;n: :o, se1·á talv8Z o ultimo D.W~ êr:i,; 
ti-e nós se eífectua. O carnaval ago· 
n 1':il. us coraoes provenientes dos 
i:Jairros afastados, nos quaes a tradi· 
cão carnavalesca ainda tem uns res· 
tos de vitalidade, percorrem ª cid,;;i
de ·em um ambiente de indifferença 
ger;i!. São em geral co17ç!õ1_1_s raros, 
feios e sem gróiça, conglonv;lrado la
mentavel de gente-que g.i_%t_ou sevs 
.ultimes recursos e possivelmer.,,\e se 
end.,ivi.dou, . pa,r,a comprax. alguns se· 
tins epher:neros, algumas lantejoulas 
de '&egunda mão, e um pó de arroz 
feito de giz QU de tijol_o raspado, com 

L 1<J G l O N A « ·J f~ 

e,n medi~ação e ora.ç(í_o,. To.das as 
phalanges mad<1nas e da Acção Ca

)h9:liça,, co,m excep,ção ele c,~_rtQ.$, s,e_c· 
-to~es' 'da Acç~o. Cath.QI ica fe_r:n,i,1J; n.i,. 
encerram-se hoje em retiro authen-
ti,co, fechado e dedicado á pregação 
e á meditação, afim de cuicklrem de 
seu aprimoramento espiritual. 

&eria sup.er,fluo accentuar a m<!.9.· 
,:i.itt1de dessa realização. O grande •re
medio pa.ra o 1ªrasil tem de ser ne
ce~sa r1amente os retiros esp.irituaes, 

.fNJ .ti 

Pfütio Ct&B!A DE OUVEIRA 

Carnaval 
e Retiro 

não I'auio, 1 de Fevereiro cte 1940 

que s.Q o "fund.o" é bo,m, e niíco o res-. 
to? Muita coisa fizemos de bom, é 
ce.rto.. M.u.i.~;;i, coisa c;iei.xamQs d.e fa. 
zer de ma,u_, que ouJro,s p_o'lo.s. dos 
mai.s cultos e c.ivi li.zado.s pratlc<\11'.\· 
Porém não nos devemos julgar com• 
p.i.r;ativamente aos outros, ma_s em 
relªçiíq a.o que deveriamo.s se,r, Ni!-o 
tiremos v a n g I o r i_ a c1_ os de.feitos 
afheios, porque s_ão talvez maior-es 
que os nossos. Se é verdade q1,1_e 
Deus cum.ulou o Brasil. de f?,eneficios 
rarolil, é ce~t.o que no./ilsas i·esponsa· 
bilidades são exactamente por isto 
nÍaiorei. ~ o grançl,e defeito que no,s 
p_rej1,1dica é exâctamente a lrreflexã.o, 
que nos priva dos recursos necessa
rios para arçarmos com. tantas res· 
ponsabil idades. 

Nosso problema é, em grancle par
te, um probl.eml! de interiorização. 
Precisamos de mais logica, d-e mais 
coherencia, de mais vigor de ·anhno, 
E 'éstas-q.uaÜdàdes só se ror,jarn no iso~ 
lamento, na meditação e ria: reflexão, 

CONT' 
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PAGINA 
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Ç;ão com a actual po!ltrca alie• 
mã? Seria evidentemente incorn
rnodo. Tendo que dar ao .prob1e•. 
ma µma solução qualquer, a pro--: 
~gand_a nazist1' •preferiu -ma::i., 
<te" os çtitos trechos. E o "Meill 
Kampf" contin~a a sahir, ccn:i 
<18 -mais severas ... e aliás mera.. 
çj:çl.as criticas ao c0:mmunis~o li 

. ·seus p:i;oçeres, 
1 

• 
:{magin,e-se o sorriso manc1oso . 

çie :q1.u.~to. allemão, ao ler, ~m, 
q1.1a,~tp os jorne.es nazista,s pro:./ 

''çlamaim a d-oç-u:ra do ,connubiol 
: ;_potitico entre o nazismo e ~ 

: · éorowun.ismo, ~erolas ,como est-:i."\ 

Pe~aril tabella, sem conip.romilll3<i · · 

o .:i,nceio de figurar vistosamente na~ 
ruas centraes ... onde ninguem pára, 
afim d.e contemplar o· cortejo. Al_guns 
de_ nossos ad.m-iradores de faveHas e 
sa_mbas sorriem_, entre ind,ulg,ei:ites e ; 
desê-por.ta_dos, quando o co~dão pas
sa, ·: Em um ou 01.1tro ponto, um es
pectador que ainda não acabou de 
remendar sua "camisa 1-istada" ou 
q.u~ não compt'<tU p,hantasia por:qu@ 
ainç{a deve 5 me~lfdades da mêi'a 
sat·a que'- occupa no porão em que 
mora, d-iz, com· certo -despeito, .algu~ 
ma brincadeira que o bando finge 
não.-ouvir. E oifta.se nisto a consa• 
gra_ção de tantos-=·esf.or.ço_s, o sacri_fí. 
cio de tantos recursos, e a immola.• 
ção ele tantas saudes já minadas -pe• 
la humidade dos porões e pela incte• 
meneia das condições do trabalho, 
Fala-se muito em exame rçentgep• 
photographico d1_1 bailcarios, de com• 
merciarios, etc. etc. Se a Liga Pa_ulis• 
ta contra a Tu.berculose quizesse en· 
contrar campo amplo, eu proporia de 
preferencia o recenseamento t-hora• 
xico dos cordões." Se.ria o fim do fim 
do carnaval, e a preservação de mul
ta vida util q~e, sambando e pulan• 
do, caminha para a seP.ultura. 

que se devem_ tor-riar cada vez '-mais 
' fre'luentes, mais c_onc~rri99~,:e mais 

I0!-19,0S, 

Eflsina a Santa Igreja que sem os 
·reç,1,m,<>s . da -.gr.aça nada pod~c.s, ~ 
que ·-é·:mi$cler,h:auril'.' a 9P~ ria fre• 
qu~nc1:a:- as.sidtra. aos S~cramen_tos. e __ 
á oração, Mas-oa~ me-s-mo,.esses. fTleios 
prov:idenciaes de salvação ficam 
m1.1~<1 l®ge·· qe p,r~_zir em n_ô.s a;· 
ple,n:it1.1de d.e. s.e1.1s effeitos ~l'.'.tifi'ca• 
do,i,es, se os, !'.\ão appi:oveitarmo.s pe• 
la vid,a i~eriol', e· pe,1.a medit_ação .. 

qu,e s.e encontram (1),,8. nova. edi.,.l 
.-ção: , 

. ·""Nu~ca se deve esquecer que!-) 

. _ os ac\uaes di'l.'l-gentes_ da Russiw~·-
-são ct'i;minosos baixos e sem e-s 

o t.EGlONARIO tem <, ma-:-: 
ximo prazer em receber visitas 
ás insta1lações de sua redacção
e officina, mas pede que não . 
sejam e.s mesmas feitas nas 
2as., 3a:s e 4as. feiras, po1· )?Xi-, 

Na lt~Ha, diss.e-me um Sacet:d.ote 
jesuita,. ha turmas d.e leigos que rea• 
lizam annuatmente os Exer.c.ié-los com• 
pletos·de·Sto. lgnacio, com um-mez in
teiro de reclusão. Ev-id,-ente.mente, são 
poucos aquelles a quem as occupa
ções da vida cwotid,ian_a permittiri<!_m 
um tão longo temp.Q d_esti11ado á m_e
ditação. Entretanto, se este_s "po1,.1cos" 

(,)ra q1<1al·- o me.li~or me.io cl.e, cn~.ir: 
es.tes hal;J.i1;os, de alicerçai:- s_o,l;>re 1,1ma 
p.{edad,e l:,umlld.e e a.~cl_ente 1.1ma vida, 
inte:r.io.r solida e. séri.a, e de, recipro.• 
came11te, ali.men,tar com. u~a '!-leia in• 
terior solida e séria lllil'la 13ie,d,ade 
1:1,ut;n.i.lde e ard,e,nte, do que os retiros 
e~pirit1.1ae,s? 

: :crupu-Ios, a ,escoria da huma;ni 
da.de, os qua.es go}pea,ra,m un]i:, 
g~·ande Estado, martyriza.n<ldj 
milhões a,fim de ,po<;'l-er · exercer !t'j 
mais cruel .ty-rannia de todos os-; 
te.i:npo,s." E' o qµe figura na pg.j 
750.~ 

a gencia-s do .serv4,o. ! .. --- -~- - j 
r . _,.,.. .. ,:".-·,,.. j _ _ __ .,. • 
Não- publicamos éoll-áb-ofaçao 

de p-essôas extranhas ao nosso 
~a(iro.. de redactores. 

* Emquanto o carnaval . agoniza, 
Nossa Senhora, a quem foi dado es
magar a cabeça do demônio, trium· 
pha. Em um gesto corajoso e decidi
do, a mocidade catholica de S. Paulo, 
cada vez: mais numerosa, mais des, 
temida, renuncia, a todas as comodi
dades'. e dlstra~ões, para se encerl'-.lr 

se app.r-oveitassem dessa p·ossibilida· 
de, quanto bem poderiam por sua 
vez fazer! Exactamente porque ·são 
poucos es.ses privilegiados, que res· 
ponsabllidade têm elles. perante 
l;)eus, por não se servirem dessa va_n· 
tageml 

· Disse e accentuo que o erasJl de· 
ve ser salvo pelos retiros eçplrituaes
Já é um caavão corrente, que o bra· 
sileir-o " é de fundo bom". Esta ver
dade evidente augmenta nossas res· 
ponsabili-dades. Porque diz o chavão 

Um g\'an,cl_e ho!'1'1em é, por d_efini· 
ção. , um l:lo1'1'1em capaz de reflecti,r· 
e de mediblr, lmplicifame"te, 1.1m po
vo não pode ser grande, nem para 
as. coisas d.o Céu nem para as da 
terra, se não tiver o habito da medi· 
tação. Franquear a um povo as _por
tas da vid_a interior, e' irr.igar essa 
vida com a seiva da graça sem a 
ql.,\al não · pode hav.er salvação; eis 
a grande tàrefa- qo momento, a· gran
de realização que as mais imperio· 
sas necessi.dades do paiz reclama ur
gentemente. 

CÁ·THOLIC'() 

O recente artigo d,o :t,EGIONA·· 
RIO sobre a. supposta neutra.,1• 
dade da imprensa terá, certa. 
me-nte, ,causado extranheza et!l 

certos circules que não chegam 
0, comprehender como é que uma 
imprensa que se di::: neutra -
e que ,p_orto.nto -não é inimiga -
pode 1,ão ser tratada com toda 
a sym_pathia e soli<;'lariedaçle ,pe
los catholicos. 

f _ Cê.ili t?.rs__m ÊXCLUSJYA.MhNTE . suas Joias e seus .rr~~~AtQS~ na. ê.o.nhedda 
JOALHARIA 

Nosso Senhor Jesus Christo 
,--eiu ao mundo p-a,ra prego.~ a 
Sua doutrina e redimir a hu_ma• 
nidade ·pelo Santo Sacrifício da 
Cruz. Para assegurar a todas 
1..s gE>rações vindouras a conti
nuidade exhuberahte destes be
úeficios, instituiu Elle a Santa 
Igreja Catholica, incumbida de 
pregar .o Evangelho a todos os 
povos. Pregado o Evangelho a 
uni' povo, só ha entre os mem
bros deste duas attltudes poss!. 
veis: ou de crer, ou de não_ cre::. 
Quem crê não pode ser .. neutro, 
pois que ninguem tem o direito 
de s1er ·neutro entre Deus e o de
monio, a verdade e o e:-ro, a. luz 
" as trev·as. Portanto, qnem .,e 
Ciz neutro não crê. Mas quem, 
ouvida a ·pregaçfw evangeli.'a, 
não crê, evidentemente tambem 
já aba.ndonou o terreno da neu
tralidade, pois que recusou tB 

-argumentos em que se funda a 
Verdade. Perante a Religião nf,o 
ha, -pois, neutralidad~ 

Ântigatirente, quam:ld>algúem 
qliel:'.ia -com.bater a Igreja, ia 
wzendo:-.ilQg.o -q_ire era livsre-pen
:~tir;,·fiTho das luzes -do se· 
cu'lo, _,:amante do J)-r-0gresso e 
õ:a clv:il:ização, e, depoiS, des
:peja,-va;> _todo -o ant.i-cL-ericalis· 
mó em que. se a;fogava. Hoje 
já não .·é'·assim. Vsem··o sujeito 
@ mmtSinho-,--e mur.m1Il'8, doce-
mente: "-Eu sou catholico. 
Mas-., •.• " E, e.pós· o "mas", 
v:em · uma serie d-e heresias ca
belludas que o tal julga com 
direito de dizer porque affir
mou ser catholico ~:... 

E' o- caso que aeonteceu con1 
·o ·correspondente carioca do 
Correio Paulistano, quando, na 
euiçí'iu d€ 30 d-e Janeiro ultimo, 
publicou esta sua mirifica des
cobe~ta: Carnaval é religião. 
Elle, · o corresporrd.ente, é mui
to catholico, que ninguem po
nha e mduvida. i\fas não pode 
o'oncordar com essa hü;toria 
de se promoverem 1'8tiros fe· 
chados ex.actamente durante 
os tres dias de carnaval. Por
que, afinal --de contas, o carna
val: é·o· carnaval, e, affirma -o 
correspondente, tal pratica pa-
rece um:a con;demn,aq1io dos 
fo:Jgn,edos do alegre tricluo ..• 

Ora, mais uma vez se des
cobriu a polvora. A verdade é 
que os festejos r.arnavalescos 
eão de caracter nitidamente pa
gão, encer1~m muitas coisas 
contrarias aos Mandamentos, 
e o mais, que não esteja em 
aberto conflicto com a Lei de 
Deus, são, pelo menos, tremen-

- das occasiões de peccado. Por, 
tanto. um bom catholico está 
na mais estricta obrigação de, 
não só participar daquelles fes
tejos, como de os detestar cor
dialmente. 

O correspondente affirma 
c;,ue o carnaval figura nos ca
Iendarios catholicos da mais 
remota antiguidade, e isto que
reria dizer qu-e a Igreja, reco
nhecendo o pesado onus ele 
uma vida inteiramente subor
dinada aos dictames ela moral 
christã, permittiria a licença 
dos costumes durante os tres 
dias, que seriam como uma val
vula, após os qua-es a liturgia 
da quarta-feira de cinzas con
cluiria a conciliação com ·o 
Céu. 

Isto é inteiramente fii1so. E 
·-Ytrdade _ que çs tres dias de 

CASA CASTRO 
15 DE 

Unicos 

carnaval figuram em todos os 
calendarios catholicos, mas 
com outra significação muito 
diversa. Carnaval vem de "car
ne vale", qu-e quer dizer litte-
ralmente "adeus á c.arne". Co
m-0 se sabe, outrora era pres
ctipta a abstinencia de carne 
durante toda a que.resma. As
sim, aquelles tres dias eram os 
ultimos em que se podia fazer 
uso deste'alimento, e, por isso, 
eram uma despedida. A quar
ta-feira de cinzas, logo em se
guida, tem por pap-el lembrar 
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concessionados dos i\.F AMADOS relogios " E L E C T R A " ' 

e preparar- os f:lei-s para o tem
po de penitencia que então co
meça. 

O piedoso correspondente ào 
Correio nãd pensa assim, Irri
ta-se com · os retiros fechados. 
Mas porque? No fundo é por
que o movimento dos retiros 
tende a abafar o carnaval pa-
gão. Isto desgosta o devoto 
correspondente, que se diz, no 
entanto, catholico. Nós lhe di
remos qu-e, infelizmente, não 
o é, e ainda está muito longe 
de o ser. 

Te_v~ grande brilho a Semana 
Apiahy 

Eucha-
ristica em 

De 7 a 14 de Janeiro, realiza
ram-se em Api~hy as solem•_;_ 
êades da Semana Euçharistlc:i. 

Para maior brilho,· · tódàs. a11 
festividades contaram com a 
presença -de S. Excia. Revma. D. 
Paulo de Tarso, Bispo ue San
tos, que chegou naquella cidade 
no dia. 2 de Janeiro. 

Dia 13, houve -uma grande 
concentração das Filhas de Ma. 
rii1 e Congregado!\. marian1,s da 
reciondeza. . D~pols da Hora 
Santa solemnissima, e das Con
fissões, o Exmo. Revmo. Sr. D. 
Pnulo de Tarso, administrou o 
Santo Chriruna. 

O ultimo dia da Semana Eu, 
charistica foi aberta á.s 10 hc,-

PRIMEIRO CONSISTORIO DO 
PONTIFICADO DE PIO XII 

N.aq-uelle messmo dia foi ins
tallada a Semana Catechetica. 
Infantil, que ,se prolongou até o 
dia 7. As pregações de D. Pa-u
lo, e d.os Pes. Manoel Pedro ia 
Cu-nha Cinti·a e Mavcondes 
Nitsch foram muito con-cor:-ida,. 

Dia 7 teve -inicio a Semana 
Eucharistica., com solemne Mis
sa, celebni.da ás 7 horas, ,pe!) 
Exmo. Sr. D. Paulo de Ta-rso. 

ras, com a celebração do Santo 
Sacrificio, pelo Exmo. Revmo. 
Sr. Bispo de Santos. 

Houve nesta ·Missa commu
nhão ge::al, com mais de 4()0 

commungantes. 

Realizou-se no dia 11 de De
zembro d primeiro consistorio 
do pontificado de Pio XII. 

Nenhma1 novo cardea.l foi 
creaclo. A deci>:ão mais impor
tante tomada foi a nomeação 
do novo· Camerlengo da Igreja, 
na pessoa do cardeal Lourenço 
Daur!. 

seguido do cortejo pontifical, 
precedido da habitual escolta 
ele guardas nobres, dirigiu-se 
para a Sala do Consistorio, on
de tomou lugar no throno. 

Ficando sõ com os membros 
elo Sacro Collegio o Papa an
nunciou:fües a nomeação do 
novo Camerlengo e communi
cou-lhes a lista d-os novos ar-

Para encerrar, tão brilhante c 
confortadora semana, ás 17 ho-
ras do dia 14, foi rei'\,liz.ula unrn. 

A's l9,4õ, foi -rezada a Hora solemne- Proci-ssão Eucharistic-a, 
Santa, ,preg!llldo ,po:: esta occa-
i,ião os Revmos. Pes. Cintra e o. que a·co:-réu quasi toda popu-
Marcondes Nltsch. lação de Apia,hy. 
•!•l111111111111Cllllllllllllltl11111HIIIIICl!IIIIWUIDIUllíll1111UUU11111111g_QU!l!!Jl!IRllll)~llllql!l!ll/llU!IU~ 

Q ..... = 

• Não ó, pois, necessario suppor 
um proposito velo.damente hos
til, na imprensa neutra, paro que 
os catholicos a acolham com to
das as reservas e p:-ecauções. 
Sua: pro.pria "-neutralidade" já ê 
para tailto razão sufficiente. 

A este -proposito, veja-se a at
titude ·da · grà)ude maioria dos 
Jornª-es neut:-os de nosso paiz, 
c;uo.nto ao carnaval. Consagram 
columnas inteiras -para -noticiar 
todos os bailes e bailescos, sa
racoteios e festinhas, mesmo nos 
bai-rros os wais afastados e -11(\!J 

clubes os mais ignorados. Ha 
um -eviuente esforço para por: 
em relevo o pouco de vida que, 
uinqa existe no carnaval. Em
quii.nto isto, para o noticiaria dos 
fa,ctos religiosos, quanta ,parei. 
monia, muito. vez! E quanto, 
aos proprios retiros fechado<ri 
realizaçlos no ,carnaval, quanto: 
silencio em muito e muito jo1·-· 
na,1 por esse iwmenso Brasil! 

Afinal, que neutralidade á, 
est.a? 

Os 24 cardeaes que habitual
ment-e residem em Roma. as
sistiram• ã· cerimonia, exclu
são feita do cardeal Hlond, ar
cebispo de Pozdan e do car• 
deal Vid,al y Barraquer, arce, 
bispo ele: Tarragona. 

1 Voce quer 1 
cebispos e bispos. i - escolher tima carreira? -E No. ticias do Interior, 

Em segu!de. effectuou-se a 1 ~ - - preparar-se para !ler util na vida? é! • 
cerimonia fmal para a canoni· j i -~ 
zação das bemaventuradas Ma- ~ l"rocure conhecer 11 ·s 

~::
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: i:!~/i~~:::.a PaUe·1m Escola de Serv1·ço Soc·1al B Mais tard-e as portas da s.a- ~ · _ _ _ _ _·_ _ · _ _· · ·· § CONCEDIDO O PALLIUM A · a 
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CONGREGAÇÃO MARJ.A,NA D,\ 
JMMACU-LADA ÇONCEIÇA.O 
E S. JOSE' DE P A TROCJ.

NIO D:E S,\BUCA'HY 
se para dar entrada aos pro- ~ (~cQn}wcidi:i pelo Governo do Estado~. ~ 

LElROS d A b' = 1 = Em reunião realiz_·ad_a. no dta · 
O acto teve a solemniclacle curadores os . roe 1~,~-q .... ue li! aue of,recll ll ~e\lS a unoa :ã_ 

--~ · 3 de dezembro ultimo, foi elei• 
do cost\lme. Deixando os Ml\S foram solicltar o :P.allium a que 1li :ª1 

. p . h - NOVOS INTERESSES - ta a nov,µ, Directoril!. desse SO• a11osentos particu)ares, o Papa têm direito os atnarc e.s e s_ == 
···==-::;,i:::-::;',"==:.:=' :;;::;:-==·=·=·-=== os ArcebiSIJOS. . -~ NOVAS OPORTU?ffl),-'\Dll)f!! ',...~_ . _ : . = 194(), ficando assim constituida: 
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· · dalicio, para o exeroiciç, de 
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- sjdente,sr. José Ribeiro Rez-efü 
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J, F: r. J O N A 1~ I (' 

o a" t'i-, ., !'l ,_, livro 
como espec1me de certa lJ.táatura anticlerical, . que se atreve a todas as accµsações ,contra a 
Igreja em nome de uma meia sciencia, e, sqppon do nos leitores ignorar..cia invenciv!')l, timbra C!n 
adulterações mcriveis apresentamos aos fuenoi, cautelosos a errata de um llvro recente d~ sr . 

. Daniel de Moílta!vii_o, intltuláao "Analbiiiibêtos ., ,:plµstres " .. , , (?011).0 ~~O, se ~rati'- pe cri_tic.} 1_11a~ 
de erra tá, vá.mos apenas conferii· as palavras do aµtor. ,e o. ongmâl, Sera o l:iastance par a ajuizai 

do livro e do autor. 

"ANALPHABETOS iLtbsTttES" 
(Daniel de Montalvão) 

Pag. 19, nota (10). Eis àqui; 
segundo Cantú (trad. de Ennes). 
H fina flor da plutocracia de en
tão.. . ( o gripho é nossé.Í) . 

Ib. - • , . e o numero ,appro• 
~:lmado de seus milhões em d~~ 
r.helro actual: Tiberio, !mpeta'dor 
romano. . . At:gustu, outro impe • 
radar. . . Syl!a, dlctador ro1n<1• 
no ... etc. <Hist .. Univ., tom. IV, 
pag. 206, em nota). 

Pags. 19-20 - Quando um -se
.nbo1· préi::lsava de um escrávo ... 
c;,zia ,ao negociante: "Preciso cie 
um moleiro, um ;,ecretario para 
n escriptorio ou uni.a mulher pa
ra. . . a cozíriha." 
· Pag. :i.O - Na Sicilla, um CO·· 
peiró valia menos do que a cO!J.t. 

. -·. . .t~.s~~ c;1~±0 .,, .. 
(Traüucçao de Anwnio i:.nncsl 

Leia-se 204. Nota: Gahr1ci 
Pcignot reuniu na sua obra Só~ 
bre o iuxo ~.s. fo_mauos na: .. l!lljl, 
.woblita parttculârií:iai:les ·curiosas; 

Ib. - Tlberio possui.a .• • 
Aug_usto. deixou .•• 
Sylk. possuia .• , 

T, IV, 1. V, pag. 53 ... e dtz!Í!, 
ao v1:1ndedór: "Preciso tttti ho• 
mem par.a. o moinho ou para a 
prensa, 9u te,nho necessidGde de 
uma mulher formosa, de ' um es
crcvcritê, de uin pcclàgogo, etc.,, 

Ib. - pag. 52 ..:... Na Slêllfa 
pag-ava~se mais caro tirila col,â 
que o éopeiro. 

(Copa traduz-se poi· taça), 

Pag. 23 (17) Liberdade. 
Sciencia e Religião, pa.gs. 90-
:C:J9 e nota. A' pag. 245, refe-
rindo-se (Almeida e Paiva, ~s · 
clareclmento meu) a São Gre
gorio Magno, diz: - " ... a sua 
ignorancia, · credulidade e dc.,
amor ás !eiras. 

--'fb. , E São Gregorio, cha
mado o Grande, censura, acre
mente, um bispo, porque en,\
nava grammatica, ;;,,rvorando em 
principio que "a ignoranci?, é 
mãe da piedade e da devoção." 
(18) Cantú, H!st. Univ., trad. 
portugueza de En11es, tom. VII, 
pag. 264. 

Pag. 25 - Carlos Magno, à 
quem Lino de Assumpção chàma 
"o. Imperador analphabeto" (2·7~, 
1são sabia latim. 

Ib. - ". . . os saceraotes ban~ 
tizavam as críariça.s in nominé 
Patris et Filia ct Spirita Santa, 
em lugar de in rioínine Pátfls ét 
Filii et Spiritus Sanctus." 

Pag. 2ao, t. vtr - : .. .!lHg!u; 
(São Gregoriil), na mocidade, pa
ra o estudo das scienclas a po
derosa lntelllgencia com que o 
dotam a µatureza ... 

Pag. ~63 - Gregoi:io gastava 
as suas ccíplósas réndas... erii 
distribtllr esmolas. . . fütitlal' es
colas e hospitaes ... 

Pag. 204 - . . . tltiha repug
nancia ã sciencia, como aliás á 
grande maioria do clero, e a sua 
maxima favorita_ era que "a ig
norancia é a mãe da devoção .. , 

. . . passóu ehi julgado, embo
ra com oppósição de aiginis his'
toriadotes; que 1ilandóti lriêeridiar 
a bibliotheca fundada por Au-
gustus no monte palatino ... 

Ha uma carta sua em que cen
sura Dléiler. olspo de Vionha 
( slc) jJor ter e:ào!as abertas de 
grammatlca. · 

T. VIII, cai,. V, pag. 51 -'":- •• , 
amigo, das sciéricias, e conht'<iia 
tudd o IJÜc .se sabia fü:i sêti tént· 
po. Pag. 82, cap. VII - Carlos 
Magno deu mostras em todas as 
circi.mistahcias do mais profundo 
respeito ,pelo pontifice, e 
compoz um epltàphio éni verso, ..• 

.Pag. 121, cap. X - Carlos 
Magno, que só multo tàrde 
aprendeu a escrever. . . . Cóm
tudo, o hnperadi>r ei-a instruidis
sinfo, . . . falavâ latim como se 
fôfa a. sua pi'iipria língua, e_ com• 
1mnha. versos no mesmo Idioma, 
Entendia o grego, .. • 

tí,SAtt CANTú 
(ióu. ei:L, 'Tlirilli) 

i.rafuos por partes. Cahtü so
bfo a igrioi·ahcià dé São Gi-ego-
1 !o: - Custa â cfel' que a um 
homein tão orcut,ado restassem 
lazeres para escrever tantas o»ras, 
qlie, a par de suas virtudes, lhe 
valeram o cognome de Magno. T. 
IV, . câp. 11, pag. 320_. 

Ib. - A obra (Os Dialogos) 
teve immeiisá i-eperêussão. . . :itê 
para o arabe foi ita.tluzllla. A 
respeito do incendio: - Após o 

_ oue acaba de ser dito, é lnutil 
çue acaba de sei· dito, é inutí! 
c.utro desment'cto aos· que o itc
ctisâril de ter ordenado o inctn
dlb dá bib!iorheca palatina ... 

A. cerca das escolas de gram. 
mat-ica: - Como o IV Concilio 
de C;u-thago h1;mvessc_ prohibido 
aos Bispos os livros dos pagãos, 
por ipso _Gregorio tepreheride Dc
sideriô, bispo tle Viei:tn~.,. pag. 
321, . ib. 

E a tal ignorancia e da de
V()Çáo do sr.- E,1nes, 

Vae corrigfr e tambem erra. Leiá•M: ln nominé Pãtris ét l<ilil et Spiritus Siuicti, 

Pag. 37 - "Apenas conhecia 
(Sto. Ambrósio) as doutrinas 
christãs, d_lz Corvlrt, e, . não P•>· 
dendo distinguir-se pelo saber, 
quiz faZE>t-se admirar pelo asce
tismo.•• 

Ib. - • , , um bispo chama.do 
Martinho (316-400), a quem 
Cantú averba de "monge rude e 
brutal", ctijo aspecW extei'lor di-
11,la com a ihcÜlttµ"a do espiriõO 
e do sentimento. (57) Hist. Urciv., 
tom. V!, !Jâgs. J..!7S~19. 

Dé Santo Atnbroslo assim Só' 
exprime , cantú, na propria tra
ducção de Ennes: - Basta ler 
Sàntô Ambrosio para conhecer 
quanto eta versado nos classicos; 
os seus discursos estão cheios de 
locuções e pensamentos dós ní.e• 

\ lhorês autores. Pag. 356, t. V:i. 

São Martinho na traducção de 
Ennes: - . . . e ah! decilarou 
fl"uerra aberta á idolatria, · mas 
gueITa a ferro e fogo, que ar
ràza,,a altares e incendiava flo
restas. Era um monge rude, bru• 
_tal, etc. 

i o sr. Daniel transformou a virgula em e, numa cftacão literal. 

Pag. 38 . - Cantú, Hist .. Univ., 
tom. V, pags. 391-92·, em no,a.. 

De são Martinho, Cantú re!e-· 
re: - . . . e começou logo uma. 
guerra aberta contra a idolatria, 
ganhando as· almas, ab~~ndo os 
ídolos e seus altares, . . . ~ pondo 
,i machado e a fogo as f!orestc.s 
consâgradas •. , embora • . . ai• 
gtms o accusassem de homem de 
rude presença, de · cabeleira des• 
cuidada, de habito indecoroso, 
• . . tanto se oppunha aos abu
sos que se introduziam na Igre
ja, como ás violencias pelas 
qtiaes se pretendera af.ogar as 
1-eresias em sangue. T. IIl, c. II, 
pag. 848. (Bem differente .-a.,.lin
guagem do historiador e a -do seu 
traductor tendencioso), 

Cantú corrige a ambos. 

A nota da pagina 392, do tomo V, da traducção de Ennes da Hi&torla Universal de Ci:ip.td, éo~nt,e\ 
citação do s1·. dos Analphabetos, itão existe! 

Pags. 38-39 - Em 787, Car
los Magno pub1ica suas Capi~u
Jares sobi·e as escolas, . . . amea
ça a nobres e clerigos: - " Con
tais cofu o nascimento e disso 
tetidês orgulho. Mas ficae sà
bendo que não tereis empregos ... 
(O gi'ypho é nosso). (59) Afia
nio Peixoto, Noções da Hist. da 
Educação, pàgs. 81°82; SM 
Pànlo, 1933, 

Deturpando Afranlo Peixoto. 
,. 

Pag. 27 - Segundo o Padr~ 
Cauly (32), durante a primeira 
metade do seculo X (950), em 
menos dê 60 anúos süceéderam
se 12 papas (33), ... 

Ib. - (33) Houve 16 e nii<> r 
12: Theodoro II (901); João IX 1 

Em 787, Carlos Ma.gno "publi
cou" suas 0apitulares. . . senão: 
- "Contais, com o nascimento e 
disso tendes orgulho. Ficae sa
bendo ... " O sr. Daniel - Mas 
ficae... E neste mesmo livro, na 
mes1i1a pagina, de Carlos Mag
no e de sua ignorancia depõe o 
dr. Afranio: foi tão 
amante da instrucção que se che
gou a dizer promovida ,gor elle 
uma precursão do Renascimen
to. Isso não leu o .autor dos 
Analphabetos; mas terá lido o 
que citou? (901-4);... f 

, . . • . Pag. 40 - Referimo-nqs á pa-
outra emenda do que esta1:a certo._ Segu11do o Pádre Cau1y, são 12 e nao 16, por(lue elle respeita pi$a Joanna, João O Angel:v:>, 
as datas. Theodor_o II_ e Joao ~X _nao pont1flcar'.1m nessas datas, mas ant~s. como_ se verâ em qua~- como era conhecida (61), q,ue 
quer manual ele J1!stor1a eccles1ast1ca. o. ~nt1flcacto dos outros. papu~ esta determmado pela fant:i,~ia rêlncu entre os pontificado$ .. 

Até na papisa elle acreditou! 
Ennes, trahindo a Cantú, escre
ve : - . . . lia, porê_m, historia
dôrés que negam afincadamente 
à exlstcncià da pat,isa Joanna. 
El, ém nota, ajunta: -::- E' certo, 
porem, que estes escriptores (que 
falam da papisa) não teem 
grande autoridade e .. ha quem 
sust-0nt-0 que se fizei-am interpo
lações ein seus textos'. . . os es
crlptores pàrtldàrios do papado 
dizém quê tal narração ... 

Esta I.lstorla vulgar, ctlz éánt,11 
da pa11isa, occasião de gra<Íejos e 
escandalos, não supporta o exa
me da critica. Nota '- . . . o Bi
bliothecario, . . . onde ha fortes 
razões para crer que foi inserido 
m:1is ta1·de .•• T. V, pag. 191, 

de, sr. dos Analphabetos. A sua chro11o!og1a e para seu uso pnvatlo. 

Pa~. 33 
(48). 

• , • até o C1•êdo 

Pag. 35 - Escreveu o grego 
Tacito, que os chi;1stãos eram a 
'mais ódio&à seita dentre as eoo 
que Infestavam Rômà, clóaca de 
todas as lmmunt!icies. 

teià-se bi·ed~ 

O greg·o Tacito. . . Mas se era 
romano,. da Umbria? 

Eis a phrase de citntú, nit tra
duêcãô tão decantada de E_n,.hés: 
Táiiltlis, por lgrio!-anda ÔÜ ffiàle
volehcla, diz ttue os cli!-iàtão~ ... 

Quanto à serem 600, tambêm 
não o diz o historiador ronlano. 

Leia-se cloáca. O sr. Daniel eri-ou a pronuncia. 

E Celso, o maior polemista :lo 
seculo II, accusava-os de igno
rantes· e de que .só eram ca-aa
.zes de argumentar com criança~ 
ou escravos,... (50) Cantú, Hi:lt. 
Univ., tom. V, pags. 434-35. 

outro engano, e grave. Fitlà ' 
Ennes, traduzindo Cantú: - Os 
doutos accusam os pregadores do 
Eyangelho ~~--~ dirigi_reJ!l.JI, mu• 
lhei-es, a crianças, a escravos, .. , 
"Nas casas particulares, diz Cel
so ... " O pior é que está es-
cripto logo em seguida: - Em
bora a palavra fosse amordaçada 
ou escarnecida, echoava em toda 
a parte, penetrava nas escolas e 
era susten~ada· pôr e:;.::riptos no"'. 
taveis com uma argumentação 
vigorosa, e tanto que deixou de 
ser licito a.os homens instruídos 
despreZEJ,rem e dêsáttenderem SI 

Pii~: 44 ;.;.;. (71) . . . cõm ra
iãô. diz Ca11tü, referindo-se aó 
Padre Daniel, .... CH!st. Univ., 
tom. XVI, p:1g. l 98, trad. cl.e 
Ennês), 

I 

Esta supera todas as outras. 
Erínes enxertou tres capítulos, 
nlini total de 125 11aginas, e lá 
no melo achou meio de citar a 
esse Padre Daniel, de quem não 
ha vestiglo cm Cantú. E o sr. 
Daniel a asseverar qul:l' Çoni Jà· 
zão, diz Ca.ntú, referindó~se ao 
Padre Daniel .• , 

No prefacio, o autor de Ana1phabetos Illustres dizia: - Desde logo salta á vista, dada a qualiciade 
da bibliqgraphia por nós citada, que não inventamos nada (sic). E, com a mesma· desenvoltura, 
CQhtlnuavà que "i!:m questões historlcàs, os documentos· falam por si mesmos, ... " A sua condem
nàção está nas súii's palavras. Deixando_ de parte que nenhum autor é citado de primeira mão, e 
qUe recolhê o qüê ha de mais sensàcio11a1 contra a Igrja, ceja ou não exacto, accomoda as cita
ções, caianão os constantes erros de portuguez, assim mesmo, na mais benigna das criticas, impõe~ 
se optar por uma dest3.li conclusões: ou citou sem ter lido, e, não merece fé; ou mudou a citação, 
vez por vez, e de caso pênsado, e ... é autor dos Analphabetos. ; 
Ó sr. Daniel de Montalvão· cita, continuamente, Cantú, mas tem o desplante de não fazer caso de 
suaíi palavras quando elle exalta a Igreja, e antepõe aor .iuizo do famoso historiador as fa~tasias de 
um Lino de Assumpção ou de um Almeida e Paiva. Singular criterio de pesar uma instituics.o! Tudo 
o que ha contra ella aéceite-se, venha de onde vier, altera-se, ás vezes, nara armar effcito: e o que 

nova doutrina. . . . .. · 
Mss lsto era com os homens Jastruidos daquelle ttlm.ÓÓ. ÓS ànàÍpfiàbetos tem outras garanti 'S. 

existir em seu abono cala-se, quanç!o não Sf' exprime exactainente· · o contrario. Acode a Cantú, nw.3 
s.travez de Ennes, que, fogo no prefacio, adverte das alterações que irá fazer. Mas, o sr. Daniel ou Bfl 
ignora, pa sua ~rudição h!storica, ou finge descon:1eceJ.!as, no seu modo de ser imparcial. Pag. 36 - (51) Ruy Barbosa, 

o Papa e o Concilio, 2.a ed., ..• 
A obra de Ruy Barbosa .é o m'l.is. 
terrivel Iibello que existe contr&l.· 
e clericalismo romano. . . · . 
Ruy Barbosa não é 11,ll:tor, ~as traductor, de ''.O Papa.. e o ConcWo", aliás repµdlado por elle 
' .~l.:4í\. 

11.'s veZE:s, tilo lônge vae a. çieturpação, crê-se que el!e adfodite; piamente,. nas artimanhas de Enn.m. 
Maior castigo não lhe poderia ser applicado ... 
Hav.eria muito que dizer deste livro, mas só estamos á pagina 5CI ... 
O que causa extranheza e magua é ver üm jornal do conceito da "Folha da Manh"í" e um jonm
lista. brilhante como o sr. Rubens do Amaral, não · só aci'ólh'er na sua bib'fogr2.,J,· :~.' mas affirmni!' 

mais .deste livro_ que _"instrue e .diverte". Que divirta, depeucie cio gosto de cada um. L q.:e ins~ ~&\a \ u.~"- ta):®ehl. d~J;i,de" dQ. ~truc~ãQ ._; i e ' • - • - •• '• • •, -- •• ,, " -e 
( 



LEGTONART~ .São Paulo, 4 de Fevereiro de 1940 

reoando 
UM ':CREDITO PARA VOCÊ! anate an-

Precisa reformar o seu guar- · 

da-roupa ? Necessita de rou

pas novas, calçados, camisas, 

chapeos ou um finíssimo ter

no de linho ? Não se pre

occupe com dinheiro. Vá 

Â EJ1.posição, hoje I Compre 

tudo, agora, pelo Crediario 

e pague depois em 10 modi

cas prestações mensaee. 

LEI DIVI-NA E ~IJMANA -
Domirrgo, Já o diz a et)f.molo• 

sato banif' do mundo todo' wir-t 
tigio da lel Oivfna. lnutm Fo"' 

gia cJ.a pa-ravra, é dia do Sen-hor, 
O homem trabalha seis dias, 

desca~a no s(ltimo. E' uma 
lei divina, .lei h-umana, f·ei da 
propria natureza. 

Odl-ado 
ram obrigados os revo1ueio-n;i~ 
rios, em breve, a voltar á ler 
do desca~o âomtnrcal. · 

Está provaà<> á saciedade pe. 
la experiet1cfa dos secufos e 
a observacão dos sabi011 e es• 
tadistas-: óescanço, após seis 
dras de trabatho, sobre ser lei 
divina é uma ex·igencia da natureza. 

"Não é permittido ao homem> 
corrlgi:r os pia-nos divinos". 0'. 
nosso interesse, os intei-esse& 
da natureza reclamam o setlmo, 
dl-a de repouso. 

Proudhon, implo e blasphe~ 
mo, o e x a I t·a d o socral-istal 

o/reconheceu: T:irae, diz elle, um di~ 
á . -semana de sorte que após _ CtllCO dias 
de,tMbalho ve-nha um para o repouso, e vereis 
que!i o tempo para o descanço é demasiado. Ex~ 
tendei. á semana, destinando ao traha:l:h<> se•· 
te dias '.e·c'o: oitavo para o descanço e achareis 
excessivo o tempo de trabalho. Ordenae ao 
homem que trabalhe doze dias consecutivos, 
permittiRdo-lhe que no fim desse tempo des•. 
cance dóis dias, e o matareis de tedio e de inao• 
ção depois de lhe terdes exgottado as energias 
no cansal;o da lucta.'' 

! s·enhor 

O Decalogo é a um tempQ a mais divina 
e a mais h·umana das leis. E tudo quarrto fere 
a lei de Deus fére. directamente os rnteresses 
e a felicidade do homem. Oêihi a expressão 
de Rousseau: "Coisa singular", observava o 
encycloped-ista, "a religião chrrstã que só pro
mette a felicidade ao homeni no outro mundo, 
faz tambem a sua felicidade aqui na terra." 

O primeiro mandamento nos ordena amar 
a Deus, o segundo respeitar o nome de Deus, 
e o terceiro, guardar o dia de Deus, o dia do 
Senhor, "Dies Domini". · 

Toda violação deste preceito, impof'ta nu
ma offensa á Majestade Divina e um atten
tado á propria felicidade humarra. 

Dizia Louis Btanc, falancto da Impiedade 
revolucionaria: "Tud<> quanto se tira á sobera• 
nia de Detts, se accrescenta á soberania do 
carrasco." Tambem· se pode atfirmar paro-

1 
diando, e a experiencia quotidiana o prova 
- tudo quanto se tira da observ'1ncia da lei 
de Deus se accrescenta á desgraça, á infeli-
cidade do individuo e do povo. 

APOLOGO DE VEUILLOT - Deus- tem 
direito ao "seu d ia". 

Um camponez tentava persuadir ao com
panheiro de que deveria trabalhar no domingo.-

- Meu ca1'o, respondeu-lhe este em feliz 
apologo, um homem tem sete moedas de ouro 
e encontrarrdo um amigo necessitado lhe dá 
seis. Que dizes? 
~ - Oh! uma generosidade sem igual! Co· 
mo deve ser grato quem as recebeu! 

O Autor do Terceiro Mandamento é o Au• 
tor da Natureza. Não se viola um preceito DI
Vi-R() sem que a natureza se revolte mais cedo 
ou mais tarde. 

AS BENÇÃOS DE 0-EUS. - "Esmola não 
empobrece e trabalho em domingo não· enrl, 
quece". 

E'· um velho dito da sabedoria popular 
que os factos sempre confirmam. Quem ahi 
não conhece a angelica florzinha de Lisieux, 
Sa'nta Thuesa do Menino Jesus? 

O ~r. Louis Martin, pae da Santinha foi· 
um dos bons ourives de Alençon. Artista apre, 
ciado, expunha as joias em vitrinas luxuosas' 
da sua ourivesaria, a mais. rica da velha ci• 
dade normanda. Aos domingos, quando o com• 
mercfo era mais intenso e activo, bom chris• 
ttão que era, fechava as portas do negocio e 
se dedicavii á ·oração e ás doces alegrias do 
seu lar abençoado. · 

í5 DE FEVEREIRO 
- Entretanto, não contente com seis moe

das o ingrato assa·ltou pelas costas · o amigo 
e ainda lhe robou a setima. " 

1 - Miseravel! _Monstro de Ingratidão! 

Os camponezes e as ricas senhoras de Alen
çon se extasiavam diante das vitrinas e lamen
tavam não poderem fazer as sua$ compras, 

Sr. Martin, diziam-lhe todos, não sabes 
que assim terás em breve enormes prejuízos 
no teu comme1'cio? ' -~ 

,SANTA AGUEDA - Amigo, este miseravel, este monsstró 
és tú. Deus, o Grande, o Maior dos Anjos, te 
de-u seis dias para trabalha! e reservar para 
Ef:le afim de que se,ja santificado, o setimo dia, 
o dia do Senhor. E, longe de teres ao Senhor 
este reconhecimento profundo pelos sete dias 
de vida, saude e trabalho que te concedeu, 
ainda Lhe roubas o setimo ! . . • Não és um 
monstro de ingratidão? 

- Prefiro obedecer íl lei de Deus, respon• 
dia o santo var.ão. 

E Deus o abençoou. 
y""s.a.n:fa :Âg:u~a;,. grrun:de !hefu!. ela. de nome, 1fi-cou, 1mpressio- Começou entoo o marty>ri-o da 
na da Igreja ;Pri,miti:ya, rtem o 111ado ,pela sua l>'eueza, e.stre.n:han- nobre sicilla-na. T=do-a. Quintia
seu noone dm:iluid-0 na ilste. das. do iamda ma.i>s'' q'lle ,urna pes1;1oa. co citack> perante ,seu -tribunal, 
~-~tos ·t-odos-·os ums i>n~- itão ,ext,ra;oroioo,r!a.mente dotaria disse-lhe: "Nã:o te envergonha,;, 
:vocedos ao canon da Santa ·viv:esse e.fastaÂa. de toda e qual- ·de -rebaixa.T-te á esoravidão do 
[!if;l.ssa.. ' quer ,preocupa~ tnmndana. oa:th.-olicismo, ,pel'teneendo a -no-

Mais feliz negociante jamais houve 'tia el-' 
dade. Em poucos annos adquiriu honestamente 
boa fortuna. E deixou as suas joias da ouri• 
vesaria, para cuidar das outras joias mais pre
ciosas que o Senhor lhe dera - seus cinco fi• 
lhos, e, entre etles, a sua Pequenina Rainha F'lellte!eceu a ,u,ma, da.s mais Não ,POdendn caloula.r até onde ore fa>mil-i-a.?" A esoe escra:vo dos 

O NOSSO INTERESSE. - Está provado: 
o descanço é uma necessidade após seis dias 
de trabal·ho. 

- Santa Theresa do Menino Jesusl · .,____ --•"-- ...__ """ .,._ Se ia. o •"'OO-Or d·essa jovem, -e to- vieios Agued>a pespon{teu : º A 
/
·n,o;.,,.,.,.,, 1'.~ "=: ~ci.;..,,_. ?· ,.. Bello exemplo! _do a .:ma.is:.r,roa, h,elrl,ewa do pa.tz, ma.do de uma violenta ,paixão,. servidão de Ch:isto é Hberdade 
as attenções do gov,e,mad-0!'. Q.ui.ntia:no foi Jevado a fazer-lhe e está ·acima de todas as riq-ue
Qui:ntlano pa,ra·iella. se volta'l'!l.m, ~s mdecorosa-s, q- A,gue- ·zas doo reis." A ·eata,s •pa,lav,-as 
e este SRf!Pei-ta.náo -,ser e!Ja ca.-. da reiel,t:ou violenta.nwn-te, de- o.iespondeu o elegante romano 
thottca ana,n,dou,.,Jhe ordem d,e clwranido que .em 111en,h.uma -by,po- com bof.eta.dae ·no .rosto da jovf"tll 

A Revolução Franceza tentou contrariar' 
esta lei para num esforço desesperado e insen-

Si nossos negociantes materialistas e ·acro
radores do bezerro de ouro puderem compre• 
hender esta lição! 

·- - ' • ·>U~ese -elle d.é1le. se aipproxima-ri:,1.. pat,rt~a. Sob a~ de eoi-sao 
()l'.lllao. Desconhooendo amde. ,a ,resl,;. :peiores, foi joga,da numa ·enxo- * p e . Ascanio BRANDÃO * A-gue:da fogo rperoebeu O que .tenem, dos q,u:e se ,a,i.mentam dos via. tanto não quiz ·a:brir mão da 
[Deus~ ':ella. -exi~. Orou !pOl'- Saorn.mentos, fi:ng,i,u dtsiatir de No d~ ,segui.nt-e o tyraimno or- palma do ffi(iLl'tyrio. Pala~:e~s aos Congreeados 
ta;ntO'. Jesus Cln'iSt-0, Senho,r de -seus <pianos, ma:s :impoz como denou q,:ue a donzetla fosse eo- Quatro 'Clla-s depois foi de novo 
to&i,s as eau.sa,s,, vós vêdes O condição l.9er a donze'He. entre- tendida. ,sol:n-e a cata.sta, seu.s eonduztda á ,presença de ,seu inl- Meu Irmão, , 
meu coração .e lhe conheceis "> gue a A~odisia, <mlN'her de ip~ membros oiesconjun:ctados b o quo juiz, qu:e não -poude esconder -

~ · Todos os poderes âo sacerdote são para jfroveito das ai• des_ejo. Tomee ,posse = n»m e -siiua, fa.ma, ,para q'l:le> esta e. cor- conpo ,todo queima-do -com cha- a sua oomtração á vista. do qu,~ 
· rt .,.,,__ M .A, b mas. Ouve ainda as palavras da Encyclica: ;de tudo o-que ,me-,pe enee. v-v<> ~se. as como ph1'0d1sia ·pas de c6 re em braz-a, os seus via. Mas em ,htge.r de se ,de:xar 
·sois o Pastor, meu Deus: eu-. ;na.da -conseguisse •n1.l'lll mez de seios ·perfu,ra-dos ,com torquezes vencer pela evi-dencia, irritou-se "Nasceu (do Sacramento da Penitencia) um grande con·, 
eou vossa-ovelha. Fazei que seja, inmeis t-enta,tlv>as, <pedru :por fim de f·erro e depois ·cortados. ,e, -e.;cumando d·.e odio, mandou solo para o homem culpado, que, angustiado pelos estímulos 
ll!gn-a de vencer o demonio." -a Qu,i,ntia.no que Hle tirasse de Como não morresse a,pesar d~ que eHa fosse im-ai.oola.tamente da consciencia, porém arrep~ndido, escuta as palavras do sa-

0 goveroodor, qÚ-e ,só 'li. 0001,he- casa icnea;ture. ,tão embaraçosa. todas as mutilação, foi de novo despida e revolvida sob!'e c9.co~ oerdote, que em nome de Deus lhe diz: "Eu te absolvo de 

A sua Ese-ola Jean Brando em' 
easa por correspondencia 
DevidameJlte registrada sob n. 0 648 

em 1918 

M ilicções, .systema. mode:mo, ipa,ra se habi
lita'!', mesmo ,sem iprepa.ro, á :profi.ssão de 
gua.l'ldJa,-livros. Ens,i,no com au:lD!lto de 4 
livros que gumm facilmente como I)rofessor 
rpa:rticuí:a;r. E' oommodo ~ -habi.ILta!" ao pé 
do fogo, sem -mesmo d'8Stl.ttender os ,affazeres. 

O cu,rso completo de 12 M-eçães, que ta.rã em 4 mezes e um 
di-ploma gratis especialista. -em eonta.:bl"lidaóe, 'cu&'ta apenas 300$ 
em 6 '.Prestações. Peça. ,propecto hoje mesmo, a.o auetor mrus 

conhecido :no Brasil, Portugal, Af.rica; tem pi:a.Ls de 30 annos 
de enmno commer-ciia.l: habiJ,i-t,o~ já uma. -~çã.o de ailumnos: 
~rof. J,ea,n Brando, Rua. Costa. J:r. n.-o 1S4, Cllj\xa 1876, 53. Paulo. 

ieve.da ao -ca;r.cere, tendo o car- de vidro e attirada depois -soore teus peccados". E ao ouvil-a da bocca de um que, p·or sua 
cerei,ro ord-em ,expressa de 1-m- bre,za:s. vez, terá necessidade de alcançar as mesma palavras de ou• 
pedir q,ne eil,a Teeebesse qu-~1- Elmqurunto e. Jovem ffe suti- tro sacérdote, não se envilece o dom misericordioso de Deus, 
quer 1enitivo. :mettia a essa prova humilhantil si-não que elJe apparece maior, porquanto se vê através da 

Dure,nte a noit·e, 0 A,postolo· S. e dolorosa, ,a terra tremeu, e um tragH criatura a mão de Deus, por cuja virtude se opera o 
P-ed·ro a,ppareceu-lhe em 'S<>nhó; muro eno-rme desa.bou sobre os prodigio. Pelo que - para usar da palavra de um illustre es
elogiou-a <pela sua ·corajosa atti. criptor, que ·trata das cousas sagradas com uma competencia tude, e curo-a. em Nome õe Nos- amigos do tyramno que assistiam 

.. _ t t d O rara entre os leigos - "quando u_m sacerdote, profundamente so Senhor Jesus Ch.:-isto. Agued?, ao ,..,,rmen o, so etTan o-os. 
· lt á · ta commovido por sua indignidade e pela grandeza de sua mis-acor-da.ndo e.bsoluta,me-nte ,e1,u:'ad-,., ,propr10 'Pº"° se revo · ou, v1-s 

são, extende sobre a nossa cabeça suas mãos consagradas, e com toe.os os seus orgãos i.ntac- de ,ta,ntos mi-lagres, eont!'a a 
tos, ,ent-oou a Deus ,eaJiticos de b-rutalida,de do juiz. -Agu.eda, d.e quando humilhado, ao achar-se como dispensador do Sangue 
acção de graça. Ouvindo-e. ~n- novo no ,caroe:-e, pediu a Deus da alliança, assombrado por sua vez, de proferir palavras que 
te.r, 00 gua,rdas approx:imaram-se que a levasse para a -sua Glo- · dão vida, peccador elle absolve a um peccador, nós, levantan
-eur-iosos, e f.ugi-r-a,m apavorá.dos ria; ouviu-a Deus, e o que -não do-nos de seus pés, sentimos não ter praticado uma vileza ... 
por não encontreir um cor.po !g. não poude o ferro em braza, Estivemos aos pés de um homem que representava a Jesus 
nomi,niosa:mente mutilado. .As ,poude a ·oração ~aquellla que Christo, e o fizemos para alcançar a qualidade de homens li• 
eompa'llheira-s de Agueda ,e.con- sem mor!'er passou ,por dois vres e filhos de Deus." 
selharam-lhe a fuga: Elia entre marty,rios. PE. MARIANO 

SEN.H0RES AL,FAIATES 
Casim/iras. ll:rins Lin.hos e Aviamentos ? ---·-· 

- ~ 

SO' CISA. ALBERT-O 
1 
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Critica Cinematographi,ca da A.J. C. '::. v A~~ E L H 
0 

Orlerilà.ção t'moral dos e-specrâ~los 
PRISIONEIRO SEM Cl:11;,P,A; oeste ame-r!cano, em que os res- como lnoffensM1. - Cotação:\ Os :r>ropnetas, es-

O Cego d,: Je:richó 
DOMINGO DA QUINQUAGESIM"1 propr1os nvros. Ha~' 

. · · ·t I pecialmente !saias, 
'(Da Columbia, com Btia,n Don-: ::pectivos r-ev-0l~v.res têm o prm- Acce1 ave. narraram de antemão 

\;t via, é certo, aigumas. 
São Lucas, XVl'II, 31-43, · ·,;'/4 almas ãe boa':vonta-· 

Jevy e Jacqueline Welw) - O:, cipal d~~~o. Assassinatos, OS FIDALGOS DA CASA os factos dolorosos do 
filme apresenta ~ vida interna de: :roufios, tli"otelos:'.e luclias ~rpo- MOURISCA (Lisboa Filmes, com Messias, quando ao 
uma penitenciana e as ~~:yjda~ :raes nos Impedem de acce1tal-o Maria Castellar) - Transpor- m ndo viesse para 
des de um agente da policia f~- para as crianQas e adolescentes. tando o romance de Julio Diniz sa~val-o. de maneira 
dera! que usa e abusa de intr1- Cotação: Acceftavel na.ra para os tempos modernos, este t· j d'sci 
gas entre os prisioneiros, para ·adulto!!o f!lme conta a historia de uma que! 1

:' 
18:..m os 1

1 
." 

de, sinceras e dese-i 
N·atjüelle tempo, tomou Jesus os doze e rnes C:-, josas ãe seguir. a 

disse: Eis que subimos a Jerusalém e tudo que verdade, mas com-· 
está e~cripto µ·elos prophetas do Filho do Ho- penetradas até a·. 
mem se ha de consumar. Será entregue aos gen- medula pelos mies-: 
tios, será insultado, flagellado e cuspido; e de• mos preconceitos; 
pois de o te r em ftagelfado dar-lhe-ão morte, Estas aim,as asseme• 
mas ao terceiro dia resuscitará. Os aposttolos,. lham-.se a este cêgo 
porém, nada entenderanf'· destas cousas; esta pa- de J-erich6. Reconhe~ 
lavra era para el_les um;mysterio, e_ ~ão compre• cem em Jesus o 
hendiam o sentt,do do ~ue lhes d1z1a Jesus. E Messias, o Filho de 
aconteceu que, approxi~ando-se de Jerichó, um David, o Propheta: 
cego que estava senta~ á beira d_o _caminho e ardentemente espe
mendigava, ouvindo pai;:lar a mult1dao, pergun- rado; mas, não vêm, 
tou o que era. Respornjíeram-lhe que era Jesus não conseguem for
de Nazareth que pass~a. Então poz-se elle a mar um conceito do· 
gritar: Jesus, Filho detDavid, tende compaixão Messias, segundo o 
de mim! Os que iam ~eante começaram a re- ben-eplacito do Pae 
prehendef-o dizendo-lhe ~ue se calasse. Elle, po· Celeste. Mas, estas
rém, gritava ainda ma~ alto: Filho Q~ David,, almas têm os meios 
tende compaixão de mt· Então Jesus ',parando, necessarios p.ara oh
mandou que lh'o trou~sser:i, e, approxima.ndo- terem a luz sobre
se elle; perguntou-lhe: ~ue queres que -te faça? natural que lhes 
- Senhor, respondeu ~le, que. eu veja. - Vê, descubra 10 Myste• 
disse Jesus, tua fé te falvou. E/no, me_smo ins- rio da Red-em:pção 
tante, viu, e seguiu a Jesus, g,forific;;,nc'o a Deus, do mundo. Com·o o· 
E todo povo, assim que··viLi _ este· prodiaio, louvou cégo de Jel·ichó são 
a Deus. humildes, oram, e: 

conseguir o seu intento. Ha v.a- familia nobre arruinada ás vol- pu os ae Je
1
s
1
us na et-

. ~ · 'd! d tr ( '. tura dos vros san-rios cnmes de ~10m1c1 o, en o SEMPRE EM APUROS Da ! tas com o orgulho tradICional e l' - d 
e fora d~ pr~ .. ~ul~mos que 28th. Fox, oom Jant; White1·s) - j a necessidade de t1,abalho. A1- tos ª e_x12 icaçao ad:~ 
o filme e preJud1cial as cclaa- · A !mpagavel gar-otinha com suas I guns personagens frivolos, mali- p~rsegmçoes e P 
ças e adolescentes. - Cotação: Idéias malucas quasl que favo- ciosos constituem inconvenientes l cimentos _ae seu me~-
A ..,t 1 ad lt ' . . ' · · tre. Qua1quer pred1-cc~, ave para u os. reoe O l'apto de sua familia. En- que tornam esta pel11cula 1mpro- _ . . 

· pri.a para criancas e adolescen- çao, prenuncio, aviso 
FERAS DO PRADO (Da, Co- :treta~to, no fmal, consegue re- tcs. - Cotacão:- Acccitavel para ou advenencia, nes-

Jumbia, com Charles Starret e: habi!Itar-se. Em virtude da co- adultos. - te sentido, não deve-
Iris Meredith) - Filme de aven- moeidade de todo o enredo, po- ria portanto, causar 
turas de vaqueiros e bandidos do demos considerar esta pel1icUia VER, OUVIR E CALAR (Da admiração ou provo---==============-,::=::=-:,-:,:-=====~=====::i Art Films, com Fernandel e Ali- car nos apostolos al
,:;; ··--... f... ce Trissot) - Esta pellicula não gum sentimento de 

passa de um arranjo comico, com repulsa. O Evangelho 
musicas, cantos e bailados. Em de hoje. no emtanto, 
toda ella, as scenas se repetem a ttesoo.-nos preclsa
ca.rregadas de inconveniencias. mente O contrario. 
Dialog-os maliciosos, assumpto li- Duas vezes antes, já 
vre, é tudo O que encerra eSt e o Salvador alludira :í. 
filme, que não pode ser recom
men<la11el ao publico catholico. 

· - Cotação: Máu. 

sua paixão, :'i necessi
sidade de sua morte 
para cumprimento de 
sua missão; nas duas 
vezes teve, da parte têm fé, crêm em 

Cfiristo e nos. seus milagres. 

l\.eRESENTA AGOR1\ 
·'O I~YEk~CIVEL', 

ROMANCE NO ::tIO (Da Cine
sul, com Libertad Lamarque e· 
Roberto Airaldi) - Historia de 
uma artiSta de segunda catego
ria, que devido a circumstan
cias especiaes, consegue se im-
__ _,..,., ..... .,~..,~..,.,..,..,_.,_.,_.~. ,-, ...._~w 

l
nDr. Du:r-val Prado 

dos seus discípulos, esforços por dissue.di1-o de ; 
taes presentimentos.· Ora, não obstante esta X 
insistencia, nos ultimos dias da carreira mor-j 
tal do Divino Mestre, apesar da animoside.def 
cr-escente contra o Rabbino por parte dos es-;t
cribas, phe.riseus, sadduceus, herodianos e "' 
outras seitas judias, os ·apostolos ainda não$ 
o entendiam quando fala sobre a sua Sagra-; 

Si -examinarmos as razões dos incredulos, 
muito frequentemente toparemos com o or• 
g\Hhú que feche. os olhos aos factos eviden• 
tes - como são os milagres - para não ad• 
niittirem as verdades transcendentes que sã& 
os mysterios de Th.ms. Muita coisa só na ou
tra vida nos será revelada; e é estulticia 
querer exaltar nossa intelligencia á altm-.a d:t 
faculdade divina, de maneira a dominar com 
·a fragilidade dos meios humanos, toda a am
plidão do cognosciv-el. Os discípulos tiveram 
na sua fé, tr:rnquilla e bem firmada, o me
recimento de sei"em eleitos para columnas 
no Reino· de Christo; naquelle mesmo reino 
cuja natureza, e.o tempo em que creram, 
era-lhes· um. incomprehensivel mysterio. Da 
modo geral,· na ordem da graça, os favores 
diVinos estão na razão directa de nossa hu• 
mildade. Vale para todos os tempos a pr,:>
phecia·' da Virgem Santissima: humilhou aos 
soberbos e exaltou os hwuildes. 

·1s VAL Vtrr;AS ONDAS CURTAS E LONGAS 
. UM RADIO DE LONGO ALC.t\_NCB 

~O ALCANCE DE TOD9S1 

•• 
Pecam demonstracões sem comptoriüsso a 

A.MERICO NICOLATTI 
R d Az do º 18 1.º anda.r Praça amos e eve n. -

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

27.ª ÇONSULTA 

LIVROS APOCRYPHOS a 

\,_·_ R. sen. P~:~:: .. l5 -S. 
!\13J:14 - 14 a 17 boraa 

TeJephone 2-7313 

palcos importantes. A 
., tida a principio pelo 
· pae '!,. '\ artista, e o fm;to de um 
objecto, para salvar de uma si-

! 
tuação desesperadora, são as fa
lhas que notamos relativamente 
á parte moral. As scenas, quer 

1 

de comedia, quer de drama, são 
delicadas e discretas, podendo o 

1 filme ser assistido por qualquer 
j publico. - Cotação: ~cceitavel. 

O CODIGO DO SERVIÇO SE
Cli.ETO (Da W. B., com Dona!d 
P.eagan) - Agentes de policia, á 
caca de falsarios. Assassinatos, 

· Iti6tas, discussões, correrias, e to-
das as- scenas communs aos fil

'êmes deste genero, que são pro
,, prios para electrizar o publico 
: infantil. Nós, entretanto, consl-

deramol-o apenas aos adultos. -
· Cotação: Acceitavel para adult-0s. 

A ILHA DOS RENEGADOS 
Filme mostrando as aventuras de 
um IJ{,'rigoso ladrão que tinha sob 
seus serviços innumeros indige-· 

da Paixão. Continuavam muito longe de prz
ver, ,admittir ou só suppôr, o humilâe desen
lace do ministerio de Jesus. -Este facto .. 
faz-nos comprehender como se arraigára en-t 
tre os judeus a ideia -erronea do Messias, op-.· 
posta áquelle preannunciada pelos vaticinios 
sagrados. Até mesmo os que acceitar,am at 
messianidade de Jesus, e iassistiram-lhe a.t 
vida pobre e- humilde, não viam a poss1bili-l 
dad-e de um Messias soffredor. T 

O estado mais oti menos geral do l}OVi· 
de Israel, neste ponto, era a cegueira .mai ' 
completa. Não entendiam os israelitas seu . 

nas e foragidos da justiça. Sce
nas impressionantes, inclusive 
um suicidio tornam o filme in
conveniente a menores. -'-- Co
tação: Acceitavel para ad:uJtos. 

"A cinematographia realmente 
é para a maioria. dos homens · 
'!ma lição de coisas que instrue 
mais· efficazmente no bem e no 
mal, do que o raciocinio abstrac
to. E', pois, neoessario que o ci-

. nema, erguendo-se ao niveI da 
conscícncia christã, deixe de ser 
um meio de deprava,ção e de 
desmoralização." 

PIO XI 

'JOTAÇÃO IDOS FILMES 
BOM - Filíne que póde tra

zer proveito para qualquer pu
blico. 

BOM PARÃ ADULTOS 
Filme que pólle trazer proveito 
tão sóm.ente JÍÍ!,ra adultos. 

ACCEITAVEf~ - Filme que, 
embora sem proveito moral, pó
de ser visto por tooos. 

ACCEITAVEL PARA ADUL
TOS - Filme que, embora sem 
proveito moral ~óde ser visto tão 
sómente por a<f,ultos. 

RESTRlCTO " - Filme que 
pelo enredo ou., scenas só pode 

ser assistido por pessoas de cri- · 
terio formado. , 

MAU - Filme Inteiramente 
vedado ao publico catholico. 

CLINICA DE 
CAMISAS 

Camisás sob medida e de 
material proprio 

Concertos raple!os. 
Preços modi'cos 

Av. São João, 514, perto 
La,rgo Paysandú 

d ~-

i O C o n 5 u 'I t a S, 
literarias destes livros que façam saltar a0s 
de quem quer que os lesse, esse não sei em que 
consistirta a inspiração delles. RESP. E1n, 
1.0 lugar quem conl1ece a Sagrada Escriptura,, 
sabe quão diversos são os estylos e a techni-. 
ca de escrever de cá.da um dos respectivos Ao acaoar 4.ª f-eira pe.ssada a irradia<:;ão 

aeste programma, que a Directoria da Ra-0io 
Educadora Paulista tem posto graciosamente
desde o dia 2 de Setembro, á disposição de 
seus Radio-ouvintes, fui chama-00 ao telephona 
pelo Rev. Pastor R. P. C., attencioso e illn~
trado Consulente deste nosso Programma. 
Diss-e-nos cavalheiramente não ter fica-00 sa
tisfeito com a solução dada a uma das su:is 
objecções anteriores e tambem fazer suas re
servas ás soluções apresentadas por mim na
quella mesma noite. A 3 pontos principacs 
podemos resumir o pensamento do Rev. Con
sulente. 

º(Li.das a's 4as. feiras, na Radio Educadora Paulista, autores. 0 Levítico por exemplo differe bas
ta-nté de !saias ou de Jeremias; os livros dos 

I 

Numa éolisulta anterior havia falado de 
uns livros "apocryphos" que a Igreja teria re
conhecido como Canoriicos e 'inspirados so
mente -en'! 1545 e quando do C. de Trento. 
Pensei eu, visto como a consulta não trazia 
nenhuma outra determinação, qne se· tratasse 
dos livros deutero-canonicos do N. T. sempre 
muito atacados pelos proteste.ntes. E neste 
sentido foi que respondemos. O Rev. R. P. C., 
no telephonema de 4.ª feira me explicou di
zendo que não entendia falar senão nos "Apo
cryphos" do A. Testamento ,e me citou por 
exemplo o livro de Tobias. Vamos pois res
ponder-lhe agora sobre estes chamados apo
cryphos do A. T. que seriam ne. opinião dos 
protestantes: os 2 livros de Esdras, Tobias, 
Judith, os 7 ultimos capitulos de Esther, Sa
bedoria de Salomão, o Ecclesiastico, Baruch, 
o Cantice dos 3 meninos, a historia de Suza
na e a da destrui~ão de Baal e a do Dragão 
no livro de Daniel, a Oração de Manassés e 
os 2 livros de Mac<:he.beus. 

Primeiro uma RESPOSTA GERAL, de
pois uma especial sobre 'Tobias. 

Resposta Geral 

No Concfüo III de Càrthago reunfdo em 
S97 (logo, 1148 annos antes do C. de Trento) 
temos um Canon id-entico ao do C. de Trento. 

, Em ~~82, nQ ~JmQdQ. ~~éUlll A.á · -en,contraricl.· . 

l R P J L d COSTA AGUIAR S J ) R,eis nada tem que ver com o Cantico dcs pe O evmo. e. • • a ' º . • ~- C:i,nticos e assim por diante. Em 2.0 lugar, 

mos a mesma lista. Antes. No Canon Alexan
drino ou dos Helenistas judeus já vêm todos 
os livros nos quaes fàlamos. Mais. Os pro
prios antigos Judeus, autores do Canon Pa
lestinense, apesar de úão terem incluído te
dos esses livros em seu Canon, tinham-nos 
porém em grande estima e veneraçào. Logo, 
quer parecer-me que não foi só em 1545 que 
foram esses livros tidos como Canonicos. 

QUANTO AO LIVRO DE TOBIAS. Além 
da prova indirecta geral que expuzemos li
nhas atraz, temos citações dos Padres Apos
tolicos como Policarpo (Epist. X, 2) e Her
mas Pastor (M. V., 2,3): Nos sBculos seguinte~; 
temos testemunhos de Clemente de Alexan
dra (M.G.VIII, 853). d.o Hyppolito (M.G.X,697, 
de Dionisio Alexandrino (M.G.,X,1320), de 
Origenes de Atanazio. 

Na Igreja latina todos os Padres, com• 
excepçiío de S. Jeronymo, reconheceram o Li· 
vro de Tobias como inspirado. 

Quanto a S. Jeronymo nào haver tre.du
zido alguns destes livros nada prova contra 
a tradição écclesiastica. 1.0 porque todos ~1-
les já estavam traduzidos antes ele S. JeronY• 
mo que não fez mais elo que corrigir e polir o 
estylo de antigas versões latinas. 2.0 porque 
a opinião de um Padre da Igreja nada valo 
contra a opinião de todos os outros. 3.0 por
que o proprio S. Jeronymo não foi constante 
no- modo de considerar estes chamados apo
cryphos, umas vezes aclmittindo-os outrás me
noscabando-os. 

Um estudo semelhante l}oderiamos insti
tuir, caso queira o Rev. Pastor e nos .der tem
po para isto, sobre todos e cada um desses 
cbiunados livros apocrypllos. 

n' 

Segundo ponto com o qual não concorda
va o nosso Rev. Consulente. quançlo nos tele
phono~, f.o} ~gb~El ,.a Tradição. 

'.,, segundo o principio protestante a Biblia deve. 
Achava elle que havia eu exaggerado dizendo ,,. ser dada na mão de qualquer um sem notas 
que os Protestantes não e.dmittem a Tradição u de especfe alguma-, deixando assim que a ins
pois que elle a admitte toda a vez que não vá ·i piração do Espirito Santo aja sobre o leitor. 
ella contra a Bíblia. RESP. Em 1.0 lugar, 0 Podemos bem imaginar as consequencias de 
pode ser que seja esta a opinião do meu illus- , um tal modo de proceder. Dahi vem a incon
trad-o consulente, ·mas não ella absolutamen- tavel multidão de seitas protestantes. Ha. 
te e nem pode ser a do protestantismo como · uma até entre ellas que faz sempre as suas 
tal, pois é sabido por quem quer que seja me
r; ianamente versado na Hi_storia das Reli
giões, que um principio fundamental de pro
f:0stantismo foi ser a Bíblia a unica regra de 

·1~é, regra esta posta acintemente em contra
posição contra a tradição da Igreja Catholic::i. 
Em 2.0 lugar quem é que me vae dizer q~ie 
tal e tal tradição vae·- ou não contra tal e tal 
ponto da Biblia? Os individuos por si, não 
podem absolutamente averiguar como se dará 
tal caso. Em 3.0 lugai', a llypothese é absur
da, porque sendo a Tradição como a enten
dem os Catholicos uma segunda e até mais 
ampla font-e de rev~lação, é impossivel que 
Deus permitta que uma fonte (a Tradição) 
vá contradizer a outra (e.. Biblia). 

III 

Terceiro ponto da minha solução da quar
ta-feira passada que não satisfez o Rev. Con
sulente foi a necessidade exigida por mim da 
Tradiçii,o, para saber quaes são os livros que 
dev-emos ter por inspirados,· quaes não. 

O Rev. Consulente acha ao envez, que 
basta a evidencia chamada in.terna ou intrin
seca para poder qualquer leitor· da Biblia :,a
ber quaes os livros que. deve· téi' por Canqni• 
cos e inspirados. 

Ora, esta evid.encla interna é insufficien• 
te para determinar que são e quaes são os 
livros authenticos, inspirados e fieis_ que ele· 
vem constituir a Biblia. De feito, a eviden
cia inte!'na que deve ser attendida neste nos
.S-0 c~so. aãQ c~rtos _ca,r~~te!t}~ ~ _ qu~li4~~-ª 

f pregações de cima elos telhados, com perigo 
da propria vida. E' que o fundador desta sei-

1ta lera, sem entender o hebraísmo, aquellas 
'~ala Yras d,e Jesus: "o qu(} eu vos digo pr.0-
' gae sobre os telhados". Em 3.0 lugar -es•es 
1'Jnesmos hebraismos e idiotismos das linguas 
,em que foram escriptos os diversos livros faz 
auma hypothese completamente àbsurda esto 
41a Evidencia Interna. Como é que · um car. 
'roceiro, um simples negociante de seccos e 
1Ínolhados ou até mesmo um engenheiro, um 
'advogado, um medico, sem estudos especiaes 
_de hebreu, de grego, de aramaico e de latim 
,poderão entender exactamente o verdadeiro 
~ignificado daquillo que lêm. Em 4.0 lugar. 
li experiencia dos proprios protestantes vem 
C-omprovar quanto estamos dizendo. Ha uma 
Variedade immensa entre elles sobre ad~ittir 
quaes são os livros inspirados. 
t Assim Veter regeita o Pentateuco, Carl

~ad os livros de Samuel e de Esdras, Staf• 
ner o de Judith, Bretschneider os Psalmos e 
o Cantico dos Can ticos; Michaelis o de ,Jo
n~s; Wegschneideí· o de Daniel; Schleierma
cfter as Epistolas de S. Paulo; Lutero o Apo
ca!ypse e a Epistola de S. Thiago; Claudins 
as Epistolas de S .. João e assim por diante. 

Concluindo 

Fl' absolutamente inprescindivel a Tradf-' 
ção para sabermos quaes os livros da Sagra-. 
de. Escriptura que merecem nossa Fé e pelosi 
qqp,es nos devemos guiar naqnillo que não: 
for contra a Tradi~ão da Igrej_a,. fl!gçla.4~ n.0..a: 
B:!-t~~~~~'-llg,1.:. Q~f~fl.i~ 

/ 
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NOGUEIRA 

Corrimissão Inter.
de Americana 

Neutralidade 
A Comníissão Inter-Am~ricazia· 

de Neutralidade approvoti uma 
reso_lução sobre a internação de 
be!llger_antes: na qual estabeleceu 
que a internação é norma de di
reito 1ntemac1oi:i.a1 e de direito 
Interno, para manutenção da 
neutrál!dade, sem citie constitua 
uma pena, pelo que a restricçã,o 
.da liberdade do internado devera 
restringir-se ao mínimo possivel. 

Terão transito pelo estado neu
tro os perldos e doentes, bem co
mo os incapazes phy.sicamente. 

Os prisioneiro:; de guerra eva
did?s qu~ penetrarem .num tetri
tor10 neutro ficarão em liberda
de, porém este estado, se per
mittir sua permanencia, poderá 
decidir tambem sua internação: 

A Commissão estudou ainda a 
questão dos submarinos e dos 
navios auxiliares na ultima 5a.
feirà. 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Generos al!mentlclos, pães e 
biscoutas de todas as quali
dades - Aprompta-se encom
mendas para casamentos, ba-

·&-

111ais bens necess~ios á industria 
.thermo oÜ hydro~~lectrica. 

_Àrt. ~ 3.0 - _ !;@,evogam-se as 
d!sposlçoes em c<i;µtrario." 

,i 
Principàl .,. Ma.teria 

dos Cursos Se-
cundarios 

LEGIONARIO 

&AÍ %!%&:& e &iW& 9-iifr!'*'5i/94EF 

BRASIL 
Ndvo Rêgirriehtõ do.* . I'.~SSOU á_ disposição d~ ins

pectona ;{eral do ensino, afim de 
, Süpremo Triblihal couaborar _ na organização cio 
t curso de Engenharia de Aeronau-

l Federal tica, az_i1;1exo á Escol_a de Avia-
ção Militar, o coronel Antonio 

O Supremo Tribuhal Federal Guedes Muniz. 
O Ministro Gw,tavo Capane- realizou hoje à segunda séssão * Regressou ao Rio de Janei

ma, tendo eni vis~ o disposto no extraordfüaria sob à presidericia , ro, do norte_, para onde acompa
art. 9.º do decreto n.º 21. 241, de do Ministro Eduart\'.l Espiridola, 1 nhou o Min~tro da Guerra, o 
4 de AbriÍ de l!ro2, baixou em vice-presidente em exerc!cio. Lo- 1 general Góes Monteiro, chefe do 
data de hoje uma portarià em go após a leitura da acta e sua I Est~é!b MiUor. 
que determina que os álumrtos ápprovação, foi posta em discus- * Realizou-se com exito a ex
dos cyclos fimdamental e com- são a redação final do projecto perl.ericia das machinas do mo
plementar do ensllio secundario, do novo regl_mento interno do nitor "P.araguassú", recente• 
ottja frequencia aos exercicios de Supremo Tribunàl Federal. En- mente lançado ao mar; 
educação phys!ca não attinglr a cerrada a discussão, foi o mes-
.314 da tot.alidade• dos mesmos mo_ submettldo. á votação. * Os novos cadetes do Colle
exercicios realizados em sua O Ministro, Barros Barreto ma- glo Militar, que acabam de can
elasse, · dµrante o iíianno escolar, nifestou-se intelr11-.mente de ac- clulr o curso, mandaram cele
tião pode~ií.o submétter-se a exa- cordo com a redação fin.a-1 e pro-, brar,_ dia 30, M-issa em acção de 
me final· de qualquer disciplina poz um voto de 1ouvor ao bri- graças na igreja de São Fran-
do curso. lho coin que se houve a com!nis- cisco Xavier •. · ' 

Aos que por motivo de accl- são de redacção, tanto relativa- · · 
dente durante os .mesmos exer- mente á elaboração do projectô 
clcios ficarem impossibilitados de de reforma do regimento como 
sua pratica, não se contarão fal- da respectiva redacção flriàl.. 
tas, todavia, emquanto perdurar O Ministro presidente declarou 
o impedimento, sendo este veri-1 qtie ficàva approva-dà _ por unanh 
ficado pelo tlieclico Jasslstente de rilidàde de votos a redacção fi-

4 Noticias 
do Br.asil 

educação physica. _; na! do novo regimento do Su- 1·. 
A portaria declafa ainda que premo Tribunal Federal, com as INTERVENTORIA - O sr. 

os alumnos physlcamente defi- emendas a elle à.presentadas e I Inte~vehtor Federal, que dia 

ptlsados, "soirées", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N,º 1197 

cientes ou defeituosos, est.arão que estava intelrahierite solida- ?6 
segmra para Santos, para 

obrigados á frequencia aos exer- rio com o voto de louvor á cofu- mau~urar va_rios melhoramentos, 
cicios de e.ducaç'ão, physica, mas missão de redacção proposto pelo partm por _v~a aerea para Cam
só executarão os que lhe sejam Ministro Barros Barreto. Deter- pos de Jmdao, de onde regres
especialmente prescriptos pelo minou ainda o Ministro Eduar- sou ante-hontem 

lfl medico assistente da disciplina. do Esplnola que a redacção fi- 2 
j 

nal do referido projecto do no- • REMO - O - Conselho ae 
Pr · t d 1 · de vo regimento interno fosse re- R,emo da C. B. D. pro-

{ 
OJeC O a e1 tnetticto á imprensa nacional pa- clamou campeões brasileiros os 

Fall·enCl• aS IJ'ªus· tsieçra ''p• ublié_ado no "Dlario da representantes ga uchos, que ha-

c
' viam empatado com os paulistas, 

- -onselho Nacional ·· com 5o pontos ambos, preva1e-

PHONE: 7-0553 

de A 
o ante-projecto de 1e1 de fal- N otici'as Militar· ·e· 8- cendo º system.a. das melhores 

eronautica lencias que foi publicado pata collocações. 
receber suggestões, entre as in- O Supremo Trlburiàl Militar 

Por decreto assignado hoje pe
lo Presidente da Republica os 
mei:tibros - do Conselho Nacional 
de Aeronautlca passarão a per
ceber 200$ por sessão, não po
dendo entretanto essa gratificá.
ção ultrapassar mensalmente 
800$. ,J)ro mesmo decreto foi 
transformado em cargo remune
rado o de secretario do Conse
lho de Aeronautica. 

novàções, mantem ª: oi·iehtação rejeitou os embargos de procu- 3. LOCOMOTIVAS 
acttial de só incidir em fallehcia radoria geral á sentença que ab
o devedo1· commerciante, afa.s- solveu o e.a.pitão de fragata Was
tando dessa possibilidade os de- hl,hgton Perry de Almeida, accu
vedores civis. sado como responsavel pelo ac

- O Ml
nister!o da Viação resolveu 

mandar construir mais cinco lo
comotivas electricas para a E. F. 
Central do Brasil, á vista dos re
sultados obtidos na construcção 
da primeira, recentemente inau
gurada. 

Mantendo este systema, o pro- cidente occorrido com o navio
jecto exclue da fallencia os so- escola "Almirante Saldanhà". 
cios solidarios, determinando 
apenas a arrecadação dos seus * Regressaram á I bahia da 
bens afim de resguàrdar o in- Guanabara os navios da esqu.a
teresse de terceiros. dra "Bahia", "Rio Grande do 

E 
Altera tambem o ahte-projec- Sul", "Minas Geraes" e "São 

xecução das Em- to o regime administrativo da Paulô", que se achavam em ma
fallencia, eliminando a figura do nobras na Ilha Grande, 

prezas ,Electricas uquidatario. • 

Foi asslgnado 
O 

seguinte de- O syndico escolhiçio pelo juiz 
ereto-lei: _ _ · será 6 uhico administrador da 

4. FALSOS - O delegado de 
Ordem Politlca e Social do 

Rio de Janeiro informou á im
prensa que aguarda a conclusão 
do_ inquerito administrativo, para 
agir contra os falsificadores de 
diplomas da Faculdade de Phar

. maéla e Odontologia do Estado 

Arl. 1.º _ A propriedade das mass.a fallida, conceritrarido-se 
emprezas de energia electrica, nelle as attribuições que a lei ac
durante o prazo de um anno só tua! incumbem ao liquidatario. 
pod~rã ser transferida, por q~al- O projecto modifica ainda a 
quer motivo, com parecer favo- marcha do processo de verifica
ra vel do conselho Nacional de ção dos creditos, com o objecti
Aguas e Energia Electrica. • vo de norfualii.ar seu julgamen-

fa Rio. No ruidoso caso estão 
envolvidas cerca de 50 pessoas. 

==========~~~~~~~--~~~~~~~~~· ~""1Ã-"'~~31,$:~· 

* Fot nomeado chefe do ser
viço de engenharia da Segunda 
Região Militar o tenente-coronel 
Waldemiro Pereira da Cunha. 

Casa Santo Antonio 
-DE-

H E.N RI QUE HEI N S 

São Paulo, 4 de Fevereiro de 1940 

&& Ma, iA 

A guerra 

Na f.rente occldental trans-

F'RACOS é 

ANEMICOS 
'-, TO:MDI. 

__ VINHO 
CREOSÔTADó 
de Joifo ctá Silva 

Silvêirà 
ç,¼Atfot t ÔNICÔ 

Guerra ria ~in• 
1andiâ 

correu mais uma semana de 
g-uerra. A ,i·nf-anta:-i-a não tem 
l'E(l,Jizado suas babittta-es ac:!"'. 
e.ades de patrulha, devido a0 
rigor do frio e as fortes nei•/.. 
da-s que caem sobre a região. No Inicio da sema,na as tro• 

.pas •russas, apesar d-o rigoroso 
Na região dos Vosges, ar~ inverno tentara:m uma nova ar. 

tilharias franceze. e g-ermanica -1-emettida contra as posições 
empenham-se n-um ligeiró fogo. flnlandeze.s -no isthmo -de Kare. 

No ·mar, registraram.·se !Va- lia e no norte do lago de L,J.. 
rios ataqu~s de aviões allemães / doga, 
c~ntra nav1~s lnglezes. Num só A_o. mesmo, ·t:ernpo, a_ a.viação 
d.a., o ~v,e.no do Relch annun. sovietlca bomba1'deou incceasá.11-
clou _off1c1al~<mte ter d·amnifl- temente as cidades aberta.a da. 
cado 9 navios da Gran Bre- Finla-ndia causando grande n..1-
tanha. mero de -mortos. 

Esses -ataques levados a ef. 1 "Só no bombardeio do Hospl. 
feito, .prlnc_l-pa.lmente no M9.·r tal d-e Vlbo1:g falleceram 23 pe~
do Norte .têm~se repetido di~... soas. .A. a.v!a.çã.o flnla,ndeza. re
rlamente. O communicado ,•o vidou estes· a.taques, -castiga.o. 
dia 39 a:;,nunclava o afunda- do severamente o ,porto russo de 
mento de 7 navi-os merca-ntes e Krou-stadt. 
a queda dum aviiio inglez em Os communlcados de guerra 
Hartiepool. 1 finlandezes dão ,conta da vlg,:,. 

O governo inglez desmente ~·osa resist-encia. opposta ,pelos 
categoricamente o exito que 0 , nacionaes ao aggressor na lvl.
gel'manicos preten-dem ter obli-11·eli·a e em La-doga, i-nflinglndo 
do nestes ultimos ataques na. pesadas perdas aos com·mu
vaes, dizendo textualménte: ,_ nifle.S. 
"T·raia-se de mais um exagge-; 
ro allemão". 

Segundo .communicado de 
guerra. francez, a marinha ia 
Franç·a ap1·ehendeu na -sema.na 
terminada em 28 -de Janeiro ... 
502.000 toneladas de product,-s 
t\estinados á Allerrianha. 

Varias navios -Ínglezes e -neu
tros sossobraram durante esta 
semana em consequencla de 
choques contra minas. 

10 SOBRADOS 
EM PRESTAÇÕES 
Rua Hyppia ns. 106 a 150 

(MOOCA - JOCKEY CLUB) 
_ Estão á venda estes excfl
lentes predios que servem ns -
ra moradia ou renda, em frente 
ao Jockey Club, rua Bressei·, 
contendo 2 dormltoi'ios, .sala 
de jantar, banheiro, cozinha, 
bom quintai, etc., com gaz, ltiz 
e agua, esgoto, 4 linhas de 
bondes e quatro linhas de om
nibus na port.a. PECHINCHA, 
26:000S, entrada de 3:000$ e 
o restante em longas presta
ções mensaes em 10 annos, .de 
um aluguel. Ver e tl·atàr com 
JULIO, corretor ·de immoveis 
no local ou á Rua São Bento: 
290, .6,0 andar, sala 14. 

O caso do '' Asan1a 
M 

,,. 
aru 

No fi.m da semana anterior, 
um -navio de guerra da Gi-an 
Bretanha fez parar, o navio j;<\..: 
ponez 11.Asama Marú" -ao lortg-o 
c:a costa do Japão, aprisiona11. 

Nnt-i<'i~s 

do Mundo 

1 CERCADA. - Noticias c!"1 . Helslnskl Informam q u e 
uma divisão ru-ssa estâ.- na. im
minen-cia de se entregai' aos fin
.landezes. 

2. INSULTOS - A imprens;i. 
sovletlca -commenta de mo

çlo Insultuoso á 1te.Ua, a inter. 
fe1·enéia deste palz no conflicto 
fi n-o~ russo, 

3 CAJ<'f; - Foram distribui. 
· • dos pelas f0;millas pobres 
da Hespa:nha, 60 mil I5llos de 
café offerecidos ,pelo Brasil. 

4 FUSILADO - Noticias de 
• Berlim -confirmam a notic\a. 

do f.usilamento do cura da. c<'.
thedral de Posen.· 

5. ~LLOCUÇÃO - o ex-pre. 
-s1dente da Polonia, sr. Pa

derewski dirigiu. uma allocuçãc 
ao -povo norte-·à1nériéanó agra. 
decendo o apoio mora.! que oi 
E·stados Uhid<is têm -prestado a 
sua pati'ia. 

6. A:\IIGOS - Desmentindo a 
not1c1a da organização duma. 

nova frente anti-communista, 
um po-rta voz do .governo japo~ 
nez declarou: · 

-"Nada temos em mente con. 
fra o bolchevismo''. Art. 2.º _ Fica suspensa pelo to e accelerar a realização da 

prazo prev;isto no artigo anterior primeira assembléia de credores 
a partir da publicação deste de- Ao processo de verificação ad
~reto-lei e em qualquer phase, a mlnistratlva dos creditos, seguir
execução judicial das dividas de se-á contenclosa, discutida e jul
emprezas de energia electrica gada em assembléia de credores, 
qua_ndo garantidas com a hypo- de . accordo corh os preceitos da 

LIVRARIA CATHOLICA 
--. Grande sortimento de at tigos religiosos eri1 geral -

Fabnca de rmagens - Officina de paramentos e estandartes 

' do 21 marinhei,.·os aliemãés que 7. CORDEL HULL _ dépoiil 
se dedinavam ao Reich. duma conferéhcia mantida 

Rua Quintino Bóeayuva, 76-A ;..._ C. Postal 2906 
SÃO PAUL(') 

n~rg~~~-~~~~tedec0Tnot11:aioap1a·ottte1_tsutod_1e1 com o embabtàdor dá Gràn Bre-
c · tanha, declàróil estàr mais 
ingleza. Resp<'lndondo o protes. . . 

, the<;,a de_ terrenos, usinas ou de- oralidade e da concentração, que 
~··•·•••'.•" •• .. .. .. .. .. o Codigo de Processo Civil acába x -
-{t', .. .......... • ;. ................. +::+::.::.::.:~~r'i de incorporar á nossa legisla-

to Ch b 
1 

. confiante numa solução rapide 
' ' o sr. am er a1n declar,)u dos motivos de divergencia co1~ 

E
. - x· . -_· - . T'' -,, - E ... -- R----- 1 o· -_ - R .. '· que o acto ~rati~a~o estava_ c-0_1,- ·a Iúglaterra.. forme as d1spos1çoes do d1reH0 J ;:; -t Grand_e !! ção. :+: . M . :+: Quanto ao recurso, o projecto 

-~ - armorar1a ti attende á codificação do proces-
• . • so civil, manteridb:l porém, o àg-
;:; Severino ~ gravo de petiçãl"'. e -de instru- Fàlam os ministros 
'.+' T :., mento, _ das decis s que julgam 
~ umulos de marmore e ~, o merito da cau· . Esta smnana, -como as detnatb 

-{~ Granito ~ T be · ' t ~- ~: .am m os Pl'. cessas de rei- ranscorreu sem um aconteci-
~·- Av. Dr. Arnaldo, n.º 60 :.· vindicação de e argos de •-1·- mento d-e marcante importa:nc'a, 
~ ·. l+' . "" ' ·r. Tel. - 5-2512 :+: ceiros e habllitàto de credon não ser os discursos pronur,-
~ \ s. PAULO '.+: retardata1ios fora~r regulamenta- .:iados .pelos chefes dos paizes 
it; _ ;+; 1 dos dé accordo com as normas bellige::ant'es. 
~.+:~~~:+:::~~:+::+:~~:~:+:~::+:~:~:í~:'.+)~' , _do Codigo de Processo Civil. Dia 29, á tarde, o sr. Dala-

OS MELHORES PREÇOS 
E A ,MELHOR ·QUALijl)ÀDE 

). ~ Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
·' l'·rucias, Biscoutos e Boinbtjni -

Generos Aliritenticios ~ 

EMPORlO MONTENEIGRÓ 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - J?hone 7-0Ó35 

MERCEARIA AVENIDA. 

dier, pronunciou _um dis-curso 
considerado de -certa imporla.n
cia. O -primeiro ministro fran
cez, ,como tem feito em suas 
orações anteriores reafnrmou a 
decis!lo dos alliados -erri comba
ter até o completo exterinlnio 
da -politica imperiali-sta d<l 
Reich. 

internacional. 8-- • DETIDO --'- O navio por-
o -rrii.nisterio japonez formu. tuguez "Kuanza" reg:-essa'l1~ 

d 
loUs um novo protesto, -no qual do do oeste africano foi detido 

e habita.ntes -náo tenha nem não discute a Jiceidade do 
600.000 kilonietros quadrados ª'' -aprisionamentô, mas exige a Pº: um vaso britannico, qu" 
t<=rrltorio. soltura dos allemães -par~ dai· _exigiu a retirada de 5 tripulan. = tcs allemães. 

Ao . finalizar re-spondeu á ai- uma satlsfac(;!ão á opinião pubJi-
gumas insi-nuações feitas p-~lo ca, gràvementc offendida. 9 RF. t ' · 
sr. Daladier no discurso da ves- En_trementes, . 0 governo_ b ,i. - : a. ~:::~;::a -do:º ºSdtiaad_ 0

2
5. 

pera. Disse que a Àllemanr.a t d di ~ resolverá o seu problema dÓ es- anmco se ec1 u pelo m_ter- balkanicos, presidida pélo sr. 
. na,mento dos marujos germa- [ G~fenou, minis_~ro dos ext:-ân. 

paço vital, -pois tem ·plena con- nlcos. geiros da Rum-R.tti"-. 

fian_ça -na victoria. Affirmó·.1 --
em seguida que toda. a Alie-· ============================::::::::::::::=:: 
manha -e os paizes 6:nnexados es
tão cohesos em tor-no do nacio
nal-socialismo, apesar das af
firmações em contr-ario do sr. 
Daladi·er. 

Indicador 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

Commerclal 
,. ' ' . ·,· .-,-; .t .. t 

BICYGLETÀS 
TODOS d~,PREÇOS ,. 

Dia 31, o sr. Nevile Cha.m
berlain ,pronunciou um discu:
so, durante um ba:nqu-ete que 
lhe foi offerecido em Londr~s. 
A julgar -pelos discu-rsos dos O 
.minist_ros francez e ing.!ez, prin. 
cipal-men-te por suas affirma.-

MELHOR SORTIMENTO 

. - ' TODAS ÁS MA'.a.CAS 
. lSN !R». & CIA. _ _ _ 

ções d-e que gr«.ndes e -prolon
g-ados sacrif.icios -serão reclama
dos d-e seus cid®dãos, acredita-

Impo-rtaçã.o Dire_cta 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 

BRÍNS 
SORTIMENTO V ARI.ÀDISSIMO 

impor.taçã.o Direota 

AV. BRIG. LUJZ ANTONIO, 2.698 - (Em frepte â Igreja 
Immaculada Conceição) PHONE 7-545_3 

9 '.Experimente a 

MAlYTE.Hl/1 . "BA~DEIRANTE" 
lµlo 9$000 

Terça-Feira, dia 30 comme
mórahdo o sêtimo an-niverse.i·io 
de sua ascensão ao -poder, o ·sr. 
Hitler ,proni.mcfou li:inga oração, 
cujos toplcos prindpa:es provo
ca.ram grande reacç-ão em todo 
mundo. O "f.uherer" mais uma' 
vez -cond-emnou a. Socieda.d-e das 
Nações e o Ttatado d-e Versa-
lhes, affir.mando que -estes se que as nações occld-entaP.s 
erros foram os grandes c,w.isa- consideram. a possibilidáde di.rnn 
dores da presente conflagração. guerra basta.nte demora.,de,, 
Ata.eou v-igorosÉllmen.te a Gren Tambem o -sr. Winston Ohm·
Breta.nha, exteÍ!dendo ,pela ipri- chill pronunciou um disowrso 
·meh-a. vez suas oritica.s á Fre.n- sobr,e _ a na.v.egaçlw :neutra, qu; 
ça. Tratou J'31l'ga-nien.t-e da. ques- não teve enweta.nto a anesina 
tã.o do -espaço vita.l, âep!Órando reyereuss!lo da- suà ~rl-meirà 
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Fe era 
•.não'· aos companhei:·os de 
folia. 

A paz do Sel\hor esteja Mais de uma vci, sua ca:·ta 
em seu cQ.n\Çi\!11 \lSl;eve so.b me11s olh9,s,. A,q1.1e1-

íes pensamentos, que você· rn0 

nopp~s ae· :u,m,a, n,o.va .semana man<lou, me1uor:izei-os, inse.qs,
C!~ te~ivel luç.t?, interior, eui v-elmente e m<J.-1,t<.'\layam-me. os 
que você tev,e .pa,pel ·emJ.nenUl, , e,uv1,~os'. sen: . cess.a·r... Um'.l,, 
na. qualíd,i;,d,; d:e coas:efuefra, ::-e- ; ,·?z 1~t1~a d1zia...me que. Deus 
Cl,l,J>El.!'<>, ~fim, a ~h;na e posso n,:i,o flc~110,. cont1m~ com 1~1n~<1, 
escrever-lhe, ;para contar-Ih,; 0 desobed:enc1ft; qne. a. V>rg.2n,: 
~pi'lv.g-9, ~~.e -~~ ,qe cirna- havia de d•"rramar lagrimas po: 
va\, ~ qu,e •t?i~tos so{frii;nen- causa de mmha re~cldJ,a ; que 
tos foram ,t.mw~s á prot,;i,go- ª. conquista do Pa.r-0.1w, pod:r1R 
wsta ! · fwa,r compro·:nett,da para mrm: 

, . c;ue a minha attttude seria _e-
.A. ca.r.~ Q·Ue vo~ ·me. e:rrv.i,ou, prova-da .por todo;,, -n.!L Pi.a Uniã0; 

n-0 domm,go ~o. a _pr'.nc1- :olle o den;,.p.ni:o seria o v-ence.ç\or, 
ip10, lo~g,e de me ~qU;~\l1zar. 1i-essa causa·!... ''. . ' 
.só me -~usp,u, ~Y~_:1 tortura3,. Nãq ~i,:,,~ as lu~es da i(\telli. 
Em. ma:~·-uma. w~nm;o ~ontrt1- o genci!J. q(\e q\e f'\l,~tava.n,,... A 
meu, ,desejo. N~®.<dizendo, você 1-e,zil,,:, 'mos.trava0 me, cla.,;:,,~ent1,, 
~~v.a,, .. cim-,!\~te,. que -eu o C"""Í"ho a ·S"'"'\\ir ... "'ra a 
-nao oovl'a ..,,º..,t&uar-me de -·" ·'.' · · . """' · · _ "'· · . 

!ft'.-:>- ·. , :.v.op;ta,de 'daent~ qµ,e I\M g,ue:·,a 
<toure:WO.l!· ,d~c.eodo, gra-,j t' séolher. o melhor·~rt:id.o. N:e.-s
,v~~.: J!;LO•· , ~,ut~en;to da:: is?, ;{~êta . s~retil,, :.eU 'me. ~em~rei 
:P16, •Un'iao. 'd?,g~Íie .. m~th-çÍ (\qs coreeis do 

:.A.,pesair :da:qu~e ooif.i-0m1.te~ ;'iiàsso vefuo -~latã;o. 
exemplo. ida Mia.ria.. X,., ,eU:. <n;ão:; · Como o gra.nd,e i<lea.fü,ta ,gr.ego 
:tive ,cora,gem de desist:i·r .. ·Era': ·,pens~ra christ'ãm,ente, co~-pa
ta,rde-=;pa.ra volta,r.,18.t!'àz.,.:.:'·Em-.: -·ramlo ,nossa alm'1. a dois co:
[Jenhálr.a -m,i-nha ,1!)8:lavrs-.~·., ··e.eis: um, - o das pa:ixõ,es ,no~ 

Pode· crêr My,na,n, -nesta .•,se-: bres, - d<;>cil, a-m,a.vel, o~efüen
gun~a ,phase :do combate que -se t0 ao cocheiro; outro, - o da·-, 
<travou em ,mJ~ alma, já não ,pa.1xo.es inferiores, rebeJ(l('. 
me raotbrahia. o ,praze;· dos foi- imloo\l, só obedecendo ~ :fül.7,;\.o, 
guedos; não sentia mais o de- q,uandG> ,castiga{\o ! 
sejo (\e g<;>z:,,r o Ç~rnaval. Cem- Agoi;°{l,, mo.is ·um ,pe,rso1,1agem 
fesso-lhe: o respeito huma,no, o t)ntr.l,ra em gce,1a. Até P.l:,,tüo, 
amor ,prop,ri.o é. que me, cerrava que do:-,;nia tra11çil\illO. em ,m_' .• 
os Jabios, quar:\do eu ia, · dizer nha memoria, apresentava-s<:, 

J\.DVOGADOê 
1)1,\ Plínio Corrêa de 

OUv~ira 
Rnm. Qtm,nti-no Boca.y.uva. N.• 54 
.,.., 8;~ = ~ ~ - 'fel. 2-72'!6 

ll:r~ l\1Utºn 1te Soµ;t;a 
Meir~I·~~ 

~ Q,ud~iinQ B~y,uva N. 0 51° 
- Saila 319 -.- Ttel. 2--0035 

llndlc 
Joaqy1m f. _.,;q.,ra qa 

SUva 
Rua. Benjamin Constant, 23 -

4.9. and. - SiJ,,la 38 - Te!. 2-19!!6 
S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andi-ade 

LEGI0NA,~1O - ·,-
.:t.· 

1,esse drama interior, como um 
novo instrumento de tortura, 
pois, ·ÇOJl.SUltado, elle me dizia 
que domasse a ferro e a fogo o 
r0voitoso · co:·c~l a~· minha; -pai. 
=~~~s ! 

que n'çl.tureza rebel(\e a m\l\ha ! 
~u que n,os annos da adol9~~ 
cencia, ouvira n.o Collegio tan. 
tos elogios a minha pi-ed.a\ie ! ... 
E' que meu coração nil;o era b<"m 
e:onhecido .pelos que me seguie.,m 
º" passos. . . Eu mesma não me 
C<>nh'S!cia... "Conhece-te a ti 
mesma e busca o cam,inho :la 
virtude", dizia-n1e, tambem, ou
tra voz ·i;>agã. Era i:locra,tes q u J 

- E' a prima Lucia que per
gun~ pela sua companhd:·a de 
"tourada", grito\\ a p,essoa qµe 
;:i,ttendera ao cham.a,do. Des,a 
,ogo. 

P,recipiteJ-me, ·nervosa,ment~, 
r,el'\l, csc4da., ainçla, fresca r. , 
cera... .pe,~1 Q equil.il;>,r\o ... 
senti meu corpo dob-1·a>S<' so-
1;>\'e o pé esque.r~o, e qua,i\ sem 
,wntidos., e.,córregqei a,té o "l;laU · 
junto do telephone. Não pud•J 
·ergµer..,me s<;>sinl\a.. ~.rrerar:i. 
.tp.dos. E;oµve. mo.,;nentos de ap
pre\\ens.ão. O p,é co.meçaya, a in.~. 
fl~m,1o1.i;-~9e. Bu,;~1-a;,;n-.me na ca.
ma. Sentià ,r~rnit11,s dores. Pen~ 
sei n1.1ma f~c(:ur:,, ... -11;urn,i. \on-
g\1 il!\mol;>ilidade ... nµ,w (\efeito 
pllysico... · 

Çheg-011 o n:1ed\co. 'l,'r11,nqµlrn.., 
zou-me: J;!:' 1/:Wsl: si,rnpl&.s 
torsão quç ob~igará a paciente u, 
fwar .com o pé im,;novel_, du~ah_s 
t<: uns tre;i;. di.J!S a;-ieQa,s. E, -sor~ 
.úndq_, ;'..'.Cc:-e.sce;1tou: 

= 

PRANJ)ES MESTRES 
' . . 

··~ 
).L ---=:r 

Animçido, por sµqs mão.à ~e ·artista, o ·ti1~· 
BRASIL retiverá o~ grande mestrjls. Ê de 
mecm,'lismo perfeito. de sonoridade -~ccavel. 
LQuvam-no os intE!rpr.etes mais famosos. 
Encha BE!U lar de ha·rmonias, com esta· obl:Q.; 

PiilOi.lilSiL 
• S. A.~ N,A:R-D:E;LLh 

Rua Stelitt, 63 . • Tel. 7-5214 e 7'~2274 ) SÃO PAÚÍiO, 

••-,·---l-s:&. 

- Com,eça,rá. a a:Ildar na Qua:r
Aa:-Feira de Ci:nz!tfil. . .. Pacien
cla. • • São desígnios de Dew,. ... 
Porque ha.via de ficat· pr.ese. &o 
leito :uma jovem, como a se~ 
t,ho-ra, · justa·mente, ·nos dias de 
CaTnava;I? ! Deus &abe o q.ue 
faz, minlia filha. Não se ent:ris.- [ 

teça ... São desigilioS da Pr-0vi. r======;;::===::;::==================::;:::;=I 

~f v~:~;,º· ;,;::~~:::: ;federação ~s CO.-s. MarfflllllS1 
da el'\l meu leito, impo.ssibilitaçla t,. · 

1 de a,ndar'. Ao meu lado, Luçk . 
lê em sil"'Ilcio, a Concor~anc1<t . R~TIRO ESPJ;RJ;TU;\f. :.. 
clo.s Sa,n tos filV'\Ilgelho,;,. Coit-'\-
cta, da prin\a ! Q1;1iz assumi\· tod,u '.\'\lrá \Ilicio hoje, o grande ~-
ª responsabilidad~ do. çle,ia,st,.-e, th·o AnQua,l promovicl,o. p,el,a ~e
JlO.rq\,\e fora ella, que.w m.e cb.·,- deração. 

ComG nos annos anteriores é mar:,, a') teleJ?hone. , Ql.\e gene,o-
siqac1e ! Desistiu do Ct>,rnaval e grau<le O enthµs~asmo que r"i
véiu· J;:,,ze~-me compa.~~ia ! 1111., nos. meio~ maria;nos, da Ca-

pite.t e do Interior. · Sinto-me, ª&ora, =!ma \l fe. 
!iz. Apena,s mµito enyf;'rgonha- Nada menGs de 11 turmas ~-
ela, diante de Nos.,ia Senhora. E ram organizadas para que to
não é para menos. Ob-rig~ei-a a <los os congregados possam ,pa-r
servir-se de meios violento\; ,por- Ücipo.r dos' ·exercicios es,pirta 

OURO 
De qual(l'uer ~li.P.\lel\l A~ll,,,4,M' 
S. l{;IíOWICZ: - (Autori
sado pelo Banco do Brasil) 

,\ntes ae vender Ge-u 
OURO e vç,s~ ,pr,;>p,rio h;1tc
re9.!l.\l c,onsu-ltar 9.,; ,n\),ssos 
preços. - Availaçoos Gratls. 

''Ditrribem compro' prata, dén
taduras e ouro 1:t.a.ix"~. - Ven
de-se ouro para dent;.stas. 
~11,a. LlBli:~O Bi\~AR~, ~6, 
1.0 an~., $Í~ ou ~- S. J,3er,ttQ. 
ll,. ~ ií4~, í. 0 a,n1,a,, sii,Ia · o. 
(Proximo ao Lgo. i'\, Bento) 

SÃO PAULO 

que eu não qui-z fazer uso di) 
n-iel\ liv,re ,\\'b.it1·io. 

Que to.W,b9 !l.l>enç9ad,Q ! Eu 
nüo tinho, pcnsaçlq · n4m~ tal 
s?-hh:\í!- ! Que licçií,(> ,d,e rne,;t~" ! 
Çomo I>l:oi,sa Senhora é b.oa ! Prc
~ou-me sqme(\te um susto! 

tuaes. \ 

1) Immigração; 2) Ly.ceu elo 
Coração de .resus; 3') ~uartel elo 
Çentro de 'J.nstrl,\cção Militar; 
\) Quartel do B!j,tajhão rle 
Guardas; 5) Co.nvento de San, 0 

ui Antonio do. Pi,..ry; 6) Gym
rfasio ç!e São l;l-ento; 7) Collc
gio S.!l;IltC> J\gostinho, 8) :Ly~~ 
Franco Bro.sileiro; 9) CoUegÍo 
Ar.chidiocesa.no ;. 1()) Gl,'\lpQ Tu
colar "São 'José" do Y.piranga; 
11) Grupo Escolar "Campos 
Salles!'. 

1 
.O Lyceu e'·'a Im,;nigração estão 

reservados pa~ os ".Xl.ngregac'.n~ 
do Interior. Gymnasio de São 
Bento, Frané!-0-Br;;_~ileh·~. ··Santo 
Agostinho e 'Y.piranga são de;;
t,naclos aos menores. As outr.,~ 
turmas do Reti.ro são para o~ 
cong1:egaélos maiores <la Capital. 

Ne§tas 11 ·turmas, 6.000 con
c:rngados marianos, a•pproxi,ma
«amen te, fazendo seu Retii•c, 
proteí'taiil,o cot1t1,a as festiyida 0 

des .p,agãs que caracterizam o 
car~.ava) C\Ç> nosso ten1po.' · 

Devido ao espírito das con
r,rcgações e ás faciEdades que 
a Federação :põe ao alcance ele 

toçle>s os mar(a;nos, ~ de se ~~ 
pera,r do R-eti.ro de 19.4,0 um · exh• 
to assi.gnaJa.do p<\.r ed1f.ica,nt~ 
fructos. ·1 

N-0 proximo .numero, dare:nos, 
!•oticias po.rm.l'norizada.s sobre f>. 
&rande ace>ntecim.ent,:, ·JWi;i~o. ) 

S'OV A Dl~ECT-OIU~ 
~ 

Na Reunião Geral Ordinarr..i 
de 3 de Ja.nei-ro p. ,p., foram no-; 
m-ea,dos e emp<;>s;sa,<los os mem-.i 
bros da directoria á eujo catga/ 
estarão -0s de.sti-nos da Congreg,i.
çã,o Mariana . Immacula<la Con-i 
ceição e Santo Antonio do Pa.ry,á 

• ri; a segu~nte a sua constitu1~l • 
ção: Manoel Vieira, da Luz, 11::~~ 
sidente; José Gomes N-as.ci;,: : _:~ 
to, 1. 0 assistente; Antonio B.:1 

~ 
G.o~alv-es, 2. 0 assistent~; Octa~j 
v10 Colombi·ni, mestre <l.e ,n,ov!~ 
ços; Delphim Ferre}ra ,do Nas4 
c~mento, 1. 0 ·secreta.Tio. ; ~· .i\Uto,. 
mo Dtana, 1. 0 t,hesoureiro. . .. ; 

' ' 

A di.re.cção esportiva ,tem co4 
mo presidente o .s.r. Delcidesj 
Mendes Ferrêira e ·como secr<>.;; 
ta,rio, o sr. Lui~ Dias · de A~ 
metda. · ~ 

HORA~-CER.'tA 
V. S. te.rá sempre se man

j_,a,r e9ncertar o seu relogio na 
RELOl!OARIA DE PRECISÃO. . 
Serviço garantido,- Preços mo- ·' 
dicas. Viãros inquebraveis. 

Sin,to q\\e ettou cqmp\etamen
t<" mll\1ll,çl_;i .. Es,te to!llbo p;rn 
mim 'fQ\ quem sabe, o ultimo 
cl1a,mado do, graça. Hon.tel\l, co
n1ec~i a ser verdacteira Filha d,~ 
Maria. A' noite, revelei á pr;_ 
ma tod;t a tl'O,gedi t que se pas. 
toara em mirn, · nestes ulthno.~ 
c,uinze dias e ... c·ommuniq1.1ci
ihe meu plano para o proxi'mo 
Carnaval - um retiro recluso! 

4~1. Av. Sã() João, 461 

4===============dJj --:--------,--...,..~~~~~--.-,---,.,.,,____;,ti 

Durante estes dias, · rezarei ·P~.:· 
você, 11 minha sa·nta''i e ·por tod?s 
ar. suas companheii'as de Retiro. 
Peça a Deus Nosso Senhor pelo 
"defunto touroo.qor", rogando-Ih,:, 
que faqa florescer sobre &eu tu
mulo um lyrio que,= dia, p9ssa 
ser tra.nspl&ntado para o Oiiu; I 

Um gra·Qde aiJraÇ-O. ch~o de 
a miza.de e gr;1,qqão cte sua .,µriiga 

'. l 
F. \~e M.' \ 

. ~ ........... --- r . 

R e-e o, d-a~ õ e s 
d 9 r d d d v e IS. 

S·~:9 g,r d v ~ d,a,s 

~1111~.,ã.W: oc.,u,icá· 

IS.NA.RI> 6 ClA,. 
RUA Z4 IJ'E MAIO, 88 

Pl!lon~, 4:-~ e ~ 

~-.J ií:s,. 

d r Pr f • 1 -1 ' 

~ 
·MEDICOS 

DENTISTAS 

Dr. Carlim> de Castro 
Pelo çurso çle dol,\tÇ>rad9 da ·Fa 
oulda,de de Pha.vmacia e ()don

tol9gia de São Pa,.ulo - Ciru:·gião 

Dentist!J. diplomado em 191~ ·-

~,;!::1~!e!:~:h~l9:::0 1°- I i1ÔME()~ A TIII 
~!~~!\ - ::Pel;:i. Esce>la d,e Phar- .. . · . ·· · ' " · 
macia e Odontologi,a, de Sã<;> 
Paµlo C\i11ic~ :Qentaril\ em 
ger;il - ~ai9s X - :Pi;i,~he-rro\a 
- I·nf.ra-Ve.rmelho - Coe.guk1ção 
- Tra,ns-iHumi.nação - Vitali-

Dr. RezepcJe FUho 
Çons.: Ru-a, Senador Feijó N.º 

·205 - 7. 0 anelar - Te!. 2-0893 
Das 15 ás 18 horas - Res. : ~ua 
Castro AJves 0)'. 0 -097 - '.fel. 7-8167 

· G i itíi-c o L oõ i À ... 

Dr. BarbDsa (le Barros .- ,·-· .... .; 

Ciru.r.gia - m9:lest1as <le senho-'. 
ms - CQns. : Rua Se'1ador F~\..; 
)9 N. 0 205 - 2. 0 

- Predio Ita-: 
Cjuerê - '.T;'el. 2-2:741 - Res:: : 

Rua Benjamin Const,a,nt, 23 - E:i;:-.denti&ta do :Lyceu CoraçãQ rtc 
Jesus - :\l,speciafülades: P.ivots, 

dade pulpa.r, etc. - Trabalho~ 
por cartão, hora óu orçamento-s 
Rt1,a, Martim F:rancisco, · 97 

Te!. 5-5476 - S. PAULO ENGENlIEIROS 

Rµa Q,uintiino Bocayuva N.º 31:i'· 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e das 14 á\$ 17 - Sabbad0:s_ ·· 

da,.s 10 ás 11 h9r<ts 

F.r.a.ça da Sé N.I> 3 .,,.,. 2. 0 a,nd;tr 4.0 andar - Sala 38 • '.fel. 2-1~86 Çorôo,s•, Pontes, Dentadura~ 

S!\à,la> 13 ------------- ç1nato111i9a,s e ,iem abobada pa- LI'i:R J<:: l'ROPAG,!lR 9 Amªdor Cintra do P.:rado 

, ., . ~. . . ' 

Dr. Paulo Moretzsohn <le Dr. 
Castro 

Francisco P. Reimão 
l:{ellmei~ter 

Rua, de, Qu,i,ta,i:iqa. N.• 139 ....,, 2.º Rua São Bento, 224 - 1.0 and. 
~ ·:; T.el. ,.2-67~ • S. PAULO • SaJa. 3 - Te!. 2-1543 - S. PAULO 

lat~na - Consultas: Das 8 ás ii,Wiijf !fiRjj{ijdi}@4t$&Sfiif · " LEGIQ · En!íenhelro ,Arcl\it\)ctQ 
12 ~ cte-s 14 ás 19 horas - Çons.: .:., NARIO " A , .. 
"· DI tt ,u , 2 0 d •••••••Blll~ll/lllll!llllllliilJllm l roh1tectura rehgiosa, collee-ics, ,.,ua re a .,..,, - . an ar· __ 1 _ . ~ 
-· · · - .·· • · .·-.· . - _ . ãjA ,.,. residenc1as collectivas - Rua 
Sala 7-7A - Res.: AI. Barao d' E' DEVER DJ<; TODO!- Libei·o :Cadaró No (\'11 . ~ 
Pira,cioa.ba, 499 - s. PAULO ' os e A T li o LI eº s t !!· P4V!-Q' 

ÇLIXICA ~E:1:tAL 

Dr. C~Iestiiw 1:Jourroq} 
Residencia : Largo São 
N. 0 8 - Te!. 2-2íi,22 -
~µ~ 1 de Al>'.!'il 235 -

. ~· ú ~ ~ 

Pa"IJ• 
Cons. ~ 
~a: ... 



11J Dé_pdis tl-os dis~ifrsos :d,e D~, 'iJ;itler ·,e -ehaniberlain, \. . . . . 

ANNO X'l.tl. 1 NtJM. 386 SÃO P-AULO, 4 OE FEVERB:R-0 DE 1S-40 

· na semana passada, qu<àl afmru. ~-da -de pol:fiti"lto · adtaataram, 
-:;mão da.r á .. g.uePta de .:ne:rv,ru;- a,:fer.ma es~Ôial de gu&ra d.e 
:cHscurs:OS, .miGIDU:-se a Ci>.nt-er..e:iicia Ba;l~,amioo., em que mais 
,mna vez se · \!'ae ilaz$':-~ dia .·palmllrás. 

··CA U 5.,,0 U E PESAR 
'Jto.,inaior im-e:r'®.se.:,paxa~(~,' po~ a ·pição dos,-}3aizes del
Ja ·l)ru.,ticipantes·::é-:de:~.a;w!e-.iIU:{lru:ta.nei:a .pa.r.« ·O .futuro. 

El:Itt~~nto; ·esta :r:.e.uitiâ'o:'.a.prosen~,-:i:Bi~?Ui:V-elmen:te; mui
él ·morte de D. P·edro de o·rf:earas e ,B~ragjlnça. 

, 'II!,clisenti:velm~:t~ . .os na~ ~-~n.uam fr,en.te.;e. uma. ·.Fàl'looeu ilia 29 rp. rp., em Pe
.. clltuação muito-::m:el~:.que-a.-do -ini~=:~_..:§.lt0CT.a. ü-opoUs, no Palo,cio <lo Grão 

Da '4@;fer~i~-:It~i.e:i.prun a.~ia;:.:a; Y:~go-Sla\!'ia, a 'fur- P.ará,, S. A. o Princi.pe D. Pe-
:qui" -e a ·~tij:a. : · · · · · · · . i:. · · d<I'o de ~ns e ~ragança.: 

moro.ções do eentenario da In- l't-0.r.nn-u ao BrasU coni a:nimo l D. Pedro de Orrea.ns e Bra-'; 
-depen.den.cia. Em. 1925 aqui tor- <fixo de aqui: tr.esidir, escolhe-nd''·: -g.ançe,. ~ra. 1Um P.rj,nc!pe d:e ca.-J 
=: de:roo..~o~~ ..a.té J:!}27. pin,_a :i,s,so a ,eid(lide de P,e.µ--0~ J r=t-e.r. -mnipo1luto. _ . . . 

Fm.a:lmeate ba cmeo:-.a.n:nos re- - poiJ:S. 1 ~a-se peta su.a. tli,nha 

A G:r.eeia q:Ú.er.;.. ijet todos os meios, manter uma. neutralf- Sua AlteZ'II. .era naitu:-af --ãe 
· , , morol, pela. füdalg-ui& e a.ha.ne-

za de ,seu t~to. 
fuulê. ami&t-0sa ee:m:'.kdas as p.a;ctes -. espeoiahnente com a ln· PetropoHs, onde nascer.a. a 15 de 
;g).at;efxa e a loo;Ua, não se env.olv:endo em <J;Ualquer questão. Outubro de 1875- D. Pedr-o d.e 

. Or1oons e Bra.ga~ era neto de 
A Yugp-Slft'lia :ta:mbem se-tem apl}ro;x;imadi) muito da Italia, D. Ped·r-0 II e O ipri.mogenito 

mi>strall:do-se-:;!res:til_.a qualquer compromisso. d.os Condes d'Eu. 
àssi:m, na T~ -e na Rum~ tinham ·os amados maio- EK-ilad:o "1o Bl'as!I, -em v!:-tu-

l"es. sy:m;P.athias. Mas emqipmto eJ.:les dormiam, espe.r.and.o qu.e. ,de id-0 mov.imento ,subvez-s.ivc' 
o ,Reich-:mo:r:resse de to.me, este -agia. Em boa liora, para os.:m~:. :ÍÍ!rompJ,i}o- -em 89, dil>ig_-iu...;se:,com . 
f;istas, '.f}S-:~elios:.q:a:e-.assolar.am . .a;:Tur.qlrla deso.r.ganizamm em.: ,seus ve=Mtd:os e ·.'.l<ttlhos a:vós 
~ui;tos-:pumos,,a·V.iida. do,~iz,. dimmui~,-su,a r.es.i&t.eJlcia.á pres, '~ o ,eXcllio, Em F.ranÇa; iba-.: 

isão ,e;ii::-te3:n:a: r dla:rel~e. ,na Só:-bool.n!). Este-.; 
Já an:tes -OS 11:a'Z-ista~ haviam pro-..ritllmltlado a eliminação ve .. d~s na Austrla, on.d-e na 

'ê:e 1)®to f.orte d-a. Ruman:in - o primeiro mh1:istro E¼!illn-éscu, J-1:Wd'ii:Jionsl e fani-Oaa. acaderr.:a 
:cO;lll: ta-nt-o-su:e:eesso que poucos mezes oopeis de sea iassasssi- de Wiob.ei- N:e1:11tordt, ,por '~e-' 
l:i.io já <:D:D.8eguin1>m impm--tante.s moclJfic~ ·ll.a polilfoa ec.o• ci&l :p:e1tmiflsa:o d:e F~o ... 
nomka rumena, a seu fa:v-0r. J'-osé; .'fez :um b;l'tlha:nte.·our.oo. . ..dil: 
· ' · o:ffida:l de· e.t>mas de J;nfantâ::íi:i' 
' Jogam:lo com a .amai:!)i:t s<W"'retroa ie com a ipressão-:j~a 
.:por:-Slras pro.prias for.ças, emquan.to Chamberla'in e Dalaitt~-:~. ;e--klavaJ!<IWia, 
'~rvam inacti'Jl'.OS. é bem 11ossiirel qllil o Re.fub. veja .siius:-es- A,pós esses ·estudos -,per.col'reu 
:;fm:çps ~I::Qap,_q;,. 9-~ ~.zjJ9. ~-~.to, <l pr:edQ.llllllU> a.Jmeluto sfib-re..:OS: todo o ~~O. 
'Bà;Il;:.ans. · - · -····· ~--·- · Em =vi!t em ,canq>a:nh~ .. ~e 
'· · .._ ·. G'(ll;ls ·,pa.es, 'fõi ;i:-ecebid-0 rpor. S. :S.: ,.:,._"'!~:"~···~-""""-•-,v, •• ,_,i;,,ui~,i-• i ~--•~awali~~ .PlD :X:~ . _ 

·• .. 
\" N' :Q S S Ü P Ã O ~ Em 1908:-!CaSou~se com S. A. a 

P.tlnceza , Elizaàeth, da antiga· 
.t. casa premida pelas melhores famiUas de Sio Palde 

P;A.p ..... ~ -BISCOf:l;QS. - MA~~ 
-n-

~g,if~:h~úelie~ ·fil - .F~f: .. '4-3128 - 4-3737 
f~ça..JWareclml,,Dé'edom--N.;" • - F..oue 5-4~ 

' 

estir,pe dos Dobrzensky de Do
b.rzenfos. 

Do seu =nsorclo rtem os se
: -getti,ntoo f!ilhos : a. Pó:'mceza Iza
: .bel, ,00,sada com o ~u 1>.rimo 

-: -:EFenriqu.e, Conde de Parlz e Dei-
~·!<• ......... ~ ............... ...,..__., .. ~ ... ,.;-,,.,."' ___ .,....,,....,,.__ ""'"'--"'"'"'"""'"',..,_..,_..,.!"',_..,_, _________ ..,.,..,.,._., ____ ~·:. · --ptúm -de- ~ra:nça; :P.rlncY)e ~D. Pe-

':::::============::::::s==~~=====::;~:::::=:::::.=;.:;:. =;:-~- : (!'ill'o ~. Pdncipe D. J-oão e 
tf'!it· ' .1, • · , • .., .· '.:P.1-.i~ D. l,J-a~a li'ranclsca. e 

. ;~iO:ll::u..l'll'·U .a a p:e r S e.,gu 1,ça,o' :n. ~~eza Maria. ' 1 · • -~\:.,. l · Sua Alteza ,renunciou aos ':r:e. '.1,gl.OSG na ~.:u s,t rl a. , seus dtreitos -ao Throno do füa.-
. · sil em ,baneflci-0 de seu irmão 

O jornal:-suis.so "'S-e.hweize- ções! Entretãnto: foi recusa-da D. Luis, de quem é füho Sua 
'.'1'1isclle Krfuheru;e.itung" ·.publi- ao Sr. Bis.po da região permiS·· -:A1t- Imperial o P.ri:nci·pe D. 
coa noYos detalli:es da perse- são para fazer yoltar os al.um- Pedro H-e.n'I"ique. 
~uií;ão ·religiosa.· na. Austria. nos á. escol:a. Em 1920 ,revogado o d-ecr€-to de 
· 0::cele.bre most.e:tro .füi Stam., Em Salzbourg, uma manlies-: ,bam.ime-nto da Familia. Imperial, 
no ·>ri.rol, foi t1::ansfonna.do .em· tação auti-catholica foi- orgtmi- D. Pedro aqui esteve. 
;case1.,na:; o -Superior foi preso :Sada contra o con:vento Bene- Em 1922 :veio novamente a.o 
·:e:,,outros menges expnlsoa. ·diétino, que teve as suas vi- Brasil para. a,ssisttr a:s :c<>mme

MUITO ASSIDUO NAS MANIFESTAÇÕES Ci\-THOLICAS, S. A. 
O PRINCIPE D. PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA PARTI
CIPOU DA CONCENTRAÇAO MARIANA DE 1937, FIG.URANDO, 
NO GRUPO ACIMA, COM SUA FILHA, E O GRANDE E IN-

ESQUECIVEL D. DUARTE 

S. Á. era u-m <CB:thoTFco eon
_ victo, commu:nga.ndo diariamen
te .no Conv-en-t-0 dos :&ev-mos. 
Padres Premonstratenc:es, C&n• 
v:ento =se que- ~a o ,a,ntigo 
Palaeio lmpeml. 

A:lé-m disso SUe, Mteza. :ta,nt
b.em se ,ímp:unna. :pélos ~eus d ,. 
tes de -esp1il!lfo, senão .sõcio Jio,. 
.nffi".a:t:io do I·nstitut-0 Ht.storico· 
·<Í-e~ :~, 

D. ~~-ro de 0.rleans e Bra
gam!;11<:tmha. ·,U:-m .-el>!)ecia.J.. ;ea>rinho 
p~l,i,i'jlir-&tar.ia .patcia. ,; 

™-Y€imos ã. sua iui-cie.ti-· o 
catalogo dos doewnerutos exis
.tent.es n-0,s aa-cltivos do Caate110 

d'Eu, ~eferentes á C.a.sa. I~e
rial do Brasil. 

O FALLECIMENTQ 

A noticia. rdo fall~ci,mento de· 
tilo grande ,persona.li:dade -com
pungiu todos os corações verda
deiramente brasilei::-os . 

Foi .ce-Jebrada. no dia 30 ás 8 
horas da manhã Missa de cor
po .presente, -por S, Excia. 
Revma. D. Alolsi Ma.sela Nun
clo .A;postolico no Brasil, haven
do •co·m?arecido enorme numero 
de pessoas de :-epresentação so
cial de Petropolis e da Capi
tal Federal. 

Sua Iimminencla o Ca:deal 
D. Seba.-stião Leme, esteve em 
Petropolis onde apresentou eon
dolencias á Familia Imperial . 

Varias homenagens foram 
p.restadas em honra ao lllustre 
Principe <O!'a fallecldo. 

O feretro foi acompa!l'hado 
por grand·e ,multidão de pessoag, 
entre as qu-aes o ,representante 
do sr. Getulio Var.gas, o gene
ral Francisco José Pinto alte.s 
autoride.des fed-eraes, -es~duaes 
e munici.paes e fig,u-re,s do cor. ' <N:o -c.ampo-:de·OOUG2Íi~ção de ,dl'a.ças par.tidas a pedratlas. 

Da<inau,:. f-or.am ·encer-r,àdos na ·: Na:-:U:ni:versiqade de Vienna, 
ul'ifma ''sl:lmana, 7 pad:res ela( ,foi recusa.da ao R~tor a per
:Alta,-Aus:tria,. 20.JJadlles,<le scy-· 'missã:o pai-a a~cessão da sala 
,ria e um- de· Vore.ribel'g. ·,: -de ex.ames parh a appresenta-

Os retiros cspirituaes pur occasiã~ do, Carnava1.;;:E:~,:::::: 
Em lnnsbr:u.0k, o "óani&ia:: ·çã-0 -de theses Qat-holieas. 

::num", escola,,:q!J.~:,abriga:v.a es- - Até os viveres que a parte 
-tuda:ntes de tiJ.:eológia, accha-se. catholica da população costu
completamente desoccupado... ma doar aos padres (cujos sub
:porque o i:mmovel, em V:ii'tude· sidios fornecidos pelo Estado 
:d-e sua divisão -em numerosa~ foram suspensos), são~frequen· 
cellas, não pode ser transfor- temente recolhidos pelo partido 
ma'do em buroou de contribui- nacional-socialista. 

. socia-.>s, cerrou as suas polltaa. 

fARO.ÇH,IA DE GQJ'IA 

Aviso· n.r, 47 da Curia-fi/3etropolilana-
A Familie, Imperial. eommuni

cou o falleci:mento de S. A. o 

"A exemplo dos annos ante- R. Pe. Arlindo Vieira, S. J. · Bosque da Saudei, 
· Principe D. Pedro de 0rl·eans e 

R. Pe. Jero- Bra,g.ança a.os Reis ,da Ingla
ttrra, Italia, Espanha, Bel,gica. 
e á Rainha. viu'Va de Portugal 
e a S. Alteza ImperiaJ, o Pri<n
dpe D. P-edro He.nrique de Or
leans e B.ra.ga.-nça. 

riores e com os melhores fruc- 5 - Convento de Sto. An- nymo· Vermin. 
tos espirituaes, vêm se torrtan- to ili o do Pary: Largo Rodri- 6 - Escola Domestica éla Li
do piedosa tradi~-0 na AFchi- gues dos Santos, R. Frei Hen- ga das Senhoras Catholicas: 
dio.cese os Retiros Espirituaes rique Trindade, 0.F.M, Rua AlexaJldpe· Levy, 7.8.; R. Pe. 
para Congregados Mar-ianos e 6 - Gymuasio São Bento, .Joaquini ··da Rocha, S .. J. 
Filhas de Maria durante o tri- R. Pe. Eduardo Lustosa, S. J. 7 -·Co:I:le.gio Ma'liTe 'Ca.bl'ini: 
duo pagão do canaval. 7 - Qollegío Santo Agost:1- Rua Dom.ingos·.de .Mo:í:a:es,. 2:26, 

Esse resulta-do extraordiaa- .nho: Largo Sto. Agostinho, R. R. Pe. Roque P:-''de Narras. 

-----=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_=_ =_ =_ =_ =_ = ... 
5 CASAS Rilaliza,ram-se nos :dias 1, 2 e Na ima:nhã de hoje, a:lvoFS.<ia e ·rio de:vemol-o, em gran:de par- Pe. Armando Cardoso, S. J. 8 - Externa:to N. S. Âll:Xi· 

S do oon-ent-e so!emnes :festí- :Mi-ssa. Cantadà ás no= horas te, ao zelo dos Revmós. Sr-s. 8 - Lyceu Franco Bras:ilei- liadora: Av. Celso GaFqie,; 446, 
'VidaKles em honra de Nosoo, ,pa-rtici,pando :ã, orchesba sob Pal'ochos e dos Revmos. Dir.ac-· ro: Rua Mayrink, ~56, R. Pe. R. Pe. José ·Maria .Monteiro. 
Senhora ua Penha, -sob a direc- ·r.egencia do iina.estro Redogi'ta., tores de Congregações e Pias FeHx de Almeida, S. J. 9 - Collegio Mai'ía Imma
,ção. do Re,vmo. Viga.i;!o da P=-· <la S-cltola. Ca:nte<rum da pa.ffl.. Uniões que, sob os auspícios 9 - Col!egio Archi.diocesano: culada: Av. Na'ãarétJi, 6-'7, R. 
ichia, Pe. Joa.quim M.eideixos, e· ,~_de S. João B&ptista. da Ca- ·das Directorias, das reJqIBcti- ,R-ua Domingos de l\I:oraes, 4-03, C~nego Paulo Lom•eiro. 

EM PRESTA.Çõ·ES 

Rua dos Trilhos ns. 196, 206, 
~8, 210 e 212 

ltle a-0eoooo = 0 ~= :pita.l, ·= sermão a<> Eve:ng,elho ,vas .Feàera-ções e com a orien- R. Pe. José Romão da Rosa la·- S:e.de d.a Pia U.niã;o das 
segumte: p.elo consa.g,rado ora.dor sa,ç.rn tação e ben~os do Exmo. Sr. Goes. Filhas de Ma:ria de-··S:ta. Ceci-

ALTO DA M00CA 

TI'itl-uo i.olemne =s die;s 1, 2 e· ·-Rev:mo. Cônego Piedro Gomoo Arcebispo M:êtropolitano, abne- 10 - Grupo Escolar S. José ·lia: Lar,ge· Sta. Ceefüa-,. P. :e-e. 
·. 3 oom Ben~ do Se,n,ti;ssi.mo Parooho Dec.a.no da Matriz de' b. . ... gadamente porfiam no apeFfei- do Ypiranga: Rua MoFeira d.e. Eduar.do Re ouças •. 

Em: exposição ·hoje e 1:oda a 
semana . .estes iindos sobradi
nhos, contendo 2 bons. dormi
toriós, g!!ltll&! ssla de : janoo.r, 
~aH,. colifüha, b~n-heiro, ja,;.dim 
e- quintai. 0ptlma occasião. 
~ch.:1ncha:, 24~000$, eatrada 
3:,000$:'e .o restante.em longas 

~ro.anento, -seguido da -tra,n,sla-, Sa:nta Generosa, que ,ta.mbem ...,_ tã G d R p G . d d 1 To . dação da Imagem de-'Nossa Se- çoamen:to dessa o=a o re- o oy, . e. u1 o e ro, 
!D.hora. da Pe-nha :pa,:oo, a Igroja pr~grurá á ~tra;da. da proc:i-s- ·comendad:a pelos Summos Pon- S. J. Ili - AC.ÇÃO CAT-HOUC~ 
=Mai:-!"iz, acompanha.da. por t-odas são que ás 1!l horas rpwcovrerá: -tifices, e n:ltimam.ente por Pio 11 - Grupo Escolar Campos Tamoom a A.C. da Arohi-

:-&S· :mmamdades da Pa:'Oehia.. .as ruas da fi:dad-e. XI, de santa memoria, q.ue em Salles: Rua São Joaquim, 28S, diocese, :representada pela'· J.a-
i,ua magistral Encyclica "·Mens R. Pe. Helio Viotti, S. J. ven:tU:(le Qp_eraria, sée:Ç.ões · ~s-

. Nosua" salienta a im:portan-
11 

cuHna·:e. feminioo., e Juventud-e 

IIIIIÍl!l!!M!!!!!ll!!!!!!"""'...,.....,,_..._..,..:=:---:---":"---------, ·cie, a o.pportlHlidad.e e a utili- - FEDERAÇÃO MARiANA ·Un·ive-rs-itaria,·tomará· part-e no 

f
. 1 .,,, . FEMININA .. ,, m· 'ti\. ftA'tl\ · dad.e dos Exercicios Eg.piri- Retiro: 

pr~- mensaes. V-er e tni.
tàr ~ JULIO, cor.i:etor de 
:·~oy.$, np local ou á· Rua 
São-·Beilto, 290, 6.0 andar,·sa
la 14. 

.;; 

:'lJ d e a . CII-\. Q '. tuaes na formação e santlf-ica- 1 - Coll.egio Santa Ign'ez: a.) J,0.C. -- Aldeia de Ca-. 

fabn, 1·•1 d~ mel·hoP ção dos apostol:os da Acção Rua Tres Rios, 576, R. Pe. rapicu-b.yba, R. Pe. J-ayro de 
l• O Ca:tholica. O Exmo. Sr. Are?.- Eduardo Roberto. Moura. 

IM
., IRA/ bispo r-ecomenda, pois, a.os 2 - CoHegio Sion: Av. Hi- b) J.0.C;F .. - Col-l~io de e·. i T\... _· : . . , Re.vm-OS. S r s. Par o c h os, gyenopo.Jis, 501, R. Pe. Coneg.0 Sant•:Ann.a: R'lla..Y.om;ntaJ!'i:Qs da 

_ ~ Ca,:pel=lães e Directores dos so- Lu.iz de Abreu. Patria, 43:6, R. Pe. C:arlos··0rtiz. 
• 1 L, dalfoios marianos, acima refe· 3 - Collegio N. S. Assum- e) J.U,C.: 

~ 
ridas, q.ue ei.hortem os seus p.ção: AI. Lorena, 665, R. Pe. 1) Seminado do Verbo Di-

, \\ associados a participarem, nu- ' Geraldo Pires. vino - Santo ':Amaro, Frei An-
~ m-erosos, dos Retiros que em 4 - Gymnasio Sto. Agosti- :gelo Maria do Bom Conselho; 

d~mpto.ristas! Pe. Nestor de 
Souza:; · 

4) 0hacare. d.e S. Bento ........ 
s.a.nt'Anna: Dom Aidano, 0.S.B. 

5) Fazen:da dos RR. PP. Je
!;!U:i:tas - füticy: R. Pa. Robuto 
Sa-boia, s. J. 

forma de Missões, serão pre- nho (d-es 0iseaux): Rua Caio 2) Seminario Central do 
gados nos seguintes lugares: Prado, 232, R. Pe. Miguel Pozzi. - Ypiranga Pe. Antonio L. Para ·que- produzam esses Re-

5 - Instituto Sta. Theresi- Machad.o; tiros co.piosos frU-Otos de san-
- FEOERAÇÃ·O. DAS CON- nha: Rua Samambaia, 60 - 3) Casa dos RR. PP. Re- tific~ão·e ~is a mais se apri-
GREGAÇõES MARIANAS more a formação esI)iritual da 

1-' Immigração: Rua _da 1._··;_;;~-;~~~i~_-·-;··--~~·~~;;~---·,· :~~~a:~1:~ :sn~g~~~: 
Mo6ca, R. Pe. lrineu cursino Santissima, S. Ex.eia •. .Re-vma. 
de Moura, s. J. s A N.T ff (' e E e ILI A o Sr. Ar.eebispo Metropolitano 

2 - Lyeeu do S. Coração '\ .t'1.\ · recom.enõia-os, encM"eeifiam<en-
de Jesus: Largo do . Coração SORTJMEl\""T-0 COMPLETO DE· ESPECIALIDADES te, ás. orações do· .RevJlW. Oh?· 
d€ i,Fesuii, R. Pe. Ag,ostinho . PHARMA.OEUTIDAS ro e: d:os Fiels·do Ar-e@!Spa&,, 
Mend:icute. Drogas, ampolas, arti.,.os de borracha, perrtJmaJ'ias De· ordem de S. ltlxçia, Reve• 

3 - Que;r.tel do Centro de '° l'Wdissima. finas, f~ pam· :IaQ~r étee · 
Instrucção Militar: Av. Tire.• MANilPULAÇAO ESMERADA · São :e.amo, 29 ·de j~ de 
dentes, R. Pe. Evaristo Ca:in· ENTREGA DAP.IDA A l"94o. 
pista Cesar. ' . . .llr. . : .. · . . DOMICILIO '&) . Conego YimJo . &>mn 

· 4 --:-. Quar.tel do Batalhão del Rua das Palmeiras, 58 - Phone::. 5w26&.7 · Lou-re-lr-0.~ Oh!l(l~ ~ . .uce, 
• G:~~,;_ ;(tua J~r~ ~ ::it.~WY.ai!'ilW!ll""'ll!'iol'lll!',l'!W!WioMrlf!'c~~-~--·!m.~_~ ... ~--~~ã.'$11SOMw,,;w.iwws.~ L~-_::...::.,.,, 
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Nossas f·ftirmaçoes· ·· soore· ··-'o 
;fracasso · do carna.vá:! e o ex-ito 
·dos retiros espirituaes ::se confir
mam plenamente. A deapeito da 
illuminação e dos tablados que, 
com dispendio não pequeno, a 
Prefeitura de São Paulo offere
ceu á população, a despeito da 
propaganda intensa dos di.arios 
e dos radios, a despeito ,do poli
ciamento do transito, que foi fei
to com amor maternal para com 
o carnaval, consagrando-lhe uma 
faixa tão extensa de ruas, que 
elle a custo as cobria de ponta. 
a ponta, 'a despeito da prohibi- ' 
ção de automove!s não occup,a
dos por "carnavalescos" trans-. 
porem as ruas destinadas ao coi;
so, mesmo quando a'lli este era 
tão ralo que uma lesma as po
deria ,a.travessar sem perigo, a· 
despeito de tudo isto, o carnaval 
agonizou. Como dissemos, a po
licia reservou ao corso a maior 
extensão que lhe seria possível. 
Essa extensão, o corso esteve 
muito e muito longe de a co
brir. E ella não era, entretanto, 
nem sequer a terça parte da ex
tensão occupada pelo corso ha 

0 Car~eal llouuberty e11 São Pauto o MarWrifl das Caluficas rulunezes 
Sob a dominação nazista logo dar boâs vindas e pedir 

bençãos a tão preclaro e hou
Como ainda ha muita gea•e do voz corrente, foram fuzilados.· 

De volta de. Argentina este- Segovla, nas unas Filippinas, 
ve dia 5 em 'São 'Paulo, S. Em. em 1903; cinco anncs mais tar
o Cardeal Denis J. Dougher- de tornou-se lli.spo de Jarro, e 
ty, Arceoispo de Philadelphia. de Buffal-o em 1915. Foi esco-

S. Em. o Car,q.ea-1 Dougherty Ihid.o para Arcebispo de Phila
que conta actrialmente 74 an- de1phia em 1918. 

roso visitante. 
Infelizmente, devido 

forte indisposição de 

a um'.l cbsti-nada, apezar dos repetiCcos 
S. Em. avisos <lo LEGl0NARIO, sobN 

üS rumos do nazismo · 11éo~pagão, 
~oti-ei-anios hoje mai,s alg1m .. 
actos do tão innocen-te r.eg-im<>~. 

Differente .sorte nã.o teve o 
Episcop:a.do de Plnsk. Mons. Bu. 
k".'8.ba, Bi,s,po desta localidade P 

seu Bispo-Auxiliar Mons. Ni~-
nqs, foi eleito pa1'a o Sacro Col-. Ha tr.es annos atraz, S. S. 
legio dos Card-eaes em 1921.' . o Pal)a !::.vmeou-o seu legado 

não pudemos por elle ser re
cebidos pessoalmente. 

Entretanto, tivemos o prazer 
de palestrar com S. Excte,. 
Revma. Dom Geraldo O'Ha-ra. 

Nasceu na Pennsyl:vania e para o XXXIII Congresso Eu
educou-se no , Collegio Ameri- charistico Internacional de Ma
cano de Rofllé.. nilha, nei;i11~ gç_c_!J.!,ião r~aliza

S, Em, eµi. sua viagem ia .do. S. Excia. muito se interessou 

annos atraz ! 
Emquanto isto, e emquanto 

uma verdadeira multidão de ex
cm·sionistas . procurava fugir á 
alegria de encommend,a, decreta
. da para aquelles dias, retirando
se para o interior e o litoral, em 
sentido inverso uma verdadeira 
multidão de moços, provenientes 
de todo o Estado, se dirigia a 
São Paulo para os retiros espi
rituaes. 

Os factos falam por si, e não 
exigem commentariosl 

* Conforme edital da Curla Me-
tropolitana, festejou-se, no dia 5 
p. p., o anniversario natalicio do 
Exmo. Revmo. Mons. Ernesto de 
Paula, Vigario Geral desta Ar-

s. Em, o Cardeal Dougherty ilÍ'gressa na · Cathedral de Buenos Aires em comJ)Rnhia ·do Exmo. e 
Revmo, Sr. D. Geraldo P. oiHara, DD. Bispo llevannah - Georgia, nos Estados Unidos, de 
Mons, Patl'ick Me Gr-e e do Re vnio. Pe. Salvator M. Burgio, c. . M., Secretario de S, . Em. A 

photographia nos foi gentilmente cedida por este_ ultimo sacerdote. 

chidiocese. acompanhado pelo Sr. Bispo 
A's affectuoi;as manifestações de Savanuali, Georgia, S. Exa. 

de apreço que recebeu de S. Revma. Dom G.erald P. O'Ha· 
Excia. Revma. o Sr. Arcebispo ra; Moas. Patrilta E. Mac Sne. 
Metropolitano, S. Revma. viu_ ·d-e Attleboro,, Massuchusetts: 
sommarem-se, neste dia, as ãe e seu sBi:!retario particular, 
todos os que, tendo admirado Rev. Pe. Salvador M. Burg.io. 
suas notaveis qualidades intellec- s. Em. 0 Caràeal Doughe.rty 
tuaes e moraes, sua rara energia começou sua bi'ilhante carrei.
e capacidade de aeção, delicade- ra ecclesiastica no Seminarlo, 
lilª de trato e faculdades de man- de São Carlos, em onerbrook, 

(Continua na 2:ª pag.) Pe.. Foi eleito Bispo. de Nova 

Pe, Cai-ios Boi-romeu Ebner 
C. PP.S. 

S. Em. após tã-o arduo apos- pelos problemas de Acção Ca
tolado acha-se actualm-ente -em tholica Brasileira,. e pelas ne
viagem de·"fleacanso. cessidades do catholicismo no 

Foi S. Elm. recebido official.,. B r as i 1. Recebeu com viv<I 
mente pelo governo trasileiro, interesse noticias . sobre o jor
d-evendo pe.rma.necer duas se- _nal catholico no .Brasil, -enco
manas no ·Rio de J-an-eiro. rajando e abençoando o LE-

Aqui em· São Paulo onde per- GIONARIO para que continue 
maneceu poucas horas, S. Em. a ser um intrepido e fiel. ser
vistou o Collegio "Assump 

I 
vidor de Christo e da Igreja 

tion". Catholica, Apostolica e Ro-
. O LEGIONARIO procurou mana. 

R e s u r g ir ã· o I m D e ri o 
Au--stro•Huns,aro 1 

Parece que os amados hoje Com isso a Allemanha pôde 
vêm o seu anno de 1914. em brev.e restabelecer-se e o ~·:. 

Gaspar_ dei Buf.alÓ nasceu a (j lfidelidade e a sua ,pacienda fo- _· Noticia,s ,proce.dt·ntes_ d.e Par1z· Hitler apode-rar-se da Austria, 
de Ja:nei·ro de 1786 = Roma. ram -provadas no caminho dL'S _ mfm:mam-nos que aflnal reco- Tchecoslovaquia e Po1onia. 
Seus g-enitores -eram .catholico~. ·.soffrime»tos. Quando Rom"' · nh-ec~:am os chefes pohtico~ . ~ A patria do infeliz Schusch
:A.pese,r de os mesmos serem ;pos- :cahi-u no.,dom!nfo d,a Fra,nça, Na- nece""1d,1.de do Imperlo Au~tI<' nigg, que até hoje anda em 
suidores de cons!deraveis ·l'!g_u-e- tpo!·eão ordenou, que os sace;·do- Hu,ngwro pa:ra_ ª manut'3nção da mãos dos in:azi-s, foi, :-eduzida a 
zas Antonio d-el Bufe.10 vÍ't:t-~e :t'ea ,p;res:tass&IR ,um j-urameato._.d:e ipa,z no Danubio. . lmpoteneie.. 
t,brl-gado a exercer a llumil<"...e' ;fidellda.d'-e ao Esta,do. O heroivo. . De f.acto, uma das consequen· Hoje ,porem, 
profissão de cosinhelro. Sua G<l.,s,par .;resistlu. Preferi·u ni-Or:er . cias do trata-do de 1918 foi o es- :-bsburgos ao 
mãe, Atmu,nciada Quatieron! do- l'à pr-attcar se_µi:elhante aeto, q;i,.,J,, ~r._.a_celamento d_o glorioso e tra-

• J I E t a m1ice. ,solução tadá d•e fidalgas virtud:es ch1?is- que foi ,p-r~nei-i-o de N·a.pole!lo <Hciona, · mperIO. mq1:t1in o · 
ltãs educou O ;pequeno . Gaspa:- dura-n-te quatro -an-nos. o pi.-e- AH-e-manha era con,serv-ada em ropeu. 
~ escola da sa,ntidad-e. Com O üoso ·Ga-s,par, uma v-ez liberto:-dn m:;a q-ua.si- totwdade. o Impe-rio Conseguira 
fim de ministrar a instrucção 3.Q ,p1'isão r.edolwo!l O seu zelo pela Austro..:Hungaro foi dividido a.o· auUgo ·sa,nto 
f1lho ipredesti,nado chamaram 11m '00:lvação das-·a:Jµm.s e fu:n-dou a extremo. Hungaro? 
profes.sor particular. Gaspar bem ,Congre~ção dos Missi-onario~ 
sa:bia aproveitar os seus estu- :do _preeiesi-sBl,mo ·Sangue. O or
dos. No Collegio Romano sem- ,g:ufüo_ a,n-n!q-uil'ou-se e a Igreja 
IPre ,se distinguiu pela ,piedade e ca.-UroU.oa comi--nu.°'u a realizar os 
pele. [ntelH,g!encia. Netl-e har- seus .p-rê.digios ,sa;lva-dm·es na 
monizaram--se a :piedade ,e - a ·,i:,essoa do S'0'11 !h.:um-Hde filho. 

a volta dos Ha
q:,oder parece a 
ao problema· eu-

-ser :-egtauracrc o 
lmp.erio Austro-

sciencia. S.ua vida espiritual ja- Mafl o seu zelo .não -parou ·ahi. Simples, interessante, mas trabalho e escreve algumas ho
mai-s se abalou d-ian,te oos· cile.- Mais w.rd-e ·t-und-Ou uma Congre. ao mesmo tempo, admiravel o ras para, em seguida, rezar o 
d.as dos i,nfmigos da alma. De- gação da:s A'dora:doras do Pr.eci-l- regime d-e vida observado, qua. seu officio, passeando pBla log
balde as ,novas Ideologias do siss!mo Sangue, tendo por fim si sem alteração, por Sua San- gia Rafael. 
laictsmo f-re.ncez t-ente.ram pene- o cuidado dos ;doentes desvalidos tidade o Papa Pio XII, desde A 1 1/2 de. tarde, almoço le
tra.r no espi-rito 'daquella alma e- or-phãos. ,Fundou em seguida a sua elevação ,ao Pontificado, ve, pescados, legumBs e fruc

·<1e escol. A caridade foi o seu- a Irmandade do Precios!ssimo conforme narra o Conde Fran- tas. Depois faz um curto pas
a;panaglo. Visitava os eaptivos, Sangue para os leigos. Afinal cisco Anamora, guarda nobre seio pelos jardins do Vatica
consokl.va os tristes, aj-udavat'os depois d-e <tudo ter sacrificado em d-o Vaticano. no, acompanhado de seu s-ecre
frà,co,s e ensinava-Lhes as verdQ- bem das ai.ma.a entregou O i-~u Sua Santidade levanta-se ás tario particuiar com quem com . 
ães . da .religião./ Foi ord·enado espiri-to iplacloo.m-ente voando ás 5 horas da manhã e ás 7 ho- bina o trabalho a despach,ar 
sacerdote a 31 de J,ulho d-e 180&. 1·egiões l-uminosas do elliereo ras celebra a Santa Missa em durante a tarde. De regresso 
Grandes foram os serviços que afim de -1'.ecebe:- a corôa que Deus sua capella particular. desse pequeno passeio, rece
prestou á Ig-reja. Com ª ;restau- reservou ao seu ju,sto. A's 8 horas se assenta á sua be as pessoas em audiencia an
ração de. Comp8!1lhia d-e Jesu~, A' sua cabecelira esleve p·e- mesa de :estudos, na biblioteca teriormente marGada. Das 4 até 
Gaspar pediu a Pio VII para sente o seu confessor VicetJ.tc 

do d-epartamento nobre e dedi- as 8 horas da noite dieta car
fazer-se Missionario da Co.mpa- Pa1lotti, 0 qu1,1;l ficou man:wHha- ·ca-se a abrir a correspondeu- tas a 'seu secretario. 
nhia. Pio VII ,não accedeu, ipoi,, do dia;nte de uma morte tã0 
ll'eservava a sua missão, ,para O ooiflcam.te. -Bem cedo O céu eia. com a~xilio de seu se?re- O Papa não fuma nem bebe 
!POVO abandonado. Os Inimigos pt"Oclaimou as sua;a virtudes e er.. tar.10 particular. Em segmda, vinho. Após a ceia, pelas 9 ho
de Ge.spar armar~ tenebrosas tão a 18 de Dezembro de 1904 , t-oma a refeição matinal, café ras, se retira para a sua capel
tci,ladas afim de ;porem temno ~ Pio X tez a sua solemne beati.. preto com pão e moanteiga, la, onde r-eza o rrsario com seu 
1Sua preciosa vida. ·A solidez de fiooção. Todas as refeições do Ponti- , :secretario e a guarda nobre. 
wa fê 'ie o a;rdor da sua. ca,ridade A,sstste-nos o direito de teva.n- ·fice, dfa o Conde Anamora são Este é o modo de vida do suc
merecer.am-lhe -o ,nome de "Mar. tar os nossos 'b-ra.dos ao Céu e as mais frugazes possiveis, e cessor de Pedro, do represen
lt-ello da Maçonaria". "A -minha 4.mplora.r de Deus a breve Cano- até agora não comeu carne se- tante de Christo, da prfmejr.a 
'Vida" d!ss-e elle, "&Stá n-a,s mão~ nlzação deste -gmnd_e A'.P(>Stolo j não uma vez. De_ pois do café. .autorid. ade espiritual e moral 
ele Delle", A ll)Wlll6.V~ ia. dos ;empoa imod~. • o Papa regressa. ~ sua, me~ de d~ ~!llldO.. ., 

O suffocamento do ,pov-0 ipolo
nez oontinúa lenta ma.s sys:e
anaticamente. 

E' ,1.l<Ill povo eminentemen:te 
,cathol!,co, qu.i tema;m os ,n-;,,. 
,pagãos d:estruir. Pa;ra meJhor 
execução do ,pla;no nazista,_ ~
gUJ!ldo aff-ir.mações dos ,sr.s. H;
itl:er e Ri•bbenblop, o territo~:o 
ipolonez seria utili_zado ,para co
~onização de diversas agglome
l!'ações allemãs da Eluro.pa. 

M. Foster "gaulaiter" da Po
,meranla, declaTou: "Eu pr.omet, 
to tudo fazer pa::1a dar a, este 
:territorio 11m ca,ra.-cter · ne.dsta;". 

.A!ssim é que os -srs. mazts ;p-~·
it endem tra;sla,d8.i" par-a os iteT.ri
torlos occu,pados na P-olonia, um 
,milhão e duzenta.s mil pesismt.'l. 

A população !poloneza de Gy
d,n-ia foi expulsa. da cida,de, e os 
seus domicilios foram occupa-
cl.os pelos inve.sores. 

Em Zlocrow ,e outras cidades, 
:11m .pittoresco -modo de impedü 
a ida dos catholicos á Igreja, ai.a 
<hora da Santa Missa, e::-a obri
ge,1-os a abrir 1Sep:u11t,urru\l íParo. · 
e.qu·eHes que eram fuella.dos. 

mira. , 
Em Pinsk, os generos de pz·r. 

mdi"a neéessidade, o carvão e 
os medieamentos tornam-se es
cas~<>s e rn1.'s ,escol8is o ensino 
i:.-eligJo~o foi SU>J.>1?rimido, 

A; situação d-a :cidade de 
Dw;;>w não ê ,menos dolorosa. 

Lá ta'llibe<m, multas Lgrejas 
:foreim destruidas e o "Osserva
,tc-re'. Romano" irusstg:na-la. que o,;: 
-i-nci-d.-entes ,sangrentos, ,seguidos 
~e .~execuções su-mma::-ia,s e ,;le 
<kp-or.taçõe.s, tem sido numerr• 
sos; p·or este ,motivo, não ,pode, 
ser ::conhecida ·ao certo, a sorte 
dos · pad-res, ;::-ell:giosos e religio
"36,S' que residem em ter.ritovlo1; 
-octualmente occupado·s ,pelas tro-
1[-0:S sovieti-cas. Sabe-se entre·· 
lta;n;to que numerosos padres fl).. 
a-!!.m presos, outros deti,;i,o,s e ou• 
tros fuzi,!ados. 

E' esta a si-tuação da Polonla 
-que -está sob o do,mcinio d.os 
.sovlets. 

Uma escola de 
:verão na Indh1 

Em Bydgoszc,: foram f.uzliladl)~ A posição actua1 do Estado 
:var.i:os sacerdotes ipolonezes. de Mysori, o clima temperado, 

Os !Protestos ,para ,esses fuzi- m-esmo--no verão, de sua maior 
aaw-ento.s são sempre baseados clda-de, Bangalore, as beUas e 
ne. .fabulà do "lobo e o cord:el- - vastas propniedade;;i do Colle
ro", fabu.la. essa que exerce· _gio São José (])ara homen&) 
grande f81Scinação .nos cerebro :e do Oon:ven:to do Bom Pastor 
ne.zi,stas. (pera mulher,es) foram os 

Emfim a -grande <civl:ltzação principaes factores qne deei
,nazist.a-,pagamistla-aíe,1ini,gt;a; oon- · dirami a , escolha deste loca;J. pa · 
itim1a. ~m sua senda macabra, ra. ·a · fundação da Escol-a. 

SOB 'A DOMINA'Ç.i.O 
sovmTICA. 

O "O.sservatore Romano" em 
um de .seus ultimos numer'>S 
-i;:ublicou as tmpresslres de -um 
refugiado polonez que a.s.sl,st!u. a. 
cccupaçãb <ia;s cidades de Pinsk, 
Luvow ·e Czotkow :pel.8JS tropas 
sovietica.s. · Est-a ,testemtnm:a de 
vista d.ecl,a;rou que um d-os pri
meiros actos dos ll'USSOS em 
Pinsk foi ·bombardear a Igr-eja 
dos Jesuite,s e o convento c:m
tlguo, .sob o pPetexto de que <'S

tea edif!icios -servkaan de abrigo 
,aos francos-atiradore.'l. Todos 
cs -religiosos do convento foro.m 
detidos, m11itos dos que.is fo
!"am -deportados e om::-os, segun-

No dia 17 de Ma,io de 19S9 o 
sr. V:arkey, Ministr-0 da Instri1-~
ção Publiea de Madras, inau
gurou a qwu,.ta secção dos Cl!F

sos cujos successos cr.escem 
de a.nno para amio. São lninis
tra-dos cursos de Apologetica, 
PhUosóphta e Sociologi,a, Phl' 
conferencistas de valor como 
o Revmo. Pe. Peno:li, S. J.; 
Revmo. Pe. · Zacharias, e. D.; e 
Mons .. RuthnaswaDY., 

No seu ãisem-so de abertura, o 
sr. Varkey d'isse que a Esola de
via ser "um centro organizado 
de vida inteflectual catholica,, 
um estimu-Ío · para unir -estudo 
é penaaiilBnto poderosos, um 
factor :de energia, uma central 
electri~a de Acção Catholica .. " 

A sorte de S-chuschnigg 
Em mãos da Gestaoo de Hitler 

Uma aas primBiras victimas 
do furor nazista na Austria foi 
o então chanceller dr. Kur:t 
von Schuschnigg feito prisio
neiro dos hitleristas momentos 
depois de decretado o Ansch
luss. 

Após as primeiros noticias do 
aprisionamento, seu nome só 
appareceu algumas vezes em 
campanhas difamatorias dos 
jornaes do sr. Hitler, num es
forço para denegrir a fama de 
um homem que não puderam 
comprar nem intimidar. Balda
dos os esforços nesse sentido, 
pois segund.o o dr. Vernon, 
antigo p;:-ofessor de Historia na 
Universidade de Vienna, o dr. 
Schuschnigg é considerado o 
"Incorruptível", pelos seus 
compatriotas, os jornaes do 
Reich não mais tocaram no no
me do -ex-chanceller. 

Onde e em que condições vi
ve o homem que se oppoz a 
Hitler? 

O já citado dr. Vernon, urr.a 
das ultimas pessoas que viu o 
dr. Schuschnigg em sua cella 
nas adegas do Hotel Imperial, 
em Vi-enna, concedeu uma en
trevista ao "Daily Express" em 
que relaw. as condições de vi
da do sucessor de Dolfuss. 

Sua cella mede 3,5 por 3 e 
é onde está encerrado ha 19 
mszes. Seu estado physico é 

lan:i,entave1 :sõ se alimentando 
de café e batatas. 

Afóra o· dr. V€rnon somente 
sua senhora pode visioo.1--o as 
quintas-feiras -durante cinco 
minutos. E' obrigado comtudo 
a guardar absoluto segredo, so
bre pena d~ ser sua visita in• 
terdictada. 

Um ,dos.-, supplicios moraes 
impostós 3-9. dr. Schuschnigg 
e que- I'sElY~~ ,qem e. mente dia
bolica. 4e q-gem o engendrou é 
ouvir todos os discursos de Hi
tler e S€US sequazes. 

Elle está certo de que não 
sahirá vivo do seu cubículo a ' . ' menos que os nazistas pro-
curem axinca1ha1-o nas barras 
de um pseudo tribunal. 

Apesar disso o dr. Vernon 
trouxe uma curta mensagem 
d€ Sc·huschnigg que é prova. 
pe.tente de seu valor moral. 

E' a seguinte mensagem: 
"Eu cw:npri meu dever em 

nome da Austria. Elles não me 
muda.rão." 

Assim perece lentamente um 
verdadeiro martyr do amor de 
sua patria e do amor pela San• 
ta Igreja Catholica. 

Impossibilitados de soccor-
rel-o por outra forma, os ca,. 
tholicos tem a obrigação moral 
de amparal-o em su.as or~õ~!J. 
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Silenciosamente, discretam e n fei ·. ,tp-russo, Importam e exporbm tod,: 
despreoccupadamente, a imprensa a mercadoria necessaria para alimen-
diaria desta capital publicou, no dia tar o commercio dos pai.:es bloquea• 
6. p;p, "umtt _ noticia de alcance extr11- dos, e assim prestam a estes um ser-' 
'<irdinãriô q'u'e/ se· tfvecse sido dlvul• viço immensamente mair; va:ioso 'io 
gad:a com manchettes e títulos sen- que se estivessem em plena gu~l'ra, 
sacionaes, teria dominado a attenção alliadas militarmente ás potencias 
d;i .ciciade inteira: para as quaes convergem 5u.1s pre· 

Londres, 5 (Uinited Press - Agen- ferencias ideologicas ou ao menos as 
eia norte-americana) - Os peritos de seus governantes. Estes p;uzes 
militares britannicos, entre os qua• concorreram muito mais efficaz e 
es o capitão Hart, manifestam a op• menos dispendios.imente para ani· 
pinião de que o actual confllcto ar- quilar O bloqueio, do que a mais !lem 
mado europeu terminará por empa- municiada e disciplinada das esqua• 
te, porquanto, segundo argumentam dras de guerra. 
os alliados e os aflemães, falta a su
perioridade de tres para um, consi• 
derada essencial para se effectuar 
uma offensiva. 

Reconhecem '·os mesmos peritos 
que a supremacia nav1111 franco-bri
tannlca não logrou estabelecer o blo
queio com completa efficiencia, ha
vendo brechas constituídas pelos pai
zes neu.tros, atravez as q-uaes en-
fraquece a pressão economica sob.r.e 
o "R-eich". 

Nesse. teleg-ramma, que-.prepara ha· 
bitmente -o espi-rito ·, publico para um 
de·sfecllo inesperado, ha dL!as partes 

* 
Onde, entretanto, se vê mais cla

ramente a influencia dos elementos 
ultrapacifistas que actuam hoje em 
dia de modo tão vigoroso na políti
ca franceza e sobretudo ingleza, e 
preparam disfarçadamente um "novo 

tece com a technica que procura me
c:1:1izar o homem, rir-se-ão mais ce· 
cio ou mais ta1'de os facio& e a vidíl! 

· Uma simples reflexão bast,1rf1 ria· 
ra encerrar o assumpto. A superio
ridade d.a cfficacia do exer::ito alie· 
mão sob,•e o russo é lncontel!taver, 
Os proprios acontecimentos da F•n· 
landia o demonstram. Será licito es
per;;ir que em contacto com ac. ex
traordinarias . forças do exer:: to 
francez sua conducta &ej~, superirir 
á que tiveram em presença das hos• 
tes d·a pequenina Finlandla7 

* Vamos agora ao "empate" pr·enuri·. 
ciado pela opinião dqs · p~rito,· m1li· 
tares brltannicos. A e·xpréssão é va
ga. O que significa ella? 

/ L2t e imnmmu o 
, ~~~uY/Zll'.-~~ 
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do, são seus admiradores calo, 
rosos. 

o LEGIONARIO telegraphou 
a S. Excia. Revma., manifest-an ... 

· do-lhe seus sentimentos de obe• 
diencia incondicional e filial ar .. , 
fecto, 

~lia, · sem comi)romissó: · d-istincta-s, se bem que intlm.amente 
relaclo:nadas entre s1. Em pr-imeiro. 
lugar, deve· notar-se o reconheeim-en
to offícioso do fracasso do bloqueio, 
Em segundo lugar,' a afflrmação de 
que se a guerra economica se tornou 
impossível, a guerra.militar não é me• 
nos inviavel. A consequencia seria 
um "-empate". Analysemos em sepa• 
rado cada uma destas proposições. 

Racioc-inemos. Se nenhum dos !,Jo. 
cos pode assumir superioridade deci-, 
siva sobre o outro, é evidentP. qu-J a 
gue.rra se torna impossivel. is_to pos-· 
to, pareée chimerico esperar que a 
r-estauraç-ão da independencia da Po·_ 
lonia, da Tcheque-Sloilaqµia e da 
Austria venham a ser perrrlitti'da,s pe• 
lo sr. Hitler, e que a Finlandlà· mais· 
cedo-ou-mais''tarde, venha'c.1hir scb 
p poderio bolchevista. 

Evideni:emente um empate teria' r.le 
ser consagrado por un:, tratad:l, Sup
ponhamos entretanto, que, a tlespéito 
do tratado, a situação de uma ou al
gumas potencias neutras sejir objec
to de violações. Emquanto a configu• 
ração potitica das grandes potenclas 
se conservar intacta, qualquer guer .. , 
ra em defesa dos pequenos paizes se- ' 
rá inutil. Portanto, a garantia unica 
que ellas terão estará l\aS assignatu
ras appostas no tratado que viet•., ,: 

* . ~-· !-

cn•ENTIIO .... 
PANAMERICANIS~O 

Não se poae negar, a ·aesr,cl· 
t(, do idea1ismo -de muitos, que o 
pfull-americani-sm-o, •até hoje, tem 
s1do poueo menos do que uma 
u.t-opia, J>oi,s que todas ia;s suas 
tentativas d,e rea!i-zação -\l?mtica 
ee têm li:mttado a formulas va
gas e escaissos resultados ef.f.edi
\'os. Nem é -só. Não será .neces
saria u-ma grand<c penspicacia 
pai·a pereeber que, .per baixo das 
;negociações corte~s. h0. uma. 
cert6. -desconfiança latente, mais 
ou m-,nos justifica,cla, ,e que tira 
a efficada dos ,ac,co-rdos, quando 
não faz que os mss,mos S'I 

trn.nsfor.mem, -concretaiment-e,, em 
~·mples troca de cumprlment·,lS 

Ora, e. causa está em que nãc, 
se assentou a questão p,1,n. 
ameri,cana tm bases ,solidas, 0-
Pi mples facto de e,Jtarem situa
das no ~on~.inente americano não 
l· sufficiente pia,râ q'ue a,s · 'nações 
formem um b!oco'·homogeneo él 

disciplinado em fac-:i doo outros 
povos. O .problema do Nc,vo 
Mundo ainda não foi co!OC'.>dc 
em seus devidos tel'mos. Alguns 
qu<:rem que seja um simp! 0 ~ 

prolongamento do Velho Mundo: 
~ e. idéa colonial, que pecca por 
estreiteza, e que, -no,s· parece, !1ão 
conta coi;n mui-tos adeptos. O 
erro mais .perigoso e mais d;f. 
ftmdido-·é o ex-cesso opposto, .c.ue 
almeja .um Novo Mundo -radrcal. 
meme--novo, :ne;presentante dl!, hu-
manMe.de futtu,,a;,-, em op1>9nição 
q11asl symetrica ao Velho lVl.u,n
üo, que estaria fadado a d.esap
parecer. A larg,a faixa do A,tlan
tieo seria uma 'especie de cor
dão de isolamento, d.estinad11. a 
manter a pureza da ,.nove. civl
l:2iação. 

E' f.ac1·l de ver, entretanto, que 
aemelhar,te idéa nunca po-leria 
conduz.ir a u·m verd_ad-eiro pan
americani-smo, porque nu,nca se 
poderão apagar os ca'racte~es 
;propr.,ios que as nações amerioo.
lt>a.s herdaram de suas mães pa
trie.s .respectiva;s, e que são o 
melhor oe .seu ,património ·,rua.cio
na,J. Ora, foi quando ,conver~a
mos ·com D. Gêrál-do ,O'&,a, Bis
pó de Savan,nl:j.n,: q·ue ll,C,Ompanh6. 
S. Em. o Cardeal Dougherty em 
aua viagem ,pela America do Sul, 
(lUe vimos claramente ,a. solução 
àG .problema. Em r,enhum mo
mento tivemos a ;mpressão de 
f,.la ,, com um extrangeÍ-ro, tal Á / 

a força r<>...al <l.e un:ifice.ção da 
Christ,anda-de. , Agorat , se ti ver. · 
mos em conte. que <, Cat'holic.lcs- ' 
mo foi a matri~ 51ue m\}<lel,011 as 
~·elhas nações <?e que proviemos, 
veremo3 que o sentido espiritual 
do Novo Mundo é e9te: a exten
são do Reino de Ch·risto, o <r1e 
equivale a dizer da .civi-!izac,e:,.o 
<2tholica, por mais uma gra1,<lc 
parte da Terra. 

* 
Houve leitores do LEGI_ONARIO 

que sorriram ao ver, no inicio do an
no, que esta folha sustentava se,• 
inviavel a guerra economica desfe· 
rida contra o bloco totalitario teuto• 
russo, pelas potencias democraticas. 
Outros houve, que se indignaram. 
Em ultima analyse, esses leitores 
são os mesmos que, antes do sensa
cional pacto Ribbentropp-Molotof, 
sorriam ao ver que o LEGIONARIO 
contestava positivamente a sinceri
dade do dissídio sovletico-nazista, e 
proclamava a identidade ideologica 
substancial das duas d ou trinas. 
Quando os acontecimentos vieram 
nos dar razão, um silencio longo 
e desapontadó foi a unica manifesta
ção que notamos em arraiaes appa
rentemente tão ze1osos da lucta con
tra o communlsmo. E esse silencio 
encontrou um pretexto para um mal
humorado desabafo quando sustenta· 
mos o fracasso do bloqueio, Vem, ago· 
ra, technicos ingle.:es especializados, 
e sustentam que a attitude dos neutros 
tornou effectivamente vão o cerco 
economico. E' a these que o LEGIO
NARIO sustentou documentadamen
te. E esta folha fugiria a sua missão 
se deixasse de accentuar a notavel 
coincidencia • existente entre suas 
previsões e o depoimento absoluta
mente insuspeito dos technlcos mili
tares chegados ao Ministerlo da 
Guerra de Londres. 

Ã margem desta verificação, não 
podemos deixar de fazer um com· 
mentario. Na guerra actual, ha duas 
especies de neutralidades, uma real 
e outra apparente. Real é, por exem
plo, a neutralidade proclam~da pelo 
governo brasi_leiro, que declarou de,. 
sejar abster-se de qualquer acto -ca· 
paz de fa.:er pesar neste ou naquelle 
sentido o fiel da balança. Apparente, 
é a neutralidade de certos paizes 
que, vizinhos do bloco totalitario teu-

lais uma 
ct1Hrmacã1 
Munlch", é na affirmação de que a 
guerra militar é inviavel. 

Não é preciso ser grande technl· 
co, para perceber que a guerra, por 
isto mesmo que é feita por homens 
e não por automatos, não pode ser 
cons,aeraaa como uma partida ae 
xadre.: que, depois dos ,primi,iros 
lances, pode ser considerada eviden
te.mente perdida. 

Que bellos calculos teriam te1to os 
mesmos technlcQs, para demonstrar 
que a resistencia da Finlandia seri.:i 
imposslvel ! Pois si para ganhar uma 
guerra é necessaria e sufficiente uma 
superioridade de tres para uin, quom 
não poderia collocado dentro da c0n- _ 
cepção mechanica dos technicos lri• 

gle.:es chamar loucos ou cretinos os 
finlandezes, no inicio de sua resis
tencia? Entreta,nto, quem, hoje en;i 
dia, não se curva ante um heroismo 
finlandez? E' que ninguem pode fa. 
zer os prognosticos de uma guerr;;, 
com calculos exclusivo de gabinet~. 

,Se isto é possível quanto a um blo
queio economico, quanto a u1n con
flicto á mão armada é totalmente chi-
merico. Porque em uma batalha não 
são apenas canhões que luctam con· 
tra canhões, aviões contra avióes, 0:.1 
metralhadoras contra metralhadoras. 
Atraz de tudo isto, e domin:indo tu· 
do isto, ha o facto humano. Um fir
landez com um canhão e um commu
nlsta com um canhão não· vale111 a 
mesma coisa, Basta ler o jornaes pa
ra se ter a prova disto. E, ac:'íma r<e 
tudo isto, ainda lia o factor soberano 
da acção da Providencia. Esse auto
matismo de guerra. não exist;i, E se 
é essa a "technica" a que chegaram 
os peritos inglezes, é uma technica 
divorciada da realidade. óra desta 
technica morta, como sempre acon-

* 
Ainda ha uma observação de valor, 

a ser feita. O telegramma que trans
crevemos procede de Londres, onde 
a policia está apparel~ada oara fis
cali.:ar todo o serviço telegraphi.:,o 
para o exterior. Não fez ella, entr'l
tanto, qualquer embaraço á expedi
ção do telegramma. De mais a mais, 
se o capitão Hart não refleci;_i•t- a q:i
pinião do governo inglez, el1e está 
sujeito a penas que, em tempo de 
guenra, chegarão possivelmente 3té 
a execução capital. ôra não cor.:ita 
que elle tenhê\ sido objecto de qui:d
quer penalidade desta nature.:a, e 

, f.eria ingenuo suppor que el !e faria, 
declarações de tal envergadura, pu·· 
blicamente, a uma agencia telegra
phica, com risco de sua vida, Na liy
pothese extrema de ser el le um (i"a· 
hidor, haveria modos mais int•Jllig,,n
tes, ma is efficazes e menos arrl~c.:i- , 
dos de trah ir. 

* A rica e variada collec~o de ce-
gos que não querem ver e surdos 4ue 
não querem ouvir, ele que estão re
pletos todos os publicos m0Jer1sos, 
perguntará, naturalmente, se a _ig~e
ja deve preferir, a um novo Munich, 
uma conflagração mundial effectiva. 

A resposta, o Santo Padre Pio XII 
já a deu. Quer elle uma pa·~ séria, 
solida e duradoura, e deseja ardente
mente evitar que o flagello da guer 
ra se desencadeie sobre a human:•:r1-
de, ou que uma paz ficticia seja u;11 
simples preludio de nova gu,,rra, 
mais sangrenta e . peior, no dia :l<:" 
amanhã. 

A Paz é realmente o prog,·amma 
da Igreja, Não, porém, umà paz que 
signifique terreno perdido par, a 
salvação das almas á· diliatação cio 
Reino de Christo, e á ·es.tabiliclade da 
civiliza.ção catholica. · 

Con'(em âs vezes, em política· 
e em Religião, usar do famoso 
principio "si.milia simHibus cu
rantur ", e atacar um mal pelo, 
outro. 

o "Estado de s. Paulo" de 8 

p. p. publicou um artigo de Her
mann Rauschnigg, ex - intimo 
col)aborador do sr. Hitler e an
tigo presidente do _Senado de 
Dantzig, contendo a sêguinte cu
riosa declaração .sobre os protes
tantes: 

"Os pastores protestantes, dis
se ainda Hitler, não tem sequer 
a idéa do que seja uma Igreja, 
Póde-se fazer tudo a el!es, sem
pre se dobrarão. Estão t1abitua
dos ás humilhações. Aprenderam · 
a supportal-as junto aos morga
dos que aQs domingos os convi
davam a comer pato assado. Mas 
não tinham assento á mesa; co
miam com as crianç::i.s ou os pre
ceptores. Já se considernvam sa
tisfeitos com não ser obrigados 
a partilhar a refeição dos do
mesticas ... " 

Em outro artigo do sr. R.aus
chnigg, pubiicado no mesmo jor
nal. encontram:is, sobre· o impe
rialismo nazista na America la
tina, os seguintes projectos que 
devem fazer reflectir profunda
mente, e que o sr. Hitler mani
festou ao autor na intimidade: 

"Esperaremos alguns annos, se 
preciso e os ajudaremos a des
embaraçar de tudo isso (Hitler 
falava de democracia). Natural
mente será preciso mandar gen
te nossa para · lá; Nossa juven
tude deve aprender a colonizar, 
E' uma tarefa que não se con
segue com burocratas perfeitos 
e governantes prudentes. O de 
que precisamos para lá são jo
vens destemidos. Não se trata 

1 -
1 de mandai-os ao sertao, nem de ., 

~====================================-===========~============í"·; desbravar o matto. Não, o que é 
preciso são jovens que tenham 

,. CATHOLICOS 
Çomor~m EXCLUSIVAMENTE suas Joias é seus Presentes 

JOALHARIA 
na conhecida 

accesso na boa sociedade e que 
ao mesmo tempo se ponham em 
contacto com as camadas mais 
baixas, com às índios e· os mesw 
tlços. 

Servir-nos-emos de uns e de. 
outl'os, meu caro Pf. . . interrom
peu llitler com ::.lguma impa

; cieneia. Insuflaremos dois movi• 
. mentos difierentes: um, de de

fesa legal, outro, revolucionario. 
CASA. C·AST-RO 

RUA 15 DE 
OFFICINAS J>ROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 (Esqui~a da Rua Anchieta) 
Unicos concessionarios aos AFAMADOS 

Achaes isto difficl? Creio que já 
demos prova de que sabemos fa. 
zer um trabalho desses, e se não 
tivesse sido assim, não estaria-

relógios " E L E C T R A " mos agora, um em face do ou-

=========::=================================================== tro. Nossa intenção não é fazer ;ic:, como Guilhepme o Conquistador, 

O sr. Hitler 1>rcse1ue em sua Obra ••c;v;1.1;.,a.:r10,a'' 1 µão iremos -desembarcar tropas 
... D •fl•• U , para nos apoderarmos do Brasil. 

Durante a cnf~rmicla·c'.e d, S. Ig~eja ·dos- Padres Piaristas, foi ourgos, passara1n a viver r, 
Bm. o Cardeal F-an1haber, um :i;reso e inte1'nado num cam,po ct,, 1 custa do antigo ImpLrador. 
dos nia:s ardP.ntes adve-rsarios concentração. Conforme t ~d• ·· A Repul:>Jic-a austríaca sob os 
01c nazismo, affluira,m em ma~sa- munhas oculares a prisão se l'•:z chancelleres S e i p e 1, D oi .
ao P-alacio Episcopal nume.·uso em pleno dia, com um contir.- 1 russ e Schuschnigg, todos cont:
povo para demonstrar sua sy-m- gente da Gestapo. nuaram essa tradição e envla
p:"lth1a e vetos de melhoria, Uma multidão numerosa-tomo·.1 ram estes "mestre-s cantores" a 

, _ . _ _ 1 Nossas ,armas são invisiveis. Aos 
a GeS!apo u-m Jllvent:ario sySte_ nossos "Conquistadores", meu 
m-atrco, ~l.e todos os lllesoucos caro, cabe uma tarefa mais dif
das IgreJas e Con_vento~ da Au<'- fiei! que aos de outrora; suas ar
tr1a, com i-ntençao de ve?de _. mas do mesmo modo são. de 
estes theoouros aos extrangeiros. ' . . d r d ~ 

O 'ultimo .sermiio nas Igrejas maneJo mais e ica o. 

Particularmente no qut> concr>r
ne ás relações entre o · :Si'asil e 
')S Estados Unidos, o grande en -
ti:ave ccnsiste em 1ue todas ,L, 
forças, ou ·.pelo' •menos -a,s' .pi·'uci
paes forças anp-cathoUcas. qtH' 
agem entre nós, têm rela~ijes 
estreitas com as ·congene ·es 
:norte-americanas. Assim o Rota. 
cy, a Associação Ch1·:stã de .1.•Io. 
~os e varias seitas proti,stanr2s 
Ora, se a collabora.<;ão se fi.1er 
~ntre os cHholicos norte-am<'r!
oanos e o B1~tsil ninr,uen, pokr'< 
,preyer os resultados •magnific-)s 
a que se poderá chegar no c'lm
po das relações in•ernacion~es. 
para beneficio· eva. verdadeira ei
Tfllzação e do authentico.-, nan. 

A Gestapo alarmada ·:pe-lo uma attitude um tanto hostil todos os .paizes do mundo ond, 
gran·de numero de pessoas qui> contra os agentes da Gt>~tapo, davam conce:·tos e o.ssim conse-
r.rocurava ter noticias dé S'. · guiam os recursos financt~iros 

de Vienna, antes de te.es vio!en
c.ias, tiverem como titulo "O 
a;nti-Chri-sto, o roubo e assas-

~rica.nismo. · · · 

..- que eram prussrn,nos, e que reJ:;;-
E:m., interd-ictou o acesso ao, p,,iiindo _ -f~riram mortalmP,J :e necessarios. 
Palacio, cercando por fóra e Em proseguimento ao a,:Prislo-

u:i1a dezent1. de pessoas e '5ra~ 
guardando por dentro po: um ,~:r,ente amas trinta. Pamento dos Pad:-es o "gaulei-
dest.acamento da Gestapo. ter" de Vienna ordenou 1!-0S ;o-

Segun<lo informações vind~s Durant,) -~eculos os Padres vens hltlêr1sta•s uma pe.sseata 
da Sui.~sa a Gestapo prendeu P ,ll'istas estavam á frente dos diante do Palacio Arcebispal o.n
~entenas de pessoas, das quaes çelebres "choeurs de jcun•.•3 de todos os vidros foram que-1 
cincoenta religiosos e religiosas, g-ens", até que com o ,desmcno- b~ados. 

Segun<10 Vienna, o clero ~a namento da ,monarchie. dos H,·.b::- De maneira ldentica. .procede4, 

sino" . 

P,L\RA ANIL.AR ROUPA 

J, 



Contando com taes mestr'ls; 
(que são além de tudo pe,o 
exemplo); tmra formação mo
ral de stiàs ali1mnas e com coi·,1c 
docente formado por professo
res dai Elscólit. Partliste, de ri'!c
dicina, füio Podetá a nova es
cola d-eifat, de aicançat pler.o 

LBGIOI'I/\.HIO 

[tJ !?! fJ fiJ fj· /}';\ 
â ~&.J·~ 

no1·ator1os aa J~scola ele l\Ier1 i
cina tendo, assim, as sur.s 
alumnas farta messe de mate
rial pata as· unias praticas e 
instalações e labora torios aci
ma de suas necessidades," 

Quanto á sua capacidade p:i
ra 1iroporcionài' a ;necessar;a 1 

- 3 --

No é!!a 11 de novembro é!0 
an:10 proximo p(lssado, a E:,
cellentissima 8ra. D. Lais :1\et· 
to do:; Reys, DD. Directora da 
Escola "Anna Neri ", a escoia 
padrão do ensino de enferma
gem no paiz, realizava. por d~
slgnação do EJxmo. Sr. Minis
tro da Educação, uma visita 
de inspecção á Escola de En
fermeiras -e Elscola . qe Pitrtei-

1 ras do Hospital São Paulo. 1 

. . :J i IMPRi:::NsA óU Mot:tfÉ! "'.· i: Igreja e cios homens mais dar!_. 
, A im:,rensçt é HQjê li ma-lo!· €i a :, viélântes Cio seculo, quem o d!s• 

Da inspecção realizada re
sultou o reconhecimento ·!a 
nova Escola. e aos paulistr.s 
e em J:J,Rrticular aos catholicoe. 
não pode ser indifferente cs~e 
reconhecimento, pois marca o 
inicio do ensino de enferma
gem em São Paulo, iOS mol-. 
des de rigoroso preparo scien
tifico e moral. reergttenclo a 
profissão de enfermeira obs
t-etrica, ao nlvel que cleverla 

. ín~is pOâlil'tisâ àrmà éíe à,'ititto' l se, Não ieram po:· ahl mil ve• 
ládo. E a firtmeifd; ô sétjllHtloi , zes repétida pela nossa impren• 
ó tercéir6; li tddôs 6s tnelôs ,- 1 n· r" l! s· ~ sa, em typos gôroàc, a palavra 
btrifim dé pfélflàgàr o rSlrtàél.; .~.-~1 ID í r .. [i __ , ·.· '·· âc foc,6 e de vida de Pio XI? 
âe Christés titl mtitiélb mti:Íêriiél, VI I I V,. f • ~ "A 

O 

victor1a dó catl1olicismo 
besconiicéer tist;t vifrtli.Hlé; Is, e sua inTiueticla no mundo in• 
to é, o ifflmeriso pddér dá lm• teiro estãó em razão dirêcta, 

. prensa, diiíà O tardei:! QII- · nãd cios tempioa- cathollcos,, 
: bons, ''é cattili1tiàr ás toffüB ··-----· . _ . _ ..... --" --~ riem. das lnstituiç~êsdde ~;neefr~ 

1 
cohtra d seclíid;;, th:1néle st p:i- _ cenc1a, nem mes,.,o o n ... m u 

éle corlcltfü: 1 M j:i R Ê N S A O (j l'il ó R t E I dê i:làc!íi'cl6tes, mas tia imprerisa cathollca';• 
1 A lgféjà é verdade; resist:ê a tóélás às Nãó é po:;c,ivel dizer mais. Pio x já se 

"empre ter occupado. i i forcas lnlmlsas e Já. êlifrentou a!i mãls t_f§. qUE!ixava dos catholfc·os que levantam lgre• 
mendaá luétas é màttyrió's iíàs pefsegtiições 'Jas e se esquecem de sustentar a imprensa 

Aos catholicos alegrará 3Íl· ' 

ber que o novo estabelecimen
to de ensino está confiaclo á 

da mã lmprefísà e Jaii'iáls há de ffiôrter pór· que defende a Igreja, t,loje precisamos de lm• 
'que ... "pórtàe Inferi fió_fl flN!_Vãlêbunt 1• A!i pi'er1sà, E as igrejas se construirão como po~ 

oricnt-:Ic;ão cotnpetentissima das 
Irmãs :llissionarü,s I<'rancisca
nas de M.aria, as mesmas d2-

port~s do irlfef'tlô ccmtrà Elia ttã_6 hão d~ pre- ehcaflto. . . . 
1 "" ·1-!"6 -u""I' · UIVIA PALAVRA DE W°INDTHORST ..... exito na missão a que se dcs· formação i11oral ás suas àlúm- vi1 ecer. i--oréfü ITl8ri'ê fiá eif:i H .. P u rca o 

tina. nas, é titulo mais dô que sut- respeit6 âs câlsas. santás e as tradições sà- Cónliecelri Windthorst,? Foi -,um h6tnem de 

dicadas educadoras que diri- Para que os leitores possam 
gcm a Escola do Hospital Im· fazer uma justa iéa da effi
perial ele Tokio, e mantôm .. ;rn elencia das novas escola~. 
torlo o mtnido. numcrn~os ho<s- transcreveremos o ll. 0 consi
pitnc,c:, a~ilos. ornhanat0s e 0,- derando do Jiarecer 380 na 
cólas. srnrlo nove desses est-i.- "Comrnissão dos Estatutos, re-

flclente a benção especial que; aràdas a uni póVO; tnór'l'em os bóhs costu· Deus, um gigante iià luêtà pela defesà dos di• 

Por proposta de S. Excia. Re- mes e à fê em. mUitils almas qtJàndo _ não .. ha reltóS à Igreja na Alfemànha. A experlencia 
. . . boa. imprensa, antidoto da ítiâ, E a éxfjtir_1én• o fez dizer aos c::atholl,cos: "Fazei o que qui• 

vercndrns1ma, o Sr. Arcebispo ela O estã dizénélo: IMPl=IEN$A õU MORTE1 zerdes em prol da causa ca'diolica. Edificas 
Meti·o11olitano lhe foi dada pe· j A IMPRENSA ~ 'tlJIJô! ~ $lm, á irn- Igrejas; fut1dae conventos, formae circulas e 
; 0 Episco,pado Archidiocesa:ilo, prensa é hojê tudo, élizia O judeu Grémieux. associações. 'tudó isto não vós dará o trium• 

• hcl0cimcntos em solo bràsi- i:;ulamentos e regimentos": E Porque ? ... Pór"ue o ol_dadã6 modern_ o, escrc- pho si vos esqueéels do principal que é a lm· reunido -cm novembro ultim:i " h. • • · 
veu 'Leão Xffl1 "6 dominado pelá _avidez lnsà· pren~a cat ólic::a, sem ella serao vaos hossos 

leira. "Usu a~ ilrntala:çõês e os la- nestn Cnpita1. oiavel de ler e sõ forma opinião cdhforme a trabalhos, com e!la conseguireis tudo. O ca• 

suoerficialiUaúe ~or 1 

leitura do jorni1!". tho! ico que não protege a sua lmpresa poda 

. - · , · · clér i~;;~~':s~~a:e~ e despotl<:o da lriVeHçâó- po. E1 coh16 o fâzendeiro que cultiva a terra 1 i~ílo~ 
N' 'd· valla·r a influencia e o po ser piedoso mas não está á altura do seu tem-

. , 1 de Guttemberg. pelos methodos antigos, que tristeza! tanto 
- · · Derruba thronos e ministerios, suscita dinheiro em obras pias e tão pouco auxilio á 
· · guerrâs, ateá ó fogo dils revolU~éles. A impren- imprensa que defende estas obras!" 

t sa é tudo para o mal e é tudo para o bem. NOSSO DEVER - Nosso dever de catho• 
Como a lingua do apologo de Esopo - é ;:, llco, nà hora presente, o primeiro e o mais . -

SINZIG. O. IP .. M. tjUé ha de melhor e o que ha de peor. Como grave dos deveres é au~iliar e sustentar a boa 
a lança dé Aôhitíes, fere e ôur'à ... E' ó op• imprensa. Contra a fnã imprensa, dizia Leão 

Ta!Yez me engane no preço, Tudo tão simples! "No começo mente prepal'ada pela historia do timo que quando se corrompe nadá peor1 co- Xil 1, sõ ha um remedio: - a boa imprensa. 
pois póde ser que custe 10 ou e no topo de cada época appa- "animá! érecto que se faz ho- mo diz O aphorismo latino: CORRUPTIO C~- . Lucte'mos por ella, e si for preciso tam• 
15$0CO esse curso, mas que s~ja reccm uns tantos genios heroi- l mem.'' Onde fica, porém, o cri- 1'1Ml, PESSIMA, tem, algum sacrificid, façamos por ella.· E' a 
para formar superficiaes e pre- cos ... Se pudermos acertar em I terio decretado por Will J?urant: e. F·RANCISCO DE SALLES _ o me11- primeira das obras de caridade e de piedad~. 
tcnciosos, disso nãJ ha duvida. cada período da civilização comi a Inclusão ~a lista dura:1t11na. de- fluo doutor, 

0 
santo "'atrono da imprensa, ten- Nosso ideal deveria ser este: "nem uma fami, 

Digo pouco ainda, pois não se os homens que lhes guiaram_ o 

I 
pen?c da duradoura ,;nf uenci~ ,. 

1 trata anenas de ensinar a super- pensament-o, teremos um pano- sob1e a vida huma~a ? . : . Si tàva oonverter os herejea pela doçura e a per• lia catholica, sem jornal catho loo". 
ficialidade, mas ainda um bom rama vivo da nossa historia.'' fôr assim, porque nao foi aber- suaçãó da eloquencla do pulplto e do bom Luctemos pela propaganda dos bons periodl• 
numero de noçõês erradas, com "Qttal deVel'á ter o test dai ta a llSta - para não dizer, por eJ1.emplo. E pouéo havia conseg.uldo. Os pro. coa. Fazer entrar numa casa um bom jornal, 
forte e nefasta repercussão na grandeza?: .. Temos aq~i de ser I No~so Senhor Jee,us Chrlsto, qu:. testahtes de Chablais, não ohegavam aos p-:ís dizia Lacordaire, é dar-lfie. 't.i'm elixir de longa 
vida social e particular. lmplacave1s e dogmat1ços" (o I maif influiu sobie tod.as as g~ d · d d d , a vida, Não desprezemos nem difficultemos a 

Or.dc se póde ter tudo isso por .animal erecto-dogmatico!); Du- l rr,ç~s
0 

- pelo menos pot Sao do pulpito o maior os ora ores à ei,oc • 
10, ou 12, ou 15$000? Pelo livro rant não admitte "nenhum ty-, ~au.o,; ResJ)Onda. qu~m renha Que fez elle? Poz-sé a escrever e espalhar obra da Boa Imprensa. Não façamos o papel 
do sr. Wlll Dur,~nt: "Os _Grnn- 1 po de genio senib O que exe:·cêu i lldo Paulo de Tarso , do Pa~ em profusão folhetos volantes. E as éonver- do tentador. Sejamos prudentes como os f,k 
des Pensad01•es . Prefacio do duradoura influencia sobre a vi-1 dre . Huberto 1{.ohdell, que, poi sões foram em massa. A conversão de Cha- lhos das trevas; Imprensa contra imprensa~ 
autor. especial para esta edição. da hnmrn!1." :t,: ~ameça a cltfw. , sua vez. abriu uma llSta, mas biais se fez mais com a pen na que cótn à voz .arma contl'a àrma ! ·-,-~ , 
Tradução de Monteiro Lobato. Quem será o primeiro? Não sei I cq_m crltcr~? seguro,. chamando CONCLUSÃO - "Si a Imprensa é tudo",; 
Volume 3 d[l secção "Philoso- si adivinhc'l.ríio. Para O ex-ani- t!ao Paulo º,, mator bandeirante do pregador. 
phia", da "B(~Hotheca ~o ~~- mal, agora homem, 0 primeiro do Evangelho . Por isto, dizia Pio IX: "um bom jornalis- si é (!uestão dé Vida ou de morte para noS11as 
pmto Moderno , sob a d1recçao é confucio! As provas são tão O 2.0 capitulo "Os dez mai01·~s ta vale mais que dez pregadores''. E o elo- Instituições, ho qué elles tem de humano; si 
de Anisio Teixeira. - Comoa- condnc<>ntcs, como no· capltt• ~ pocfaf.", não é men?s ,exquisito: 1 quente Mons. Freppel costumàva dizer: "n o Papa o quer e se trata de um dos problemas 
nhi2, Edito N cional São 1.º Homero (que va la) - 2.º, . , ,.. d ,...d d · 1 d 1 · e t"" l:i Bras'I l'aulo. ' · ra '·ª ' ' "defl11içôes". em que perguntâ "Davi" _ em aspas porque Du- ! imprensa e a nossa .-ropagan a r r e o m· tna s graves a greJa a u0 ca no , ,. 

"que é pensamento?" para res- !'ant decreta do alto' de sua ca- terior". podemos cruzar os braços? Se-ria trahir a nos• 
Will Durant, nascido em 1885, ponder "não ha definição possi- thedra: E diante disto como é verdadeira a phra sa causa, e cometter um ,peccado gravisslmo: 

em Nort.h Adáms (Mass.J, é um vel." d " E · 1 · 
ex-theologo catholico, de quetn "Quem foi elle não o sabe- se ahi tantas vezes citada de Ketteler: "Sl , · e omiss .. o. ' preciso er, prõpagar e se IM• 
alguns llttos tiveram grapde ac- Seguem dois graildes vultos pa- mos! ex.cepto que não foi Da".i. São Paulo voltasse ao mundo seria jornalista! · teressar pela sorte da boa fmprensa. Querer 

g~os: Platão_ e_ Aristotel,es, e um D.av1 nao passava dum fasc1- EM PRIMEIRO LOGAR· A IM"R,..NSA! hoJ'e neste seculo O triumpho de u,....a Ideia ceitacão. O leitor verá porque; ª gi_gante cathõllco no 11,undo. dd nH,nte bandido que enriqueceu pe- . , . • ,.. i;. .,. 

superficialidade não obriga a es- pen~.amento: Thernaz de Aqumo, · la pilhagem." Seja como fór, Na hierarch1a das obras de apostolado, em sem imprensa e portanto o da nossa Ideia 
forços: além disso ha ·venenos mas. ainda nesses tr~s (como ·nos gi·aças a Durartt, 0 nome dum primeiro logar a imprensa. christã, seria um milagl'e, e um milagre que 
positivamente doces. S€gmntes: Copern!co, Bacon, füsclnante bandido foi incluído , E' 0 Papa e um dos maiores papas da não podemos pedir a Deus. · 

O livro presente é dividido cm Newton) o autor nao traça ne- liá lista dos dez màl::>tes pootas 

p e. Ascanio BRAN.DÃO * 
3 partes com titulas um tanto nhum q~~dr~ 1•eal da grande~f do mundo - 3.º Eur!pedés - 4.º * 
discordantes do titulo geral "Os desses ma10l'es pensadores , e 5.º (sic) Luc1•eelo - ·6.º Dan-
Grandes Pensadores", a saber: mas limita-se a decretar "i!h- te - 7.º Shakespeare - e agora, ---------------------------------------------
J.º Aventuras em suggestão; 2.0 placavel e dogmatlcO." Si, ao surpresa: 6.º Keats - 9.º Shel- :tlO 
Averituras na Philosophia; 3.õ menos, tivesse autoridade para Jev _ l0.º Witrnan. Adeus Goe- diz, multo .eoherentemente, 

te · fim: "Total dos livro& ennume-A \'cnturas na Li rat.ttra. isso!_... . the, CamÕé~. para não falar de ràdos: lõl; ousto approxitna.do, 
As pl'i!n2iras aventuras siío Nao admira que Durant ter-

1 

tantos outros! 
3

00 dollalres.'' 
subdivididas em 3 capítulos: "Os mine a sua série dos dez com Segue um 3.° capitulo que a , • , 
De,: Maiores PcnsRdores; - Os Voltall'e (!), Kant e Dftrwin. muito cheira a negocio: "Os cem Toda_ a 2. pa1~e é de?icada ag 
Dez i'1alores Poetas: - Os cem "Temos de irtcluir Voltaii'e -1 me1_!1orcs livros para uma edu- av~nhuas ,na phllosoph1a, send _ 
melhores livros pa,a uma ~àu- _ assim pOiltifica _ indepell~, caçao", Enten/iam:i-nos: para 

1

. apre~entada longai_nente a t>lillo 
cacão. ·• dentemente de lhe acceitarmos as j educação catholica, pagã, b_ólche- sopl!ia ~e Spengler -naªN de Knatyt·a· 

Ínlcia o livro !t auto-apt·esen- conclusões, porque o mundo as I vista ou Jut1erillta? Wlll Dtn•ant serhng (em 80 pagl º' co 
hcão de Wil! DUrarit ao "pu- acceitou e eile moldou a- huma- prefere ficar calado, reunl'l:o duas, ou 1mtes, uma, co~cedida 
blico sul-americano", com os elo• nidade educada de seú tempo.·• na mesma lista obras diametral• ª Sa~~ Thoma_z ~e .~qu_m!J) -
gios de costume .ao panorama do Classlca, est.!t argutnentàção! Si I inehte opostas, Para educação e :1Je1_ti~!'d Russel. Casamento 
Rio. á raça latina e com a con- Voltall'ê ê dos dez malõres pen• ! catholica, por exemplo, ao lado e moial · 
fissão de que, pi'oxitno ao Rlo sadorcs de todos os tempos, co- de otttros livros, não s~rvem os E' principalmente neste ulti
ou São Paulo. deseja observar as mo nos atreveríamos de não lhe 

I 
citados por Durant: Wc!ls "H - mo capitulo que Will :Ourant de

mulheres, "Mas si o não posso accelta.r as conclusões? Si estas, torl1;- tJniver~al" - Glbbon "Oe- slste de tod.as !ts tradi()lles de seu 
fazer, muita honra sinto em que ctitretanto, devem ser rejeitadas, clirt10 e queda do Imperlo Ro- antigo es!,ado de theologo, fa• 
minhas palavras o possam, e que a:té pot· um Will Vurant, como tnano" <aliás antiquado) zendo-se eco . de doutrinas alta• 
por meio dellas eu fale atravez pódc ser Voltàire utn dos dez I Omar Khayyan (mais exacto mente permciosas que nada tem 
de mares e continentes aos sul- maiores pensadores? Só porque Omar llm ChaljamJ "Rttbljat" com "Os Grandes Pensadores", 
americanos amigos dos genios.'' " 0 mundo as acceitou "? o mun- - Geo Moore "Iíeloisa e Abe- :tJurant zomba do céu (agora, 

Deixemos a auto-apresentação do - melhor: parte do mundo - !ardo" (para o estudo do chris• mais tarde vamos ver), e apre
que não parece propriamente de acceitou outt·as coisas que, por tianismo!l - Rabel.ais "Gar- 1 s~nta?. novo pr~pheta Russel que 
gcnio, e va1nos aos dez melho- isso, não são nenhuma rcvela<;âo 1 ganta e Pantagruel" Darwin "A diz: Publlca<;oes francamtmte 
res pensadores. Estes, por sua de sabedoria, como, POI' exem• j descendencia do homem" - Vol- p9rnogràphicrui !}enhum 111~1 fá• 
vez, são ptecedidos de "defini- plo, o roubo, o predomínio da I taire "Obras" - Anatole Fran- r~o se.~ educaçao sexual for r0;
ções", que começam desistindo forca brutal, o racismo, os com- 1 ce "Ilha dos Pengoins". l!:m to- c1onal. Por emquanto, o Cod1-
duma definição: "Que é pensa- munismos rubro e pardo, etc., do o caso, o cx•thcologo foi bus- rto P:mal do Brasil é de outra 
mento? Nãa ha definição pos- etc. 1 càr as obras no "Irtdice dos Li- opiniao. 
sivel'; ... "'Todas as outras coi- A inclusão de Darwin na !Is- Vl'os probibidos"... Russel "rejubil;:-se da em~n
sas nos chegam como formas do ta dos dez maiores foi hlibj!- Falo.u dos "cem meihores" e clpação da mulher e deseja-lhe 
pensamento." E' serio? A alma, =========:==================== bom exlto no campo dó maior 

1 por exemplo, seria uma forma de conheclmento da vida sexual." 1 
pensamento?... (E:lle teria filha&?)... "Penso 

Fala da "grande virada do - dll!: elle - que tod.as as rela• 
drama da evolução. Como teve t ções sexuaes que não trazem fl• 
começo o milagre?" Mas, quem . lhos devem ser co,isideradas mé-
falou em milagre? Será que o ro assumpto }){:w,,131... e desde 
milagre é "a grande virada do _que. (descu~pem os nossos leito-
drama da evolução"? res) o uso de preservativos tol'-

Fala dó "iinpêtuoso dérl'ame nou pOssivel distinguir, dum mo-
dos .gelos polares", sem nos di- do· que a natureza niío previu, 
zer donde vem os gelos e quem MISSA DE 1.0 ANNIVERSARIO entre união para o prazer e união . 
causou o derrame. "Foi prova- para obter -prole, os casamentQs / 
velmente (sic) nesse pe1iodo ci'.i· de cxperieneia devem M!r esti· 1 
Ptil~~u~o.:~\e~1~~fuªt~~~~mtà~i:- LeHan de Pau9a Ferreira mulados, ainda entre colegiaes." 1 

Com essa propagandà da im-
e levantou-se a uma indiscutível l moralidade pregada por "um 
fiüpremacia sobre todas as mais os paes é irmãos e10 1nesquec1Ve1 t..c.LIAN oonv1aam seus grande pensador" (?), º. ex-
~speciaes. Esse animal, o ho- t á t" 
1není." pa. re. ntes e amigos. j:)àra assistirem ã Missa mar1d·a· da celebrarl lleo.logo passa . ea ,,egon .. a de . . · satanologo. 

Não é bastante claro? Ouçam, em suffragio de sua alma, no dia 16 do corrente, sexta-feira ás O inesmo "animal e· recto" que '.então, Will nurant repetir: "o_ 
)nimaL e1·~ctº4!J.~:l10~, 8 ho.rali,."'~ Aita.!:,_,~..2!.c, cla __ ,Mru:riz de ~.tt,Q.~e:ilL<i.! . ~.!t!~.J3PE.Wgi,,_~ ~- Ã21:!~~- p~~~. 

sou a propagandista da immora
lidade, não deixa duvida que 
pensa como o infeliz !3ert,rand 
Russell; di!-o expre$same11te: 
"Tanto a mulher como o mari
dó podem (é como tatnbem pen
sa Mrs. Russell) permittfr nm ao 
outro uma certa dose de adulte
rio, caso ve11ha sublimado pelo 
amor." "Cttd!t parte deve ( !) 
realizar esaas temporarias esca
P!tdas" (n..1 separação tetnpora
rla de um no outro). Qttatito a 
si, o philosopho está disposto a 
criar os seus proprios filhos, a 
educai-os em sabedoria e nudez, 
e a t,diiU' o mais j'.>óss!vel o· tetn
po ein que os paes já não ll'les 
sC!'ão necessarios,. como .acontece 
efitre os cães e os gatos." 

O "grana e pens'ádor" chego ti 
aos cãtis e gatos: isso não !tri
pede que o satanologo escreva: 

"as propostas de Bertrand Rus· 
sell constituem apenas uma ex~ 
periencia (o ,grande pensador não 
está certo, seguro, seguríssimo de 
sua thése?) ou uma ingenuidade 
a mais, e não podem causar mal 
maior que o resto." Não po, 
dem? ... 

Deante do. que vae exposto, 
déixo de referir-me á. 3.• .pa;1·t~: 
Aventuras na l,iteratura: Em 
louvor de Flaubert - Anatdle 
France - John Cowper Powys. ", 
para perguntar apenas: Não 
·constituc o livro de wm Dui·ant 
um curso de superficialidades, 
misturadas com veneno perigo• 
síssimo? · 

Justifica-se a traducção? - a 
edição po!' i.imà casa b1'.asileira? 
- a inclusão im '' BiblióH:teca do 
Espii'lto Modetrto"? o Ioitor QUl1 
responda, 

OS.MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Frucías, Biscoutos ~ B.ombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
IUJA' AUGUSTA, 1.559 (Esq. tt. LUbl coelho) - Phi,ne 7-0035 

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

lmmaculada ·conceiçáo) P1-IO:NE 7-5453 

Experjme!1te à · 
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Kilo 9$000 
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18 DE FEVEREIRO 

Ban·ttf · Catbarinà de Ricci 
~ 

Sitn"ta · Ca.1,!Ialffila. :iumà d&11 se prepa,rou para ser uma r~n- oestes ,sotrMmentos mys.ttcos, 
'ln:lii:ores:·sàirt&s dQ. ·~ M-e-!ia, gÚ)Sl8. ,perfeita. Apeoo;r do re- Deus enviou-ihe doonças dolo
'~sceu em F1lo~ensa,, ·.4te,ifl.18st!'ia- -q:i,i:~a.do tt>ata.ment-o e. q.ue ~~- rosissi-m11,s, que ma:is augmenta
~frl'le. f.a,miiia.. Desde muito- ·ea- ·,va ambltua:da, os :trabalhos me.ii! r.am a sua fé ll'.l1l. Sagre.da Eu
·do, .a sua de,<Qç_âo ··era ~wema., il:uimH'à;es "-lã-o a pecturba.va.m. ohar~s-tla. t;i.,,1ando -eHa commun
:0 _t~Jioa,:~o :~*"~::re-. ;Cxun 25 a,nnos a,peaas, tot eleita.· ·gav,a, a;s su-a,s lrmãs o1J.s-e.rva
:~~:s ·.Jo Oéa~, ·~: ~i)'nti- SUp.eyio,ra,, tenrdo-o sMo até a vmn que o seu corpo se Hlu-mi
'dilif, co1.,:~l'.vo:u,_ desde .~ •. ftQ'fl. 'lllOd:e, pam g11S.nde a~g~la 1111wa, e f.i:oava muite.s vezes sus-
imesmo ir-e :\<Olta;:i'i:i;·,<Ja.$a _,ma:te~a., de fflllN! h:niãs, dás qua,es som- ·penso a;ctma tlo Jeü-o. 
tód~s oo. ·héibit-os >da yiãa ·ra'd- :1):re foi uma -....erdadei:Fa. mã:e. .A!peza.r de t'Odas essa-s m'l,nl
;g~~. A sua daevoção especiê,l el'd. a f.est&;gões dü sotwenatura-1, e de 
::·::5~,u pae . :t;en:t:ou liga·l---a pélos Sagrada Pa.ixão e Morle de h- ·sue. vi<la purls.sime., passo•.1 ella 
1írços me:tí-imo:riia;es a um ,moç~ sus, que .semp-re ~inha como mo- 45 a-nn:os a pãr, e a_gua, a fa
cte fa.mifia -mutto dl:st!ncta, mas tivo de :m-editl¼)ão. zer !!)enitenc\,'l, de seus ,pcccaws, 
tant-a f-Oi-·e, -resi-stemcia. de. ,samta, Como IM'-dentemente deseja= !nuit'O embora conste da bufü.1, de 
qUi! ene- aieabou cec:tendo :e ~- ipart:ioip&,T dos soff.rim~mtos de sua. ·ca,noniza:ção nunca t-e~ e!la 
-sen<ti:ndo <JQé eHa.t~e~e,a,os seu Re<lam,ptor, toda-s as· quln- ,::,ommettido um .só q>eccado mor
# ,a,m,.os, no Oonv.euto ,'WlJS Do- _te,s feiras, quamdo .começava a... ta¾. 
êm'ini'C&!M!,S-, sem P.vato, ,nil. T.os-. ;r,:,edita.r sobr.e a Paixão, ;e!lt··ava Deu-s •lhe deu o dom da pro
,cJJ;na. em ex,i;a-ae e wssi,m per-manecia .ph,eoia, do conheci.manto <.le cci-

.Tendo ,cortado S'eu ult:imo pon- até o dia seguinte.' Nesse esta- sas occulta;s, da < ura de doen
t-o de -contacto -com o mundo. e, do ei-la via, a Paixão de Nosso ça,s e d-a multi.plicação de G:li
sua a:lme. sen,ti'll ,u,m.a ,grande Senhor em :todos os seus po:rme- mento -em favor dos ·pobres. 
e:legria, ;e eHa immedia.tame-nte i10res, della pa,11tic~pando. Além Ma:ri'a Santl'Ssi-ma dignou-se 

Joias e cautel~s 'çlo Monte de Soccorro 
· Nã.o comprem e. nem vendam sem prim:eirq saber o 

seu valor real. O ünico Avalie.dor Official acreditado 
junto ao Goverho do Estado de São Paulo, junto á Su
p.remà Côrte de Justis'à, bem assim a Auditoria de 
Guerra da 2.ª Região Militar é BRETANHA, com es
crlptorio technico para pericias e avalii"ções, á Praça 
Patriarcha, 8, s,ala 5-D, tel. 2-8272. 

Palawas aos Congregados 

appal'ecer á ,sua serva e pousar 
em ,seu:s braços o Menino Jesus, 

Nosso Senhor muite:s vezes '.1. 

cansolou directamente :por meio 
de· a,ppa1rições, imprimindo em 
seu c-or.po os seus .proprios es
tlgimais. Numa de suas visões de 
Chri-sto Crucifi.cado, desprende:! 
EI!e os seus braços da cruz ,para 
e.braçal-a ternamente. 

'l·enoo ,perceb1do que ,tr.ma, <IM 

lr-mãs tom-ave. nota do que de 
oe,._ctraord-i,nario :Se passava corn 
ella, mem.dou queimar esse ma
'1'1Uscripto, ;por não querer que 
os homens ,soubes-sem da,s gr,i-
ça,s que o eéu rhe concedia. Mas 

Meu Irmão, tamamha vi-rt.ude e tantos si-

Respeita o saólircl'ote, cüjo maglstei-lc, sobrepuja todas as gna:es d-a ,predi,Jeçã'O do -céu nií:o 
podiam ~sar desconhecid-os € 

doutrinas humanas; é o ensino do céo, de Deus! "A palavra todos a :procuravam pa-ra con. 
do sacerdote penetra nas almas e produz nellas luz e consolo; sultal-a.. 
a palavra do sacerc;tote, mesmo entre o torvelinho das paixõei::, Etla ,porem -pediu a Deus ()1te 
emerge serena e'xóf'ta . á vi-rtude, annuncia impavidamente a esquecessem de sua serva, e a 
verdade, ·aquella'· 'verdáde, dizemos, que 1-Humina os màis gra- e.dmfração mud-ou-se 'em despre. 
ves p.roblemas da. vida" hu_mana e os resotve ordenadamente; zo, contionuando elle. a •sua vida 
aquella verdade que · ne-ithjima desgraça p6de arrancar, nem tranquil-la:mente. Durante essa 
a mesma morte, que antes a assegura e a torna immortal. durissima p,rova,. p;,uqu-lssiomo'l, 

Si pois, se consi<:leram uma a uma verdades que o sacer- ent-:i'e os quaes s. PhiHi,ppe Nery, 
dote d-eve inculcar para ser fiel aos deveres de seu ministe- conservaram a veneração pela 
rio, e si se p-o:ndera sua força intima, bem se comprehende1 grande santa, 

ffio Paulo, 11 de Feverefl'Oi de 19.to· 

LITERATURA· INFANTIL 
Parece que a literatura infari- - são os interessantes typos de 

til está disputando com os ro- cviança,s em que a autora sou
mances o pri.melro legar na 01"· be r-etractar muito. d.a vic:!a real 
dem da producção bl.bliographi- e da. mentalidade inf&ntli. Sen
ca de nossas casas editoras. Li- t!mos reviv.er algumas sc~nas da 
vros e revistas de toda especie e _ 

fim, a Joanninha; "alma de to .. 
das as tr&-vessuras e · a ma~ 
con~dol:a de prosa do piàueta .. •: 
cho aa Matta" parece ser mna 
nosiia reminiseencia pe.ssQal. 

Muitos outros tq.pos· lnten!e• 
-santas, como a Tia Marlcota e o 
Nhô Bentico, vão desfilando pe-

para todos os gostos forram os 
mostruarlos de nossas livrarias e 
das bancas de jornaes, aguçando 
a curiosidade dos pequenos lei
tores. 

Dizia-nos Ol.jtro dia um agen
ci.ador de publicações estrangei
ras, revistas e figurinos que o seu 
genero de negocios era "o me
lhor possivel". . . E se explica
va com razões pouoo convincen
tes, mas que em todo caso de
vem ser as razões de muitos col
legas seus, que a gente vê em tão 
grande numero pelas ruas da ci
dade: "quem não é ,a.nalphabe
to, precisa lê1· mesmo, e sente 
necessic:!ade de lêr!" (sie). 

Pol!l os livr-0s infantis servem 
até, e freque$mente, para · os 
que não sabem lêr. Não é ,de 
admirar, po!s, a sua grande sa
hida. 

Infelizmente, porém, não ha 
-quasi cuklado nenhum, na con
fecção de taes livros. Nas tra

. ducções, nas adaptações, nas pro
ducções originaes, não se net,i.. a 
menor preoccupação com o 'ie~ 
sultado b-om ou máu que as.)i-. 
berdades da !m.aginação do :es
criptor possa ter sobre a edu
cação da infan'Cia. 

Das revistas, então, nem se fa
la. Moral e intellectualmente, 
uma verdadeira calamidade! E' 
sabido que uma certa cathego
r!a dessas revistas andou, por 
muito tiempo, fazendo uma insi
diosa propaganda communist,a e 
anti-clerical. Por essas e oatr-as 
ra2ões, o Conselho consulti
vo do Departamento de Serviço 
Social de São Paulo, em sua .ul
tima reunião, . apresentou ás 
autoridades feiraes e estaduaes 
um protesto contra os taes "sup
plemento.s" juvenis e pediu 
medidas severas para reprtmir. os 
ab1:1sos da impr.ensa infantil. : 

Seria de desejar que o gover
no brasileiro, comprehendendó 'a 
missão · educativa da Igrej,a, re
conhecesse âs autoridades eccle
siasticas o d-irei.to que ellas teem 
de exercer a censura moral é!os 
Jivroa, censura esta Que, pela na-
tureza cto assumpto, ..6 ,a Igreja 
póde exercer devidamente. As
sim, funccionaria ao lado da 
censura civil para effeitos de se
gurança publica, uma censtira ec
clesiastic.a com objectivos mo
raes, offlcialmente reconhecida 
pelo governo. 

* 
Uma excepção - felizmente! 

- ao que costumam ser os li
vros para crianças: FÉRIAS, de 

CLINICA DE 
CAMISAS 

Camisas sob medida e de 
material proprio 

Concertos rapklos. 
, Preços modicos 
Av. São João, 514, perto 

Largo Paysandú 

Regina Mellllo de Souza, premia
do pelo Departamento de Cultu
ra de São Paulo. 

Um livro, emf!m, que, sem o 
menor receio, podem as familias 
deixar cahh· nas mãos de qual
quer criança, na certeza de lhe 
estar proporoionandr uma leitura 
amena e sã. 

As reinações de "cinco garo
tos levados da breca", durante 
férit:ts passadas em uma fazendà 
do interior, distrahem até mes
mo o leitor adult-o, que ,a.hi en
contra momentos de verdadeiro 
repous-o para o espirito. O Paulo, 
"~bido como poucos"; o Zéqui
nha, que "conhece de cór e sal
teado todM as quali,dades de co
cadas e doces que existem no 
mundo de Deus"; a Fifi, que 
"por qualquer cousa abre a boc
ea deste tamanho"; o Chiqui-

!3fOpria infancm J, ao terminar 
a leitura, ,a recordàção do "Ran
nbo, "campeão mundial dos 
tombos e machucaduras"'; em-

1 

las paginas c:!o livro, todos enes 
muito vivos e bem caraeterizados, \ . * ' 

, Deixemos de alimentar a. su
l perstição das crenças com essa& 

histor.ias de ll1;il e uma noites, 
com fadas e feitíeei=; oxalá 

_proliferem os Hvros como este, e 
-que a propr.la amora não· ~xe 
de ir avante num genero llite• 
rario em que estamos tão neces
sitados de boas obras e em que 
este ·volume revelou uma primo• 
rosa escriptora. 

,1, 

Para terminar, uma adverten• 
cia: cuidado, com os llvros que a; 
emp~a editora de ~s an
nuncia no fim do volumei São 
livros que não condizem com o 
'alto valor pedagog-ico dá intes- · 
santiss!ma obra de Regina Mel
mo de Souza.. 

A Escola Jean Brando em sua 
-casa por correspondencia 
i>evld!iínente registrada sob n.• 54s 

em 1918 
,. l . 
Dá licções, systeme. -mode:mo, pa,ra se habi
litair; ·,;mesmo ;sem ipreparo, á ;profissão de 
guai.-d!a-livros. Ensino com auxilio de 4 
livros que guiam facilmente como professor 
!P8Jrtlcular. E' -commodo se h,a,bi-lita::- ao ;pé 
do fogo, sem mesmo deisa.Uender os affazeres. 

O curSiO oompleto d,e 12 Ifoções, que farâ em 4 mezes e ,u,m 
diploma gra.tis especialista em eonte.bili'<i,ad.e, cus<ta apemi,s 300$ 
em 6 ,prestações. Peça, propecto hoje mesmo, ao auct:Dr ma,i,s 

conhecido no Brasil, Portugal, Afric,a.; tem mais de 30 anhos 
de ensi-no commercral: habilitou já uma geração de alumnos: 
Prof. Jean Brando, Rua Costa Jr. n.• 194, Caixa 1376, S. Paulo, 

LITURGIA 

Ouam o/blaUonem 
Á Victima. êstá agora bem 

designada: é Nosso Senhor' Je
sus Christo, a quem se vae j_Jo
dir que transforme o ,pão' e 
o vinho no seu Corpo e S:>.n
gue precios!ssimos. 'Este é o 
objecto da seguinta oração, que 
tem sido por alguns considera
da do mesmo rito que a Con
sagração: "Que esta oblação, 
ó Deus, Vos imploramos, seja 
abençoada, appro-vada, confir
mada, digna e acceitavel, afim 
de que se converta para nós 
no Corpo e no Sangue do Vos· 
so Filho e Senhor nosso, Jesus 
Christo." 

Vejamos o significado desta 
oração. Que esta oblação seja 
in omnibus bened'ictam, aben
goada entre todas, mais que 
'toclas, sem reservas, estando 
mudada no fructo · abençoado 
que se formou no seio da SS. 
Virgem, por virtude do Espíri
to Santo, A bençam suprema 
para o pão e o vinho é trans
formar-se no Corpo e Sangu& 
de Jesus, bençam <tão perfeita 
que é a transubstancie.ção que 
os separa de todo uso profano. 

Que ella seja adscriptam, ad
mittida, acceita tal como Nos
so Senhor o quiz e prometteu, 
conforme está escripto, satis
fazendo assim as figums da 
antiga Lei, que eram a som
bra do que ella é na realidade. 

Que ella seja ratam, irrevo
ga vel, definitiva, permanente. 
Nosso Senhor é de facto a Vtc
tima definitiva, perpetua, qtte 
nunca será sulIBtituida por ou
tra, como o foram as da Anti
ga Lei. Que ena seja espi·ri
tual, rationabilem, racion:?.l. 
'Podas as antigas Victimas 1:i· 
gurativas eram privadas de 
razão e assim não podiam prBs 
tar sinão um culto inconscien
te. Su-a grandeza estava e.pe· 
nas na relação qqie tin•ham 
com · o sacrifício do Cal vario. 
Deus quer uma hostia viv-a, 
santa, agradavel, dotada de ra
zão (Rom. XII, 1). E' .preciso 

que a V!ctrma seJa consciente} 
mesmo· na .offerta do seu cor, 
po, valendo por si mesma. 

Esta Victima, revestida de 
taes qualidades, não pç,deria 
deixar de ser acceptabflem, 
acolhida, esta Victima q~e se 
reveste não de merecimentos 
de emprestimo, mas possuin• 
do um valor pessoal infinito, 
o do Corpo e Sangue do Fi, 
lho de Deus humanado. 

Nobis - Que esta oblaçio 
se torne par nós o Corpo ,e o 
Sangue de Jesus Christo. Elles 
estão sempre no céu e nós pe, 
dimos que eUes seje.m repro
duzidos aqui na •terra, afim de 
serem postos á nossa disposi
ção, pa.ra nosso alimento. Disse
ram bem os anjos quando dis, 
seram: Um Salvador vos nas
c.eu. 

* Paschasio ·.tlatberto applica 
o termo oblationem não á hos
tia, mas no povo chrb;!tão: "Pe
dimos que esta oblação seja 
abençoada para que assim, por 
nossa vez, sejamos tambem 
nós abençoados; que el!à seja 
inscripta no céu afim de o ser
mos tambem; que ella seja 
ratificada por Deus, para q1.~e 
assim tenhamos um lugar n.j 

coração de seu Divino Filho;, 
que ella seja racional e que por 
sua virturle sejamos livres dos 
instinctos grosseiros e. carne.as; 
que ella seja acceitavel a Deus 
e que sejamos nós -tambem li• 
vres por ella dos. nossos, pec
cados." 

Santo Agostinho diz: "0 sa.; 
crificio visivel offerecido exte
riormente a Deus é signal do 
sacrifício 'invisível pelo qaal 
nos offerecemos a nós mesmos 
e tudo que possuimos para o 
serviço de Deus." · 

No correr da or~ção o pa• 
dre faz 5 signaes da cruz, sen
do tres sobre as oblatas' ad 
pronunciar as palavras bene
dictam, adscriptam ratam, um 

quão grande e benefica é a inffuencia do sacerdote principal- M-orreu ei-la ·no melo <le dor"s 
mente quando, po·r e)l;emplo, recorda aos granctes e aos !)e- e.troci;ssimas, sempr3 meditané'o 
que nos "a fugacidade da. v~da presente, a caducidade dos bens' ua Paixão do Senhor. Morr,;u 
terr.enos, o valor dos bens espirituaes e da alma immorta!, em segui'Cla à communhão, licn
a. sevaeridade dos juiios .de Deus, a santidade incorruptível do ·Sell11pre nllls mãos o crm,m-
dOs olhos divinos que percrutam os corações de todos e "hão xo. Santa Mag-dal~na. de Paz7i, ~-~"' 

sobre o pito á palavre. corpus 
e o quinto sobre o vinho á 
sanguis. Estes gestos cham&• 

de dar a cacf.a am segundo as suas obras (Mat. XVI, 27)." Nada que se acha= em F.Jorença e à.' 
certamente mais opportuno que estes e outros ensinamentos nada sabia, viu a alma de Ca
sem~1-ha.ntes para mitigar a febril cupidez de prazeres,· a de- tharina entrar :no céu acomp.
se:nfreada cob~ça dos bens tempora~s que degradam hoje em nhacla :por nma legião de anjos. 1 

dia a tantas almas e levam as diversas classes da socieda-:le J 

a combater-se como inimigos, envez de prestar-se mutuo auxi• A maior necessidade .de São: 
tio e collaboração. Em mei.o, pois, de tantos egoísmos, atravez Paulo, no momento, é um dia.rio i 
de tantas rivalidades, de tantos desejos de vingança, nada m'ilis cathollco. / 
opportuno e mais eficaz do que proclamar multo alto o "man• o jornal mais proxlmo a .pre-
damento novo" de Jesus Christo (João, XII, 14), o preceito encher essa lacuna é O i 

da caridade, o qual se extende a todos, não conhece fronteiras u EG j 
nem ,,confins de nações ou de pov.os, e não excetua nem siauer L IONARIO "1 
_,-:~J~·:: · · · · · Prestigie a sua leitura para o 

'f§! !JA~~ -bem ~ ~~ :eawo._, _,. 

--~--ísNÃRD- a ciA. 
RVA :H IJE MAIO, 88 

_PllonH1.,4-3G8'l' .. e t-Mfi · 

d-os benecfictam são tambem 
orações. O uso de fazer estes 
8ignaes da cruz já se vê no 
seculo XI, no Ordo II, 10, em
hora sem explicação quanto ao 
numero e ao modo de fazel-os. 
- A's palavras dilectissimi,. Fi-
1 ii tui, o padre ergue as mãos, 
como a elevai-as a esse Filho 
estremBCido e une-as, como a 
estreital-0 e offertal-0 em seui:1 
braços, num gesto de amor e 
ele ternt;ira !aspirados por cer-

-~O. ~ _.&XJ2lc~8-~9... .J 

.. 
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AS LEIS DA- GUE R l-EV_A_N_G __ E __ L_H_O 

do mais fot>te". Passa, no en- l feridos mortos -po::- talta <1e as-1 . A T E N T., __ ' A.. r.' A, O Sob ;este ttt-1.1clo, "Le. Croix", ,puJ 
·bnca uin artigo de gri',nle 
act-ualidade, focalizando as p-on
tos principaes da,s convençõ-i.s 
i-nternacion-aes que :re-gulamen
:tam a. guerra ,nos tempos mo· 
dernos. 

trete,nto, a historiar os e,sforços o:istencia. - " 
que vêm sendo rooUià:doa no Essa convenção, conNu1cti,1, em 
mundo -para i•mpôr um freio á .,.864, i-evista em 1906 e fina!men
violencl-a d·esencade:!da", e que te substituída ,pela de 27 de Ju
ae limitam a i-egra,s universs;\- u,0 de 1929, adoptou como slgnal 
mente admltti{ta,s ,, ou expre$S:l.S d:sHnctlvo do serviço sanitario 
em convenções internaci-ona,,s, dos exercites (art. 19) a ct·u:, 
e -0uja !m.portancia tenãe a di- vermelha sobre fundo b~anc,1. 
minuir, ,por isso ,mesmo que sen- que é a inveroão das cores -suis
é'.o a guerra do ag;gressão consi- sas, sendo a.dmíttidos tambem, o 
dera.da um <-.rime :P<'-r e-ssrus con- <"-rescente o leão ou o sol em ve~

: O e.utor, advogado Paul Por-
1.1ey do fôr-0 pa,ris!ense, inic:i3,J
men-te constata secca,mente, que 

• "a grande lei da guerra, é 1a lei 

10 SOBRADOS 
EM PRE S TAÇÕE·S 

RUA HYPP1A ns. 106 a 15{l 

(MOOCA - JOCKEY CLUB) 

vcnções, o aggre1sor, coilocan io
se deliberadamente "fóra da 
let" nã-o hesitará .por -certo ar.t.c 
novo.s crim,,s -contra essas ,mes
.ma,s leis. • 

A oeste da antig~ _PRiMEIRO DOMINGO DA QUARÉ_S_M1 cià dOS óllfos, e na 
Jerichó, ergue-se a soberba da vida (l; 
pique a. montanha ~ão Matheus, _ IV, 1-1 ! Jo. II, 16.). Sem e~ 
chamada de Quaren• quecer que no V,erbo 
tena. Nos seus flan• Natjúelle tempo, Jesus foi conduzido ao._· de· Incarnado não ha• 
cos, abrem-se gror- serto pelu Espirito, afim de ser tentado'. pel,Ó de- via a menor sombra. 
tas e cavernas, hoje monio. E., depois de haver jejuado quarenUi' dias de concupiscencia, é. 
inaccesíveis, mas e quarenta noites, teve fom'e. Apparecenºdo-!he, certo que Jesus per, 
que já foram cella;, então, o tentador disse-lhe: Si és Filho ,d·e Deus, mittiu as tentações 
de a na chore ta. s faze com que estas pedras se transfor.mem -em tambem com a in• 

n;clho sobre fu ndº brnrieo Uma tradição anti- pães. - E Jesus respondeu-lhe: Está escripto que tenção de nos dar. 
Essa convenção r,igulamenta a ga quani:o O seculJ não só de pão vive o homem, mas de toda a pa· exemplo do modo de 

so:-te dos doentes e feridos, que VII faz desses abri- lavra que sae da bocca de Deus. - Então o de- nos havermos corn 

Estão á venda estes ex-cel
lentes preã:ios que servem pa
ra moradia ou renda, em frente 
ao Jockey Club, rua Bresser, 
,;ontendo 2 dormitorios, •ala 
de jantar, banheiro, cozinha, 
bom quintal, etc., com gaz, luz 
e agua, esgoto, 4 linhas de 
bondes e quatro linhas de om:,: 
nibus na porta. PECHINCHA, 
26:000$, entrada de 3:000$ e 
o restante em longas presta
ções mensaes em Hl annos, de 
um aluguei. Ver e tratar com 
JULIO, corretor de immoveis, 
no local ou á Rua São Bento, 
290, 6.0 andar, sala 14. 

elevem. ser protegido.-; _em· qual-li gos' selvagens a mo- monio transportou-o á cidade santa, collcícou:P-'SO- / o tentador. Elle que 
quer circumstanc,a~ cmdandº-sc radia do Salvado1• bre o pinaculo do Templo, e disse-lhe: Si és, F(iL - nos ensinou _primei•-

A çuN·vENÇAO DE GENEBHA. tf,mb~m da protecçao d eSlabe- a· lho de Deus, lança-te- daqui abaixo, _porque ~stip? ro com o exemplo, 
leci-mentos hospitalares, tran:s- 1 nos .qua'.enta l:i" escripto que Elle ordenou aos seus anjQs q_4e ,vi• ,-.'1 definiu, ao depois,. 

Estudando os trat:i.dos lnt>õr
na-ciona-es, sobre a regulament 1-
ção; de, guerra, artualmcnte em 
vigor, ini.ci-a o autor com a "C,,-n
venção de Genebra :pa-ra -melho
-ria da -sorte dos feridos e doctJ
tlls nos exercitos ·em campa
Tiha" que se deve á iniciatiwi. de 
um cidadão .sui.s-so o ·sr: Dunaut, 
q-ue percorrendo os campos d.e 

,portes e material sanitario, e•,.,., : qu_e seguiram ao _ a- , , 
Pt smo no Jorduo giassem sobre ti; e por isso elles te am_. pa:'r!}'rã<1,/ /' sua uttitude para e~tabele_cendo ·a obrigação para ·1 

1 ·. : r 

I !.
batalhe. da guer~a da Italia n .. )·.q 

-tempos de Na.poleão JTT. flcnu 
hori:orizado ,com o numero <ie 

0 
exercito que ficar senhor do I Levado pelo ~Spll''.- em suas mãos, afim de não offenderes o· -te,u,.Jié, /~nossa norma de ao-

~ampo de batalha, após c:\dn. i to_ de D-eus, a soh- nas pedras. - E Jesus respondeu-lhe:: i:ambem/ '. ção: "Vigiae e orae 
combate, de recolhe,· os feridos\ dao, só a sós com está escripto: não tentarás ao Senhor. teil Deus." . para não cahi:rdes. 
e os mortos protegendo-os con- o Pae Celeste, pre. Novamente o demonio levou-o a um mo.nte, eleva, . em tentação". 
tra a pilhagem e maus tratos; e parou-se Jesus para · dissimo, e mostran·do-lhe diilli todos os 1:rei~os do * 

os trabal·hos de c;ua mundo, e a gloria delles, disse-lh_e: Dàr-t~ei ia~ · A vigiiancia estâ: 
obrigand0 ambos. os beHigerantes 'd · -· A' d das estas coisas, si, postrando,te,- me __ ·\adQrares, 1

,·. especialmente na 
a communnicar no m•ai-s br~ve VI a puonca. in a 
,prazo possivel as lista·s de f<"i·,- que _Filho de D~us, E Jes,us diss_e-lhe: Retira-te, Satanáz,· pof~ está e,;- ; mortificação da car-. 
aos, doentes e mortos rec

0
Jhi- ! sentm a. neces~1da- cripto: adorarás ao •Senhor teu '[)_eus, e/a i;;·11e só t ne, que nos conser•-

clos e api:)-sionandos, ·restituindo· de dessa -entrevista, servirás. - lmmediatamenie deixou-o ci\i:teitionio, \ va sempre lembra•' 

05 objectos oe uso .pessoal e i diríamos p:i,ra ajus- e logo os anjos se approxi~pram para o;§·~ryirem, ~ dos ~ª- caducidad-a : 
i:iignaes de identif\cação dos tar seus pianos SB · .,·, -· ,'' :; _da vida presente, 

~~4-I-Alllllãiii;~;llll;lll;IIBÍiimiãii;·,maÍlãllll•ÕiÍllglE""lll-liia1:;i mortos; não devendo O pesooal gundo os designios da Providencia, e munir-se .-ç:i,tjo valor se.';ine4e pel~ •relação que tem com. 
sanita.rio usar outras. armas qnc> das energias efficazes pare. executál-os -em •o- :a;·'.lfida futura/ 'Qu;em sâtifaz a todos os dese-

FALLA .o ACATADO LENTE 
DA FACULDADE l)E ~1EI)ICI

NA DE PORTO ALEGRE 

G.8 de defesa .pessoal e deven-do da · a. plenitude. QU:em quizer ouvir· · as inJ- • ~9s e inclinai9es \de. nát~reza, pouco a pouco 
E:er reenviados ao ~eu ererc:to pirações divinas, e executal-as com seguran- _ç.esvia as vi11~as jdo tle~tino eterno, para fl• 

1 
quando aprisionado. ça, ha de seguir o exemplo do Mestre, pois <) xar toda a sua· _b~maventurança nos prazeres 

Os dispositivos de~sa convM- no silencio que Deus fala á alma, e a tonif,- .terrenos. Esta mortificação começa pelo pa-
i ção <levem ser appli~ados a to- ·ca com o vigor de sua graça. ladar. Assim., _f~~ . o. ivléstre, e seu exemplo 

; 1 elos os be-11.igerantes, mesmo os * 1,eguid'o pelos ·'qu'e O amaram de verdade,. 
não sign,a.tarios da mesma. Neste retiro o inimigo do Genero Huma- ensinou-lhes o princ1p10: "Frena. gulam 0 

no foi encontrar ao Salvador do Mundo, al- alia quoque vitia ·taçi)W.s frenabis. - Acau-
Dr. MARIO TOTTA, um dos ma.is notaveis medicos 

do Rio Grande do Sul, eminentemente conceituado, quer 
como clinico, muito estimado pela sua excelsa bond&de, 
llUer como escriptor primiroso, muito aprecia.do pelo seu ' 
privileg.i,ado talento; 

quebrado pelos jejuns e penitencias. O de· tela-te com a gu1-a·; e vencerás mais facil• 
CONVENÇ.,\o DFl monio não tinha um conhecimento certo da mente os 01itros "vicios". 

WASHINGTON natureza de Jesus Christo. Considerava-,l, ' * 
• Attesto, com toda justiça, que tenho empi·e
gaào, com OPTIMOS RESULTADOS, em todl'-S 
as molestias de origem syphili-tica, o depurati
vo do oongue "GALENOGAL", formula do men 
distincto e illustrado coUega dr. Frederico w. 
Rómano. 

DR. MARIO TOTTA 
(Fil'ma reconhecida) 

Os mais reputaõos Medicas de todo o Brasil, reco
nhecendo no "GALENOGAL" uma forni.ula scientifica do 
seu eminente collega Dr. Fred-erico W. Romano, fazem 
questão de emprestar-lhe todo o apoio, prestigiando Eo 
uti! quão valioso medicamento, por isso o receitam- na 
sua clinica privada e o empregam em todos os Hospita8~. 
D'ahi vem a inconfundivel SOBERANIA do "GALENO· 
GAL", como depurador e tonico do sangue. Os atta-1-
tados medicos que chegam diariamente, não deixam du
vidas - são expressivos, convincentes! Ouvi, pois a voz 
da Sciencie, -e tereis acertado oh! SYPHILlTICOS. 

Asslgna<la pelos re-presentan
tes <los Estados Unidos, Impcnu. 
Britannico, França, It•a.lia e Ja-

1 
p·Jo, destina-se a .proteger a vid,:,. 
C:.os neutros e não-·combatente;:; 

! -no -mar, conforme dedara cm S<)t: 

l
i artigo I, no qual dec1'wa. ainda 

__ que devem ·ser consideradas eo
. 'mo faze11do ,part,, do Direito ln-

. : ter-nacional ,a.s -regras -cont.idaB 
em seus artigos, referentes a 
,regulament{;.ção do emprego de 

1-sub-marinos err caso de gue~:--a. 
e em seu artigo V consjder.:t i· -
terdicto o uso de ,:-~.zes asphi

~ x10,ntes, tox;co:::-: ºjus ... _:l.mente CiJ"Jl-
cemnados pela opinião publ't,,:,. 

CONFERENCIA DE BERLnr 
<1885) E CONFEHT<!'lff'L\8 DE 

HAYA (1899 E 1907) 

Estas ·conferendas. inspiradas 

sem duvida, um homem extraordinario, e re- Simultaneamente com a mortificação, ê 
conhecia n-elle uma relação especial com o .preciso orar,.: 
Céu, pois, no seu baptismo, merecera elle se:· Deante do demonio, só, o homem está 
prodigiosamente declarado Filho bem-amado sempre em condição inferior. Sem o soccor• 
do Altissimo .. - Seria elle realmente o FilhJ ro sobrenatural da graça, jamais conseguirá 
Unigenito de Deus? - eis o problema que a ,eupexar aiíc:I~mentQS>-,<\O inimigo. - Ora. a.. 
Satari im'portava solucionar. O demonio, :::ia 'lt-ràçâ. :;J, fruclfb da orii,çã~ -humilde e fervoros':l.. 
opinião de Santo Ambrosio, não tenta a Jesus * 
como .aos outros homens, tenta-o para expe- A estes ,meios convem -ajuntar o de que-
rimental-o; e o experimenta para t_ental-o. se s-erviu o Divino:. -Mestre, e foi a palavra re• 
As· tres investidas de Satanaz. tf•m " 01,~A,,_ velada. - ConSéquencia. da primeira quérla 
tivo de comprovar a natureza do Divino Mes• foi um obscureci1nento da intelligencla, que 
tre; e encadeiam-se como ins'tanc1a.:, ,,e ,,, ... , difficulta uma' ·visfw segura da realidade e 
mesma difficulda<le que forçam o mesmo pon- leva o homem~~,-.julg'àl-a pelas apparencias. 
to. Com .respostas evasivas, o Salvador poz A meditação·:Mfi:tinúa:"''êia palav1;a divina das 
silencio e,o seu inimigo, deixando-o entretan- verdades etdrnâs fotziece os principios que, 
to enredado na mesma ignorancia inicial. em todas as .. ê1founstancias, orientem o ho-

* mem no caminho de sua eterna salvação. 
Muitos commentadores querem ver, na, * 

tres tentações de Nosso Senhor, typos das Eis o exemplo do Divino Mestre: Ora• 
tres fontes principaes do p-eccado, segundo ção, jejuns, estudo das Sagradas Escripturas: 
aquillo de São Joã-0: todo o mundo se resume com· estas á_rmas'_ sup_erou Elle a Satanaz; 
na concupiscencia da carne, n·a concupiscen- com ellas taipbém: · n_ós :venceremos o inimigo. 

, .. 

O "GALENOGAL" - na Exposição do Centenario, 
foi o UNICO classificado - Preparado Scientifico e pre
miado com - Diploma de Honra, distincções que nenhum 
outro similar obteve. 

Eneontra-se em todas as Pharmacias e Drogarias do 
Brasil e das Re,;mblicas Sul-Americanas. 

N. 4Am Alr. D. N. S. P. - N. 9R!I 

@.: H-t 

n;,,s i·déas d'1. Conv,m~ão de Ge- •:-omo aos monumentos hi-storico~, 
nebra, estipularam ,·ei,pectiVü- <,m co,s•>S de assedioJ e bo,mbar
mente, uma protecção cspb,·'al . d;,ios, as-signalanct,,-se um s:gna1 
aos estabelecimentos scientiflcos 'dist.incti-.o para taes estah ileci-· 
(Ber-!im, 1885), <los E'dificios con- · n,entos, constituído )Oi' um --~ir
sa.grados á religião, ás art<><,. ás I culo vermelho c'.lm tres e ;ph 0

-

scien()ias e á cari:lade, a:;~im ras vermelhas em <;eu interLlr, 

tudo sobre fun~o branco. de7 
vendo as mesmas jnstituiçõ,}s. 
-serem registr!l.das na Cô:-te P~:
:manente de Justiça Inte.rna<'iO·, 
na! <le Hiaya, no Departa:mcr, t,J 
de IDduca.ção da União P:,.n •. 
Americana de Washington nc 

Jnstituto. Interna:ctonal de Coope• 
raçã-o Intellectual de Pariz. 

Fi-n1alizando, o arti-culista es::. 
creve: "TÓdas -essas convençõe~ 
.sãç, sufficientemente claras. e· 
:nã-0., ne,-~essitam commentarios". 

28.ª CONSULT4 

PATRIARCHAS 

CONS. - O que- são Patrrarehas, Qurtl 
a sua pos,çao na Igreja? Quantos ha ac~uat
mente? Os privilegies que goza o Cardeal 
Patriarcha de Lisboa, são devidos a ter Por
tugal conquistado muitas almas para a Igreja, 
não. é verdade? 

RESP. - a) Patriarcha é palavra de orf• 
'gem grega que sign-ifica propriamente: "Prín
cipe dos Paes". No Direito EJcclesiasticõ 
chamam-se Patriarche.s os Bispos que, além 
de governar sua propria Igreja -ou Diocese, 
têm, por concessão do Papa, certa autoridade 
cu prerrogativa sobre os outros Bispos (in• 
clusive os Prima?.eS ou Metropolitanos) de 
um extenso territorio. Nos primeiros secu1os 
a pe,lavra Patriarcha applicava-se indifferen
temente ao Papa, aos Bispos. Foi o Concilio 
de Calcedonia, no seculo V que determinou 
o sentido pi·eciso no qual ora se usa. 

b) A posição dos Patriarchas na Igreja 
Catholica é a seguinte: Ha. Patriarchas Reaes 
e Nominaes. Os reaes, isto é, que têm mair,r 
ou menor jurisdicção subdividem-se em Anti
gos e Modernos. Os Antigos por sua vez são 
o de Roma que é Apostolico e. o de Jerusa-
lém que não é Apostolico. • 

Os Modernos são de Rito Oriental como 
o Alexandrino dos coptos, os 3 antioche·enoc;, 
dos Maronitas, dos l\lelquitas, dos Syrios, o 
dos Armenios, e o dos Caldeus. Ha um de 
Rito Le.tino: o Patriarcha das lndias Qrien
taes. Os Nominaes, isto é, que não têm ju
risdicção, subdividem-se em Titulares e Mera
mente Nominaes. Os Titulares, isto é os 
que foram Reaes e Maiores, são os de Cons
tantinopla, de Alexandria e de Antiochia. 

Os Meramente Nominaes são os de Ve
neza, das Indias Occidentaes (Toledo) e de 
Lisboa. 

e) São por conseguinte 15 Patriarclias 
contand-0 com o Papa, que é Patriarcha do 
Occidente. 

d) Foi certamente. por ter Portugal aju
da.do muitíssimo á propagação do Evangelho, 

;11~J2;,- ~ã'!:, Y o_M~lti.iJ!.1-m.9..:-_~-ª~,foftug~ 

Radio Consultas 
'(Lidas ás 4as. feiras, na Radio Educadora Paulista., 
pelo Revmo. Pe. J. L. da COSTA AGUIAR, S. J.) 

terá obtido de Clemente XI em 1715 o titulo 
de· Séde Patriarchal para Lisboa.. 

29.ª CONSULTA 

VIDA SEXUAL 

CONS, - Poderia V. Revma. 1na1car-mi, 
Tfvros para serem posto em mãos de Noivos 
e de Noivas? (C. A. DE S. SÃO PAULO). 

RESP. - De bonissimo grado. 

Para Noivos 

G. Surbled: La vie du jeune homme -
Paris, Maloine Éditeurs. 

G. Surbled: Autour du mariage - Paris, 
Maloine Éditeurs. 

G. Surbled: La vie à deux dans le mariit
ge - Paris, Maloine Éditeurs. 

S. M.: A primavera do amor - Petropo
lis, Vozes Editora. 

G. P. de Souza: Vigilias e alvoradas -
Petropolis, Vozes Edit. 

H. Trindade: Á victoria pelo sacrifício! 
- Petropolis, Vozes E<lit. 

J. Cabral: Luctas da mocidade: - Petro
polis, Vozes Edit. 

H. Schilgen: Tu e ella! - Bahia, Fran• 
ciscanos. 

Hoornaert: A grande guefra - Ba.hie, 
N. S. Auxiliadora. 

T. Tóth: A casta adolescencia --'- Tau-

M. E. Altenfelder Silva: A castidade -
S. Paulo, Campos Editor. 

Negromonte: A educação sexual - Rio, 
José Olympio. 

Lacroix: A solução do problema. sexual 
- Taubaté, 

Para Noivas 

l\Touique Levallet-Montal: Pour les 20 ans 
de Colette - Paris, Descl. 

Lavaud: Le monde moderne et le maria-
ge chrétien. 

Mme. Daudet: Comment élever nos filles 
PaPis, Faya.rd. 
Charruau: Vers le mariage - Paris, 

Téqui. 
G. P. de Souza: Não te cases com elle! 

- P. Alegre, Boa Imprensa. 
G. P. de Souza: Audi, filia! - P. Alegre, 

Boa Imprensa. 
Mariophilo: Ás portas do casamento -

Petropo!is, Vozes Edit. 
S. M.: A prime.vera do amor - Petro

polis - Vozes, Edit. 
Mons. Bolo: Casamentos abençoados. 
Nysten: Rumo ao casamento - P. Ale

gre, Selbach, 1922. 
G. P. de Souza: As 3 chammas do lar -

Petropolis, Vozes Editora. · 

30.ª CONSULTA 

VELA ACCESA 

baté. CONS. Terá algum valor ou 1mportan-
Ferreres: Los esponsales y -el matrimo- eia ·uma vela accesa na intenção de uma pes-

nio - Madrid, Razón y Fé. soa ou de uma alma ou a um santo, como pro-
Monsabré: Le mariage. messa? (A. M. -, S. PAULO ,- M. I. -, 

_ Y;ei'ille.~s~~ .... ,-&~·J:&~~~AU::dl,l~ta~,(. . . .ê.~-}~~~Qh, · 

RFJSP. -., O .valor ou importancia. deste 
acto de accender úma: v-éla depende do ponto: 
de. vista sob o qual .é elle. considerado. Demos 
o caso de uma· ·poh.rezinli.a que tenha apenas 
para o seu proi;i~icí,,~i.ís,te11;to- e será certamen
:e de bom va\q_r, -.<!- ,act9 que ella faz de des-
pender a quantia necessaria para a troca da 
dita vele.. Tal p_eio,· êontrario não acontecerá 
com outra pessoa· 'qu:e ·rásgue sedas e consu-
ma pelles preciosàs. e/ valor do acto de ac
cender uma vé.ía: ·..éiiifoü·ã-.êrá para esta ultima 
de outros fac'tores"--pôr ... exemplo, fé assim 
mostrada, victori/Hl,obi:tí~ respeito humano, 
etc. '\h, · ''' "~-' ,,... 

Vamos agora ao que possa significar em: 
si mesma uma vela accesa. · Em prime-iro lu
gar a consumação_ in,teira que se faz da vela 
deixando-a queiína:r àté o' fim, pode conside~ 
i·ar-se como a11,â1og;f\,_ ás .<?,blações do A. T .. e 
ti'i,o communs em · fodas· ·as expressões histo• 
ricas do culto â Di-Jíndàcl.k. 

Em segundo lüga'.r,: .s~hdo a funcção natu-
ral da vela illum,iriár;·. foi '~sta sem duvida al
guma a. destiriáção · dos ~-primeiros brandões,-. 
velas e lampadàs à~ces·ai nas Igrejas e prin-
cipalmente nas. ca:tadinrib'às. A falta de illtt• 
minação no.s ruak fazia que aos grandes per
sonagens fossem illuminados os passos por 
um escravo carregàndó uma vela ou um can
delabro. Deste Úsó; .rios ficou na liturgia o 
acompanhamento ·qÍi'e se. faz ,aos Bispos nos 
Pontificaes, de 'uína'". paifoatoria com a respe
ctiva vela. o ni.e\\mo ~e diga nos éandelife
ros nesses mesYnoi''p'ori.tificaes e dos toche!
ros no "Sanctus ,; ··e na$ . Bençãos do San tis• 
simo. 

, ' ' ~ ' 

Nestes dois·· Ültinfos casos pode ver-se 
tambem representada symbolicamente a Fé 
dos assistentes ás cerimonias. Identlco sym
bolismo significando a Fé, se encontra no fa
cto de por-se mfia vela accesa. nas mãos dos 
moribundos. Mdstraria ella a Fé que possue 
o··agoni?.ante em Chi;isto que é e se chamou 
expressamente a_ Luz do Mundo. 

Esta mesma Fé se poderia finalmente. 
ver, neste costume tão inveterado e entrado 
DOS habitos de todos OS POVOS catl~olfcos, de. 
se accenderem velas, "na intenção de Uilil& 

pessoa ou d~.-uma ~!ma ou a; Ulll;, ~-~ ~~~ 
~~Qm,e,s.§A.?!,;.. - -~,,?J 
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o b. N. c. recebpu a compê
tencia da fiscalização dos esta 0 

belecimentos que fabriquem os 
referidos Prodúétos, reprimindo 
em todo o territorio r.>.acional a 
sua· producção. 
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BRA 
"Helena'\ que faz uma viagem 
de experíenc;ia, sob o comníando 
do càpitão de Mar e Guei'rà M. 

* Por decreto de 2 do corren- B .. De Mott. 
O :btrcctor do Dêpart.ame?1to te, foi revogado O de n.º l .185, Após às visitas . protoco!lare.s e 

94ii?W@·MN&A!s+ 1 

1 L 
to da 'prnducção, industrializa
ção e commercio Interno e ex
terno do pirho, Conciliando con
troversi:1s, e fomentando a in
dustria dos sub-productos, es.pe
c!almente da cellulose. elo É:,.sino Commercial baixou de 3 de Abril do anno passado, vlsi~s · ,á cidade, fo'râln os vlsi

uma .]' ,,tu·:i i:Jm instrucções pa- na parte referente á installação ! tantes homenageátlos. pelas àuto
re. o [Llkéiçm:mento dos cursos de machinismos pará produzir rldades, e membros da Colon.ia. l *. O presidente do Instituto 
comb~,é~::~s sob inspccçã_? fede~ industrialme::itc matcrias s::cce- :t1ia 8 o commandante De Mott Nacional do 'Mate assignou uma 
ral, t ;~~!Jclccendo que nao · sera à.ancas da sedà. e seu estado maior visitaram es- resolução determinando que o 
penr.:tt::(a a cobrança de qual- r.=============,i ta Cápitàl, e no dià seguinte of- corte do mate neste Estado será 
quex; fax'.l. P-ão approvada; que a I fetP.cera:m · almoço a bordo ás au- permittido até 30 de Setembro. 
taxa re,htiva á quota de ins#ec~ 1 O u· R.. o· tótldfides brasne1r.a:s. 
ção f:ffo PJC:c exceder o quocién-1 Hó:ll.tein, o "Helena" zarpou 
te C:o i.alor da quota pelo nu- I com tlest!no a Guantanamo. 
lnero. c:e e.J::· r:'.ls contribuirit. es;. ne qualquer esjréeie AtsRA:\l' 
que ts estabelec:mcntos, antes do s •. ICKO";VICZ. - (Autor!- 1 N t'· ·• . M'l·t li •- · t s.ã.do pelo Banco do Brasil) . 0 1C1aS . 1· 1 a·. r·· e· ·s·. 
.wic!o .do anno Iectivo, dey. e. rã.o 

1 

~ .. · Antt.s dé ' vender seu 

das c:mtrfouições cobrad~J in;; tf~se consultar os nossos uin acto approvantlo as instruc-

HORA CERTA 
V. S. terá sempte se man

ia!' concertar o seu rclogio na 
RELOJOARIA DE PRECISAO. 
Serv'lt;o garantido Preços mo
d!cos. Vidros inquebiaveis. 

461, A,•. Sãti João, 461 

remettcr tabel!as descriminadas l '°-L7RO e vossb proprlo !·nte· O lv,Iin!stro da Guerra. baixou 

clu::i ~:i a i:lnportancia global de-; preços. - . Availações Gratis. çõ~s provisorias para ·o funccio~ I 
Vida por serie em um annóUec,.-> ·T'..ambem compro prata, den-. namento da Escola Militar du-
tivo, inelusivé férias, modo: de: t4duras e ouro baixo. - Ven· 1 rante o corrente anno; emquan- 1. !.===========:::::==.! 
P . t t 'b . • . 1 de-se ouro para dentistas. 1 1 ai;,:.olmen o, cu, n mçoes por ·au- to não for publicado o regula-
1n e 1 t d" l j Rua LiDKílO nADARó, M!i, l . .... s _ '.ln:~ c.men ·ares'. P_01· 1~ orna, 

1 
mento do mesmo estabelecimen- í 

tod,,::; c«::iuo dos limites f1xadJs 

1 

1'º ª nd·• s)l <tu n. s. Dento, to de ensino. 1 3 No.ti e i ~ s 
pelo mesmo Departamento. n.º 549, l.º addar, sala IJ. 

(P~oximo o.o Lgo. S. Bento) 1 . 

.. ,.,._ •• , .. ,, .. ~ .. >··c··"'"""ó"~"+··~"+" ,. ,. .. .. .. .. . s A o p A u L o .
1 

* Foi transfericto para a re- I 
;.,~ ... "/" •• ...... •••··••·• •• •• .. •• .. • .. • •• ~ •• ~ ... ~.~-,~ ,r _ serva o c~i1tra. alln.ir.ante da_ avi_a- 1 

~ J,._ l--, À '~' [ ção 'da Marinha Antonio Augus-1 '•' 
1
. J'r8.flue :,,: l ~~ A Tmpl}ctoria de Obras con- to Schorcht. . 

: . .,. t . " f . t ·i d ,, 1 .,. . ~ M" . , , 1 ia a ._,ccca 01 au 01 za a a ex-. * 0 Ministro da Guerra rece-1 ..,xPEDIÇoES - O canse-
~ armora:rta :~ 1 r,lorar as aguas sob sua jurls- beu commtitlicac.ão de ter sido • lho de tiscal!zação cassotl a 
;~ .SeverÍtzO i'1 ~i~çüo. desenv~lvencto a agt·:c~I- e1éito tnerribto c:Ía cbriirrilsi,âo de I pet~issão concedida. a Alexandre 
,.i ;4( sma,, por . ~e10 de c~llabot""çãb l'edi:>.cção da :ftêvista :arasileita de ; Da_v1dson para real!zar uma ex-
;i 'l'amuios óo m;irmore e :!: i com_~ -~:v:~ªº de ~an~~ e. Pese~ d~ogtaphiá do Instituto. ilrasi- \ c~~--ª Motto Gros~o. Goy,az, 
'•' uramw ;->; 1 ~~ Mmi~tcno da,.~Agiivu.t~!ª· de le1ro de Geographia e Estatisti 0 1 Pará e Am::-.mnas, com o fim d,~ 
~: A Di·. A. ,·nalclo. n.º G0 1, 

1

, \c?do amda as ·~ndªs se1cm ap- ca o major Jusé Litna Figuei- conectar ma. teria1 zoolo·g.·ico; de-
:~ v. ,,, plldadas 11as mesmas Obras con- teclei. · · · -
~ 'i'ei. - 5·25J.Z ,~ tra a secca, s1gJ?,OU uma comm1ssao para exa-
~ ::, PAULO :<>'. j · . · . . , . minar ,os volumes apptehendidos 
i.i · · ·+· ,,.. Foi n0meado para cherlar a · s t · li" Th,·· · 
,.,A·-..· .. "A'· .. ··A·'.~·- '°A··+··+·'A··+···,.,·~··~··A"A • . . ""· Cu tiitn~ênpcao de Recru ·~- . . ... . · h 
: l . '.<>: 1 * Por decreto assignadô pelo ,.,, a ··,, 

0 
.. • • ..••. t· em--·ª·n º8- .. "ª ,,ns - .1g; e au-

v .. v ........... ~ .. 7 .!> .. ~ .. v.,,-•. ~.,~ •• •. ,:,,. •. v.,v .. v.,v.;..:, Presidente da Republica foi re- mento ô C01'or:i~l Armando dê torizou o engeii (!iro Reinhard 

D P 1 d Ü guiada a concessão de férias, e Assis. Mitack . a reaHzar estudos geolo-
• eCTO e r 0 dada ás Inspectorias fiscaes do gicos no Pàraná, durante este 

Ministerio do Trabalho e associa- an"'o, · 

1 B '. * Foram pr!imovldbs, nà pas- " . eai'1S e ragança ções synd1ca-lizadas ª competen- tá da Mai-lnha, a c.tipitão de mar. 
eia l)Rra sua fiscalizaçã:>, e guei-ta O capitão de fragata : 2. I1':il\1IGP. A~AO - Durante 

TI~P.!iwram-se, dia 8; ás 8 ho
ras e íneia, na Basilica de São 
BenLo, exc,1ulas por intenção .. de 
:D. Pedro de Orleans e Bragança,. 
sendo cfficiante o Exmo. Sr .. Ar-
c~blspo. À' mesma compai'eceratn 
numr.:rosos elementos de nossa 
~ciedadc, amigos e admiradores 
ido saudoso príncipe e da Casa 
:Jmpei·ia! do Brasil. 

Decretos• leis 

Viajantes 
De regresso de Poços de Cal

das, passou por esta Capital, se
guindo por avião da Vcsp para 
o Ria de .Janeirn, a sra. do Pre
sidente da Republica. 

* Com de3tlno a Poços de Cal
das passaram por esta Capital o 
governador do Estado de Minas 

1 

Gera.es, o inlervento.r federal to 
Estado do Rio, o general Men
donça Lima, minlstto da Viação 

'. Fui prohlbida no palz a fabrl- e o ministro Barros Barretos, dó 
"ee.ção de succed.aneos do café, 1 Tri\Junal de Segurant;iw 
~nsideranào-se como tal todos 

Helena 

Washliigton Petry de Almeida; a 1 · o anho de 1939 entraram no 
capitão de fragata o capitão de ' Estado sómente 12. 207 linmi
corveta carlos Pereira Botb; a grantes est,àhgeiros, e 112.346 
capitão de corveta os capitães- nacionaes, eos quaes calcula-se 
tenentes. Adher:hàr de Figv.eira e que a metacl.c se tenha fixado de
José Luiz da Silva; foram tefoi·- finitivamente no Estado. 
mados por terem attingido o li-
mite de idade os _contr~ ~Imiran- 1 3. PRó-JUVEN:UDE - Fo-

11tes_ Oct.av10 Tava1es Jatd!m, Joa- 1 ram postas a venda os no
qmm Theodoro Sacramento e vos sel!os de emissão pró-Juven
Isa.ac Tavares Pessoa. tude, de cujo producto destina

se uma parte .a ang~riar recur
N o tas Economicn ".i sas p~ra obras dê· assistencia in

fantil,' 
O j:iresidente da Commlssão de 

Defesa da Economia Nacional, 
criou o "Serviço do Pinho", au
torizado pelo Presidenta tlà Re- Oouilsta os productos torrados e moídos, 

·que se prestem ao prepará de in
:fmõcs que possam substituir o 
t-afó. 

Chegou dia 
vo cruzador 

i publica. 
5 a santos, o nó- \ Destina-se ô Serviço a JjrOtn'.l

norte - americano , ver a defesa, controlle e fomcn-
l
..,.Dr.0 i;;~·;1-·i;;~d~0

-· 

R Sen .. P. Egydio, ,16 • S, 
613)14 - 14 a 17 haraa 

i Telephofie 2-7313 
....... ~~~ 

São Paulo, 11 de Fevei'êií'ol de 1940 

Continuam os 
_eiscursog 

Continuando a longa série de 
discursos pr0nunclados pelos di
rigentes das nações em lucta,. o 
ministro allemão Goebbels falou 
perante uma assembléa constitui
da pelos chefes da :i,ropaganda 
do Partido NacionalsSocialista. 

Accentuou o sr. Goebbels, al
guns pontos do u!Umo discurso 
de Hitler, dizendo ser preciso 
conjugar todas as engrenagens e 
todo o entlmsiasmo da Àllema~. 
nha, para vencer a actual guer
ra, unica prFJoccupação do Reich 
nazista. A vlctoria da Aiiema-1 
nha, prossegue o sr. Goebels, tra·-
1·á uma époc.a de. g.randes pro- \ 
llJ''lssos á humanidade 

Disturbios na 
Irlandii 

ira al~urn tempo, os republfca
nos irlandezfs, vêm creando um 

FRACOS e 
~NEMICÓS 

TOJW.i 

VINHO 
CkEOSOtAbO 
de JoAo da Silva l 

Silveira . 

tiR~~DE tl>RI~ 

Noticias de Helsinskl, ·tnfor• 
marn cjtie n!is ultl1ii6S dias, elé• 
vam0se â l. 500 o rítimêrd dê 
mortbs russ61,, As ttcipàs sovi!!ti• 
eis pertleram tambem 20 tanks; 
além de copioso material bellico, 

Revezam-se os ataques das 
duas aviações adversarias. Em
quanto os russos se esforçam em 

. destruir as cidades aoertaii, os 
aviões flnlandêilis j:itejudlcam as I 
commtinicat;ões cio exercito In
vasor, pelo boriibardéiàni:ênto dás 
estradas de ferro, 

Noticias 

dó Mt1ndo 

1 DESMENTEM - As autor!-
• dades allemãs a noticia, de 

que seria fe:ta uma intervenção 
por parte do Reich, para por 
cobi-o, ao confl!cto ftno-sovietico, 

ambiente de terrorismo na .Itl- 2· MOBlLÍZAÇÃô _ o gover-
glaterra. \ , 

Ainda quarta-feira desta se- no belga .desmente os ru-
mana, quatro explosões violentis- mores, segund~ os ~uaes seria de
siwa,s fizeram-se sentir nas esta- Í cret~da mob1l!zaçao geral. da 
ções de Euston, de Birminghan e I Belgica. 
Manchester. Em consequencia 1 • . .·· 
tlestas explorões, 6 pessoas fica- 3. Pn:E:t'ARAD.OS . - . O prl• 
ram feridas. [ merro mimstfo mpponico, 

A policia ingleza deu grande Mitsu Masayc-nai déclàrou qt.té ó 
numero de buscas, durante toda [ governo . jap?nez ,está P:eparado 
a semana, para apurar a res- I para assttmL tttna attitude de 
ponsabilidade destés e dos ante- muita firmeza em !'!)lação aos 
rlores attentados. As usinas de l 1!Jstadqs Utíldos. 
electricidade e os pontos princi-
pàes das ,,Jas fetreãs, · fotàrii 4 . PRESSÃO .... Os jornae~ 

italianos !rtsistem na affir
mativa, segundo a qual, a Ingla
terra exerceria grande pressão 
sob.re a Suecia, fazendo com que 
esta déf!na melhor sua attitude 
eni i"eláção ao caso da Finlandia,, 

guardados. 
Fotam presos, dois .. irlartdezes, 

comprornettidos ·nds at.tentados. 
Apesar elos nume~osÓs· pedid:Js de 
clemencia, dirigidos ao govetno 
inglez, por toda a I!-1ahda, os 
dois tcrtoi"lstas forám · executados 
no dia 7. Reina gra.nde agita{:ão 
em Dublin, 

;Conflicto russo 
fit1landez 

5 POSTO A PIQUE - o na-
•. vio petroieiro inglez "British 

1 

Counc!Uon" foi posta a pique no 
Mar do Norte, . 

i 6 . EXECliÇõil:S - O govemo 
; • polonez, com . séd<' na Fran-

;:a, communiwu, que 138 polone• 
ô exercito russo, aindà n!iu I zes foram executa.dos pelos na., 

clesespernnçado de r::imper as for-1 zistas. 
tiflcrtçõcs flF1landezns, attacou 
serh cessar, e em massa, a linha 7 BLOQUEIÓ - Partiu do 
Mànnerhein. ' Rio de Janeirn o navio a!• 

Os communicados do governo lemão "La ôon.m.a" repleto de 
finlandez ar.nunciam violentos viveres e disposto a romper o 
combates no isthmo da K.arel!a. bloqueio alliadc 

No lago d• Ladoga, apesar das 
J)8QUenas esci:.ramuças que se re
gistram, o grosso da tropa sovie
tica está iinmob!lizado. 

8 GRf:VE - T0, m;~ou a gré~ 
• ve cios jo;·n-es ~··i1enos. vol

tando todos clÍCs. is -~·,,~c~o. 

E X T ·E R I O R! I~o:roismo de ~~-..,.__s_a_-

A.PRESENTA AGORA 
"O INVENCIVEL'' 

§ VALVULA$ ONDAS CURTAS E LONGAS. 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE TODO~ 

• 
Pecam demonstrações sem compromisso a 

AMERICO NICOCATTI 
.~~ Ramos de Azev~o n.º. 18 - 1.º anda.r 

-. lfl'~Mt~;i -

1 
Guer e.batidos pelas baterias anti-ae-, cerdo:te francez, ra no rea3 germanicas. . 

1 
QCCidente Nos mat.es, deve-se registrar 'n O_ sa~·gci:to Je .. :.oln Bonis, cnefe l CoractO coni. a 1rlect~ma militar, 

'que nn ultima semana foram CL l,m. ,Jos,.o avançad? de C!ock• Els !i ol'dem do dia do rciti· 

l 
Sén'1 nenhuma altêração, trans- afündaàos 14 haVios. sPmh fl Jrt- ha:•,. foi 5 urprchellctido com a mentó: 

correu mais uma semana c!c glezcs e 6 neutros. Diversos na- i su_a patr:il-ha por ~1~ grupo ini- _"O co1·01wi ""ª" ào conheci-
, gUtrtà nó· front. ôs allemães 1•ea- vios aliernães foram apresados migo q:ie se approx,mava prote- mento do regimento a conducta 

Iizaram os hrtbitua<:'s avart<;os de · fJ •• - • """mi<i~n e pela. neve. bt-l!hantô do ~ttijjo dê combate do 
. . Nos primeiros dias desta se- Elle foi o primeiro a ser fer1- s·e:<>unt!o bat"lhã", que· s"b as o·r-

patrt.tll1as d e reconhec!merito, f · "' " v u . mana o1 ao fundo, depois de ser du, _,_.~ '""ª ,,:ran.ada cortou•lhe de11s do sa1·g··ento Bo·n:'~, de·re·n• 
mórmente n& região do !tio Blies. t d d · " · - "' orpe ca o, 0 navw i!Jglez Boa- a mão direita acima do punho. deu. ho dia 25 de Novembr", o 
Dizem os ft:encezes, que todas as verburn". Foram salvos 76 tri- M f v 
inventidas dos adversar!os fora!n esmo erido, commandou. a de~ 1 posto de Orosbliederstroff, Apt'!• 

pulantes. f · d i i 1 contidas. csa e respon e.~ ao . n migd. 1 i;ar do violento fôgo de artilha-

i Os frattcezés, pbr sua vez, man- O navio norte-americano "Ni- . Quando (:;Ste Ja bat11t cm re• ria e das metralhas, ôs sete ho• 
masha '•, pot motivos que ainda tll'ada, llttia expies.ão de grana- mens que defen· d'-m O posto, "u-· tiveram um ligeiro fogo de arti- l "' " 

·iharia no s,êtór do Rhéno. No não se ·conhecem bP".1. encoiltra• da lhe fere a mão esquerda e ooram com as suas granadas dE 
Sarre 1·egistra0 se tambetn corta se eni /Jpêrigo, tres de Sétts· cmnpanheiros tam- i mí\c, · O inimigo em fuga, apésàl 
áêt!Vldade de patrtilhas alllat!.as. Contmuam as guerrilhas aereas bem foram fel"ldos menos grave- 1 de sua superioridade munerica, 

Os commnnicados ·dilitt'ibtíidos da aviação do Fle!ch, conti'a as me.,te. · 1 dando a.ssim um exemplo de 
pelo Reich dão conta da quéda costas da Inglaterra e Mar do O sargento Jean Bonis é pa- energia e tenacidade, Quatro dé• 
de 2 aviões frané.eMS · no solo da Nort.e. Os rc. su.lta. dos destes .ata- J d~e. Quando começ. ~u a guerra, -j fénsores do posto estão f~ridos. 
Allemanha. Os aviões teriam sido ques são contradictorios. eia alumno do Semmario Saint· entre elles o se.rgento Boms, ===============·=:::·:'-·::-_,.,_ ... -.... "' .. ..__ ..... -:."é'.--,-:.':-·.:.·· .... ··.~-:::::·==·=· J_acques, Que p~·epara missiona- Seu. estado de sattde é sàtis-

Indicador c . t10s para as di.o~s francezas factotlo e recebêu a medalha mi• o mm e r e! a I do R!~iI~ido com os seus eom- . Jitar no dia 28 de Novetnbro 
panheiros ao · Hospital de Mor- · Estes exemplos que são os mais 

o 

ACCESSORIOS 
pnra automoveis 

MELitOR SOR'Í'IMÉlNT0 
Importaçã.o Direct~ 

ISNARD & CIA. 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 

hange, recebeu a visita de sfm honrosos éió 4L0 regimento, dé
superior, ·Pe. Umbticht, que .o én- Vem ser ifrlitadó por tót1os, càeo 
corttra a sorrir, após a interven- o exijam as circumstancias," 
ção ciru.rgica. Ox.alá betts recompense sacr1-

Um de seus companheitos não ficios como este de seu jovem e 
pôde resistir ao desejo de refe- ·heroico ministro, que sacrificou 
rl1·-se a sua bravura, realizadora a sua vocação ao serviço da 
da resistertcia que não deixou Pattia! 
cahir nas mãós do inimigo, nem Que estes sacrificios sejam o ==============::::::: ,SORTIMENTO VARIADISSIMO munições, nem pr!sioriélros. p!'eço da victoria e da -restaura- -

lmportaçll.o Directa "Eu estou radiante - escreve ção téligtosa dà França! 
AVIAMENTOS 

para alfaiate~ 

STOCK COMPLE'!'O 

CASA ALBERTO o 'Pe. Umbricht ao commandante 
LARGO S. BENTO N.• 40 do satgento Jean Bonis - por te·r e pr"'pa· g· ar- 0 

set elle um seminarista, e eu po- . u 

CASIMIRAS der falar da impressão profunda 
que produziu, e continua a pro• LEQIQNARIO 
duzir em todos, desde o ~u ge-

A:uvora - Pri-ntex - Pil'itub'a neral, medicas e enfermeiros, até 
. CAS:A ALB·ERTO i Nacionaes e Extrangeiras ôs seus camaradas de "front" e 

CASA ALBERTO enfermaria." ~· DIV& l>E . TODOS 
>:'.,iO.a~~:· 1h~ .. ~.,..:;;~Q .~!-__ J.Jl,~ ... )?.•.--_~;ct;m :.N..Q .4'lJ.,· P,~::!l~@::l39.m§.~~.-

l 
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federacão 
lil 

Muitos estarão, huje, em pk- . C?ecOD'iÜfJtnd@ 0 ú"C'S:J',ZJ 6.i© Can'liaital I Que cspectnculo co~sohlc1o• ! 
na Quaresma, reco1·dando o s~,1 · Como estas almas vir5\'ens sou-
Ca rnaV,i,l... Uns dirão: - At'i, E como foram ellos pr0atgos: :,ompre que procurá.v:imos 011 • i he:-am :-epAr,u as offensas qt1c 
na!, tive ta,ntos gastos. fol'am- q,,a,ntas ho,~,s de pr,,gaç-ão ctio,- 1 vir as àirigcntes cónb:>,vam-110s l\osso Senhor recebeu n,a a'h
ee -minh<a,s economias accuinu- ria, semee.ndo a doutrina sttbl'- estas a opt;ma impressão qne {.s mos!)hera ·malsã do e-ar-naval 
1adas, durante ,um anno e .. - tão me de nosso- Redemptor ! D.e-1 F,lhcts de Maria causára a pú.la- .pagão! 
ephemero foi este .período d·J poi.s, que longa ·pe,·1nanenc1·a no . vra do preg,.,dor. Toda ?, vez que Quando, depois de uma noite· 
goso... t:-es dias apenas!·.· confessionario, na colheita doJ l10s dirigíamos ao Padre, era este de sa.crificlos aos P'-'S de J0sus 
Outros l!amentarão a. falta de fructos (lo Santo Retiro! Com01· qnem se .mostra,,a satlsfeitissimo Sacramentado, ia,lvoreceu a Quar
GUécesso: - Tão pouca. gente nos nos encantou a granrleza espiri- com os fructos que colhera. In- la-Feir!l de Cinzas, quando s,·ou 
"-cordões", tão .pequeno foi o en- tua] desses, mirusL·os. d~&ºCS Í v;:,,ria\'elmente, falando ás reli- a hora da pa~tida. r:0m que 
thusiasmo para tão- grande sa- operarios elo Senhor, tão pouco~ 1 g,os,as óa casa, manifestavam ~aud-a.de daquel!es tr.(>menlos fe
cr:lf.icio ! .. , Quantas noit,~ de pana a g~ande mes'se ! 1 ·,urn a santa alegria que t·rans- lizes iam as moças deixa.nclo <• 
ensa.io ,pa,ra esse prazer de algu- E ,como se mostravam e,legr~3, Lurdava de seu· -coração, sentin- re,~into onde haviam gosado,. du-
ID8:S hora,s ! · •, :l"-pois de tão duro trabalho! To- dO·Sê cooperadoros nessa obra rante Ues a;,,$ a doec compa-

Out:-os, que sebtem o abalo Ja jos manifestava,m-nos a gr:.nde maravi1hosa da renovação das nhia do Mest re! 
saude, em consequencia das -X· satisfação .pelo bem· imm,.!'.so consciencias ,e do aperfeiçoa- - Ox,a.lá f.)ssem mai~ longa5 

travage.ncias nocturuas, não·t~:n que propor.:!1onava1n as alrr.a.:;, mento moral &a. nossa juvent .. - a~; hcn·as ! 
saudades do Oarnaval e aflh- purificadas ,no c:·yso do con c's- de. E ce.-da uma nos contava OP 

gem-se .com a molesti~. que ox ~·onario, renovarias, robuste,·i- •prodigios que se operavam ias semp:·e aqui! 

1 

1 f , - Pudesse.mos .p e r rn a necer 

afa:sta do trabalho! das du,ma energis1 nova para a~ 1 almas. E' que, talvez, -condu;:'- - O' quem nos dér,:,, um reti-
.4..quelle..s que são das nos~as novas lucta~ da •11da ! das, piedo.sEi mente, pelas Fil.ca·s r~1 d Seis 1ia~ ! 

fileiras e desertar<Lm, por alg-t,n.; Como nos edificou o despn n- 1 de Maria havie, ent:•e as I eti- - N l' mel ho: .•a f•! 0ta, vamo• 
Qie.s, para segui·r o mundo "cCY!1 <l.Jmento d-:! iantas jovens qu2 t·üntes .creaturas afastada:s dr,, no> r·1nbora ! 

E'itêis e ou:..1".t~; er.3.m aR excla .. · sua,s pompas e -suas ob:-as" esse~ a::ceitaram um colchão sem lti- Nosso Senhor que acabara;m cho-
.que pertencem ao -rebanho ,do lo, para.·s-~rem -admitUdas aos «-ando suas culpas no trfücna) maçõe;, que se ouviam po: to:l-.t 
Senhor, ma.-s que se afíastar-am santos ex-erci.cio.~ espiri-tuass ! E da. pemten>Cia e voltand'J ao 4 par;c,. 

S CASAS 
que dizer daqu-e-l!as que empre- mundo ,purificadas e fortalecidas. O Retiro foi .pare, todas, er;pe. 
henderam longa viagem ,unica e -pela graÇa. de Deus. -cialrnente pa:,a as que Ô r-:zeram. 
:exclusivMnente por causa do ==============-: ·pela l}J'-i-meiro. vez. um verdade!-

~·,1 n-to reti·ro ! ro pi,eludio elo Céu·. 
effi prestações Em toda a. .parte, .encontrá:n()s N.um collegio, visitando cq 

·ordem, espiTit9 de obedie'!da, clormitorios, encontramos na 
RUA DOS TRILHO.$ 

ns. 196, 206, 208, 210 e 212 

ALTO DA MOOCA 

Em exposição hoje e :toda a 
semana estes lindos sobradi
nhos contendo 2 bons dorm!
torio~, grande sala de jant'.1-r, 
hall cozinha, banheiro, jardun 
e quintai. Optima occasião. 
Pechincha:, 24:000$, entrada 
3:000$ e o restante em longas 
prestações mensaes. Ver e tra
tar com JULIO, corretor de 
immoveis, no íocal ou á Rua 
São Bento, 290, 6.0 andar, sa
la 14. 

:Dcatamento á pab.vr.a ào Paõ-re, maiorià das ca:mas um .g.re,nde 
. respei.to e:os mandJa:dos da di.rl- là.ço de .papel de seda ,a.zul. Ex-
. gente. Por que ~·.ecommendasse- ,trànoo ,c-a:rnava!l ! Ena o signal 

<mos •na.--casa eom que estivem.os, que as .retira,ntes davam á Irmã 
na ultima noite, descida silen- vigiUante ipa:-a que •lhes Inter-
ciosa <los dormitorios .pare, a. rompesse o somno e. as cham&.s-
adoração, surpreendemos moça~ se para e, Adoração Noctur-na ao 
cdçanào os sapatos á .porta qua- Sa.nti-ssimo Sacraimento, exposto 
s' da Capella., porque níi.o ,Jese- na Ca.pella .. 
javam :perturbar o somno daH · Numa outta casa, um grande 

1 
que •as ha~i:i.m precedido ou q,1e, .....,,.......,.~ rosario d-e velas ac~esas d ,sfí-
&s succ •derhm. no piedoso excr- lou,. •religiose.me-nte, no c:-e:pu.scu-
c,cio da hora santa. E quant'l.s ~fflft~ft'l'l?.~!ll'ft~iP!P.~ · !o do ultimo dia, peh:s alame

. nlma8 generoRag p~ssa1•.1.m cm INIJfft~~~~!,.ffíl~I I tias largas do jardim, .horrena-
i vigillia a noite toda! geando Nossa Senhora Job a in-
l Um f1.cto inte~essante mere-ce IIIDIIIIIIIIIIIIIIM•~a1a11111iai• ' vocação da Virgem da Co,:,.cei-

:.---------------' ·: ocr registrado: 'ção .A;pparecida, 

CASIMIRAS . . . . ' DIN~ 

nos ina1s modernos pad11ões t S. encontrará na · 

BRINS E 

LARGO ~. BENTO N.0 10 :i...JA FREI GASP~& N.• af 
Phone 2-2336 .Phone 4-4.'7S 

SÃO PAULO S A N T O S 

·, 

e o Pastor e se embrt-nhara.m n , ·, 
sc--:lvas do ,pecce..do, esses, agora 
fc-ridos no corpo e n<a. a,lma, sen
tem os :agudos espinhos_ dü :·~
morso .. , Lamentam o· tempQ 
perdido e er.vergonha.m-se <l~ 

==============::::::, =========:;:::= ==========-===::;:=========---. 
Palr.y11r;flfu""""p,., bVJ a, lí~ dum officiai· a-os • • 

retirantes • • marianos. 
sua attltude dura11te o triJ,:c, Ao terminar o Retiro ê'/Iaria- 1 A ore:ir. paa-ã de. um tr!Cluo respirar ctis~ipfma onde se vi-
car.navalesco... no, levado Ú ef(eito no Quartel diabolico converteu nossas ruas i ,ve pela PA'I'flIA e pela OR-

A alegria enganadom d-~ nl- do Batalhão de Gm1rtlas, o,; con- ·1· e praças em uma bacanal. A· DEM. Aqui, meus senhores, 
guns momentos foi agora suhs ,i- , gregados rntirantes, tiveram a parte sadia dos christã.os pro- tudo .. é monotonia e regula
tuida .por ,um tedio immens.o, po:- sat.isfaçã.o dê ouvir elo l.º Te- curou asilo nas casernas fugiu- mentos. 
uma tristeza i,ndefinive!. · · nente José Simões da ·sjlv,a Mo-1 do ao imperir, de ;\,lessalina e Na caserna, respira-se uma 

Só pe.ra os que souberam s?n- raes uma aílocução desvan,,ce-. reunindo o seu retiro espiritual athmosphe.ra pesada de disc!
:1fioal-o, o Carnaval não de,x0u dora (i(l. quai são as palavra;;! ao perpetue, retiro militar; pre- plina. até os passos sã-O con
:emorsos, nem tristczas. abaixo: i firiram. ao 'ether perfumad0, tados e a voz metalica ,le uma 

Tive-mos a ventura d<: perco:-- =====================.::::========= corneta determina ,a hora de 

~:r ;:~ii~:1,in~:1;:3.t:~~ ,.;:;1~::~1~ li feriorti~1!1 r~(' Pm11~~!f1r:f!UlS ~~:_;,,rkm~«-' lr~~.~~t~-s:a:ºr!~e%~:. d~ ~u; 
~etiros cspi:-ituaes . !lurant~ os ti r.'. Ú t :J LJ~ IJlMüü ~~~(Ht~lr fü~; ~t~l~J.) trabalho e o silencio da noit"!. 
<P&s cm que o munno com seu3 ilJ ~ il ., • 

1 
______ Aqui tudo é uniforme .até ,l 

fu1guedos peccaminosos offencleu simplicidade das pal,avras .. Nes-
a magestade i.nfinita de Deus. Ccf.:;·o c'o C·arnaval ta casa não pontificam sabias; 

E que vimos? 1 f 
Espectaculo v,,r1ad-~lran· ente I alamos a linguagem simpl-3s 

consolador! Por amor de ,Tesu~ Com o brilhantismo que carac- Retiro de 1940, ~.miram-se .na que O povo entende, a lingua-
Christo, jovens Filhas de Mai ia teriza as realizaçées da Fede- Cathedral em construcção, onde gem não estudada, sem reto
refu!')a.,:am-se á s 9mbra b~mf>1. ração, realizou-se o Retim An- foi celebrada a Santa Missa, pe- rica e ao aloonce do home,:i 

11 · h nua!, que este anuo contou com lo Exmo. Revmo. Sr. D. José oriundo das mais modestas ca-zeja dos nossos co · eg1os csü o-
Jicos onde .puderam b<'ber a. pa- a presença de cerca de 5.000 con- Gaspar de Affonseca e Silva. Es- madas soc!aes. 
lavra de Nosso Senhor Je,rns gregados. ta cerimonia religiosa contou com Antes de dar inicio ao meu 
Christo, derra-mada, generos-~. Conforme já é do conhecimen- a presença do Tenenl;f) Armando tliema que1·0 dirigir uma sau, 
mente, :pela: bocca cios -Revr)10s to de nossos.leitores, 11 eram às I Salle~. representante ··do s1;. In- dação ao clero aqui represen
prege.dores. turmas de retirantes. De todas terventor Federal, que se encon- tado pelo Revmo. Pe. Arlindo 

estas, as mais num,erosas foram, trava ausente de São Paulo. Vieira, illustre membro da 
a da Immigração, com 1.300 ma- Após a Missa, o • Exmo. e Companhia de Jesus. Quero ex

N. oticias do Interior rianos e a do Lyceu Sagrado Revmo. Sr. Arcebispo Metropo- ternar minha admiração e reil
Coração de Jesus, com 1. 016 re- litano felicitou a todos os ret!- peito de soldado e minha grn-

JAHú 
Em reunião realizada no dia 27 

de Janeiro p. p. foi eleita a no
va directoria da Congregação 
Mariana da Parochla de Nossa 
Senhora do Patrocínio, para o 
anno de 1940, ficando assim 
constituida: 

Director: Revmo. Pe. Francis
co Serra; Presidente: Rubens 
Rodrigues; Secretario: José Con
tador Netto; Thesoureiro: Mar
colino Dias de Freitas. 

tirantes. rantes, recommendando muitissi- tidão de brasileil'o ao homem 
Alénl turmas organi- mo aos congregados: de ,batina; lembro-me que ·foi 

,.:;,das p~ia. Federação, m11itos 1) A preparação do Con- um sacerdote catholico que 
congregados marianos participa- gresso Euch.aristico Nacional de acon:ipanhou a arme.da de Ca
ram das 6 seguintes turmas par- 1942, a rea\izar-se em São bral e baptizou minha P A TRIA 
ticulares: Paulo. em Porto Seguro. Descoberta 

santuario do Coração cte 2) O auxilio ás Obras da Ca- a nova terra o colono preten• 
Maria; thcdral de nossa cidade. dia fa,zer ào aborlgene sua pro-

Santa casa de Misericordia; R.eferindo•.se aos congr(jJados prieda!le exclusiva, degradan-
?enha; presentes, disse o representante do a sua qualidade e dignidade 
seminario Central do Ypi- do sr. Interventor: de homem á de uma siml}le3 

ranga; "Dessa mocidade é que nós cousa, que se podia vender ou 
seminario do Verbo Divino; precisamos." E accrescentou: permutar como saccas de fei-
Chacara de São Bento. "Da outra, da que fez o carna- jão ou matar como' carneiros; 
Quarta-feira de Cinzas, os val, dessa não te.mos necessi- naquella épo'ca o g"entio era 

congregados que participaram do dade. '' · reduzido a escravidão -e a fa-

muia 111ct1gena passava por to· Depois do assassínio judicia• 
dos os horroces reduzida á obe- rio commettido contra .. o,·HO• 
diencia mais humilhante, a fer- MEM-DEUS, os prim-eiros,· 
ro e a fogo. Poi quando appa- dhl'lstã:'os multil}li-caram-:a im~ 
receu o sacerdote catholico co< gein' · ·da CRUZ nas catactim
mo um anjo tutelar protector bas. Diz Tertuliano qu.e; 'seí
d·a massa inculta e comb,ateu gundo um uso já antigo-no seu.,, 
corajosamente o a.buso, prote- tempo, os diseil}ulos de Jesu3· 
geu os fracos, minorou as pe- c11.1,isto traçav-am sohre si, en1 
nas e remediou as mais duras diff-erentes occasiões, a ima-
injust!ças. Poi o sacerdote ca- gem da CRUZ. No seculo IV. 
thol'ico que ensinou as primei- a CRQZ apparece nos· monu• 
ras letras e, minha PATFÜA.· mentos e al.tar.es e é levada em 
Foi um bispo cathol!co, D. Mib-: triumpho nas proci-ssões para. 
cos Teixeira, que, em defez:t que o publico conheça o lni1-
do BRASIL e da RELIGIÃO, trumento da R-ed-empção. 
substituiu a cruz pastoral pe1a A partir dessa época o pres
espada, a batina pela farda, tigio da CRUZ sobe cada v,,,1 
escolheu o melhor elemento do mais -e as nações criam ordens 
seu rebanho -e correu a eu- honorificas e de cavallarias sob 
frentar os primeiros elemen- o patrocínio da CRUZ. Assim. 
tos hollandezes que aportavam, é que vamos encontrar a Or
vencendo-os momentaue.amen: dem da Cruz Bran<:a em Tos• 
te, ainda que, pela despropor- cana; a Ordem da Cruz Estrel
ção de forças e pela jmpericiá !ada na Austria; a Ordem da 
de voluntarios; viesse a ser sa~ .Cruz, de. Ferro na Prussia~ a 
crificaclo pelas tropas invaso-,P .. r_d~m .d~ Cruz de Ohristo no 
ras. . Vaticano; a ·cruz Commemora-
B RAS I L TERRA DE SANTÂ tiva na- Prussia; muitas e mui-

, CRUZ . tas outras que seria longo enu-
. :nerar é,: finalmente a Ordem 

Este será meu breve thema. do Cruzeiro do Sul na nossa 
A CRUZ corresponde a Uffi'.l, querida PATRIA. 

forma geometrica muito sim- Conh~ço paizes nascidÕs PS· 
pies e a sua origem perde-se la argucia das diplomacias, Clll· 
na noite do tempo. Na India tros que são filhos da habilicla
ficou como o signal symbolico- de egoística d·e um aventurei• 
religioso do fogo sagrado, to- ro qualquer; ainda outros con, 
m.ado como potencia superior quistados a ferro e a fogo, pi
e origem mesmo do, vida, re- sanda-se impiedosamente os 
presentando as duas peças da càdaveres dos verdadeiros do
CRUZ os dois pedaços de ma- nos da terra, incendiando-se 
deira que_ eram friccionados pa· templos e violando lares para 
ra produzir o tume. No Eg~pto a ):ni'pJanfar- um domínio odios:i 
CRUZ era symbolo da immor- · , · · ·,,.. .,,, 
talidade da alma.. (Conclue na ultima pag.) 
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Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Bus. Q.u.tntino Bocayuva N. 0 54 
3,0 - Se..Ja. 323 - Te!. 2-7276 

Dr. MHton de Souza 
Meirelles 

Rua Qum-tJ.no Bocay,uva N. 0 51 
- Sala 319 - Te!. 2--0035 

----------------
Dr. Vicente ,Melillo 

'lndic 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Constant, 
4. 0 and. - Sala 38 - Tel. 
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Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

r 
DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa 

culdade de Phai,macie, e Odon
tologia de São Paulo - Ciru:-gií\.a 
Dentista diplomado em 1914 ::-

Rua Benjamin Const,amt, 23 - Ex-dentista do Lyceu Coração rJ" 

4.º andar _ Sala. 38 • Tel. 2-1986 Jesus - Especialidades: Pivots, 
Sé N.0 3 ,.... 2,0 andar- _______________ Corôas, Pontes, Dentadura., 
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. GYNECOLOGÍ:A 
· Arnaldo Barthoiomeu 1 . 

Cirurgião - Dentista· - Radlolo· HQMEQP A TH}A 
glsta · - Pela. Escola de Phar-
macia .e Odontologi-a de São 
Paulo Clinica Dentaria, em , Dr. R_ezende Filho 
geral - Raios X - Diathc.rn1ia 
- I>nfra-Vermelho - Coo.g,ukl.;ção 
- Trans-illumi-nação - Vi-tali-
dade .pulpar, etc. - TrabalhoJ 
por cartão, hora ou orçamentos 
Ru,a. Martim F.rancisco, 97 

Te!. 5-5476 - S. PAULO 

--...:.--'·----------
Lf::R ·E PROPAGAR O 

Cons.: Ru.w Senador Feijó N.º 
205 -,- 7. 0 andar - Te!. 2-0893 
Das 15 ás 18 horas - Res. : Rua 
Castro Alves N.• 597 - T.el. 7-8167 

ENGENI-IEIROS 

Dr. · Barbosa de BarrOII 
,. ' -

• Cirurgia - ·mol-estAas 1.e senbo
,ro,s - Cons. : l'wa. Sen,a.dor 'Fe:
jó N.• 205 ~- 2. 0 - Predio Ita· 
querê - Te!. 2-2741 - Re~. : 
Rua Quintlno Bocayuva N.º 3q 
Tel. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e da-s 14 á,s 17 - Sa-bba.<los 

das 10 ás 11 hora& ' 

CLINICA GERAL 

$aliai 13 anatomi·ca.s e· sem abobada pa-
Dr. Francisco P. Reiinão latina - Consultas: Das 8 ftfj LI Sfti f 4 

Di-. Paulo Moretzsohn de 
C~tro 

Hellmeister 12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: " LEGIONARIO " 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arclútooto Dr. Celestino Bourroul 

Rua da Qt'.itandà N:• 139 - 2.• Rua São Bento, 224 ·- 1.• and. 
_jj.,Jlda,r_, • .~. 2-6769 ". S, PAULO .• Sa,la 3 • -'.I'el, 2-1543 - S. P-4.VkQ, 

Rua Direita, M - 2. 0 andar __ 1 TIS_ 
Sl!Ja. 7-7A - Res.: AI. Barão d, 
P,lrac.c.lcaba. ~ s. P 4 VI,,,_Ó 1 

UQl,N . • 
11' DEVER DE TODOS 
OS C A 1' B .0..1,Ji,1 __ 0 ~ 

A rchitedura religiosa, 
1·esi.dencias collectivas 
CibllrQ Badaró N. 0 

s. Ji'~lJLQ 

coHeglcs, Residência: Lar.go Sµ.o Puih 
- Rufl N. 0 8 - Te!. 2-2622 - COM.; 
ftA•. Ru.a 7 de Abril 235 - D.a. a 

ÚS 5 horas. 
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!'A_ íiii.nün.ciadà . creâéão de um n.al'ico inter-amencano e um 
novo esforço· 'desen.voiv,ido ~los I).Otte~amer:i:eanos no sentido . de·· 
:unificar o pensamento .politlco das Amerieas, contra os perigos ANNO. XIII SÃO PA-0LO, ·11 DE FEVE·REIRO D-E 1'MO 1 NUM. as-, 
:externos. . 
· Os esforços desen:v:alvidos nesse sentido encontram ultima
mente grandes tro~ços d,Qs. dÓi,s lad':)S: tanto das correntes favora
veis aos soviets,>como das· sympath1cas: ás . extremas oppastas. 

Durante muito 'tempo o · go.v.erno áe Roosevelt o1h-ou com ,tole
rancia senão com agrado, os prog1·essos 'do commun'ismo nas Ame
ricas. ' Seu successo ·no Me-x-ico foi devido, em gr,ande parte, ao 
bafejo yankee. . 

Mas, depois, a politica. economica do presidente Cardenas vem 
dar as maiores Cio_res · çle, cabeça aos- productores de _p_eti:_ol~o. E nas 

.cotre-Írtes· an:ti.:-conu:nuriistas' do ·Mexieo os ma,-gnatas,:nao en~n;tra
'ram a mesma · faQili$,de em por a seu soldp ~9r-!.:as sufflcientes 
para impor sua vontá;dé, como nos tempos de C~i1es. 

Drimante C1nf:ir11açã1_j~~u: 
'ao fracasso do1bloq,ueio,· pre

c.onsiste:m Oi 

a Absti:nencia 

Quando afina1 Hitler. e -stalin Sf: cenfr,ai;er~izaram, os norte
americanos vieram a. encoptrar . inimigos . onde Julgam~ ter pre
parado os-·melhores a,lliados .• çon~ra o naztsmo. E verific,aram ter 
semeado tempestades. . . . . t- d 

A famosa uniêrâde ' amerfoana vem soffrendo desde. e~ ao ru es 
golpes, a ponto de não ·se conseguir, sique_r, un::a unan1:ffiidad_e para 
0 protesto contra a criminosa, e barbara mvasao da. J:'mlandia. . 

Por outro lado ~as divergencias têm se trad~z1do eroi .atti
tudes de maior sympathia, por pp,rte de outras naçoes_ americanas, 
ou ·,francamente pelos nazistas - como no e.aso do p~e~1~ente Busch 
-da .Boliviva, que parece ter sido afinal 11:vado ao s~c1dio por se'!\> 
:proprios crimes, ou por uma politica de independenc1a co!ll relaç~o 
aos Estados Unidos, que vem ,a se traduzir numa maior possi-
bilidade de influenciai· _'<ias direitas. . ,. # _ 

Apesar de todos . O$ esforços, os norte·-amenca1;1os nao canse 
guiram levar a bom tei;mo as negociações c?mmerc~aes com a Ar
gentina, 0 que só se explic.a por razões polit1cas!. pots o Brasil, c:;m 
muito menor esforço, chegou a uma approximt1;çao total, apesar t°s 

uitos recalcas exisrerltes. E não eram estes ~e pouca mon a, 
,m. P além· de antigos concon·entes no commer~10 d(? matte, to!l,o 
:J>OlS que . d concorrer com a Argentm.a na producçao ~~o:~s i~~~e~~~h>ae~ productos, em que temos grandes possi-

,bilida~es: a ~rne e O tr~t~ a lucta politica travada pelas for-
Ve-~l:· assim, cl;{~f a unidade total das Americas, já econo-

ças pol!t1cas_ para e 1
. to do lemma- de combate a todos os 

mica, já politicamente, em rno 
:extremismos. 

rruavras du11,unata11s retirantes 111ari~ 
' 1 # d 7 a pag·) elo e o preto sentem-se tao ir• 

(Cone usao ,._ . . , mãos como em nenhuma outra 
e inseguro para os prornos do- ,parte do mundo s-e hão de sen 
minadores. .tir os representantes lle raç2-s 

Nenhum outro conheço aléD:1' tão div-ersas. 
do BRASIL, que t.enha nasci- . -Chegainos~üo annó. de 1822 
do junto ao ALTAR. . uma nova nação independen-

E' m_uito nosso conhecido ~e a.pparece perante O mundo 
aqueBe quadro de. Porto ~egu, civilizado; é uma nação chris
ro: de um lado a IJUmensi~ade tã e uma CRUZ encima a co
azul do oceano,_ co;m um gigan- rôa do Imperador. A Igreja é 
tesco manto llqmdo, atestan_- unida ao Estado. 

·visto por esta folha 

No cliché acima vemos o monumento erigido, em Londres, á 
Rainha Boadicéa, figura lend!lria celebre pela fücta que sustentou 
contra os :romanos que inv.adira m a velha Albion. Ao fundo vê
se o "Big-Ben" na Torre do Palacio Real de Westminster, 
séde do Parlamento britannicco, dois monumentos evocativos do 
paderio inglez, que uma política sinuosa ameaça lançar por terra, 
como o artig-0 de fundo deste n osso numero justamente observa. 

·do a grandeza do CREADO_R, Amaniiecia O dia 15 de No
do outro.º verde-eseuro ~a im- vembro de 1889. Novo regi
;me~a ~ ignore. floresta virgem roem. Novo governo. A Igrej'l. 
qnasi t~o vasta como o oce~- foi separada do Estado. De
no; ~ncmando a enpula,,-de, ~.:ml clarou-se que a nova forma de 
do firma~ento, _ e, cowo Pl:lfOÍ governo era laica em materh 
de tudo isto, UM , FRAD~ RE- religiosa. Vã tentativa. No seu 
ZANDO MISSA AO PE DE Jaicismo a Republica Bras-ílei
,T OS C A E _ MONUMENTAL ra não se esqueceu de collocar 
,CRUZ DE MADEi~A ERAS!- uma CRUZ de estrel!as Ra sua 

LEIRA. Era º Brasil que nas- BANDEIRA. Era º symbolo da Um, -a bolsa ..l-::, e, ~·u-1 Or-d'e_ nação debaixo 
eia! Fé irmanado ao symbolo da ~ Ol. 

o BRASIL faz parte domes- PATRIA; notae bem, senha- dos para o Cl~ro w de ohuzes 
mo continente descoberto por res-! Uma CRUZ de cinco es-- • dº 

:Ool-ombo, e Cabral profes~va. trellas como querend-o syboli- lfl. 1gena A cidade de Mingpo, durante 
·a mesma crença da-queil-e d-es- zar as Sag:raclas Chagas! E se quinze dias, foi visitada por oito 
cobridor. Assim é que ,a arma- faltasse essa. CRUZ não falta- A sra. Callori di V!gnali remet- raides de aviões, que jogaram 137 
da luza recebeu as-bençãos em ria aquelia que brilha á noite teu ao Sober-ano Pontifice 24-.000 ·bombas. Apesar do perigo, o 
largos gestos de D. Diogo de no nosso f-ir-mamento ! liras, para uma bolsa de estudos Grande e Pequeno Seminario 
Ortiz e o symbolo da fé estava Brasileiros! Podeis elevar a favor do Clerô indígena, em continuaram as suas aulas. S, 
l'epresentado no estandarte do vossas preces ao CREADOR na Exa. Revma D. Defebure, e. M., 
chefe como a r-ep.etir: "Com certeza de que lá de cima 000_ memoria de Pio XI, o grande tonsurou 11 alumnos, ordenou um 
.este s~gna1 ".en<lerá-s_"., : verão bençãos. Esta é a TER- animador das missões. Esta som- acolycto, e um sub-diacono. A 

Corria O dNL ,22 de Abr,il de1 RA DE SANTA CRUZ! ma foi conseguida com as es- missão felizmente nada soffreu 
1500 e a maru-Jada de· Cabral "'""n BRASIL que herdamos . - com os bombardeios, mesmo as-

p h "'"'º molas dos indigenas da mtSSao s1·m f"oi· i'nd1·scuti·vel a alegri·a dos com:memorav-a a ase oa: -- CO)'rl· dos nossos maiores e que 
memoFav~ # o g:ande dia da transmitiremos engrandecido e dos doentes de um lepro::ario alumnos pela chegada das ferias, 
Ressurreiça:o e via ta,m_bem_-sur- aos vindouros é um Pl'esente chlnez confiado as Missões Es- e a partida para o campo ..• 
·gtr um mundo esc~rdo , e ig-1 da PROVIDENCIA DIVINA! trangeiras de Paris. 
-n~o. A Nova Tei·:a: foi offi; Aqui não ha preconceito de ra- o cardeal Maglioni agradeceu Auxiliae as Conferencias 
cialmente annu~cia;da co~o ças; não ha miseria e por isso 
~escoberta ~o dia 3 d·e Maio, mesmo não ha lugar para as em nome de Sua Santidade o Vicentinas da Parochia. 
iéSto é, no dia em que O e.alen- ideologias exotieas do seculo. donativo, : aos bemfeitor~s da Dae aos pobres um obulo 
ilario regifltra a Festa de San- Salve TERRA DE SANTA Obra de Sao Pedro Apostolo, que ~ 
t~ Cruz. ; ' CRUZ.' feste3ou o seu cincoenten.ario de 1- do vosso coraçao. -

Cor.ria o anno de 1553 quan:- • 
âo::aportou no Bre;sl,um jo,vem, ~--~~~~~==='.'."":~;.~-~ ... ~_;-'!'!'.~'!'!'.-~-~--.-,;;;;;_ 
:filho de pae hespanhol e mãe 
-:canarina, que, pelo seu pr-esti
~io espiritual, vinha fazer do J 

;BRASIL um mundo e desen
cvolv-er nesse mundo uma hu
'mamda:de melhor. Esse jovem 
lançou-s·e entre as tribus mais 
ferozes e indomaveis, :sem me
:do á morte, sem r.ecefo 'd\is vio
lencias dos ba!'ba;ro.s, _aas in- '1 

clemencias do sertão, dos mil 
incommodos e contratempos, 1 
e aventurou-se a pregar a dou- 1 

:triÃla de CHRiéro- aos ouvi- \ 'dos mais duros da ter'ra. Vàe 1 

·t-er com os purús, com os guai- 1 
curús, com os guaranys, com 
$Utras raÇ0.S de nomes egual
mente exquisitos. D::Jsarma-os, 
mumina-os, abranda-os a sua 
bondade e a sua palav-ra de 
fé e de ternura. E' de AI).chieta 
que falo. 

Essa nobre figura dos tem
l)os coloniaes; esse Missiona
,l'io do Sertão; esse Apostolo 
'd-O Novo Mundo, levanta a 
,CRUZ tão alto nesta terra, e 
,com ·expressão tão profunda
:inente bondosa, e com tama
ilbx> heroismo nessa bondade, 
:Q12e desde então se vem for~ 
:JiJ.l;LlldO o coração brasileiro 
=llGb a visão daquella. CRUZ ·~ ·t pr-estigio daquelle fraterno 
1ióff.lSO, .. 
., ffr.a!,8-s ti. tal pr.estiglo é que 
;a,,~-P~, o cab~ 

Nosso cliché apresenta o aspecto de um famoso Santuarlo ruma no, mais notavel pelo valor ar-~ 
tistico de sua decoração do que por suas dimen$Ões. - Si bem que a Rumania seja, na sua/: 
ma,ioria scismatica, existe tambe m alli um forte movimento cath oiieo, vigorosamente estimula'do 
pela Santa Sé, sempre animada \pelo ardente desejo de apr-essar o mais PoSSivel · o regresso dos 
Orient!U'l-s dissidentes ao gremio Catholico. - Emquanto o mundo inteiro se preoccupa com o 
destino dai. jazidas petroliferas d a Rumania ante a pressão col ligada · da, italia e da Ailemanha, 
o LEGIONARIO pensa com 'uma ansiedade dolorosa nas almas -infinitamente preciesas m,s catho
licos rumenos e nos dissidentes cuja, conversão de todo coração desejamos, - Retardará o surto 
na.zista a, volta da Rumanla á Iereàa? E' lato uue ~breiud& nos ~r-essa. uo DIQ~ actual. 

Estando na Quar.esmà, julga
mos omiortuno publicar algumas 
normas pra;tiea-s que poderão ser
vir de g-tria aos nossos leitores na 
observancia do preceito do jejum 
e da abstinencia. 

lllAS DE JEJUM E DE 
ABSTINENCL\ 

São obrigaiorios no Brasil: 

ç_ões, :a! não ser que a lei que 
a impõe prohfüa sómente o USQ, 
da carne e do caldCI de carne. · 
permittindo quaesquer condünen•i 
,tos, inclusivé a gordura dos a,ni ... 
maes. 

• Póde-se m1~turar carne e 
xe na mesma refeição. nos 
de jejµlll sem abstinene-ia. _ 

pei
dias 

I - Dias de jejum com absti- , 
:LlQUIDOS 

nencia de carne: 
Q_uarta-f€lra de clnz.:s; 
Tôcias as sextas-feiras da 

Quaresma. 
li - Dias de jejum sem abs

tinencia de carne: 
Todas as quartas-feiras da 

Quaresma; 
~Quinta-feir,,: da semana santa. 

Sexta-feira das Temporas do 
Advento. 

III - Dias de abstinencia de 
<'"-t·ne, sem jejum: 

\iigilia do Espirita Santo; 
Vigilia da Assumpção de 

Nossa Senhora; 
Vigilia de Todos os Santos; 
Vigilia do Natal. 
O jejum '.'Onsiste nas tres se

guintes refeições. fóra das quaes 
não é licito alimentar• 

Lº - a parva 
2.0 

- a co11soada. 
3.0 

- a refeição principal. 
A parva é a refeição ligeira 

que costumamos tomar pela 
manhã. Pode consistir em café 
ou chá com uma fatia de pão 
ou biscoutob. Ou, si se preferir, 
uma chicara de lei«-, de café 
com leite ou de chá cmr leite. 

A consoada é 
um pouco maior 
tomar !!. hora do 
jantar. 

uma refeição' 
que se póde 
almoço ou do 

Quanto á quantidade dos ali
mentos, a regra dada commu
mente é que na consoada não se 
excedam 2-50 grammas. No cal
culo usuail tc,me o fiel o neces
sario para poder desempenhar 
suas.obrigações sem grave incom
m<ido. Este modo de agir é mais 

. conforme ao espirita da Igreja 
do que seri9. pedh· simplesmente 
diS!')ensa do jejl!m devido ao in
commodo que este preceito eccle
sia.stico tal vez acarretasse. 

Convem notar que r..os dias de 
jejum sem a~stinencia não se pó
de comer carHe na c0nsoada. E' 
permittie!o, no emtanto, o uso de 
ovovs e lacticinios, queijos, etc. 

Na refeição principal, que 
póde ser á hora do almoço, quan
do a consoada fór A. tarde ou 
vice-versa, péde-se comer á von
tade, de tudo, inclusive carne nos 
dias que fore!ll jejum sem abs
tinencia, Ha plena liberdade 
quanto á pe~muta entre a hora 
da consoada e da refeição prin
cipal. 

A ABi:iTINENCL<i 

A ab~tinercia de e.ame, não 
necessita. de maiores explica-

Durante o <l'.ra, no1: de jejum 
com ou sem abstinenl'ia, ainda. 
que fóra das refeições acima · ci•. 
tá.das, póde-se tomar á vontade •. _ 
ainda mesmo quem jejua, qual• 
quer beoida c.,,as que se usam pa• ! 
ra matar a sêde, como café, chá, ) 
agua, vinho, cerveja, refrescos, 
guaraná, [aranjada, limonada, 
comtanto que não 1:e use de ; 
muito assucaz. 

Os liquido, que sao tomados 
mais como alimento que como 
bebida, como por exemplo, cho• 
colate, leite, caldo, etc.. são pro .. 
hibidos. 

A OBP.IGACAO DO JEJUM E 
DA ABSTINENCl.1\ 

A obrigação do jejum attinge 
a todos os qve tenham 21 annos 
completos. ,té os que tenham 
iniciado os 60 annos. 

Esta lei attinge a ambos os 
sexos, e obr,ga, sob !)('na de 
peccado mortsl. 

Por um r.,otivo Justo (traoa
lho excessivo, delibilidade, etc.) 
pódem os Revmos. Vlgarios dis
pensar os fieis da observancia da 
lei de jejum. E' prec>iso porém 
pedir essa c•spensa, pela qual 
nada póde i:tr exigido ou rece
bido. 

A obrigação da abstinencla co
meç.a aos sete annos completos 
e vae atê o. f;m da vida. 

Nos dias de Jejum com abs
thlencia, todos estão obrigados á 

· abstinencia, [:,inda mesmo os que 
não estão obrigados ao Je,tum, 

· seja em rail'".O da ed.ade ou de 
legitima dispensa. 

Nos dias de Jejum sem abliltl
nencia os que não jejuam po
dem usar de carne quantas vezes 
quizerem 

No Brasil. como se vê, a Lei 
do jejum e0 tá muito mitigada, 
isto em v1rtJde de um Indulto 
Apostolico. 

No emtanto, como no citado 
indulto determina o Santo Pa
dre, ma,ndam os Exmos. e 
Revmos. Sr.r. Arcebispos e Bis• 
pos. de accordo com 1)1, desejos 
da Santa Madre Igreja, que as 
facilidades . concedidas, sejam, 
pelos fieis, compensad.as, com 
fervorosas orações, principalmen
te com a recitação do Santo Ro
sario, com a esmola e com a. 
mortificação dos outros sentidos. 

I 
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De "Pro Ecclesia ", o magnlfi~:. 

co boletim editado no Rio pelo
Secretariado Nacional da Def-esa --
da Fé, transcrevemos a seguinte 
noticia: 

"Deve inaugurar-se, por estes 
dias, no bairro de Fatiina, nesta 
Capita1, o templo da I-greja da 
Nova Jerusalem (seita sweãen
borguina). E' seu pastor-chefe 
o exmo. sr. Geraldo Revmo. João 
,Mendonça Liina, M_i~istro da 
-:Viação." 

;i;-

ADDO·DII Oirector: 
PLINtO CORRl!:A DE OLIVEIRA 

Õirector-Gerente: 1 Num 388 
SÃO PAULO, 18 DE FEVEREIRO DE 1940 FRANC~~__90 MON!EIRO MACHADO • . 

111 0110 sooter anti- brit.an1ico llP e Ias 
entre os 

·uterressante conferencia re~lizada no Instituto 
1UstGritlO oor um Missionarw -Salesian.0:i 

Jeza; preparada para resistll' a 
essas barl:laras incursões. 

Entretanto, entre e'lles, proce
diam com re(l.uintes de delicad.e• 
za, e ainda hoje procedem. 

A fmpr-ensa do Rio já poude. , 
. 'ra~r o computo sinistro das con- _: 

sequencias do carnaval. Assiltl., ~ 
, na·.quarta-feira de cinza os jor- J 
iiàes publicaram nada menos de- 1 
3 . .-suicidios, um assassinato e ! 
duás tentativas 'de ass~inato 

,decorrentes dos f-estejos de mo
mo. O movimento de assistencia 
foi-enorme. Registraram-se 1818 
casos entre acciden~, aggr-es
sões; alcoolismo, atropellamentos 
de auto, desastres de bondes, in
toxicação alimentar, · suiciàio, 
etc. Sómente no posto central e 
nos postos de emergencia inst&l
lados no Theatro Municipal e 
•avenidas, o numero dos casos de 
soccorro subiu a 1.086. No Meier 

O Revmo. Padre L. Colbachi
ni, missionaria salesiano que ha 
annos trabalha na catechese dos 

: ferozes indios bororos do Matto 
: Grosso, pronunciou, terça-feira 
; ultima, interessantissima confe
' renGia no- Instituto Hist-orico e 
'·Geographico sobre esses nossos 

irmãos das selvas, Damos abaixo 
um resumo dessa conferencia. 

Quando os guerreiros da trrnu 
vão caçar, vão dispostos a supor
tar todas as canceiras. Quando 
a caça· apparece, é immédiata-

: servinc!o. os suburbios da Cen
-tral até Cascadura, foram soe
corridas 650 pessoas. O hospital 
Miguel Couto, que serve a zona 
sul, attendeu 183 pessoas. · Ou
tras casas de saude de bain·o, 
respectivamente hospital Getulio 

•Vargas e Carlos Chagas, atten
deram 171 e 52 pessoas. Elevou-
se a 200 o numero de crianças 
perdidas. 

Realmente, vale muito a pena 
_, que as autoridades publicas des
' pendam vultosas somrrias para 
chegar a estes resultado:,t . * 

o . LEGIONARIO não tem, . a 
.. Jlroposito do recente t-~atado 

(Continua na 2:ª ti~g.) 

--------.,:----------====== 
_Nazismo e Com

muni.smo 

Usam os mesmos 
process<>& 

O jornal parisiense "le Jour
Echo de Paris" commentou re
centemente a acti"1dade da Ges
tapo, demonstrando a semelh~nça 
com a O. P. U., sua coYega de 
Moscow. 

Entre outros procct<ssu., ;su.-ic

ticos que ·a polida nazista está 
pondo em pratica destacam-se, 
jú.stamente pela identidade cam 
os proccessos ela G. P. U., o en
corajamento dos dellatores, os 
boàtós expalha<ios e a verdadeira 
:creàção de ums. conscie.ncia ,PO-
pular· ficticl.a. '/ 

A. popuktção civil e militares 
tem sua moral allmentada péios 
:rumores mais extravagantes: ire
voiução DA França, con:versão1 de 
Mo.scow ao nazismo, pressão ·so
Vietica sobre os operarias fran-

. cezes desviando-os da lucta con
tra a Allemanha, e, ainda outros 
absurdos boatos. 

Em verdade o nazismo se de
bate em uma crise de confiança; 
milhares de marcos-ouros são g,as

: tos _ pelos ascéclas de Goebbels nos 
-paizes francamente-llostis-ao-Reich 
e tambem . dentro das fronteira.s 
eerman1t:as. 

. Emflm, como na Russia., na 
:Allemallha. nazista, o povo só 
pema e só conhece a opinião e 
os boaws que a propagaRda of
ficia.'l _ forja; unk:o meio do go
verno- contar com o apoio da po
~ ~ e 1 Dfelizmen-

i...,·•· me4or1-.. ' 

Os Bororos realmente nunca 
existiram. Esse nome significa 
largo ou praça, e é desconhecido 

. entre os indios como nome de· 
tribu. o que ha é: Orarimugudoge 
nome tirado_ do peixe pintado do 
rio S. Lourenço. 

cooa _ povo a si mesmo se bap
tisa, e os por nós chamados Bo
roros tiraram o seu nome do to
tem da tribu, o t~l peixe do rio 
s. Lourenço. 

A constituição do povo dos 
Orarimugudoge revela uma fusão 
de dois povos realizada em _ tem
pos immemoriaes, os fortes ;. e .º8: 
fracos. · , 

Essa divisão não é arbitraria1 
e tem uma real importancia, no 
que se poderia chamar a vida, 
social da tribu. Assim, uma mu
füer forte nunca poderá_ se casar 
com outro forte, mas só com um: 
fràco. 

E' á mulher que compete •a 
supremacia social na tribu. 
_Quando ,alguma jovem re1solve 
fazer a corte a um rapaz, en
via-lhe por intermedio de sua. 
mãe, irmã ou amiga intima, uma 
bandeja com frotas, que lhe· en-

. tregam sem cÓD:!mentario. Ao 

1 
anoitecer desse inesmo dia se o 
rapaz devolve essa bandeja va-

i zia, está disposto a acceitar as 
gentilezas de quem o procurou. 
No caso contrario elle e devol
ve sem nella tocar. Ma.s como 

Noticiou esta folha a intensa actividade que se está desenvolvendo actualmente no Extremo orien- -
t.e, com o lntulio de solapar o don'linio inglez na lndia, dividindo o Japão e .a Russia os despojos 
do inimigo vencido, - Na semana finda, o tele grapho nos iransmlttiu a noticia de C!Ue o famoso 
Jider revoíucionario Ghandi, que se havia recolhido a um opportuno silencio dc!>ois de se terem as 
platéas europêus desinteressado de sua monotona originaiiãaéi.e, resolveu sahir da penumbra, exi
gindo novamente a plena autonomia de sua patria. - Ghanôi, que· parece nunca ter sido outra coisa 
senão um agente da 3.ª Internacional, reaccende, assim, a iucta cwil na India, servindo efficaz
mente os interesses do bloco totàlitario teuto-rus so. - Nosso cliché nipres~nta o templo pyramidal 
de Buéi.ã:itagaya, construido no lugar onde, segundo a lenãa, isuãita recebeu uma inspiração junto a 
uma figueira. Esie monumento é o ponto central do movimento Budhista hindú, que tambem con
corre para convuisionar a India, provocando constantes choques com a população mussulmana, cho-

ques estes que Ghandi affirmà serem sustados pela famosa astucia ingleza. 

; ultima palavra pertence a mu
lher, é ena quem por fim o ac
ceita no seu lar, podendo recu
sarslhe a entrada até o ultimo 
momento. O casamento uma vez 
realizado, a mora!idad~ _desses 
barbaros é mais rigorosa do que 
a dos elegantes dos povos civi
lisados. 

Essa tribu assolou durante 
annos todo o vasto territorio de 
Matto Grosso. Revoltados . çoin a 
propria fraqueza, não perdiam 
occasião de se v,ingar dos bran
cos, dos dominadores, pois antes 
d'elles consideravam-se uns for
tes. As fazendas assoladas, os 
comboios saqueados o estado em 
constante pé de guerra, mani
festava a todos a indole orgulho
sa e vingativa do indio. Cada 
fazenda era uma pequena forta-

CREADOS NA .ARCHIDIOCESE 
S· Escolas Apostolicas -e um Curso Propedeutico 

Sabedores de que, por oc- aperfeiçoomento da língua por- EDITAL DA CURIA METRO-, Decanato de N. Senhora do 
casião da ultima reunião do tugueza, assim como do estudo POLITANA Desterro, de Jundiahy, anexa 
Clero d:11, Arohidiocese de São das letras classicas - latim e á Escol-a Parochial "Francisco 
Paulo, foi aqui fufidado um grego, e está sob a direcção rl.o DOM JOSf GASPAR DE AF· TeHes", regida pelas Irmãs de 
Curso Propedeutico para o· Se- entrevistado. O Sr. Dr. Brun,J FONSECA E SILVA São Vicente. 
minaria Central d-o Ypiranga, de Aguiar se incumbirá das au- Por mercê de Deus e da San- C) - Escola Ap,ostolica do 
fomos ~roou:rar o '"'Exmo. e las de latim e litteratura. ta Sé Apostolica Decanato de São João Vian· 
Revmo. Monsenhor Erne·st-o do Encerrando suas IJ(l.!avra.s, Arcebispo Metropolitano de ney, de Mogy das Cruzes, e.ne-
·Paula, Vigario Geral da Archi- disse-nos S. Excia. Revma. qua São Paulo. xa.·ao "Instituto D. Placidina", 

-mente flexada, mas nem sempr.e 
morre. Se foge, todos os guerrei"'. 
ros a Perseguem até can~al~a e 
apanhai-a. Mas ena só pertence 
ao indio que a feriu. Essa lei é 
religiosamente observada. 

Embora pllOprietario, o ind!.o -
não dispõe livremente _ de sua 
presa. Empunhando o seu ins• _ 
trumento cortante, elle corta a 
caça em tantas partes -/quantos 
são os guerreiros que o auxili,aa 
ram, e distribue entre eUes· o re
sultado de seu golpe feliz, re.ser
vando naturallmente uma ·parte 
tambem para si. 

mesmo se dá no dominio ._das 
mulheres. A ellas compete co1her 
as fructas. Quindo uma d'ellas 
descobre alguma arvore carrega
da de fructos mad-w-os, am::trra 
simplesmente um cipó, em um de 
seus galhos, e a sua posse está 
absolutamente garantida. Mas os 
seus fructos não, por.que é ._ele
gante distribuil-o.s entre suas 
companheiras que a auxlliar-am 
na colheita. _ 

Até hoje, os indios não cate
chizados conservam algumas ceri
monias de uma selvageria sin• 
guiar . 

A mais iinpressionante e o 11:• 
to funebre. Assim que um boro
ro morre, os seus parentes ma,ls 
proxlmos, debruçados sobre o 
corpo ainda quente, cortam os 
proprios corpos com conchas de 
moluscos do rio, ao ponto de 
transformai-os numa chag,a. 
Assim quando o cadaver vae ser 
enterrado, está coberto por uma 
crosta de sangue coalhado. 

Embora tenham ritos religlo• 
sos, são completamentes agnos• 
tices quanto á crea9ão. Conser
vam cuidadosamente uma antiga 
tradicção. relativa ao diluvio que 
contam de modo pitoresco proprio 
dos filhos das selvas. 

E' lento o trabalho de cateche-
se entre os Bororos, por causa 
do t-emperainent-o extremamente 
desconfiado -desses índios. Mas 

, em compensação a natureza os 
fez extremamente religiosos, pois 
a natureza é ordenada por Deus, 
e Deus é a propria Caridade. 

Eis o resumo da conferencia 
pronunciada pelo Revmo. Padre 
Colbachini, 

E' aos trabalhos dos missiona
rios que aos poucos redimem Pe· 
lo baptismo esses povos decahi
dos que o estado de Matt-o Gros• 
so deve a sua tranquilidade. 

Comprehende-se pois perfeita
mente o acto do governo brasi• 
leiro condecorando esse grande 
Missionario que, trabalhando pa
ra Deus, proporcionou ao Brasil 
um tão grande _bem. 

O Estado contra a 
Igreja na Allcina• 

nha nazista diocese, afim de colher infor- antes da formação desse Cur- regida pelas Irmãs de S. Vi· 
-.m.ações mais pormenorizadas so nessa mesma Congregaçã i i· cente. Nas medidas tomadas recente-
sobre o assumpto. Mariana do Gymn.a.sio do Esta- Pare. a maior gloria de Deus, Terão essas Escolas Aposto- mente na Allemanha contra 

8 
S. Excia. Revma. concedeu- do, de que é Director Espiri- salvação das almas e augmen- lkas as -seguintes finalidades: Igreja Catholica, "A liberdade 

nos amavel entrevista, come tua!, já tivera elle o feliz en- to do Clero, havemos por bem 1) - Recolher os meninos de Fribourg" torna os detalhes 
fundar na Archidiocese de São çando por esclarecer que as aejo de attender a va.rias des- que manifestem signaes de vo- complementares seguintes: 

fundaçção desse Curso Prope- sas vocações entre jovens es·- Paulo tres Escolas ApoS toli- cação ecclesiastica; A Gestapo pode aptes do fim 
·deutico foi resolvida á vista tudantes, conseguindo consola- cas e um Cw·so Propedeutico 2) - Prepare.1-os a) esp1r1- do anno interdictar e dissolver 
da necessidade de se attende- 1 dores fru<ltos, tanto assim que p.ara O Seminario Central, tualmente, por mais, directa as- as Congregações Mariannas cte 
rem ás vocaç9es sacerdotaes varios dos alumnos do sem;- sistencia quer dos resI>Bctivos moças e as associações das se-
que 1mrgem quando os_ jovens nario Central para lá se diri- 1 oarochos do Decanato, quer do nhoras e das mães catholicas. 4 
se encontram nos cursos uni· -giram dos bancos universi' a,. Revmo. Decano; b) intellec. fortuna da casa central das 
versitados ou nos gymna&ioJ, rios. ESCOLAS APOSTOLICAS I tualmente, subministrando-lhe.s obras, em DusseMorf e o "bu-
_proporaionando-lhes, asstm, o o devido ensino, de accordo reau" central foram confiscadas. 

- É <Pe esperar-se, portanto, A sa d ed' - d necessario- preparo classwo P.a· A)- - Escola Apostolica do , com o programma estabeleci- ca e içoes as asso-q ue com o Curso PropedeuLi- , c•~çoe~ s fem1·n;ttºs f i .. ech· ada ra. ingressarem no Seminario. Deoonato de N. Senhora da : do pela Curia Metropolioona e ·- ~= 0 •· • 

O Curso f"ftci=ará á rua Ta- ccoione.gamºreanftoun' dacdaodae já em fmuna~.:·s: Candel-aria de Itú, anexa ao j' habilitando-os ao primeiro an- Esta medida foi justificada por 
..... , v« vez E N S h do ;no do Seminario Menor. uma lei de 1933 do presidente batinguera ,n.0 94, na Séda da -0reS"" o numero dos operaria~ " xte1;1ato 1 ossa en ora d Rei h Hind b 

,,.. P i Ir- Sõ serão admittidos os can- 0 .e , en ~g, como me-Congregação Mariana do Gym- para a Vinha do Senhor, a-lli- atTQc nio", regida pelas didatos que satisfazem as se- dida de precauçao contra os 
nasio do Estado, ciados entre a moci1l.ade estu- j mãs de São· José. actos "commumstas" que amea-

'J~DS~-~-~JI »~grammar.___~., l_d~tU <I,a. ~ss& metro,p~-, B)_-. Escola. ApostQlica d,o__ fConelue na a.a pagina) ___ · ~v:a,m_a_&ei~~ç~-"°~~~~ 
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ilogamos aos nossos asslg
nantes communicarem a mu• 
dança de _seus endereços para 

11, Caixa ~ostal 2849. 

·Annunclos:' • · ·· 

l3eçáni..-.tabella, sem comw.9miss0 
·. . · }. . -

l.ê•se na edificantissima vida de seu tempo. Essa expressão diz tudo: fundamentalmente nossa salvação 
Santo Affonso de Li g u o ri, fun-· "pour un oeuf, Elle donne un boeuf", eterna. 
dador da benemerita Congregação Aliás, é o mesmo Grignion que af• Isto não oostante. ouso atrirmar 
dos Redemptoristas, que, jã em avan- firma com razão 'que o amor de Nos- que o livro do Pe, Scl1ryvers goz:1, 
çada idade, e impossibilitado de fa· sa Senhora a qualquer da seus filho3, actualmente, de um-a oooortunldade 
zer pessoalmente todas as leituras, ,ainda mesmo ao mais peccador ou particular.· 
ouvia de um irmão leigo uma pagina mais desprezado pelos homens, ex- A fermentação de um e_spirito por 
de uma obra de piedade sobre Nossa cede absolutamente á somma do demais voltado para as coisas mun-
Senhora. O Santo perguntou ao Ir· amor que todas as m_ães qo mundo danas faz, não raramente, alguns c:;i-
mão que livro era aquelle, e, infor- teriam ao seu filho unico. tholicos imaginarem que devem o~-
màdo em resposta que se tratava_ O grande merito do livro de Schry· cultar, em seu apostolado, as exi· 
das "Glorias de Maria", exclamou Ju- vers é q·ue elle completa, por assim gencjas sem duvida austeras. ·da _mo· 
biloso: "como me alegro de ter es- dizei-, o "de Grignion de Montfort. Es- ral catholica, a qual não. raramente 
cripto este livro", e prosseguiu mos- te ultimo é uma these ardente e dou- exige dos proprios ·neophytos, á vis· 
trando como são felizes aquelles que tissimamente sustentada, em que to· ta de certas circunstancias da vidc1, 
tiveram a· ventura de collaborar, de das as execellencias de Maria Santis- sacrificios absolutamente heroicos. 
qualquer maneira, para a maior glo- sima se demonstram de modo irrefuta- Dizem taes espiritos que a declarêt· 
ria de Maria Santissima. vel. O livro de Schryvers é um manual ção dos deveres implica em afugen· 

É este mesmo sentimento, que de· pratico par,a se seguir passo a passo o tar as almas. Melhor será fafar-lhes 
ve animar quem teve a feliz Ideia de em direitos do que em deveres, em 
traduzir o bellissimo livro que, com permi-&sões do que em pbrigações, em 
o titulo de "Ma Mêre", escreveu' um Pl'.J 118:Bft"A "E ot111 tolerancias do qu~ em luctas. Assim 
outro Redemptorista illu.stre, o Pe. .11116 VVft li D'-: · :v-lHRA mais facilmente acceitarão ellas a 
Schryvers, theologo polonez de no- do~trtna cathol ica. 
·meada universal. · Sem ahalysar tudo quanto de erra· 

, , , Tradução feita com carinho e es• u 
I 

I ª do ha em tal modo de ver, accen· 
mero; im~ressa com cuidado sob. _os . I V r I tuo somente que, em logar de defor-

;, auspipios da editora que, em ·boa ho· ; i _ mar ·o Catholicismo subtra-hindo a:>3 
ra, se fundou na Diocese de Taubat6, - olhos de todos a austeridade de sua 
o livro que em portuguez conservou divina moral, dever-se-ia proclamai· 
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teuto-russo, que veiu rerorçar o 
pacto Ribbentrop-Molotoff, uma 
palavra sequer, a accrescentar ao 
que já escreveu. Está na !ogica 
das ideias e dos factos. esta al
li;ança. Só os myopes não a sou
beram prever, mudindo-se pueril· 
mente com o vozeirio anti-com• 
munista do sr. Hitler. 

A verdade é que sempre houve 
dois extremos, no mundo con. 
temporaneo, a Igreja e o com• 
munismo totalitario. Quem com• 
bate a Igreja é, voluntariamente_ 
ou não, partidario do totalita~.\ 
rismo absoluto pregado · ponj 
Marx. Hitler, atacando a Igreja,} 
caminhou decididamente p,ara o 
totalitarismo absoluto, no qual' 
hoje em dia se encontra. E não~ 
caminhou )nvoluntariamente. 

' - 1' 

O CEGIONARIO tem o 'má· 
ximo prazer em receber visitas 
ás installações de sua redacção 
e officina, mas pede que não 
se.jam as mesmas f-eitas nas 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por exi
~enci~~' ~ sefviço. , 

o titulo do original - "Ml-nha Mãe" ~ o completo como elle é, pregando, 
- es.tá chamado a fazer um grandei 1 1 · 1 juntamente com a austeridade· do d:?• 

::a~a ee7ie."~~s
0m:i:10

;d!~r:ve~=~n~; 1·:1> :f:SII:. ·-:·... ª=· , ·_._i_,: ._,. ::_!I _,, je:__ ~=:· :ie v~:~ª~~:n::v~~oe scóonssi!~:k 
piedoso e douto, de um assumpto de : . _ 1: _ ';i) li -. tavel, mas empolgante o caminh_o Outro pàiz onde muito se tem 
suprema relevancia, ao qual as cir-- que devemos seguir. · falado e escripto contra o com-.\ 

* 
cumstancias do momento presente Em logar de perpetuos recuos, de munismo é a Itali.a fascista. se~, 
vem accrescentàr, se possivel, uma indefinições i-ntencionaes, de transi• ria, pois, de esperar que os altos! 
~ctualidade a. bem dize~ palpitante. :· ft: gencias que confit'lam decldidamehte circu1os fascistas, reputando ... se. 

-l * , caminho ~ue Grtgnion illumina com com o mais censuravel lax_ismo, · se- vilmente trahidõs pelo nazismo: 
Escrevendo sua obra, quiz Schry• sua doutrina. Elle no~ toma peta ria muito preferível que se atrahisse com' a assignatura do pactJ_J: 

vers, principalmente, pôr em relevo_ mão, e nos vae conduzindo suave· as almas com a proclamação do amor anti-komintern estivessem ac:•; .. ( 
<e< a accão da Providencia de Maria, na mente na senda da espiritualidade de Deus aos homens, man·ifestado tualmente rugindo de indigna-: 

vida· espiritual e temporal de cada marial. A• margem do caminho, ne• sobretudo nos mysterios ineffavel- ção, e empenhando-se em decla•, 
Nã"o ·,;ubncamos collaboração 

de pessôas extranhas ao nosso 
quadro de re<lactores. 

um de nós. A piedade dos verdade!- nhuma flor fica para traz, sem que mente consoladores da Vida, Paixão rar aos quatro ventos que os la-
ro; filhos da Igreja não se contenta elle a colha, nenhum encanto se per- e Morte de Nosso Senhor Jesus ços entre ª Italia fasciSta e a' 

Allemanha russophila estavam. 
· com saber que Nossa Senhora, e'{' de sem que eHe o note, e as proprias Christo, na definição do amor do Co· rotos. E isto com tanto maior-

~ 
.fH .. svlrtude dos mais solidos e indiscut1· cruzes, que Maria não afasta do ca- ração de Jesus e das graças infini- coherencla, quanto a Italia não e.. NlANDO ,, ', veis argumentos theologicos, é nos- minho de seus devotos, éJle se detem tas que Elle nos dispensa, e na de- d t d 

· · 1J. · d . t lia f'I" 1 - N S h cessa, mesmo depois o tra a o · · ,,··sa Mãe. Elia se compraz em a mirar, an e e s, amorosamente, 1 1a men- voçao a ossa en ora. la 
· • • Z'\, na ordem concreta dos factos, o po• te, tranquillamente, não como o sen- São essas verdades que- enchem Ribbentrop-Molotoff, d~ proc • 

-
-------·----·• ,í. der. sem lim'1tes e o a.mor ·,ncomme• tenciado ante o patíbulo que o faz de luz o caminho austero, que em lo- ! mar as convicções anti-commu-. i nistas do governo fascista. 

~ suravel com que essa Mãe dirlge a ti'eme'r de· horror; mas como o guer· gar de nos afastar da senda do bem, 1 Pode-se, pois, imaginar a sur-
E A CRISE CONTINUA .• ~ vida de cada um de, nós, implorando reiro intrepido ante o campo de ba· nos dão forças de a trilhar reso!uta- preza de muitos leitores, verifi-

'~ junto aí:> throno de Deus as melhores talha, ou melhor ainda como Nosso mente, e que nos conservam igual- cando não ter constatado entre 
O "Diario Official" te'm '1\1.· graças para seus filhos, guiando-lhes Senhor Jesus Chrl_sto ao receber com me,nte distantes de um laxismo l•J· nós um unice protesto da im-

blicad,o -os balanços das so~iJ- os passos nos transes por vezes tão lagrimas de amor e com beijos ar- therano e de um jansenismo herc- prensa fascista contra o novo 
dades agrícolas cafeeiras é.Í:9 difficeis da vida espiritual, e apar- dentes de carinho a Santíssima Cruz tico. tratado, e, pelo contrario, terem 

. Estado, referentes ao • movi- tando ·de seu caminho, no ·que diz na qual iria redimir finalmente a hu• * os jornaes italianos elogiado es-
mento financeiro do anno de respeito á vida terrena, todos os sof• manidade. O apostolado de· conquista não po· 1 se novo laço que a diplomacia 
1.939. S6 vimos até agora uma frimentos que não sejam indispensa• Se o_ livro de Grignlon de Montfort de ter como proccesso Q recuo· SY!3· j totalitaria constituiu entre a 
sociei:lade qu:e conséguiu aufe- veis á' santificação. nos illumina a!jlmiravelmente o ca· thematico ante o espirita do rri'i)ndo, 1 Russi.a e a Allemanha. 
rir lucros durante aquelle :9P.· Dahí; em torno de Nossa Senhora. mlnho, o livro de Schryvers nos en• a omislião de nossos'·'cfe..;,é.ris quâ.' não 1 · , * 
riodo, sendo que estes mes- essa flcrada intermina de factos com• · sina a percorrei-o com nossos pro• se poderia chamar de slmplesmente f 
mos não representariam mais movedores, que se transmittem nos prios passos. ardilosa, e a "camouflage" do· Catho· Por occadão do 1.º anniver-
do que 1 % do capital. Toda~ ·as livros de piedade ou na tradição, at- * licismo. Mostremos com· santa" ufa- sario do fu.llecimento do glorioso 
outras ou mal attingiram ,1 1 testando cada qual de modo mais N~nhum catholico pode negar que nia as cruzes, os espinhos, as luctas: Pontífice Pi~ XI, os milanezes 
equilíbrio entre a rec'.liffi e a commovedor o poder e a indulgen- Nossa Senhora é Medianeira de to· que se encontram no êarninlfo do org0.nizarnm uma peregrinação 
despeza, com o que ainda se ·eia da celeste Advogada dos pecca• das a·s graças, e, que, poPtanto, sem verdadeiro catholico. Tal attl.tucie não para visit-ar o tumulo do Papa 
tiveram por muito felizes, m~. dores. Para mostrar a largueza das o apoio de suas orações ninguem sé afugentará os neophytos, se' lhes· so·.J· fal!ecido, e· essa peregrinação foi . 

0 que foi a regra, manifestrt· recom~ensas com quê Elia agradece pode salvar'. bermos mostrar esse cai:riinho. res- em seguida ao Vaticano, onde 
taram prejuizos por vezes· v,11. qualql\8r obsequio de seus devotos, ·Assim, qualquer livro orthodoxo, dou· plendendo de gloria pelo esplendor d,:, Pio XII lhe concedeu audlencia. 
tuosos. Ora, o que acontec,'u 

I 
Grignion de Montfort tem uma ex· to e piedoso sobre Nossa Senhora Sol das almas que é o Coraç$o d~ 1 Nessa occasião, Sua Santidade, 

ás sociedades terá certamente pressão tirada, se. não me engano, tem sempre a suprema actualidade Jesus, e suavizado a cada passo: pelo depois de elogial" ·o pacto de La-
d 'd t' 1 da linguagem popular franceza de de todas as coisas que interessam sorriso maternal de, Maria. . i trão, referiu-se ª Santo Ambro-succe J o aos par icu e.:·es, PO:f· , 1 · sio, Arcebispo de Milií.o, cujo 

que todos soffrem as mesmás' · o ~:=====:;::=================================================':r-/ ·j 16.
0 

annivei'sario brevemente se injucções economicas, e é O í ce>lebrará, e accentuou expressi-. 

que se verifica pelos movimen- e A' T H o L I e o '·s-· . ..· .vamen,te: "Santo Ambrosio sou~. tos da classe em pról da n,e- . . . be olhar de frente aos Cezares, 
lhoria de sua situação. quando i;e tratava da defesa dos 

Não se pode fechar os olr.os direitos da Fé e . da moral. Este 
â gravidade deste facto, qw1 e USIVAMENTE J • p h • _1 Santo constitue um modélo de 
contribue poderosamente para GQ.1Dpr~m EX L . . . . . suas 01as e seus resent~s na pon emna virtude e de piedade.para a :so-
desorganizar a vida de nossas · · ·· · 1 ciedade moderna, e para· a mo-
populações do interior adstr1c- J O A L H A R I A ' cidade actual, 'batidas pelos Ven-
tas á cultur.a do café, e que tos do paganismo.,. · 

constitua uma parte assaz pon- e A s A e A S T R O * 
deravel da nação. Sobretur1o . A attitude francamente favo~ 
pal'a nós catholicos é de se · ravel á Finlandia, que esta fo .. 
lamentar a desorganização das OFFICINAS PROPRIAS lho. vem mantendo, recebeu uma; 
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mica, que força a uma const?n- Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios " E L E e T R A '1' Dougherty, Arcebispo de Phila-
te substituição de culturas, re- delphia, actualmente de -passa-
sultando tudo isso num estado gem pelo Rio, fez sobre O assum-
de instabilidade aguda, que vae pto, á imprensa. Solicitadà a, 

derruindo inapreciaveis con- uma serie de grupç,s inte1'nie- E V li s 1· t a L E G' I o N. , . ff' R-I o opinião de s. Em., pelos repor-
quistas no campo de uma edi- dios absolutamente exponta- . m a o n ters, sobre·ª· guerra. russo-finlan-
ficação social robusta e viva. A neos, vitaes e pujantes, de tal _deza, disse s. Em. q~e "todo o 
consequencia é o predominio f e O propr1·o Estado · · mundo vê com. sy· mpathia a cau- . orma qu Na 6.a fe-ira. .... p., foi este. fo ·t!e-o Secrete.rio do Exmo. Revmo. séde, ha pouc'os" di:3-s, de um · 
cada vez mais accentuado de • · do que a ultima " \ -- sa da Finlandia. E' a lucta de nao era mais lha di-stinguida com.'ª visita dos Sr. D. F,·a_ncisco de Campos a.migo dedicá.do>· e · erfi.caz o um typo de civilização indus- - d t·v·da .repulsa contra o communlsmo expressao a mesma ac 1 1 · RR. PP. João B~pt1sta da Mo - Barreto, foi recentemente nv· Rev,mo. Pe. Alfredo ,Sampaio, 
trial. com eixo nas cidades e 1 t t t - invasor," de natura e au o-cons ruc ora ta, Eduardo Rebouças e Agneílo meado professor do Seminar,o Vjgario de Nossa Senhora da 
de cunho nitidamente cosmo- t t"fi 11~ =u que es ra I cara aque vS .,.- • Rossi. Recebidos pelo Directnr Central d-a Imme.culada Concei- Pompeia em Santos. O distincto 
Polita. Em these, tanto a eco- E' · se exp11·ca · pos. assnn que do LEGIONARIO, foram os vi- çilo, onde já se encontra. Como Sacerdote ,aqui esteve afim -de 
nomia industrial como a agri- o exhuberante surto da inicia- sitantes conduzidos ás officina<, autor do importantissimo t:-aba- tratar d?, ·pl'Ol?agànda do LE~ .-.-Tem 'novo 01·retor a· 
cola são igualmente legitimas tiva privada de São Paulo, nos gra.phloas, que exanünara.m de· lho denominado "Directorio Pro- GIONARIO . em sua Parochia, e acceitaveis. A verdade, po- tempos em que aquella civili- tidamente. Em seguida ·percor- testante do Brasil", que o LE- que é. uma das mais moviment,:1-
rém, é éjne o industrialismo ON IO 'd d lmp....: n a Na . I zação ainda se mantinha\ inicia- rera.m as ínstalle.ções redacto- GI AR - teve O,pportum 0. e das e conhecidas, da visinha· , .1 e S C}Ona ·. 
moderno,- com os seus metho- · · 1 1 t á t 

tl·va que suppria, frequentemen- riaes, e, na s,a;la. da díre<:tor1a, de assina a!· og orosamen e a · o· dos de trabalho e, principal- t • d 1 ·t t 1ocese. S. Rev.me.. se fazia 
te e Sem nenhuma desvanta- mantiveram animada. palestra ençao e seus -e1 ores, em h d . mente, com a sua mentalidade -.,. d s R d acompan- ar e outro ,a.migo, o 
gem, a acção do Estado, de tal com diversos redactôres O • evma. um nome e repercus- Revmo. Pe. Alciolino Motta, an.' 

é quasi que uma preparaç_ ão 1 - 1 · 1 th 1· 
forma q\le O Pronrio Estado jorna . sao gera, nos c1r-cu os ca o icos ti'g v· r· d G t 1 

ao socialismo e ao totalitaris- contava com ella e" com ella se O Revmo. Pe. João Ba- do -paiz. Tambem se ord~nou me~te i;:s;: c:pi~rç:\n1::~:~ =~~s:ua;:~ ~e~n~~~;:io e~ harmonizava. E' assim que se à~st~r:~di::~a d~ v~:~tad;: ~:r ~maPe~eni~ivs~~f e;~~;::; com os redaé_t9res desta folha 
· 1· ta be q embora a-nimadà .pale,stra sobr-e assum-formações sociaes mais deli- exp ica, 111 m, ue, Ja.neiro, e Assistente da Ju- SacerdÔte Jesuita, nos impor-

. é -... d :ptos cathoHccis de ia.ctuaJidade. cadas e organicas. vJVessemos numa Pº"ª e no- ventude da Acção Ca-tholica na t,a.ntissimo1' trabalhos que este 
Assistimos, hoje em dia, ao tavel progresso m~terial,' ª vi- Capital_ do _Paiz_. Ordenado em· emprehendeu a respeito do ,pro

desUJoronar de uma civilização d.a em São Paulo possuía um Romà, onde _fez seus estudo3, testa;ntismo. 
que assentava sobre a cafei- que de iiltimo e patriarchal, em r:,. ·Revma. é dot.ado de v,g.st'3. O Revmo. Pe. Edu•3rdo Rebr.u. 

cultura. Não queremos dizer que se iesalvavarii Ós' valores .cultura e -brilhante talento, dis- ças, ,pertence á Diocese de Cafe
que esta civilização fosse per- humanos e tradiéionaes: · E' :·tinguin<lo-se ,te,mbem ,por suas landie., é um amigo dedicado de 
feita; pelo contrario. estava verdade; . como_ já d~ssemos, qua.Jidades de perspicacia e ener- \ nosso jornal, e não é "visita" 
bem longe disso. Entretanto que havia muitas coJSas la- 1 gia, que o tornam um elemento no LEGIONARIO, a tal .ponto, 
esta civilização caracterizava- mentavéis e, sem duvida ne- de inestimavel valor no exerc'- J ·por sua.s invulgares qualidades 
se por uma sociedacle organi- nhuma, pagan_izantes.-Mas é in- cio das relevantes funcçõcá que, e ·por sua valiosa amize.de, se 
ca e inteiramente differencia- negavet; por º .. utro ·lado, que lhes foram ,attribuidas por S. j integrou no circulo dos i>ntimos 
da, em que entre o individuo muitas outras coisas opti1nas Em. o Ca,rdeal D. Sebastião d,, jornal. 
e o ·Estado existiam, senão de se estão perde11do, sem que as· Leme. 'l'ambem não registramos como 
dJreito )'pelo menos de facto, J)ASRimas rl-asn nuareca.m. O Revmo. Pe. Aimello Rosal. an- "visita." a. ;presenca, em .nossa 

Aca-ba de ser nomea-do para 
o cargo de Director da Im
prensa Nacional o sr. JJr. 
Uubens Porto. :s. s., que é 

cios elementos de maior des
ta-que nas fileiras do laica
to catholico do Rio de Janei
ro, exetce actualmente o car. 
go de Director da, Agen('la 
:spes, empresa de pUll.llClda
tte cathollca que tuncctona 
na (Jap1ta1 do Paiz. 

Vongregado Ma.rtano, roem. 
bro da Acção Va\hollea, um 
cios pioneiros do movimento 
cathottco nos meios unlversi. 
tanos do Klo, s. s. tem uma 
brilhante folha de serv190s 
prestaida á I~reJa. 
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O que ha de mais selecto no 
mundo medico e em outras ca
madas da sociedade, parecia re
unido no Cemiterio São João 
Baptista. Tratava-se do enterro 
da mãe de dois dlstintisslmos 
medicas, á qual me ligavam re
lações· de estima e amizade, pe
lo que não pude tambem dei
xar de comparecer. 

Foi nestà occ,asião que o sa
cerdote, depois de ter feito as 
oracões liturgicas, se voltou para 
!l.S centenas de amigos da falle
cida, proferindo uma brevi~sima 
allocução· que me esforçarei por 
reproduzir com a possível fideli
dade: 

"O cemiterio é lagar de chôro 
e pranto de dôr e, ás vezes, de 
desespero'. Será sempre assim?· 
Não. Dia virá em que este mes-' 
mo· cemiterio ;e transformará em 
logar das alegrias mais Intensas 
que se imaginam. Quezn.. o affir
ma, não sou eu. Apenas repro
duzo o que disse alguem, a quem 
nós todor. chamamos Nosso Se
nhor: "Senhor", mesmo no ca
so que não o reconheçamos. Elle 
o é e antes de assim se de
clar~r. 'provou, pelo milagre, que 
era Filho de Oeus, - que fa
la v.a. com autoridade, - tendo 
poderes illimitados, inclusive so
bre vida e morte. 

".Foi elle que mandou Sua re
presentante legitima, a Igreja, 
dizer-nos: Et exspecto resurrec
tionem mortuor9m. "Eu aguar
do a resurreição dos mortos". e 
completar a verdade consolado
ra: et vitam venturi saeculi; !' e 
a vida do futuro seculo,,' não do 
seculo 20, mas do unico que 
nunc,a terminará: a eternidade. 

"Esses mortos que ahi repou
sam, um dia se levantarão. vi
vos. Sahirão de seus tumulos e, 
transfigurados, atravessarão a 
materia, como a luz passa pelo 
vidro; - como Christo, resur
gindo, passou atravez da pedra 
que lhe fechava o tumulo. 

"Até lá, emquanto vivermos, 
não precisamos manter-nos in
activos: podemos manter estrei
tas relações com os nossos que
ridos · fallecidos, não pelo espiri
tismo e seus absurdos, mas por 
meio de orações, i:VIissas, boas 
obras. Deixemos sobre o tumulo 
uma corôa de flores espirituaes, 
rezando todos, seni cxccpção, 
um Padre Nosso e uma Ave Ma
ria pela senhora fallecida." 

Eis a breve allocução do sa
cerdote. Houve commentarios. Eu 
mesmo, tendo-me · approximado 
do Padre, ouvil-o conversar com 
um cavalheiro que lhe louvou as 
palav:ras, dizendo, por fim, que 

tinha uma pequena duvida. 
Appareça, - respondeu o· sacer
dote, - e conrnrsaremos. 

O FILHO DE DEUS 
de um morto), não pode ser ex- - Que é um absurdo, ·e que o· 

TC,Smu 
fUN0.1,1).t, {M HOS 

Jesuíta Padre R. Leiber: "Ha i penal deve recompensar os des
milagre no sentido theologico, se i ordeiros e ladrões, em nz de 
se verificar irrefutavelm<'nte que I punil-os; - que o melhor cami
determinado facto, observado I nho do automovel é contra a 
(cura de enfermos, resurreição 

I 
mãa. Que me dirá a tud. º_ .isso? 

Não sei si os dois falaram: em plicado por causas naturaes, mas insensato, o maluco ou a eaooçe. 
todo o câso, parece0 me acertado · deve ser attribuido a causas ex- - dura que o . aff!l'ma .não deve 
examinar um tanto as affirma- tranaturaes e1 dentro dellas, á 

I 
queixar-se das consequenciâs, 

ções do pa.dre, pOr<1ue, quer o Intervenção d1recta de Deus." - Certo. Porque, então, não 
confessemos quer não, nós todos Christo assim fez? Quem dis- , applica ·o mesmo ao terreno re
estamos interessados em saber si so não tiver noticia certa, segu- 1 l!g-ioso?... Saiba de vez que 
elle tem i-azão ou não. ra, que leia o gmnde estudo so- 1 Deus não condemna a quem não 

·· se condemna a si mesmo, se

'.i.~At>ETES 
L!NO_LEUNS 

l' ASSADEIRAS 
CAPACHOS 

., 

E OtJ 
N 

nao ·é? 
SINZIG. O. F. M. 

guindo -teimosamente contre. 1\ 
mão. Deus, a cada instante, 
avisa-o, previne-o, ajuda-o, mas 
não vae aó ponto de tirar-lhe a 
livre vontade que lhe deu. e que 
o homiim estima mais do que 
tudo. 

Re'liglão não é questão de sen

TI~CIDOS P A R A. M0-
VEIS E DECORAÇOES 
DE TODAS AS QUA-

l,IDADES 

• 
INSTALLAÇôES 
DI~ CORTINAS l\10-
0ILIARIOS G,OMPLE'.l.'O:; 

• 
thnentallsmo, multo menos ele 
superstições: baseia-se em factos 
incontestavel.s, numa ultima cau
sa que· é Deus, pessóal, infinito 

o ponto essenc1,al - nao na nre Jesus cnr1sto, do dr. Lucio no poder, na: bondade, na du-
1uem o veja - é a pessoa de dos Santos, ou o pequeno, mas ração; autor de todo o universo: 

OFFICI:N AS l'ROPRL\S 

/ __ R_U_A_S_A_N_r T_A_E_P_H_I G_E_N_I_A_,_5_1 __ -1 
Christo. E' um granáe homem, substancioso livro do Pe. Hu- , le~islado1• e por isso, um dia 
ou - como elle mesmo o diz - berto Rohden: "Tu és Chrlsto, ! juiz; ret1·ibuidor, desejoso, dese
mals do que isso, uma coisa in-· Filho de Deus vivo". Depois, . . .iosisslmo de um di.a repartir sua 

·audita: Filho de Deus?... venha falar e discutir .. Sim: de- transbordante felicid&de coro as 
De·us?. . . Mas Deus existe?. . • pois, porque em nenhuma m.~te- suas criaturas humanas. Vale, 

ora, deante do mundo que nos ria de scieneia, arte, etc., se ad- ou não· vale a pena adquirir Perseguiçõesu arma ineficaz, 
mas se:q1pre utili2:ada 

cerca, dos olhos que lêm, do ce- mittem co11testações de ignora~- certeza num prem1Q? . 
rebro que recebe os pensamentos tes. Pode alg~em ser um lum1- Aliás, que in_coherencia dos 
dum outro não vamos perder· nar ·da scienc1a neste ou naquel- que se diZE!\ll atheus ou vivem 
tempo em 'demonstrar que sem 1,1! terreno, sendo comtudo. um ig- como t.aes, de se. desespe1·a.rem , 
uma ultima causa não se expli-1 norante em ~ssumptos !eliglos~s._ com a morte I Não Julgam (ou, 
ca nada disso, - e que esta Talvez haJ~ quem nao dispoe pelo menos, a.llegam) que morte 

ltl sa á qual damos O de tempo p,a1a encommendar e é i ... to? P 
u ma c~EUS não nos oz no ler as obras citadas; quer saber an qumamen . arque,_ en-

Dtirante a· guerra civil da Hes
panha, taes 'foram as· atrocida
des comett!das pelos communis
ta.s, que até hoje a.inda surgem 

Durante a guerra, , dommada a 
Cata:lunha pelos "vermelhos", 
esse odio explodiu em violentas 
persegmçoes, das quaes resultou 
a morte de quatrocentos mem• 
bros. Esses martyres, victimaa 
dos "vermelhos'", foram, porem, 
sementes de nôvos membros da 
F. J. e., hoje mais florescente 
que nunca. E al?sim, succederá 

~~~o de para ~egetarmos P como da. verdade já o já. A estes pro- tão, homenagens e respeitos aos 
\rracionaes, nem nos deixou sem cu1are! contentar a seguir. resto.s mort!l,es do anlquiltado? . á luz, factos que enchem de hor

ror os cathol!cos do mundo in
teiro. Durante o período · em que 
dom!naram parte desse grande 
paiz cathollco, os "vermelhos". 
pratfoaram toda sorte de perse
guições e attentados contra a re
ligião, que nos fazem lpensar no 
que estará Sl1Cede11do .aetual
mente na Polonia e regiões in
vadidas da Finlandia. 

orientação. . . A RESURREIÇÃO DE ~erá · digno: do espirita forte que 
Revelou - se , pnnc1palmente, LAZARO Julgam ser? 

uor seu Filho, ~esus • Christo.1- Para nós, ciertos da paLavra de 
B.astatvad essa P~~{~~m;~:iad~~~~ •• bram, pois, a Biblla, o No- Christo, esses restos mortaes, por 
que o o .o es vo Xestamento, para ler o que . · · · . . 
mente avido de saber procurasse se deu com Lamrp. Este, que ti- mais que, com o te~po, se dJS-
dommar esse assumpto. . 1 nha uma posição na sociedade solvam, merecem earmhoso res-

Deus se reve1ou, por Chnsto. que era alr;.ucm, adoecera grave~ peito e mesmo gratidão; é que 
que pensamento grandioso! que mente. Chrísto que está long·e, é serviram dura,ute longos anos a 

: na Polonia, Austria e Tchecoslo• 
vaquia e outras reg·iões onde do• 
minam os inimigos da Igreja: o 

pressa não ,devemos ter em. sa-/ avisado, mas não corre a ver e ! · ' . '. 
ber do assumpto e suas mmu- consolar e, talvez, salvar O ami- 1 uma alma immortal, - m.aJS, 
cias: go. Dias depois, Lazaro morre. 1 esses mesmos restos mortaes, 

sangue dos martyres será semen-

AS- CREDENCIAES . DO NOSSO 
SALVADOR 

Mas, antes, esse C)1risto .tem 
que apresentar suas crcdenc1aes. 
Antes de I reproduzir suas pro
prias palavras, que é que pód~
ria servir em assumpto de ?º 
transcendente importancia? So o 
milagre. Não aquillo que o povo, 
inculto. chama de milagre, m~s 
somente factos, certos, que nao 
podem de forma a1guma ser at
tri.buidos a forças naturaes, ou, 
melhor, para falar com o sabio 

Lazaro é enterrado, tendo com- embora transformados, um dia, 
parecido melo mundo de Jeru- em a~mos peia mão do Om
salem a consolar suas irmãs Ma-
ria e Martha. nipotent.e, serão reunidos, . ha-

Era o 4.º dia depois do enter- vendo, então, no cemiterio ou 
ro, qu~ndo Christo, afinal, che- / onde estiverem, a união intima 
gou. E. levado ao tumulo; man- com a alma, em festiva resur
da_ re~1rar a pesada pedra, de- , re!ção antecipando e entrada 
pois ao que M.artha exclama: \ ' . . 
"Sel!hór, já cheira mal, pois é para o remo eterno preparado 
de quatro dias." Christo, porém, pelo mesmo Deus para todos que 
imperturbave1, reza e exclama o quizerem. 
"em alta voz - Lazaro vem pa- · · · · 
ra fó1·a! E no mesmo' instante No cennterio, invisivelmente, 

Um dos ultimas relatos sobre 
essas perseguições, é referente ao 
que soffreu a Federação dos Jo
vens Catholicos da C.ataJunha._ 
Essa organisação, formada- nos. 
moldes d.as Juventudes Operarias' 
do mundo inteiro, surgiu em i 
1931 para fazer frente á propa..: 
ganda pagani:;;ante, desenvolvida 
pelos republicanos , ,hespanhoes. j 
Trabalhando entre ps operarias 
cati,.llíes, a F. J. O; procurava·j 
neutralizar e destruir as ideias l sahiu o que estivera m0 rte." 

1 
separam-se dua.s classe6: os que. 

Notem, tudo isso foi feito sob acertadamente creem. no artigo communistas e in.ateria!istas, 
os olhos de. a.migos e de inve- de fé da .resurreição,':tinal, com propagadas pela "esquerda" hes
.josos. A real!da{le do fallecimen-

1 

to não admitte duvidas· 0 c rp . lmmens? consolo, - e os ·pobres, 
já entrou em decomp,;sição~ ~ que, descrentes, perderam tudo: 

1 
casa e as pessoas, constantell'l:en-1 um coração qu.e lhes era caro, e 
te,. ~stavam cercadas de amigos: a esperança de um dia re.encon-

1 e 1mm1gos de Christo. Haverá 
1 quem faça outro tanto em um tr,al-o, 

dos nossos cemiterios?... Pobres, extremamente pobres 
Bastava um desses milagres que sãof 

panhola. Seus membros encon
traram enormes dificuldades, po
rem, em breve, os f-ructos foram 1 

surgindo, O que OCC\l-5ionou pro-1 
fundo odio por parte dos com- 1 

munistas. · 1 

te de novos catholicos, e, como 
na Roma dos cezares, .a victor!a 
final será de Christo. 

para Christo reclamar fé qu.an~ 
do se dizia o Filho de Deus, me,s , ====.=========================:::====:.::==========::;;,;:,.,:. ===== 
ha outros muitos,· todos não me- A d th • t 
nos.historicos.e seguros, dando a pr· opa· ,gan (~' a eis· ·~ 
Chri_sto autondade para falar e :U U 
Impor-nos a obrigação de accei-
tar quanto disser. R • d -~ s • t 

Dahi a importancia da pala- u s s Ia ' o~- o VI e s 
vra que nos dirigiu por Sua re-

n-a 
presentante (por elle escolhida e ; 
dirigida): "E aguardo a resur- Os soviets tem luctado. pela aecusaçao, -preten-Oiosa e nesõia ctivo: " ... as vi-ctorla-s do soeltL-' 
reição dos mortos." Si a vida é : destruição das crenças :-elig'.0- <le que o recenseamento tinha sir 1 ~ismo - este ver<l.ad-eiro paraizo 
passageira, a morte (consistindo Isas -na Russia. Me.s ia, religião do -sabotado :pelos inimigos .d,iJ' -sobre a terra - tem -sido a,com-

1
. na sep_araçao da alma do cor- 1 - o. opio do povo, -segundo K,i,rl ,povo, como se ef!tes ,pudessem panhadas em nosso pe,iz pelo 

po) nao O ~ . menos:_ terminará MaXs .- ·para f-e_l,jcidade élaqueHa <a,gi-r, ou melhor, tivessem a do1- eng11amlooimento do atheiemo, 
pelo dia maJS grand10so e fes. · . · · · · · 
tive de toda a historia i.miver- gent!l mart;yr1z~i,L. e.inda p.ers'S· da ~oragem de se mánifestar. .pela ruina, da ideologia religiosa 
sal: a resurreição dos ·mortos. te, servindo-lhes de lenlt1yo e O. 1;esultado de tu<lo isto foi a secular". 

"Imuossive1!°" dirá alguem? eon-solo e mantendo-lhes a r.,- .ausencia de quesitos· ,religiovn E ,continuando O editori•a!, a 
Deus, que já uma vez criou O perança no coi·ação. ,no recens>a,mento de 17 de Ja. peçonha nojenta do articu.Jist ~ 

, l;l!Undo do nada, e o corpo liu- Infeliz povo e.quelle,- · que já r.eiro deste anno. O que sign!fi- volta-se contra "as :-egiões ou 
i mano de elementos deste mun- perdeu a -conscl-enc!a nacional, a ca confessarem-se ven-Oidos, e províncias nacion-ais, onde as 
l do, - que lhe emprestou (qua-n- propri~da<le, a proprla f,a,m!- hnpotentes nesta lucta ardua e d. -
1 tas maravilhas nisso) uma alma con 1çoes de vida já eram sof-
1 immortal, não poderá, dos mes- lia. E' por!sso talvez que impossível... frive!s ,antes da revolução, 1ue 
; mos elementos, por mais disper- Deus não d~ixará, qúe. se lhsts Tirar Deus ·do coração dos aindà se ,romperam com a ren
l sos Que s~Jam, reconstruir O cor- r,Jubem a Fe. Sinão como have- homens, como si Deus não lhes gião". E e.ccusa em seguide, a. 
: PO que Ja uma vez construiu? e riam de supportar um martyr., tivesse feito o coração. festa da Vingem de 'Dikhivrne 
: unil-o com.a mesma alma? Im- ! que ,perduha já ha vtnte annos, O atheismo é ·um dos ponto~ como tres dias caus-arlores de 
' posslvel para nós_; possivel para ' um rebenque vitH-ado por úrna ·capttais no -oa.mpo da educacào gastos dnuteis ao erario do ms-
1 Elle, o Infm!to, o Todo-Poderoso . , . b 1 h · t f · • · escqria se!ecc1onada .por seus v1-1 o e ev1,s a, como 01 demonst,-.i tado, e como um ,attentado ã 

A VIDA ETERNA cios e -seu ofüo ao nome d~ do no 18.° Congresso dos Sovie~s. digni<la<le do homem EO-viet!oo, 
Christo? · E o movimento anti-religioso impedindo-lhe de desenvolver a 

Mas sendo assim, os cemite- E' porisso que a sua JJ'é per- , faz parte i-ntegrante da technl- sua forçe. er.ea;do-ra e a sua 
rios, hoje theatros de pranto e siste, .mostrando que Deus não ca de prôpa-ganda. m<a.rttlsta. A~ energia em pról da causa revo. 

, desespero, presenciarão um dia ; . - , religiões for:bn gra,ndemente pr~- Jucionoa.ria. 
i as scenas mais inebriantes que i saE' do couç<1.c dos homens .que juclicadas pela vLctorià· do soc:a 
i se imaginam, reencontras que 

I 
o querem e amam, mesmo- que os Mais adoomte., fixa,ndo díred'• 

matam saudades para sempre _ poderosos de hoje repitam os ex- !ismo, dizimada~ no numero d" vas na-s a,eiividaà:es futuras dil! 
: r~stabelecimentos de males phy- ceMos de Roma Pagã... . seus adept-os, que deserta-vam que a lucta contm. a rel'igião ê 

s1eos, que, a.qui, não tinham cu- A liga a,théa dos bolehevüitas aos milhares graça-s aos fusHa. a obna de roüo -mataria1t,smo e 
ra, - resurreições _ dos que ama- tem luet•i!do em vã.o. Todos 043 mentos em massa e poope.ganct,1, por -oonseg:uime do ,mani:wmo.' E 
mos e que enchera.o o nosso. co- h di . intensa. HoL-. m&·i.e "-"e nunc... it _ _. · t ração de venturas nunca sonha- seus e,rnp~e en -mentos Ol'Jfl'll,ts,- "' -..- e a uma ., ... cr.evtti a de- Sta:1-iin ã, 

1 das, _ resurrnlções para .a vida dos nesta ?atnpanha imposs!vo, e são praticados os conselhos' d>? delegação opera;ria. nm,m-amer!-
eternal mgrfta, tem sido ooldados, o Marx, afim de que ·o communis- cana "nós rii'enws e foaremoe 

E si alguem não acreditar recenseamento de 6 de Janei!"C' mo evolu-a. ,para a perfeição pr~ganda contra os ,preconcet• 
nisso? Oh, não a.Itera as coisas. d~ 1339 conf.undiu os chefes so- uto.piea que O seu creador p,·o· oos religiosos". 

t 
Tudo isso - garantido pela pa- vieticos, que amnunciavam a phetisou. A religiã.o considera- E te-r.mi-na O edito-ri:al -pedindo 
lavra de Chr!sto, Filho de Deus, morte do nome de Deus n,a. Rus- da como "opio do povo, infra e8- que se abulam as festa;s dõ 

será re.al1dade, independente- · E , d '1 f . tructura •nascida do jogo d.é cau- Ntatal e Pa,scl!oa, in-trod·uzam A mente de . approvação, consenti- -sia. sua umca escu .pa 01 a .,, 
mento ou· vontade nossa. A von- rr===============:;1 sas economicas", <leve acabar, p,ropag,a,nda ,a,nti-r-eligi-0sa com$ 
tade de tudo isso s.e íazer, é de por &er um tropeço e, esta e•,o- .pa'f'te i-ntegra.nte de tooa e..ctv1~ 
Deus, e este annunciou urbi et Ü U R Ü lução. E segundo. elles ",a de-1 da.de edueati:va ou cultu:-al. J!1 
orbi que o fará. i mo~r3:cia verde.<!eira do rcgimen nã-0 só, pede ainda a imprens& 

D. CAROUNil BRAND Df CARV filHO-
O LEGIONARIO convida seus ass1gnantes e lei-,, ,, 

tores para assistirem a Missa de 7~º dia, em suffragio 
da alma de D. CAROLINA BRAND DE CARVALHO, 
que mandará celebrar no dia 19 do corrente (segunda
f.eira), ás 8.30 horas. na fareja, de Santa. C~cilia. 

- E quem não ouvir a Deus De qualquer especie ABRAM sov1ettco, . a producção collect,- &a. -oapita,l e <las usinas que ,11• 

e seus mandamentos? s. · ICKOWICZ. _ (Au-tori- j va _nas cidades e nos -campos, ! centivem a propaganda anfa 
- Eu respondo com outra per- sado pelo Banco do Brasil) M 1mme,nsos successos da ecl:- no operariado, nas campan!~º. 

gunta: E quem affirmar que r ~ ·=~ 
duas vezes 2 sãó a; que 18 me- -t,.ntes de vender eeu icaçao socialista e da sciencia e!Pitoraes; e nia,s -classes intel, 
nos 9 são 12; _ que nas cons- OURO é vosso ,proprlo inte- , na U. R. S. S., tem feito en- Jectuaes. 
trucçõcs de c.a.sas não ha neces- resse eonaultar os nossos '1 trai· <!e anno para anno a cons~ Nada· disso deve es·pantar ou 
sidade de equilíbrios nem de re- preços. - Avaiiações Gratis. -ciencia. todo poderosa de des- d · ·st . Tamoom compro pre.ta, den-' , nos eixar supres0s. E' justo THI 
s1 encias; - que na musica hduras e ouro baixo. _ Ve-n- i tru.\r _.as historlali dos p11-pas, se- desejem retirar Deus do CO!"açll;o 
to.nto faz, no accorde, fa natu- ; gundo as quaes o destino dos h Q d ral como fa sustenido; _ que de.se ouro para dentistas. h tá _ uma.no. uan o os homens 0 
11a medicina o effeito dos re- Rua LIBERO'. BADARó, 6-15, i -omens e-s · na$ maos .de Deus, perderem se converterão em bes,, 
medios depende da quantjdade; l.• and., sj.8 ou R. S. ·Bento. '. dos santos, dos ·a~jos e de- tas-feras, e porisso mesmo, f'S• 

- que o adjectivo não preci..s,a n.o 549, í. 0 andar, sala 9. 1 monios. · ·" barão <Lptos ,para p:>aticarem -<'.I 
concordar com o substantivo. e (Proximo a,o Lgo. S. Bento) 1 E o editor-ia] do forna1 mos- eommunismo com todos os s~M 
que os tempos dos verbos são S A O p A U LI o covita "Pravda", inda continua horrores, com .toda sua. b!I.T• 

. todos ig~s; - qu~ o ®digo !!:::::::;===:;::::;:;:::::::=::;:::;;::::;:;;;J ~.e,~ __ ;i.~.9.~e .~_,..ra.do 8 imP,rp.;~- b~J~_.,. . 
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23 DE FEVEREIRO 
,. 

São· Pe~d,rp D=a.mião 
O mundo ,pagã.o mlite!'!'Or é. :r!q.ue W·l:te dhror.ciJalro;ae ae eu<i. .ma, que meqmo os .·ca.tha:Heo'ií, 

· Ch-ris·to foi ~2:aào por -ifeg.itmla mplher. -não vêm 'llei1ie :.a. , iln,s~ -do~ 
.doze e.post'Erk!s, q.ae, e/., pcueo ~1-~, e. Sâ.ntla. ~: a:t.tan- ::peccado, ~·ctua.11-do-cóm:allé:·mut.' 
:·tem~, ,t~~~ a f'a:ce _doo a.oe::::rélteradQS. ;p:~ti'os de: :~,s ve~E*l, 'PPJ:'. ju-lgal-o na.tum!,' 
.da tei,ra, ·Ct:lá:11~-ndo-a. e faz9-t., : ~~~o de Sào_. ~eiwQ -D.a;,' · For tocla.'·ia;:,ipa~te ,se vê· o .pec•. 
do .oom q.ire. 'brotasse a, me:re._vl- -~ E: _aos 83 taamos_-&He se-·(li,· .cado aberta.men,te;''1i'V'f'e' da ve~· 
·lha da I<ia:d-e Medlia.. (r-ig,fa -~=:Irsnte Ave~.~ b~~- :~!la que ée,tisíisva em quem 0 

O demenlo, ,porém, nã;o t~: :~ de:!~ 1>8,ROU:SO, vmdo :a. :~Í:.cava. Jla.etaim-se de p&t.:•. 
eseais flo~si:encms di> Câ;~1i-· t-f~l~i:::rem Fla.enza! .. · thól' 
ci,smo e •tudo :râ:z ,pllii;i'''dlesv•"- T~·.aieoe!Mida,<Je iqQ,S:-Santos: -~t_m, e. os =tê te~, chommdo• 

:·' . ·. . ·. . · .·'.·$ .p 'h,;. C . . • : :,;,.lS atmen..,e, m vergou a. G 
,tua.iºa:s, ~que.· ,nã:o .po.de·-,a;oo.. ..<(l()JllO · .ão e-~ ...,.~~o, . hô1e: .: · "i . t.tl.d · · 
fai-MI · -c~i~oo-te ~o ~ O' ~1s,:M· qÍt-e ntt-nd!!-, Bt.ee~inos .!J)r~ amar. e. VIi' , 

8
• 

seu· d~jo. . 'de -~ ·41!2 i:1}1~ '.'elltbne.i, •• , , :l!J, ,p:.,ecrso, ;POIS qu-e ~ fflU·l• 
Dah-i jntroduzl-r nos eatht>l'l'-eos. ,te-a:Nosso ~~ ~- ·o.nrfs-~ ,ti:pltq.uem_:1omens oomo SaQ Pe. 

, - · .-.,:d , ' +:to ="""'ª :,-.nder ,nr""'.9ir o Qu:h3li-· ·dl'o Dam1a.o, pa.l1!l. tra-zere.m. no-v~ei-os .com a:pparen·éie:S · e v.~-r-- · _ ' ·,--· ..-- .,. """ · · - .. · · 
,tude:s', e la-n~r O orgúfho nos- ,,cmmo ao e.etua:l mundo pagan•- vame.nte e.o. ,ma,~d-o a auz d<I 
'homen-s, ,p,a;ra:'.q·ue .mesmo as. ,Z!lrlo, ~.Eva,nge'lho, trrmido--o:,:do eâ.os E 
_obras santa-s _gue.. pr.ati:qU'e<!n ~u-. O vicio ,propagou-se de tJa;l· fo ... ·da 'lGtma ·em que se atolou. 

:jam. ·mancha~~~ ~o peéca:d<l. ~~·~ ..................................... + ................................. " .... •••··•··•.,..~ 
E, _se .. os cãtnoHoos não S1l pt'e- f'- . . ! 

'<laYS,1'~·,Vêm ~U-00 a -~~;:f: .ou·ER :VENDER ou ALUGAR i 
·desfu;li~a- ª. Slla -fé, e, reve.~s,: ._t ·-- · · A: ·su-A CA· · S.A~ . · t 
p.elo c_~mQdi'si'OO, -s~§l,tem gs;·t: ' · ·;-, . . .. · .. •:::.· i' 
inaxhi~a~,,:1P ,níun:eio, :t1squ~:dos · :_; i 
·dos en.smam:entos··oo Ig:-eJa. --~ '!!l.1 O R A · T · · 1 
.. Nósso S€ffi!Ol' -no en.tant'r:i . seÚ:. .:i' ,!.;Á : ' !'E .. e . : -tJ:EMP-0,: . EN: :~~.GJJ.E . A~::.-:- ti 

~· . . ·. t·~ . . .,. ···: i 
i;>.re -su-~ ,no~s apestolos,. q,1,1e,, ·l: J· . u L I o 1 
:pela ·pi'egàção e ·pe¼b exenwb;' Í' * . . . . . . . . . . *' f: 
f-à~e:m co:in que se volte'''llOva- t. . i . :' ' ,, ,,, ,··. • . • • l 

· :,mente:'aQB:,ensi-nos do Ev:a,~1fef.h .. o, ... r. ·· ;;~ 1~. \_'c.i""'_'- 1 • f 
:frofilll'ga,ndo os '\Ci<!ios, .comb,t- 1 -vvJ.:,t.ell'{v_u:r;., m~ove1s + 
·tendo. vigoo,osaimente º · erro, e:==; ·E·· «f O - · ·a h 1o' '"').· · · ,,. . . -- ·t··-. • ... -:n . .i: 
sustent-Oindo a::pri.ma.zia e belleZ..'l. ::. ., a-e1ee1 O . a ,._ --!!inn-0$ com, escnp-ono a ;.Q,Jla !. 
da doutn:na oeia:.tho1i,ca. ! São Bento,.~ ::'·'6;º '.;{sala 14. Teleo~on~ª f 

Já em ,plena Ida:de Medfa qne t ,/ }'2-7374 e 3-5544 , . . t 
deveria: ,te:- ·conservado a fé- dos t ',':. '::! . · . ! · 

.apQstolos nlai·S vrva, a ·tgreja -.~? t .. !t ......... ~·iett, .. , .. ~~·~-~.~-.............. ~ .............. ~ ................... ~~.~~t. 

i ·~i:n~~n~s;_ :::::::q~_-::, ·. ~. Fa-.:~s--,-o· .. -P. ·a-t·r· -•• ··.-o.--~-fi:=sm .. - o·-· -~ .. 
: esq:U:!l!l!dos '<'.te ,sua ,qua,lida<le. :de .f · _ · · · : . , 
· éathotfomi. :pl'etend!a;m impor 1. • .J 

.San.ta-Sé'~:,n:omea;çees ecclesias- Com o t!tu-lo acima "O Dla- De -um modo ~r~l, estas eil'-
·---- ~-.;;-;;.;;· ;;...a .... ...,_; __ _=:.:;:;,;.;.. _ _:_ _____ :_:.======-.:,··1· tkas ven~Íiia;s,ia ,troco '<ie di:nh;ei- ri:o" d:e l3el·lo Hor!zont:e :pubHc.:>u cu,nstanda.s, que são iinsepamveisi 

:ro QU de co,nvenrencia-s :po.!'.tt'i- rec-enliemétite um e.Ttlgo com- da natureza ·hu-man!a e que f.o-; 
""'~!~ ,,,,

0 
- ·19 ~ -~ • ffl .. · .cas, q.uer pelo vkio nefando da menÜL'lldi;:,.wn tr-ecllo--do :Dr. Pl!- ram ,portanto queridas po:- Deu1r,~ 

§ m~fif.':'li.;~r U: s naze:;,_s~ajj:mnia-s'6tas: simonia. ni:o Corr;êa-tie OHvetra,:::ia~:)t autor da natureza., nos obrigfa,m 
Surge ,então n,a Ig:-eja C-,1,th.:>· dmita fo'ih:a, 0;rt:i:g-0 .esse'•c~·qie '. f!- uma so:Hdarieda.de especial ,pcl•: 

b .. Q:~yri'o: da- ·!Uf-eliz Polo1d.Ri:i¼i&'. · desj';rull'Mn as Uhiversi- ·nos :[i)ovos ou menos fortes são 
~m'ua.'"~i:®··olàos-àa civiliza;.'> ~s ',êàtholilias de LubHm e ,obrigaàos a uma vtda humilde e 
'.$-:soo:ledài:te ·do securo XX. · · ~. a bil\liotheca dê Meds- .servH para o bem estar e cupi-

Emqaanoo que na parte ~.;,, 'ka e a :fie J:lriemysl, e O Dl.lil!eU-: . dez dos mais possantes. 
ta.·08'-~-P!*âos do sr. 1tlt,ler' 'de. PUiani. 9 

OS FACTOS 

Iic,a, o v:u.Jto incom;paz,avel dt• abaixo ti-ans:erev:emos,: .pelo-'.: .sc.i· j:a :com nosso ;pa.iz, - : 
São Pedro Damião que se o.p~oz oi,.poIWn-i'SmO e valor. · · '· Entreta.nto, d-OOd'8 q,ue esses 
com todas' as forças á esse. es- "Uma das cl:ra~s do . ni:ur1d, senthne:rítos n,a,tura11s se des-
te.do de cousas. -model'no é 0--des~·rtua.men.tQ;'Jl,Ue \lilltuem e: se tt-ar.sfoonem ii"u' 

e;:p ·ó:s destrui:Fem systemati'e,i•H '· 'A:o mesmo i, t~po os russos: 
.inente, por ·oecasião da. ~ão<:ildistrib.wem.m:i-lh11,res de photogr,a_ 
do terri.torio polonez, todas aso 'fias e bandeitas de propaganda. 
~j),s, ei,;tre as· quaes a Gathe-,,,Nuq:i~ padres e teligi.Q.sa:: 
(!ra1 de V':a:rsovia, (!:tle f-i:oou em ' feFam · ·f-t!Zilados. 

São Pedro Damião fizera-<:ib · elie faE .da,s cousas ,boa-a-·-e :pUiià-s. mera- el!ipressão de<eiôi5:mo::e de. 
monge, aJOS 28 annos, no erernl- Para mascara:r os seú -v.iciós' i' · ipe.ixão; o ,pa:trioti~:tl:10;.~ê\.~~rom~: 
terio de Fonte Av~Hana., e era os seua· crime-s, ,e-!t~-os .á,pr~~tà ,mo, ou em um-eri-minóso-•mÍ:~r-19.-· 

Informa o "Boletim de rnfor- _tia;! a saa humilda.de, q-ue fol sob a 1app.a:rentja_d& li-cito .f do-· iismo, ou ,,em . uma: estatolatria 
~usções Polonez" que as senhoras predso a -a,mea-ç,a de .excommu- ·louvav:el. Defol'IRlEt a .rea.1i.dll:,:te . ;perf,ei1!am~t,e. !J)a,gã.. 

r.whas, a.inda c~~im1am :;,;s suas 
~~ e.:-s;ttah~ far.ças a 
·J.'€.Speltj) =ttl),:cathelicfamo. • 

CARDEAL BLOND 

:,e acham em promiscuid3de com n-hão, ,pa,ra fazei-<> decidi-r-se 11 cpa:ra 4:ue, oob e:s:ie dlsNfrcE>;' ~s.- . IQ-uan'ta. :e qliinta,..,yez, os nm;m · 
pessoas de todas as ·classes, ncs acceitar a pul'pu.ra. paixõ:es e os imti,nctos tériham monstTuosEÍ.s.átt:a'rit"<i.Õt:os ao· diri;;,to; 

· .. campos de cQncentraçã-o. o sr. Com e. mOi'te elo SlliPerlc)r cte lll:!~rd1:ui-e de acçjfu. · >' ;1.nterna-cion'iú. :; fo1:!ik ex,pli~.,s~ 
Ed:Wal'd FotwOl'oski, camareiro Fon-te AveHa,na Sã:o P.eiti-'o foi: Da ,pt:µü:enola -f~ covardi~:da :;ei>znlo .=tos herêiicos do pa.ti.-:io-) 
·pontif·íclo, um dos chefes da nomee,d.o ·seu s~e&SOr,. te™1o'!íi.o .. obedienoi~='-servl,li_~irto, d:o :patr,o- :iisn:11? de ,uma nação:a,gressore:-!i 
ACl}ão Catholica na Polonl.a, foi d-esempériho dessa missão ·eon:S~. ti-smo <leshumani'dade, da for~a =Qua-rita e quanta.· v-ez, por out1'0 
fuzlla.tlo. O si-. 'l'.h.>maz Komie- g-uido refonma,r O convento, f<t inst'!'umento de opressão. :e Jado, os direitos os ma,is ,sagra-

I;le' · outrQ. lado, os vemml:hos, 
·menos preooou~ 6!ll lliudir os 
.povos 11, ~e re.si:,eoo, in"icmm 
·c<ml a.:;l~ dos ~,:~, uma 
t:~ terrorista e v.iólenta 
contra· a' ~reJ-a, 
\A:ssim é- que os commun:tst,as, da 

S. Em. o ·Qk~~l ftl.om:1 Cl'Jll· 

firmou as atr~es praticadas 
pelos nazistas - no tenitorio oc
cupado. Nota S. Em. o absurdo 
de ll() securo:'XX ·:ser sa;u,cclonaüa 
e applfoàda a I i,hüosophia esta
b!sta, segando , a- qua;l os peque-

rowski, camareiro pontificio tam- zen:rlo-o voltar aos tempos au- Em . nome dessas 'dfjfor-mações dos dos i<ndi'viduos, das f-àmi:fie.s 
bem o foi. .reo.s do eremiteri-o, do b.em e do digno, -edifticam-se ou das cor-poraç!5es foram espe. 

O . : doutt"inas e orga:nizam-se es- sinhados sob .nref:exío de _q.u-e os 
clero é parti~Iarmente pl!r- Seu amor a Deus não pou1a .,. · · ta.dos interesses da Pa;tria a,sshn ,>; 

segmdo, sendo os sa-cerdot.es, por d'ei-xâ,I,.o ind4fferente deante d-e,;i.- A f · 
futels pretextos, internados em sas cá3ftmidades que a,sso!-a;vam -amosa Mme. Reland vh1 _ex!,gi-am ! Percorra-se e;-H!storia._ 
campos de concentração. a Igreja Cai:holica. Luct.ou C<:m bem :10:ro, quando a-cusou ,a RE>· ·e ena mo~trará que, em ,nome 

J 
• ·. t } d M .-.4' d) S : p . . . . .·. · voluçao Fna.nceze. de deforma.- -e.o e.uthen-tico ,patriotismo, foram otaS e CaU e .aS:: 0:: .· 01.:.N:e-: ~ .. OCCOrrO. . A Bll-6illca de São Vicente de o apa ipadra que s~-mreiats~:~: -~ães dessa eiw.ecie. VJu que a· ::Praticadas aéções da,s ·mais he-. 

P3iula. em Bydg~ foi tra:nsfol.' uma. g,ra11 e >Oailn,P.e,fü= cE>n r.a. b . , . · .· . - . · 
Nã-0 comprem e nem ~nda-m se:m prlmeiro saber o -macia em estreba;ia. . As Reli: esses ahu:ses, temi~ mesmo es-. a.n~ei·rr··d·e uma. co~a natural- :r,oicas, ma~ q·'.1e sem pretexto dum,! 

seu valor rea:1. O lll:ieo Avaliador (;)fffüial acreditado "" ""•- t' ··é a I1berdooe, ap~nas acobe:-- :d'OS tambem crimes dos mal-s re-
'.·."' -losas são detidas em qu__....~,s,: -cri~to duas crnonographias sob,.e-, men e. _u.sm e ,apreciaveI, como :fa.l,so ipatrtob~o fOi'.a,m ~rtica. 

junto ao Govemo do Estado de Sãc:i" ·Pauro, junto á S-u· · '·ºnde são enearregadas de servi- 0 assump 0
· . ta-via crimes hooíondoa ,n11gnaint:es. 

· _' '""S pesados. E ti íêt e ,,.... prema Oôrte de J:us,tiça, bem assim a Auditoria de "" ussa ,ma ac 11 ·acce cr .o_u~me, · Nos nosso~ d'il!los, nnrit-o se fe,. Por q.ue dato·? Poder~se.a; <fl• 
Gu.erra .da 2,ª Região Militar é BR.E'P-"A-NHA, com es- como -ez,a natural, _mui:os >mm·- la.-.em !Patriotismo. Plara os sem. zer que os autores d·e ita·es c-rt-' 
c~torio tecimico pára perietas e a:va;liações, á Praça ' CONCLUSÃO , gos mesmo no sem da lgre~, Deus -se ,tornou, eHe -uma dwln- · .mes e-xaggera,ra,m a v-i-rtude do. 
Pa.trf-ai:c.ha, 8, Sai'a 5-IJ, te!. 2'8272. l .porém O Papa a,p;provou .total- -.da.de, a-·cujos ,pés tudo deve se-1• patriotismo? Não. cõne~radas 

'========================:::::~==::::::V T:i,nto os vermelhos como os mente a. sua ca~pa-nha. nomean- .i-mmo1a.<io. Para os pTop,ri,,s.: a,s·. oouse,s ao ;pé da 1e,l:1'&, lllâ::, 
nazistas agem de ple?o accorJo. -do-o Car-dea.l Bi-spo de Os.tr,a e, _:Crentei,, foi misturado ;com e,- -pod-e jamais ser exaggera'da-1im3,' p_.!!llll.av=,~ a.os Cona•een.-los :Para melhor execuçao de seus_ por_tanto decano do. Sac.ro .Col- :auia cr.ença'. ipara que, em seu. v-i:r.tude, :poia que, ·,por 'lnaJ,. ·'s,Jn.: 

W _...., iliJW ;a,aW dlabollcos planos a,presentair.. legrn'. ,_· . . , ;nome, .se ;plidesse agi-r: a.té roes-· tensidade que tenha, "ICOnt11nua! 
imethodos . apparentemente con- Sãó Pedro Damiao, 'ha~i-l dt- ·tmo com ,sujeição d-e-ssa cr-ença sendo •sempq-.e uma vlr,tude · que 
'tr.a.rios, si bem que hoje, essa p1omata, e seg,uro da juabça_ de :a. désignios outros que não os .. atti-nge, no S'eU zemth O gra.,;& Meu l.rmão, · " 

Trabalha tu tám-bem no reé:rúfamento dó ct·er~! 

.contrariedade esteje bem atte- SUJa; causa, bateu.>.se energtJ'l.· -pe:rmfüdos .pela moral e pele. re- heroico peculiar á santidade.! 1 

nuada. Par a par, caminham mente contr.a a introrni·ssão do~- -~dgião. ' , A vJ.Iitu-de nã:o ·se· :exaggàrai:,I 

h essas duas gr.andes phalanges reis ne. eleição do su.!ess.>:- d 9 - No entanto, é esse um fe:lso· .oomo nã:o é ,p~ssivel· "'X.,:.,...,.el'·.; ..... 1 
. "·~ necessario, entf'e'tanto, não esquecer as diHge·ncl'aS u- · N' 1 II v = -.,., -~ . . · d anti-catholicas, ou melhor essa .wo au • ,pa;triotismo, é u-a dõtu~.-.na:"·c a saude. A v-1'rtude e· .; .M .. ;,~ ,._ .fflallas, e, por conseguinte, cutt:rvar a p·reciosa semente a ... v ,. ""' ~ ="'-'v uo. 

grande avalanclle pagã e mate- Aos 67 a.nnos, e já merecendo :'dum ,sentimento 3·u.st-o e belto, :01lma, e quanto mala·_ ~aud~••·e· l 
,vocação que Deus deposita la:r.gamente nos· corações genero- · 1, .... - te = ~ =• . ria""'""'• ndo por fito, aliás c1Jm o descanç9, foi en-viado ao Re:-· que ,n-enhum cbristã;o ,.,,.,.e dei- a al,ma, .tanto -=lh~•. ,e· m· aJb·. 
-sos- de. tantos jovens; e, por conseguinte, louvamos, b.end-izemos ,-v" .. = ~ º a graça de Deus irreailiza,vel, a chstag, como delegado ,pontifi. -xar de abrl@'e:r em, seu -co·mção. .-.erfelt,e,, Mas a v-ir.tude ;n-ode ~At'.'· 
e recomendamos com toda nossa alma aquellas obras .pied-0sas dest · - · th · i ,. "' ~ · · ru1çao da IgreJa Ca ol1c~ e o, lá :protestan<io vebenrente- 'Cont.re. .t,a,l deafig~(}iro. escro. desfigui-ada, ,mal comnrehe'llcÚ. · 
#)ue· de mil formas e com mil eantas industrias sugeridas pel.o A •-1· n- · t .,,, 
'1 , pos,..., 1ca ...,mana.. men e .contra o projecto de Hen- :v,ie, ~ecentemen.te Plink> com.a. -éa e mal a;ppJ'reada.· 
Espiri.to Santo, p-rocu~am .proteger, promover e aj:uda:r as VO'.Ca-, de Oliveira: "A Ig:rejla ,pregou Não se tr.aita e:hi de ·u,m .,.,.,. __ _ 
ções sacerdotaes. "Por mais que pensemos, af.fh'mav.a o amavet --.. 
s:;into da caridade, Sio Vicente de Pau-1-o - veremas sempre sempr-e O ipatriotis-mo -como um mento de Lntiensida.de mas de' 

d:ever sagrado. .u~a defor.mação. Nã.o é ,e,. vi~.; 
que a nada de mais grandioso podemos contl'ibuir que para for- Os laços que a natureza es- tud·e do patrioti:smo ·lev.ada. .ali 
mar bons sacerdotes (RenaucHn, S. V. P., cap. V)"· Na reali- d 9 r cS d cS v e lS te..beleceu entre homens de um maxi,mu,m de sua intensidad~, 
dade, nada é mais acc.eitavel a Deus, nada maia honortfico para ! ~a,o g,r.svc,.d-5,s mesmo paiz, como sejam comu- que ,pro-duz O -imperialismo gu·~= 
a Igreja, mais prove~toso ás almas ·que o dom precioso de um · nid:a:de a'é sangu~. de lingua, de :.-efro e eri:lnmoso. E' e, d·efor.! 
santo sacerdote. E por com;egu1nte, si quem offerece um copo. índole, de tradicções, de eostu-. :mação do ,patrloti.snm que cheg-a:i 

, de agua a um dos menores entre os discípulos de Christo "não mes, d e aptidões , etc,, criam a tal resultado. A .perfeição .dO' 
perderá a Slla recompensa (Mat., X, 42}", q:ue l'l'lel'Cê receberá I laços afeti·vos especia-es, que nos .. patrioti-smo forma herois. Sua. 
o que piíe, por·-amm dizer nas mãos pur.as de, um joven levita i obrig111.m a uma car-roade parti- · d-efooimação dá origem ,a :i,a,n-,i. 
o Sagrado Calbc com o sangtre da Redempção e o ajada a le-. cu-lar pe,re. -com ROSSG'S ,patricias. :dos". 
vantal-o ao Céu, penhor de pj:fCífic~ãQ e de benção para a hu-

1 

i-,..,.Nl!lll-·lg,-N•ARD· 6 ClA. A isto ·cresee a sér-ie de obri- O ,mu-do aetuM apresenta umi 
mani:dacte? RIJA :ao n'E: 111A10, 88 gaçõ:es que devemos ·ao Esta-do ,esp,etaculo d:e ,t::-emendo -'l'easfürm!J\" 

Pbonee, 4-3G8'7 • ~ como oonsequenicla f<Jr.çõaa doe :pe:ra os q-ue qnei-r.am -verifica~ 
PE. MARIANO - -- -·--·- ·- •benefüclos que deUe recebemos. a vera;ciua;de d.i,s,ses eon,:iei,tos," 

SENHORES ºALFAIATES 

50' 
Casimi1·as·,. Brins, Li'nh.os 
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~lo Paulo, 18 de Fevereiro de 194() LEGJONARIO _,_ 

Critica Ci·nematographica da A.J.C.'E v A N GEL H o 
(, 

A 
~!N-HQíifÔIE H-o:NAA (-F.tKO.-.con-vii;a;1mites,::~çMíJ.:nos a.tte-. _. r<R~I o·E S--V EN D A lJM;;:, Em eooaréai de 

<com A:J-lan=:Laae e ÚeiÍe. Sa:ftl,t~~~p.~· a\ii~ij9ala. pe;r.a_ oC -:eRIM:i;;:: (Oa:: W:8-, com ::·Bon:itatP.WliJ!P.e, por uma seu Divino Filho:-: 
SE·GUN-0-0 DOMINGO -OA QtJ-ARE-S-MA : d-ava testemun'ho-·do l 

-- Ap~~ ~ste filme o d:J-'~t:iili~1eo,,in:fanffl:.-:· ~ Cota-cito-:;: ·Gram,ffle-). -:::Dois adoiescen-:: ~~-ei~ão especial São Matheus, XVII, 1•9• 1 ."Este é o-meu.Filho 
ma da v.iifa;- ag1t-ada de u~;:ja', ;~-c(llt:av.eL1X1r.a -adu-ltos. _ te~ procuram c),~sv~d:~::' um· 'do Pa.e, Pe-dro, em ·bem-amacio.,. 
rem,.®tre._pes~oos se:.lfl:-offll'IQ.l= :,: _ _ .. __ crime. As pe1:tpecia.s e_1ls oon,:_ Naêfúel-le tempo,,tomo-u Jesus a Pedro, Thia-
e ~in '.eserirpiiioo. rw.i,iijgof:~ê'' :: A _P°='9fBA·:e o· Mlt:H-Ai;'iBc: :_tra-te.mpos qúe surgem: voda-. nome dos Apostolos, go e João, seu irmão, e cõl\'d'tf-%,tu-os de parte a Era bom que e.os 
bastidores/"s&n~ àe étii:btiá~:, ,(:Da·· .:R.KO com -1;.;e,o ,Carrilo; riam impressionar O pµbli-co in- _professára fé na di· um MoÍ'lte.''elevado, e transfig-aro~-se d·eante dei- apostolos, desti~ 

1
guez, de ~.ou_-bo, de h-Omi~J~i~·( :Stefff:'Oi,i;na / {T:_;-mr_.-.,_ Hó-ft~. ~ .

1 

fantil e mesmo servir-lhes de: ,:v:i~_iia,de de Jesus ~es~e:\:s_a;;:
0

:
0 :~~:ec

0
r;:ul:e:~ve~º;ºei: qs~~ dos a t-estemunhar , 

,e, o prol}no enredo, nos obtl:- Um ba~dffio mexroaB.o queren máu exemplo. O aspecto de. :DIU!i-s-to: Tu és o agon·ia de Geths& 
~a a res-tmigl-o ás passoa-&::li~:j_d-o re(l,hzar a semp_~ sonhada_ farsa e O final sempre humo-_:: _ lhé·s a~p~i-eceram Maysés e Elias, fala-ndo com 
· - -·-· ·.·.·. -· st· · 1 ...... . . , 1•1·st•-o das sequenci·=s ,,;;0 nos· Chr.isto, f 1-I h o de Jesus. T-oma!ttlo a palavra Pedro disse a Jesus: ma n-i, offerecesse 
criterio to.rm.a-dQ_, _ cot_íl.ção: -_-Ju _. 1ç.a soCJ.a , rou-ua aos rieo:s ·i «>. = . ~ _ (, ._ ,, . 
-~estricto. .1· .. para d-ar aos - pobres. Faz.e.p;d:q- _perm1ttem olhar o filme com. Deus _._v1v-0. - Seis Senhor, é· bom estarmos aqui, si queres façamos Jesus par~ con.for

tál-os anterformeu-' 
te o espeotaculo 
magni:fico da. aua 
transfigU:ra;ção, bem 

, <se passar por um di-sttnctci·-c;a-·: severidade, relativamente ~-j :Elias depois, toma-o aq-u-i··tre$. tabernacu:los, um para H, ou paTa M-oy-
SETE . PÊCCill:tro'RES 

0
- (-Bl'O· _ va:lheiro, procura a. todo cu/: publico in_fantil q-ne'· senfo foi:~ --J"-esus a pane com sés e . o-ótro:,para Elias. Falava a-inda elte, quan• 

1 f 
t t - t I do úin-a: ~u~-êin deslumbran-te os env~ve-u. E sa-

adway Pl'ogr-amma, c0:m Ed~-t to grang-ear ,a sympa-tb.ia de: ? ª racçao para ª ge1!er-o. _ Th~go e João, sóbe 
mu-nd Lowe e Consta-nce Cum_ .

1 
uma_ jovem bailarina acaban- ,lNada ha que offenda a moral._: hiu da n-uvem uma voz q.ue dizi"a: Este é o meu 

· ) u d · -é · · ' - Cotação· Acceita·,cl. a um monte e dá-lhe Filho bem-amado, em quem puz as minhas com-
mings • - · m etective;,, .. e:l!:.,-do por desistir do: seu intento. · , t pracencias; ouviu-o. Ouv_ln-do esta voz os disci-
volvido, por acas-o, num· éompli-·1· Quando é descoberto o seu 1 . l bem como aos com- pulos ·ca-niram de bruços e tiveram grande medo. como, ª homens tão 
ad :ba A .. fa S . f A VrUVA ALEGRE (Da Me-1 panl!eiros mais Ulll"a. tardies no rooon:11& 

e o contre; _ ndo de ~r~. -d~ r~e. c~as de casas ds hro, cem M-au.rice Cheval:fer e J · · • · • Porém, J.,sus se approximou, tocou-os e lhes dis-
parte roma~1ea do :Hme.e tra-.:~versoes nao recomendam_ ~J,Jeannette Mac Don~ld:) . ...:.. Na{proya estu-:irenda 1r- se: =-Leva-nt-.te-vos e não temaes. Ell1!es_ alçando cimento <la .J)a:ixão, 
tada c._om tliscreçãe, entretaa- .. f1l-me aos menores.-:- Cotaçao. 1·t l a fa """~- d ·Fra r.refraga:v--el da sua os._.of-hos ·a nm.g:uem mais viram sinão_.a Jesus. dolorosa qu,e, seguu., __ 
t 1g · d'~ . l A lt I d lt . - e a mosa opsr,,,.,,., e nz , 
o a, umas scenas e h.OS m- cce ave para a 11 os. Lehm·. Emllora· em dim~uido· 0 r f.g em <'l 1 v 1 n '.i, Descendo· dia. montan11a lhes ord~nou qu~. não dis- dos as Escripturas.' ===-===========:;:.:;;:.;.:=-::.:;::;:::::::.::-=:<:!-=:.z::.::-=::.:::i:=-:í;·. :grau d:e interusi-dade, a immo- -rro:n.sfigu:rou-se aos sessem a:-ning~m o. q-tu; viram 'sin~P, .d~ois que devia soffrer o ~ 

· -; :-'talidade ·do enrnd:o se patea- ' ' o F-ilho eh> lí~,r,iei,, resuscitasse cl~ntre· ós m()rtos. 

con:v:en:ientes cG-mO aduiterro ·tou~lhes toda a gloria que era devida á sua na- rlcorcfia de. Deus para -assegu¼'ar-lhes a fé 11-?11 
e __ dlalogos _ de sentro-o _duplo, ! tur~a· humana, graças â ullião su:bstancial ;: argumento in-sophismavel_ -d,a, div-inda;d.e do 
O amor e o <msamento sao tr-a- com Deus. Para corrobora.r este facto, Moysés mesmo Salvador. 

1 

tei.a - at1,a-vez - de passagens -.iu- seu-s olll-os, mwtifes- : ·, ·:· ' • 1 , · vador dêsse a lllise-

mdos em toda a pellicula de ; e Elias a Lei e os proph-etas os homens mais A nós, a transfiguração de Jesus Christo 
. __ ...... . . maneira basta.nte desrespeito- : ' ' . . 1 · · _ u JoJ_~,..,_ _ f sa. Em face do exposto, acha- f eminentes do Vel-ho Testamento, os mais acre- embra-nos uma grande e Cail}ital maxima, do 

...... ..-..-:; · , _,,. ~-·_•,··A. _ ·- •. 1-0-1 mos .que o. fil1!le apenas d-ev~ J ditados representantes de Deus na terra; alli •- Christianismo. Aquel-la gloria q:ue Jresus ma-
. : _ . _ ... __ : :': : . ser permittido ás ,pessoas de , appareceram para render homenagem ao Mes-- :;_ nifestou a-os seus apostolas, conquistou-a El1e 

_.._&ett(L~àfll~;- · , ~ · ·· ·c:rit-e~o formado. - Cotação: 1 tre. Por fim, para que não rest~se ,a menor 1 definitivamente por seus mu·ito soffrimentos:\ 
Restr1cto. 1 . d. 'd .. _ · .___ d' . d i 

, ! . · uv1 a s-o .... -e a na., .. .-.,za 1v·ma e Jesus •;Foi nec-essario ·que J-esus muito padecesss, 

A_~~-. P• R· -E" - :-_·Cll_·_ :, b_ N'' T -A'i" :_ .. A'_· '··, a·.-·--_~: -.,,._ R ,.._-,,_ l No.JTE O-E FARRA (Da Art 1· Christo, o signal proprio {las theophanias, a e assim entrasse em sua gloria." Tambem 
~ _ ._::, D '~ ~ .t'l. Fi-1-m\com ·Raim-~ e·-Marie BeH) 

1 
nuvem lucida sob cujo veu Deus se manifes-

:-:- Outra comed-J.a franc-eza-n·os ta-va ao seu povo, veioz·,ella tambem envolver para ~ós nossa ,gloria se- condiciona á pa.i'tt-
O IN'VENCf:VE.l~'~ :ê 11;1>resentada sob . o titulo f o Salvador. E emquanto os Aposto-los aterra- cipação nos sof-f-rimen,tos d~ nosso Di.yino. 
~-·· · · · · ,"~91t-e:de farra". l!,rlme sem _ 

:espírito; deixa -a impressão de dos prostravam-se em ad-oraça,o, o Pae Celeste _ ~estr,-,;'.-'• V 1_, 

f:gÍi€ o objeeti-vo do productor é/:::;==================-===··=· =·':i··:::' ·=--·:!:!"':i!i''=·====-.:.;;·-:.:·=a-'"'-,-._. _____ ...._.,._ . ...a:s 

6 VAtVUL'AS ONLlLit-S C.U~WAS_.E. EO?i;lf.ãS 
~- "'"' :UM RADIO' DÉ· LON·G{f'ALffldi=CÉ -

~O' ~LCANC~- D:$ TOD.0St. . 

• 

i,f~zer uma pellicula inconv:e- e.s aventums romanticas de A CASA DO JO,RN,1~HRO 
01 n:iepJe. Scenas, dia~ogos e o I u~ cap:i-tã-o hespanh.ol, varias (Da Universli}_I, p"om _Jf.!ckie 
- prcrv,~i~ -assumpt~, n~o passa_m : scenas inconvenientes e situa- Cooper e Ed'71und Lowe)_, -
_,de_ séries ~e peripecias _amo10- 'ções illicitas. Entre outras ".!OU· Dois jornaes ,?isputam .à,,pre.
·~~\-que_ noo podem deixe.r d~ : sas, um duelo e um h.:>micldio ferencia dos leitores, .Na ~u,ct~ 

_ ,~!?:1-'-· cond~mnadas Pª.:ª qu!11· são justificados por questões de j tomam 1)6.rte os jornaléiros que 
,au~i:, __ pubhco. - Cota.çao: Mau. i "honra", E' criticaveL além não são garotos rachiticos,,mas 
~ · : .. _ - . . . 1 e acima de tudo isso, a ma- rapazes de physico desen,vol-

t~ _ A;:;,:PfiTRUl.H~ PERD-IOA I neire. pouco respeitosa {)Om vido. Luctas corporaes, um,,ho-
.-:(;t>.a·-RKO, com Victor Mac La·! · 'd' t · ·t d - · :=:-·-:-. -:-. · • 

1
-:- )· • 1 que é apresentado o Sacra- m1c1 10 e cer o esp1r1 o 0c·.v1;:i-

·,g~n-: e -Boris Kar off: .. --.H1s-- . 
:for.iâ.':tl=e :uma patrulhà: ·b-.iitan- mento da Penitencia. Não é gança podem_ con;;tituir máu 

" ::~}~âfi:i~~di"<l-a.,, no deserto da I um filme digno de ser visto, exemplo para o ,publico infan
; }:~é~~potmnia;-:::em -Iucta l}l')r- f mas, as poosoas de criterio for- til. - Cotaçl½?: -Acoeitavel pa-

li!~~!~!!!, 
: iar concertar o seu relogio mi 
RELOJOARIA DE PREC:ES-AO •. 
Serviço garantido. Preços mó
dicos. Viãros inquebraveis. 

4Gl, Av. São João, 461 

Audicção Mu~ical 
educativa 

: :~~!].éiite com ·os arabes. Al-é-m i - • ra adultos. 
:i:i~:::einotlvidade do filme, di- ; mado saberao livrar-se de sua,;; ==;=,-========== Os lituanos cath_t,licos de Villà 
:i_e:tMis'.'=. dfafo:gos apresentam I más influencias. Cotação: i.:.,.::+;'.~~:+::+;~:+;:+;:+;:+.::+::+;:+;:+::+.::+::+::+;;,; Zelina, São Pauifo,:-.-~--i, 
:fórtê·',inbcinvetente. Ha ainda I Restricto. i+. t>, hont-em, !7 ~ F'é\lere.tr-0, no 
~µ/4":pirsonagem cujas ideias ra- . ,'.: J t Grande :~ Salão Nobre da OlJlia: Metrapo. 

1
)1gjosas são expostas .,àe ma- O PRlM:E-1-RO. R:tmA-L. (Da -t; M • :; litana, uma aucfição musical 
;:®.ita'·riàiélll:a; do.-qu.e resú:ltam·- Columbia, com Bill Enio:t e Ve· :+: ftrtnOrarta ',; educati-v.a. . 
;(~tua;ções irrev,er-entes. Julga- da Ann Borg) - M'ostra este t; Severin-o ~ Foi exeeutaoo:'(!llJt>p~ra:mma, 

1 j-mos-.-que o filme só pod~- ser li filme mais uma historia rela- ,;+; ~ :+: variado.:-de _ .mtilililas re-ljgiosas,; 
, vist-o por pessoas de criterio . cionada com a colon!~ção dos :~ 'Pmn\liOS ãl marmore e ;! classi.ca-s:, ei:'·wP:U}ar.es.;. p_rpgmm_.: 
-·for.mado. - Cotação: Restric-1 Estados Unidos. O publico vae. :~ Granito 'i: -ma ·eare.==ct'ívidido em. trez.'pirtes.-' 

A: M .E R J e Q N J C O-LA T_ T_· J to. . prevendo os a(!ontecimientos, l Av." Dr. A~aildo, n.9 60- f Da 1."·-e-·a::S:":parte-·enc.arregou-
! até a victoria final da policia.. -:41 Te!. - 5;251:~-, ,., se o cOJlO .. lituano sob- a regenera:: 

CAPlTÃO AVENTUREIRO sobre os oo.ndidos. Luctas e ti- !• ,,n ':~ domaestro J. Stankú:nas, senlioai J'~ Ramos de Azeved" n. º 18 - 1.º ~~.r 
Telephone: 4 - 4 4. 2-3 

(Qa Hispanfa Pilm, com José I roteios servem apenas para fa- · ::~; $. PAULO .,; :+.: 2.ª p-a-rte composta de solOs. due-• 
MejJca) - Ha no filme, entre zer rir. - Cotação: Acceltavel, ;+:,...,..,_.._,,. .. ~,,~,.~-... -....... ~·~· .. ~.._ .. ,...;,....,. .... ..,~ tos, trios ete, 

V., .. ..-., • .. ~h 'i•-.,A• 4.:"P.,,:Y.,,:,r., • .,,:,r,,..vn .,....-.,.•.,a~,:,r,,..~~A~~' 

32.ª OONSULTA 

CON·S. - Peço-vos por obseq.uio a expllca
·~ão destas per.guntas: 

1) Jesus soffr.e na Sal'ltisstma Euc:narts• 
. tia? 2) No tempo de guer-ra não tenda- trigo, 
como celebram o Santo Sacr.ificto da Missa? 

:3) Que differença ha entre a~ma e espirit-o? 
·4) Senito necessar.i-o ( ! } o· pecea:do-: mo,rta'J pa• 
:r.a. perder a illnocencia; como poderã a crian
ça perdei-a sem ter uso de razão? - (M. C. 
,- São Paule}~ 

RESP. - Jesus soffre na Se.nti-ss-imai-Eu• 
tharistia-? 

Jesus qu-a.ndo resuscftou, Exma. Con-su• 
'Ilente, "r-esusci.tou, como die: o nosso Catecis
-mo, para nu:nca mais soffrer". De feito, sa:bú· 
mos, pelo mesmo Cathecismo, que um dm! pre
vilegios dos cor-pos gloriosos é a Impassibi• 
lidade, i. é, o não poderem mais sof-fl'ei'. 

_'Não convem esqueêer porem q-ue no Horto 
. de Geths-emani, Jesus naquellas 3 horas de 
:Agonia s-oHre-u todas e cada uma das d:ores, 
-padeceu todos e ca:oo um dos soffr.imentos 
descarregados sobre Elle , como desconto de 
todos e de cada um dos lpeccados de todos 
e de cada 11,m dos homens,- q.ue tí:nhe.m vivido 
antes d~Ue, que vivia;m no tempo delle e 
que vi·veram . depois delle. Nestes peccados 
futuros estav3,m certam-ert'te incluidos todos 
e cad-a um dos sacrilegios comettidos contra 
a Santissima Eucharistia. 

2) Não havendo trigo, Exma. Consulen
te, não s-e celebra de modo nenhum o Santo 
Sacrifio da Missa. 

3) De muitas e variadas mai;ielr_as podem 
J)Orque muitos e varios poaem ser o signifi
proque muitos e varios podem ser o signifi
cado de ambas. A opposi~ão porém má.is fre• 
quente dar"se-ia, quem sabe?, neste sentido: 
dpe considerar "alma." como fonte de vida 
para a .materia inerte, quer no seu ·mais alto 
grau que :é a vida intel'lectiva, quer em graus 
inferiores, como a vida sensitiva e a vida; 
-vegeta;ativa, "Els.pil'i-to:" entito sign1ficari-a es
pecialm-ente as Qperações intellectuaes. 

-f.>. ,C!>.t~:t-~~~L.~;~__._:~~11~)1~~~1;.f J!~~. 

R ad • 10 Co n s ulras 
terfor âs jâ citadas palavras: '"Não ter-ás deu· 
s_es esJ~ngeiros diante de mi-m". ls-to quanto-

'· aô' teitõ. -Vamos agom á praxe d-a Igreja de· 
Christo. Em 22 de Fevereiro de· 1418 fala· 
Martinh.o V da lic-eidade de venerar as reli· 
quias e as imagens dos Santos . 

(Lidãs pelo Revmo. Pe. J. L. da COSJ'A AGUit-... R. S. J .) O Concilio Constantinopolitano IV contra 
Phocio decreta em 870 que si alguem não hon-

coisa perfeitamente absurda perder a inno
cen:cia uma crnaça que ainct·a nã.o tem o uso 
da razão, 

3·3.ª CONSULTA 

CONS. - Como a Igreja Cathollca justi
fica esse n-amero infinito de imagef!s dos seus 
templos? - .(D. M. - São Paulo; R. P. C. -
São Paulo; N. Z. - São Paulo}. 

RESP. - :ttesumem-se de facto na par
gunta feita acimt'.t a pergunta ictentica que 
tres estimados Consulentes houveram por 
bem faz-eJ."Iiie, ainda que independentemente 
um do outro. O espanto que as imagens cat.ho
licas Ih-as causam parece ser o mesmo. As ra
zões 4o espe.nto é que parecem variar algo, 
de um para outro. 

Assim o Sr. D. M. dá como razão do dito 
espanto o seguinte trecho da Biblia enviado 
sem citação de lugar dizendo apenas tel-o lido 
na Versão (!) de Figueiredo: "Não fará ima
gem nem de homem nem de mulher nem de 
tudo que ha C-!) emcima nos céus e nas aguas 
e d-0 que üa, (!) na _terra". Digamos de passa
gem que em se tratando de interpret~ão de 
textos, é estrictamente necessario que sejam 
.copiados escrupulosamente e não de oitiva ou 
resumid,amente. Isto tivemos que dizer pois 
que Biblía alguma, em qualquer versão séria 
a_ue seja, trará o texto proposto pelo. nosso 
estimado Consulente. O texto de facto é outro. 
Lemos no Oap. XX do Exodo :· "Eu sou o 
Senhor teu Déus, que te tirei da terra do Egyp
to, da casa da servidão. 3 - Não terás d-eu
s.es estral\ge:lros diante de mim. 4 - Não fa
rá,;' para t:1 ima~n-s de esculptura, nem figur.13, 
alguma d-e tudo-·o que ha em éfma no céu 

-_ § !lQ -9M. _h.~u~~- -~-~t;g-I}_~.J~J&,;A~m~d~:-f,9:.1:t~ 

. rar e reverenciar a imagem de Christo Salva
sa que haja nas aguas· debaixo da terra. . dor, assim como a de sua intemerata Mãe, 
5 - Não as adorarás, nem lhes darás culto, Maria, e as dos Santos Anjos, Apostolos, Pro-

. porque eu sou o Senhor· fOO't-e e zeloso que p-hetas, Martyres, e, de todos os Santos, seja.; 
vinga a iniquidade dos paes nos filhos até , anathematizado, isto é, não seja mais conside-, 
o. terceiJ.?a e qua-rta gera~ão daquenes que me 1 rado como christão. i 
aborrecem. 6 - E que usa de misericordia ; O Concilio Niceno II, em 787 justamente:i 
até mil gera-ções com aquelles que me; amam .contra os iconoclastas, isto é, quebradores de.: 
e guardam os meus preceitos". ,,imagens, já decrete.ra isto mesmo. Faz tam--l 

o :i>rin-cipo do versi.culo 4 deste texto foi .bem explicitamente notar a differença entr&' 
ta b ·t d t 1 t a adoração honoraria que prestamos aos San-1 m em c1 a o por um ou ro consu en e: o 
S R P C Vª O • d â d'ff' tos e ás pessoas que merecem o nosso .res-i r . . . m s pois respon er 1 1- -
culdade que dahi possa surgir contra o modo peito e a adoração de Latria que só pode ser-, 
de fazer da Igreja Catholica. Difficuldade á prestada á Divindade. 
qual po.r-signal já respondi na minha 1.ª Irra- Gregorio I, em Outubro do anno 600 es-' 
d · - d' 6 d s t b · ad. creve a Bereno, bispo de Marselha, que "in- i 1açao no 1a e e em ro prox1mo pa1,s o. 

consicJc-1·ato zelo succensus" havia mandado·I 
As palavras: "Não farás para ti imagens b l 

de esculpturn" etc. não têm e nem podem ter que · ,t gumas imagen1,: "· · · quia ea.s ado-
rari vt:,_,sses, oninino Jaudavimus, fregisse ve

o sentido e~clusivo que os protestantes lhes ro reprehendimus." 
querem dar. De feito, si não fôra assim, 
como se explicaria, que O proprio promulg:a- Nos tres primeiros seculos de. vida da 
dor da Lei Anti-ga, Moysés, não se pejasse Igreja, tudo tambem nos fala deste culto aos, 
de mandar fazer Cherubins para colocai-os Santos. Em quetn tiver descido, como eu desci,. 

ás Catacumbas em Roma, não pode ficar du--: 
sobre a Arca de Alliança; que Salomão, nos vida alguma sobre isto. Quantas e quantas ve-: 
primeiros tempos de seu reinado, quando era. zes não vi com meus olhos 'as fialas contendo ; 
ainda exacto observador da Lei, tivesse tam- · 
bem collocado Cherubins no Templo de Jeru- 0 ~ngue dos martyres, as figuras, imagens.,, 

dresenhos representando não somente Ch-risto. · 
salem, no Oraculo e pelas paredes delle, as- n;ias tambem Maria e outros Santos. Grandes·· 
sim como doze bois de bronze e leões susteu- autoridades em Archeologia como Boldetti, Ma•: 
tando aquella grande bacia de bronze cha- machi, Orsi, Lenormand, Rossi. Wilpert atr1.: 
madá.: o Mar de fundição. (III Reg. VI, 23; buem-nas com s-egurança ao 3.º, ao 2.0 e ~ 
YII, 29, ,44). , . gumas ao 1.0 seculo do Christianismo. 

A.s palavras: "Não farás pa:'ra ti imagens Estan'do as · coi1,as assim como eu expuz,-' 
de esculptura" etc. não significam portanto é para Jogo evidente que o trecho de São J-oão, 
sinão, a prohibição de faze.r esculpturas,- ima- IV, 24 citado pelo. Consulente R. P. C. na,da. 
i;ens etc., pare. adorai-as · como a verdadeiro faz ao, caso. O m-esmo se diga e com maior
Deus. A este peccado eram muito propensos razão dos trechos dos Psalmos 115. 4-8 e m~· · 
os Hebreus po-r estarem circundados de\_po-vps 15,-1-8 que por si-gnal não são (].e"t.es A~ahnGs 
E- nações )')Olytheistas._É isto tamb-em o que se m~s sim dos Psalmos l'.L3 e 134. ;--:_ t 0 ; _.'timos! 

~ ~~iP,f.~~~ij !19.? xerni:P.:ril.Q 'imm~~ll_l~~~ ~-- --~~ g~~!W-~- ~}~:P?:·~~: :.,; -~.,,~ 
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FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TOMICO 

A visita do Cardeal 
Dougherty 

eon!orme foi noticiado, en
contra-se· no Rio de Janeiro S. 
Em. o Cardeal Dougherty, Ar
ceb!sp0· de Phlladelphia, hospede 
official do Governo. 

Ao seu desembarque compare
ceram S. Em. o Cardeal D. Se
b::tstião Leme, ministro Oswaldo 
Aranha, D. Aloisio Masella, Nun
cio. · Apostolico, o embaixador 
CafferY e a1tas autoridades. 

Logo depois S. Em. recebeu os 
representantes da imprensa, aos 
q_uaes manifestou seu agradeci
.men.to pela recepção. 

No dia seguinte realizou-se no 
Itamaraty o almoço offerecido 
pelo ministro do Exterior, que 
aaudou o illustre visitante. 

Êm entrevista aos jornaes, S. 
Em. relatou suas impressões da 
visita á America do Sul, falou 
das boas relações dos governos 
com a. Igreja, e agradeceu as re
ferencias á sua visita. 

Dia 12 realizou-se o almoço of
ferecido pela Nunciatura e á noi
te ·uma sessão solemne promovida 
pela ·Federação das Congregações 
Marianas. 

Dia 13 o illustre dignatario es
teve em Petropolis, no Palacio 
Rio Negro, em visita ao presi
dente da _Republica. 

Commissão lnter
A.mericanà de Neu-

1 ·• tralidade 

,A Commissão Inter-Americana 
de.: Neutralidade approvou uma 
resolução sobre a questão dos 

· -. submarinos belligerantes, em que, 
considerando a complexidade dos 
problemas c1iados, que a maio
ria das legislações internas dos 
Estados neutros têm excluído em 
principio essa naves; que a maio
ria da .Commissão deseja recom
m'endar a exclusão dos subma
rinos dos portos neutros, mas ha 
circumstancias varias a conside
rar; que a declaração de neu
tra1idáde do Panamá resolveu 
qú.e os 'Estados· americanos po
dem manter a prohibição ou re
gulamentar as condições de ac
cesso; e que mesmo em caso de 
prohlblção dos submarinos em 
aguas jurisdic!onaes, ha excep
ções em caso de força maior, re-. 
1,olveu recommendar: 

Aos Estados que resolveram a 
exclusão, devem exceptuar os ca
sos de força maior, por refugio 
devido ao estado do mar, para 
reparar avarias, e necessidade de 
catacter humanitario, porém 
nesse caso deverão navegar na 
superfície, com signaes que in
diquem a causa que os obriga 
a arribar. 

Aos Estados que decidirem ad
mittir submarinos em aguas ter
r!toriaes, só o façam á superfí
cie, com pavilhão hasteado, e nas 
rotas Indicadas, só entrando nos 
portos com autorização especial. 

Nos casos de serem admittidos 
nos p0rtos, deve-se applicar as 
regras intern.acionaes .estabeleci
das para os navios de guerra, 
dando a violação das regras an
teriores motivo á internação da 
nave e· seus tripulantes até o 
fim da guerra. 

' * Partiu para Costa Rica, por 
via aerea, o ministro Aguillard 
Machado, membro da commissão 
Inter-Americana de Neutralida
de e Ministro da Educ,ação da
quelle paiz. 

B R Ar SI L 

Taxas do Ensino 
Secundario 

,estabelecimentos bancarios ficam 
isentos do deposito. 

* Segundo estatisticas do Ins
tituto cio Assucar, · este producto 
custa para nós 1$380, sendo o 
seu preÇO na Argentina 2$430 o 
kilo, no Chile 1$816, e até em 
Cuba 1$492. Nas cotaçÕE's publ!-

A proposito da portaria que cadas, o preço mais alto é o da 
publicamos no numero passado Italia: 6$709 o kilo. 
sobre à cobrança de taxas nos 
cursos commerciaes, a Age·ncia Em 1 9 3 9•1 9 4 O produzimos 

11.160.038, consumimos 8.079.185, 
Nacional publicou novamente as e exportamos 173 .492 saccos de 
!nstrucções a respeito, baixadas assucar. 

Viajantes 
para o ensino sccundario, não 
podendo ser cobrada outra taxa 
sem previa approyaçã~ do De
partamento de Educaçao. 

Nenhuma appro~ação foi con- Procedentes de Poços de Cal-
cedida .até agora, para cobrança das,· por via a,erea, chegaram ao 
de outra taxa, sendo permittida Rio. de Janeiro, o Governador 
apenas a cobrança das taxJS le- Benedicto Valladares, de Minas 
gaes, seguintes: .. 1 Geraes e o Interventor Amaral 

De exame de admissão 15$; de I Peixot~ do Rio. · 

ferroviario quando em construc
ção; 50% no batalhão de Guar
da; 30% unidades e sub-unida
des escolas; 20'% unidades de 
trem; 15% unidades e artilharia 
e engenharia, aviação e base ae
rea; 10% unidades de infanta
ria e cavallaria. O restante se
rá completado por sold.ados mo
bilizadoo ou reservistas. 

* A Escola de Saude foi auto
rizada a permittir que os can
didatos ao posto de medico do 
Exercito no ann2 findo, julgados 
incapazes, sejam submettidos a 
nova inspecção de saude, e ins
criptos. no concurso, se julga
dos aptos. 

5 Noticia~ 
do Brasil 

guia de transferencia 30$; de 1 Regr;ssou de sua viagem ao. 
prova escripta, praiico 0 ~ oral Norte, o Ministro da Agricultura. 1. 3:000$0QO At~e~dendo 
relativa aos exames. do artigo lOO Noticia-se que o ministro Gus- pedido que lhe dmgiu a 
(maiores de 18 a;1nos) 5s; de tavo Capanema escolheu para Academia Paulista de Letras, el)J 
prova pratico-oral: refere?~es ª sua estação de cura Caxambú. requerimento informado favora-
esses exames 10$; Ge certificados velmente pelo Conselho Nacional 
de exame de admissão, promoção I N 1· • Militares de Serviço Social, o presidente 
ou do artigo 100 5$; abrangeu- 0 lClaS Getulio Vargas assignou um decre-
do o total das disciplinas e mais to concedendo á corporação de 
as seguintes importancias pagas Partiram para a Ilha Grande, intellectuaes paulistas, uma sub-
em sellos federaes; de 2$200 e ,afim de fazerem manobras por· venção de 3 :000S, para que pos
$200 de Educação para os cer- espaço de 20 dias, a divisão de sa cumprir e desenvolver suas 
tificadds de admissão; de 2$100 cruzadores, as flo~ilhas de to,r- actividades culturaes. 
e $2Cí0 de Educação para os cer- pedeiros e submarinos e varias 
tificS;dos de terceira e quarta sé- outras· unidades navaes e aereas, 
rie; de 2$200 e $200 de Educa- sob o commando do contra-al
ção para os de quinta série. mirante Mario de Oliveira Sam-

. A &taxa- .de inspecção a ser co- paio, que has~ou o seu pavilhão 
braJtiJ. aos·,<.al\.unnos ~ em estabele- a bordo do Mmas Geraes. 
cimentos de matricula. infefio~ a * Foi promovido a contra-al-
300 ,\não,.poderá exdeder do quo- mirante, por merecimento, o ca
cie~té de 12:000$ efu relação ao pitão de mar e guerra aviador 
numero de alumnos matricu:la- naval Raul Ferreira de Vianna 
dos. , E quando a matricula fôr Bandeira, e a capitão de mar e 
supet!or a 300 alumnos a refe- guerra, por antiguidade, o ca
rida taxa não excederá em ne- pitão de fragata Paulo da Costa 
nhuma hypothese de 40$ por an- couto. 
nos lectivo. 

Projecto do :Codi1;0 
Penal 

* Regressou de viagem de es
tudos á. Europa o. tenente coro
nel Leopoldo Peres da Fonseca, 
da Engenharia do Exercito. 
* O Ministro da gue1Ta auto
rizou o engajamento e re-eng·a
jament-0 na porcentagem de 60% 
para os batalhões rodoviario e 

2 LIVROS - Segundo inque-
• rito do Instituto Nacional 

cio Livro, foram registradas no 
paiz 408 bibliothecas, e o m 
3. 596 .152 livvros, sendo 97 em 
São Paulo, com 471.271 volumes. 

3 DESASTRE - verificou-se 
• um desastre com o Correio 

Aereo Militar, em Amarante, 
Estadd do Piauhy, morrendo car
bonizados o capitão João Ribei
ro e o segundo tenente João Per
digão Pereira. 

4 Po'RTOS - Foi designado 
• para capitão dos portos 

deste Estado o capitão de mar e 
guerra Theobaldo GJnçalves Pe
reira, que substitue o capitão de 
igual patente Sylvio de Noronha. 

A v:iagpm do,&r. 
Sumner Welles 

Causou certa surpreza a deci
são do sr. Rôoséveít em enviar. 
á Europa o Sub-Sérri>t,.rio rle 
Estado, sr. SÜmner Welles; Ai
lemanha, Itàllà, França e Ingla
terra serão visitadas pelo politl
co norte-americano. 

São contradictorias as infor
mações a respeito da .viagem do 
sr. Welles. Emquanto a Casa 
Branca teima em affirmar que 
a viagem do Sub-Secretario de 
Estado terá por fi.ni escláre&r 
ao presidente Roosetelt. certos 
aspectos da pol!tica eui-opéa, al
guns circulos europeus insistem 
no. versão de que o sr. Welles se
rá portador duma proposta de 
paz. 

Não se acredita, entretanto, na. 
possibilidàde M exito .do sr. 
Sumner Welles. 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOM~ 8() 

ELIXIR. 
DE 

NOGUEIRA 

4. CONFIANÇA - o voto de 
confiança que o sr. l>ala

çller obte;ve por unanimidade na 
Camara JFranceza, teve grande 
repercusáão nos commentarios da, 
imprensa italiana. · 

5 AEREA - A suecia . votou 
• um credito de 5.000.000 de 

corôas, para augmentar o pode~ 
.rio da aviação nacional. 

6. ESPIAO - Foi preso na. 
, Noruega, o cidadão Fritz 

Mue1ler, · de nacionalidade alle
mã. Era chefe duma agencia 
germanica de espionagem, en
carregada. de informar o gover-

. no do Reich do movimento ~ 
navios nos portos nacionaes. 

7 INCORfORAÇAO? - Os 
~ ciculos europeus, falam du

ma ·.proxima incorporação da. 

11 N · t • • Hungria pela Italla. Seria for
. O ·l C 1 8 S . iVtadói, um paiz, semelhante ao 

do lVl U O d O. antigo Imperio Austro-Hungaro. 

1 PARLAMENTAR - O J?ló-
• co governista norte-ameri

cano sahiu victorioso no Senado, 
com a approvação do projecto

8 CONSISTORIO - S. S. o 
• Papa Pio XII convocará um 

Consistorio publico para o pro
ximo dia 7 de Março. Segundo 
noticiam, não haverá no~eaçãô 
de novos cardeae:::. 

lei no sentido de ser ampliado o 9 .ACCORDO - Foi assigna-
Ba~co. de Exportação e Irripor-1

1 
• do novo accordo commer-

taçac. eia! entre a Allemanha e a Rus• 
2 /FROTA -'- Noticias de fon-1 sia. Um P8:cto militar foi tam-

. • te ingleza informam que 90 bem _conclmdo, na hY?º:hese ~e 
navios da antiga frota polone- con!llcto se extender a .i:!.SC~nd1-
za, que se encontravam refugia- navi~, Balkans ou ao OnentE 
dos em portos neutros, consegui- Prox mo. 

~~: reunir-se aos navios allia- , 10. ~!!sc~:n~;.!os~lã~s ai::: 

3 TREMOR - .,A cidade de 
• . Florenç'à. e seus arredores, 

foi sacudida no dia 14 por vio
lento abalo sismico. Não houve 

ditam na efficacia do novo ac
cordo germano-sovietico. 

.11. PROTECÇAO - Estão 
· . sendo realizados em Ber

victimas, nem prejuizos mate-· · na os . traba'lhos de protecção á 
riaes. CathedraL 

Apesas do nazismo... toma vulto 
· na· Alffemanha o movimento 

monarchista 
Os arautos do nacional-socia- Lui~ Fernando, herdeiro do 

!ismo allemão vivem apregoan- . throno allemão, filho mais ve
do a solidez ·da unidade inter- lho do kromprinz e neto do 

Noticia-se que até o fim do 
corrente mez deverá ficar prom
pta a redação final do Codigo 
Penal, tendo o sr. 41.1cantara Ma
chado informado qµe a execução 
de seu trabalho importará em 
profunda reforma. de carllcter 
administrativo. Assim ê que pu
ninâb ô l futuro Cocligo Criminal 

. todos os âgentes de crime, in
clusive os que não tiverem inl
putabilidade, e que deverão ser 
submett!dos a um regime peni
tenciario especial, terá o governo 

BAZAR PARAIZO 
Fazenafls_, e armarinhos 
E&pedalldade em· meias 
e artigos de moda, ,a. 
!preço sem concorrencia. 

5 
PROFESSORES _ o Pre- na da Allemanha moderna. ex-Kaiser; além delle outros 

• sidente da Republica auto- Essas affirmações são mui- membros da familia imperial 
rizou o contracto, para a Uni- to uteis á política de propa- e de outras familias principes
versidade de São Paulo, dos pro- ganda do III Reich junto aos cas allemãs encontram-se de
fessores Ernest Marcus, Felix paizas neutros e junto ás po- tidos. 
Raivitsch, Henrich ReinboÍdt e pulações dos paizes adversa- Outro alto personagem sus
Paul Vanorden Shaw. rios, porque formam a convie- peito é o geheral Von Brau-RUA PARAIZO N. 0 5 5 2 

EXTERIOR 
de criar preventorlos e outros es- A . - 1 choque contra minas: "Blanke-
tabelecimentos; . afim de trazer . SltUaÇaO nO nsberg", belga; "Miderholm", 
em custodia os leprosos e os que ºd norueguez; "Snestad", sueco; 
forem imputaveis ·por motivos de OCCl ente "Dalaro", belga. o navio rume-
idade e outros. j no "Transil~anic. ", foi minuci~-

N 
• Os telegra';}mas que nos che- sarnente revistado pelas_ a.uton-

otas eCOll0ffi1CaS C I gam da Europa, dão noticia de dades mglezas, nas proximidades 
• mais uma semana inteiramente dos Dardanellos. 

commerc1aes calma na frente oécidenta!. 
Nem as patrulhas effectuaram 

ção de que sei·á difficil vencer chitsch, cuja autoridad~ dimi
a Allemanha., de que Hitler na- i nuiu muito depois do ate11tado 
da mais é que a aspiração per· , de Munich, · em favor do gen,~
sonificada do povo allemão. : ral Von Keitel, favorito de 
· Comtudo de vez em quand0. i .Hitler: -: . . .. 
transpira um movimento in- , O~ti.0 • alto . offi~al do Esta• 
terno na Allemanha índice do-Maior detido e o general 
ele que o povo allem1io acom-'i Fedor_ -yon Bock. accusado de 
panha coagido as ma11obras de opp.osi_çao á pol!hca de appro, 
H'tl x!maçao russa. 1

E:;~s movimentos são tão O grande quartel general de 
. - Godesberg soffreu uma acçã::, 

mais d!gno1, de observaçao ·t i ·r· t· d t d . . 1 . mm o s gm 1ca 1va e par e a 
quanto e conhecida ·ª tec inica I Gestapo, justamente poí· lá 

. t . ex1s irem vanos mem ros a 

A Fiscalização Bancaria bai
xou um aviso dispondo qu1 cs 
que obtiveram approvação para 
remessas de juros, dividendos e 
lucros deverão depositar até 25 
do corrente mez, no . Banco do 
Brasil, o equivalente ao total de
clarado, sendo as quotas futu
ras calculadas sobre os deposi
tos, se estes não attingirem as 
cifra.'l das verbas registradas. , .. Os 

suas habituaes actividades de re
conhecimento, devido á baixa da 

. temperatura na zona º" r.nnfli
cto. 

Um dos communicados ae 
. guerra distribuído pelo governo 
allemão, informa que ho sector 
de Greffern houve uma lucta 
corpo a ·corpo, entre patrulhas 

de Hnnmler para a.bafar 1110-1 · t· · ·b d 
vm1en os. familia imperial. , · 

Actualmente, v~lta-s-e ª f~-.! A ultima noticia que teve o 
lar na restaur~çao mona.r:h1- i ex-Kaiser a respeito desseg 

Ao que parece-, a campanha ca, e as p.ropna,; declaraço?s I membros foi que encontravam
f'.Fictica entrou em sua ohase do Chefe da GcStapo. confir- i se de boa saude, mas incapa.

mam o vulto do "complot". ! zes, por certas razões de se 

A lucta na Fin
landia 

inimigas. 
A aviação, como as outras ar

mas, restringiu sua actividade, 
limitando-se a vôos esparsos de 
reconhecimento. 

decisiva . 
Reforçadas por ::iu novas oiv1-

sões, o exercito russo exerce 
grande pressão em toda a linha 
Mannerheim. 

Segundo as suas declarações I communicarem com elle actual
o movimento d-estinar-se-ia ,.t mente". 
derrubar Hitler e instaurar a Finalmente o general Von 
mona1;chia e varios altos offi. Blomb·erg cuje, figura teve gran
cia·es allemães estão detidos de projecção ha tempos atraz 
a espera· de prova para julga- no exercito, encontra-se detido 
mento. em Landsberg, na Baviera, 

Entre elles está o príncipe junto com oito _officiaes. 

.O~ MELHOR~S PREÇOS Um .avião germanico vôou so
bre o norte da França, a gran
de altura, ao ;mesmo tempo que 
3 aviões britann!cos realizaram 
vôo de reconhecimento sobre o 

O. marechal Vorochilov dirige 
pessoalmente as operações. Em 
Summa, o exercito sovietico oc
cupou algumás fortificações f!n
landezas, sendo expulso, porém, 
horas depois. 

No isthmo de Karelia, os rus
sos concentraram 300. 000 ho
mens, esforçando-se por obter 
uma victoria a qualqwer preço. 

Indicador Commercial E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
BUA AUGUSTA, 1,559 (Esq, R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA. 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á ,Ig.r~ 

Immaculada Conceição) - PBONE 7-5453 

Experimente a 

.MAN_TEJGA "BANDEIRANTE" -- .. . ' 

Kilo 9$000 

noroeste allemão. 
Só no mar pôde ser. registra

da alguma hostilidade~ O navio 
allemão "Wakama", que ha dias 
deixara o porto do Rio de Ja
neiro, foi incendiado pela pro
prla tripulação, para não ser 
apresado por um cruzador bri
tannico, que opera no Atlantico 
Sul. Os 46 homens da equipa
gem foram recolhidos por um 
outro vaso de guerra lnglez, cu
jo nome entretanto não foi re-
velado. ' 

Foram igualmente destruidos 2 
navios pesqueiros !nglezes: "Cra
wler''; de 290 toneladas e 
"Gurth". 

Vario~ 
~~~-~.J.S 

navios neutros foram 
4<A .t~~~Si~~~en.tQ 9u 

Têm se registrado combates 
· de grandes proporções, alguns 
dos quaes terminaram em vio
lentos corpo a. corpo. Na bata- 0 
lha de Summa pareceram 14. 000 
russos. 

A 45.ª divisão russa foi cerca
da por tropas finlandezas, es
tando em situação precaria. 

ACCESSORIOS 
para automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 
·impo-rtação Directa 

ISN AR]) & CIA. . 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

O governo de .Helsinski con
vocou mais uma classe de reser
vistas, aó mesmo tempo que faz 
appellos a todos os paizes, 'para 
que auxiliem materialment€ a 
sua causa. STOCK ,COMPLETO 

Possivelmente esta semana re
rá decisiva e a sorte da Finlan
dia dependerá do resultado . das 
P!l.PJl.llJ.\i,S. 

Consul.te,m e. 

CASA ALBERTO 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS A& MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORrIMENTO V ARIADISSIMO 

importaçll,o Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N·.º 40 

·cASIMIRAS 
Aurora. - P.i,Ill\1;ex - Pi:rituba 

N-a:ciona:~ e ·E~tra,n.geira.s 

CASA ALBERTO 
~J:l~... §_. J~~l.'1-T.,9. N',º '6 

... . 

. ,,., 



São Paulo, 18 de Feve'!"eiro de 1 !'4{' LI<~GJONARIO 
e i ·sr-a(r'e - 7' -= 

[ PENSIONATO CATHOLICO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

t 
Optírn.a installacão em local aprazive! e sob dirêê
çi::o cat.hoiica. informações no proprio pensionato .. 
4 venidn Hygieno!)olfo, 733 Tefophone 5-~!.::; 

·; 
PEDE-SE REFEREi';CIAS 

C@rn~etrn1~,~~~o 'do 

Dia 16 do corrente oomme-
morou-se 
sario àa 

o primsiro anniver
falleccimento de Le-

licn de l"aulo J<'erreira, mem
brn da Juventude Unlversita. 
1ia Cat-hoiica, alumno · da Fa
culcia&e de Direito. m0:11hro 

1 ela Acfülemia dB Letro.: dr. t:ni
v0r::icinüe e redator do Li,UIO
NARJO. 

~ n G"fi11 e wte 

Em commernoração fci cel:s• 
brada, pela manhã, na Igre}a; 
de Santa Cec:Ua, d'ande er?. 
cong.,agado, Missa de "li'<l
quiem". 

Ás 20,30 a Acauemia de Le
tras da Faculd:1,ie de Direito 
de Siio Paulo, reali.1ou umi:d 
sessão commerr:orati':,a onde ia~ 

De alto valor moral 
. lectual fôra o melhor 
na Academia no anuo 
faEeceu. 

' ]aram os drs. André Franc~ 
e intel- : :Víontoro e Hog.01· de Ca-rvalho. 
alurnno i Xfange, antigos. coliegas--de an~. 
em que ! no e de Acadim:iia de heliaaj 

1 de Páula Ferreira. 

r--_--
. ·, 
') 

:) 

A sua Escola Jean B,:ando em 
casa por corresµosdencia . 
Devi.lamente regist>'ada S!>b n. •· 518 

em 19ll:. 
Como nos annos anteriores, e obedecendo ao saluta1· cos:t~e que OO!l~ituo um santo 01·g.ulho da? ass~oiações marlanas do Esta;10 
e do Brasil todo, a Federação Mariana Fominma fez realifflr nos 3 dl:is de carnav.al numerosos retiro~ fechados, em (!Ue a :meàitaçao 
e a piedade das Filhas de Maria poz· mais Ulllll, vez em relevo o solido fundamento em que se baseia todo o progresso e censtitue 
0 ideal dos sodalicios marianos. Nosso cllehé mostra varios grll pos de i-etlrantes na Esoola D~mestica. de Santa Thoroz.inha, _o 

Co!!egios de Santa Ignez, de Sien, des Olseaux, e da Assumpçao. 

l 
Dá licções, syst-eme. mod-e-:,no,, p:a,ra ,se,hà-Qi- . 
litair, mesmo sem ,preparo, á ::p-rofis.sã-O,::díc!·' . 
guard•a-liv.ros. Ensino com au~rno.<de 4.-.' 
livros- que guiam facilmente. como professm- ·· 
particular. E' commo<19 se ha,biUta::- ao ~é 
do fogo. sem ·mBsmo .desatt-ender os affazeres. 

Activld-ade 
na 

C:0NSVITE-NO5 S08RE ouno~ MO~IOI 
t U,PIOA<;ÔE~ ·A, PR~OS EXCf PCIONAE~ 

SECÇÃO CE VAREJO 
• ,t\lA 00 CARMO. 417 (A••·so 711 

IH.,2-~S4$ -s.\o PAUIO 

·- - ------
O curso Oômpleto de 12 licções, que farã em 4 mezes e um 
diploma gratls especialista em contabili.dade, cus"ta a-penrui 300$ 
em 6 prestações. Peça propecto hoje mesmo, ao auctor inai,s 

conhecido no Br-:,.~il, Portugal, Africa.; tem mais de 30 annos 
de ·E>nsi-no commercial: habilitou já uma geração de alumnos: 
Prof. .Jean ;1r.:néh, l\.u:i c;osta Jr. n. 0 194, Caixa 1376, s. Paulo. 
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·ADVOGAopS 

Dr. PJinio Corrêa ,de 
·' Oliveira 

Rua. Qutntino Bocayuva N.• 54 
$.0 - Sa.lc. 323 ·_ Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua. Quànti>no Bocayuva N. 0 5l 
- Sala 319 - Tel. 2-0035 

1~. li'i 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Constant, 23 -

4. 0 and. - Sala 38 • Te!. 2-1986 

S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr. Vicente Melillo I Rua Benjamin Const-a.nt, 23 -
4. 0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

Praoa o.a Sé N.0 3 - 2.0 andar 
- Sa!,a, 13 

Dr. 
D.r. Paulo Moretzsohn de 

Francisco P. Reimão 
Hellmeiste:r 

Rua da 
a.nda.r -

Castro 

1 
· 

Qui_ta,nda N.• 139 _ 2.• Rua São Bento, 224 - 1. 0 and. 

Te2. 2-6769 • S. PAULO • Sala S • ,Tel, 2-1543 - S. PAULO 

Or' '• 
. r fl 

·, 11=M=E=D=IC=O=S==i ; 
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\. DENTISTAS 
======== 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa 

Arnaldo BarthoJomeu 

1 
. · -

Cirurgião - Dentista - Radlofo- HOMEOPA THJA 
g_lsta - Pel-a. Escola de Phar
macia e .Odontologi,a de São 
Paulo - Clinica Dentaria em Dr. Rezende Filho 
geral - Raios X - Diathermia 
- I·nfra-Vermelho - CoaguJ.a;ção 
- Trans-illumi.nação - Vitali-
dade pulpar, etc, - Trabalho3 
por cartão, hora ou orçamentos 
Ru,a: Marti·m Rivancisco, 97 

TeL 5-5476 - S. PAULO 

Con•s.: Rua, Senador Feijó N.<> 
~05 - 7. 0 andar - Te!. 2--0&l3 
Das 15 ás 18 horas - Res. : Rua 
Castro Alves N. 0 597 - Te!. 7-8167 

ENGENlIEIROS 

culd·a:de de Pharmacia e Odon

tologia de sito Paulo - Ciru:-gião 
Dentista d!plomado em 1914 -

Ex-dentista do Lyceu Coração d0 

Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentadura., 
anatomicas c sem abobada pa- Lll;R 1'~ PROPAGAR O l Amador Cintra do Pr-ado 
latina - Conrnltas: Das 8 ás ~~&.mmt:ii#tíil!F@,P,IW#ffl@ Engenheiro Archltecto 

12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: "LEGIQNARIQ " Archite~tura religiosa, coHegios, 
Rua Direita, 64 - 2. º andar -· 1 UiiílWi,íW,,W.;.;;.;;g; 1 i&H I resi,dencias collectivas - Rua 
Sal-a, 7-7A - Res.: AI. Barão d' E' DEVER DE TODO!- Libero Badaró N. 0 641 -
Piracicatla, 499 - S. PAULO, OS CATHOLIC9:?.l S. PAULO 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de seum,: 
~s - Cons. : Rua Senà.qor Fel• 
JO N.• 205 - 2. 0 - Predio Ita•: 
querê - Te!. 2-2741 -:- Re,.: · 
Rua Qu4-nttno Bocayuva N'. o 3,. 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10· 
11 e das 14 ás 11'- Sàbbados. 

das 10 ás 11 horas · 

... 
CLIXICA Gl~RAI 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Pauh 
N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Cons,; 
Rua 7 de Abril 236 - Das a 

ás õ h<>ras. 
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-A· lucta· qu~'\,ê'dés~i!votv·e na· Fin!anctla é caract~rrst"tea dos tem- , 
ipos moder-nos, e da capacidade .política, dos chefes de governo. 

Ind.iscutivelmente·a resistencia of.ferecida pelos f.inlandezes, e os 
nmumeros ,combates travados ,sem que as forças sovieüc,as conse
guissem ,progredir, ,constitu·iu uma su,r,preza ,para todo o mundo, 
que espeI'.ava uma resisten<!ia mui:to inferior á op,posta iJela Po!oma 
é. aggressão nazista. 

MISSÁO DE P.AZ 
Quanto á iat,titude dos aUiad os, nada é de ,sur.prehender que 

com a victori;a rus.sa, esmagado o valor e o heroismo finla.ndez P:e,Ja 
cnassa de ,soldados russos, .por mais .mediocre,s que sejam. 

E sua ,consequenda tambem é ce~ta: o absoluto predomínio n•.tzi
sovietico no ·Ba!Uco, fk,ando os .paizes escandi,navos inteiramente 
á mer<:ê de Hitler e Stalin. 

Apesar disso, nem um gesto tiveram os governantes suecos em 
defesa da Finlandia, sendo certo que n. maiori.i por elles cs>nsegw
da no parlamento está em ber~ante contradlcção com a opinião 
,pubHca, que tem se manifestado vivamente favoravel ao auxilio 
é. Finlandia. 

Quanto á attitude dos ia!Uados, nada é de surprehender que 
Chamber,lain e Daladier vejam com absoluto sangue frio a extensão 
do domínio inimigo a todo o norte da Europa, como ,P,rowwel
mente se ,Hmitarão a ,lamentar apenas, em br~e, que o Relch se. 
~podere .praticamente de outro1 palzes ba1,1tan~os. . =: 

O fracasso do bloqueio já é ri>conhecido pelos propii'fos ,perlfos1 -: 
inglezes. O dominio da Russia e do Reich se extende ~,d,gressiva. ·· 
mente por toda a. Europa. · , ·i! • :, 

E em .vez de se op,por eff.ectivamente, .por Unlj ~.lt:id!li), ,roo;1 á.: · 
F-inlandla, ao .progi:esso de seus inimigos, os aHiados ic1'uzam os. 
braços. · ·. 

. .Quaes os desígnios secretos que tem .e11e.s em mente, para solu- :: 
'ÇãÕ da guerra? 

Continua a pezseguiçãa rêli~i::. 
giosa na Alemanha 

Quando Adolf Hitler subiu 
·tio poder, na AHemanha, encon-. 
trou ahi, cerca de 18. 000 escolas 
confissionaes catholicas. Ho-je, to
das ellas estão fechadas e atres
tam, assim, a perseguição da 
qual vem sendo victima a Igre
ja, na Allemanha. o mesmo 
aconteceu com ,as esoolas catho
llcas do norre da Baviera, em nu
mero de 5.233 já em 1938: antes 
do fim desse mesmo anno, todas 
ellas foram fechadas e transfor
madas nas chamadas_ escolas 
communs. 

A perseguição nazista contra a 
Igreja não é mais segredo para 
ninguem e a identidãde de ideo
logias e de methodos entre o na
zismo e o communismo vae se 
apresentando cada vez mais n!
tida aos olhos dos mais ingenuos. 

Já não mais funccionam na 
Àllemanha, os secretariados ge
raes da Associação das mulheres 
e das mães cathollcas, nem a
Assocl;ação oentra:1 da Juventude : 
Feminin,a Catholica, nem ta.m
_pouco, grande numero de escolas 
confissionaes. Sorte igual tiveram 

. os estabelecimentos catholicos de 
:nusseldorf - Jugendhaus, Bun
·deshaus e Kathullsche Schulor-
ganisation que amparavam gran
des actividades catholicas. 

Essas perseguições todas são 
bem encobertas á massa popUlar, 
por um modo astucioso e revol
tante. Dizia, por exemplo o "Vo
elkischer Beobochter" de 27 de 
agosto de 1939: 

"Auto - dissolução. da Associa
ção catholica da Juventude dan
tzlguense. O · Dr. Harwanke, de
legado do Gauleiter e do pre
sidente do Senado da cidade 
livre, concluiu com o Arcebispo 
de Dantzig, Monsenhor Splett, 
um accordo sobre cuja base a 
Associação catholica da Juven
tude dantzlguense está dissolvi
da voluntariamente. Esta auto-

d!ssolu~ão constitue uma . contri_;; ' 
buição para a unificação da: 
grande Allemanha em Dantzig'." 

Por essa occasião, o jornal "La· 
Cl'.ÔI~" commentando, com jus
~~;',· o" facto, dizia: "sabe-se, 
'íi9~ :~ ex~riencia, como os taes 
"ao_c.ortl ,. os" sãt"voluntarios. " no 
Ill Refoh. Des muitos annos, a 
Juventude ca · olica tem si(lo 
perseguida emnDantzig, Um .dos 
seus dirigentes~ foi mesmo mor
to pelos nazi,stas. O antigo Ar
cebisIJ() de Dantzig, Monsenhor 
Ó'Rourlre - que foi demitido 
em 1938 sob a pressão hit!eriana 
- publicára uma pastoral espe
cial para protestar contra o ter
rorismo do qu;l er,a objecto a 
Ju~entude cathqlica e para pedir 
aos jovens, a .,fiel permanencia. 
em suas Uniões cathoUca.s. 

A viagem do sr. Sumner Welles á Europa tem provocado curiósas reacções. Emquanto o :«osservator11 Romano" manifesta. .viva. sym• 
pathia. pela Iniciativa norte-americana, as cha11cellalil\S totalitarlas deixam transparecer uma viva irritação, e , as potencias democra• 
tlcas recebem com um laconiilltlb pessimista as propostas da Casa, Branca. - Ao' passo que a mais evidente falta de vontade de. com• 
bater anima. os belllgilralites, desprezam elles uma proposta de. paz que, a julgar pe,Jo apoio dô Vatlc!tho, parece equitativa. E' que 
os gover:nos dos pâkes em itue!Ta já têm, segundo tudo indica, "sua" paz, de feitio pronúnclâdamehte chamberlainesca .• , S6 se 
uma offensiva de paz 4 moda, de Munich tracassar. por não ser ac~ita. pela opinião publicá da·· Fránça e da Inglaterra a guert1t 
coll!laçará a ser tomada a. serio. - O nosso cliché representa o "Li~oln ~ai", erigido i\fu Washington em honra do presidente 

, qúe élonsolidou a uni{to americana, apõ;s a pr~ngad.a guerra dê seccessão. 

Como se forjàm 
o. caso do fusilamento dum sace~dote boliviano 

Perto de 20 '. 000 escolas ele
mentares catholicas foram fei
ch.adas, deixando sem a devida 
instrucçã.o religiosa, mais de 3 A imprensa bra,sileira pu- justiça; porem nada puderam f Entre as façanhas do terri- l tes universita.rios y obreros, --
milhões de creànças. blicou, ha tempo, uma. noti- conseguir pois o "intendente" 1 vel tenente Luiz Gutiérrez Vea nos ha ofrecido dar hoy la or• 

E a :perseguição, ,por etapa~, eia sobre processo e fusila- (chefe d-e policia) Vea Mur- i Murg:uia ennumeram-se flagel-1 den de destitución del inten
foi at:tingindo fuma a uma, as mento em Potosi, na Bolivla, guia adopto.u a tactica de não ; lações de cathedraticos unive.r- dente q.utiérrez. Tenemos que 
Jidades e as j:egiões: Berlim, o de um sacerdote, accusado receber ninguem nem appare- ' sitarios, vaias a juizes e advc- agradecer esa actitud y ,esta• 
PaJ.atinato, H~sserenania, Mu- ãe um crime infamante. Teria cer em publico. gados, rompimento de lauclo., mos dispuestos a sostener to• 
nich, Nurember, Alta Baviera, precedido ao fuzilamento a de· 6 - Já no patíbulo o padr·.:l e decisões da Corte e do Depar- do lo que h-emos afirmado, no 
~aq~,"'sôsce, Turingia, Prussia, gradação do sa.c:ardote presi- Cartoceno, depois de ter re- tamento do Trabalho. Vejamos obstante de que ya hemos pre
IreVes, Mosela, Norte de Baviera., dida pelo Exmo. e Revmo. Bis- cebido com extraordinaria pie- o que se refere ·ao fuzilamento sep.t,ado, ,abundante documen• 
Oldenborng, Me c k 1 em b omg, po de Potosi e espectacular- dade ~ forvor os sacramentos, de Cartoc-eno: tación de cuanto ha sufriqo el 
Brunswich, Hamburg, Austria, mente realizada na presença affirmou e repisou deante de "Lo que no tiene atenuan- pueblo d,e Potosí en horas acla• 
Renania e a Westphalla. Quasi de milhares de pessoas. 300 testemunhas (não 20.000 tes para el Intendente de Po- gas para las libertades eluda· 
sempre reaaizava-se, a transfor- Emquanto O general Buch como noticiaram alguns perio- llcía. es el fusi!amento dei pa- danas." . 
mação das escolas catho!icas em conservou a Bolívia ,em dieta- dicos) que a declaração que dre Cartoceno, atribuyéndoh' Quasi sempre os assassinos 
escolas communs nas quaes ex!- dura, não foi possível esclare- lhe foi attribuida é absoluta-) un delito que no cometió, co- de sac,ardotes sí!-o punidos aqui 
gia:se dos paes, o ingresso dos cer esse fa.cto dada a falta de mente falsa e forjada. · mo consta a tod_o el vecindario mesmo ·nesta terra. J~ o dieta• 
seus filhos. f informações que não P-Odiam · E' de conhecimento do povo! de Potosí. 11:1 mtenden~e fra- do; _Buch, teve um fim. triste, 

Acrescentam-se a todas essas ser fornecidas pelos catllolicos que marchou sereno ao cada- i guõ una serie de mentiras Y s?1c.1dando-se ou. sendo assas
perseguições ~ profanações sys- bolivianos em virtude da PE?· falso e _suas ultima_s palavras I aun ll:seguró que ·.,el pueblo}:i·_ smado. Esperamos agora o que 
.hematizadas, todas as outras que seguição religiosa que lá ,exis-· de convmcente logica para ::t bí~ visto con a.grndo_ e1 fu.,1la .vae ac_ontecer ao ty:ann? Vea 
se tem feito,, isoladamente, con- tia. defeza de sua innocencí,a fo- miento de ese desd1chado _sa- Murgma, si antes 1.1ªº t1v~r a 
~ra os sacerdotes, imagens e ob- Podemos agora informar ao,3 ram o perdão para seus inimi· cerdote. Nada de eso es c1er- graça do arrepend1m,anto eII:l 
JeEctodses.at~r~aodo~so, veJ·a-se se é nossos leitores o que ha ,le gos e concluiu ,com estas :pR- tio. Ell fusilamlento _dei padre virtµ?e do gener?so perdão de 

"" 1 d d b processo .Javras "Viva Christo ! Viva a Cartoceno es un debto infouo, sua mnooente v1ctima.. permittido preferir o nazismo ao ver ª 8 so re esse . b J d E b Ih t J j i 
Communl·smo atheu. Não pode tão escandalosamente noticiado Sagrada Eucharlstia ! Vivia Ma- que de e s,er ac ara o por ·res- so re seme an es n ur as 

j e ria Santíssima. peto al pu,ablo de Potosí qne que certas agencias telegra-
haver preferencias onde não ha, pelos · ornaes g~aças aos s ." 7 _ 0 povo d,e Potosl, fg. durante la dlotadura no tuvo phicas e jorn.a,as estão sem• 
senão, uma só cousa. guintes escla~ec1mentot,; obti-

1 / a_os . pelo:! or~ao cathoI~co de norando o acontecimento até como expresar sus protestP.s Pre ... vehiculando contra o e e-

/ 

===========================' Beleni do Pa.rã: .· . á ultima hora longe de appro- por el crimen que se com"lti6. ro, :não demos muito credito 

Creados na Archidiocese ~· 1 :.:..· O. fus!lamento effec: var o iníquo ;cto, e ainda me- - El Ministro de GobierM porque são todas_ Inspiradas no i 
tuou-se sem proccesso alg-um nos de intentar o lychamento. - concluyen los r-epresentan- Odio e na mentira. 

, 1egal, e a ordem dada pelo Dic- como se propalou, manifestou 
'(Conclusão da 1.a pag,l . l Gymna.sio do Estado, sita á tador Coronel Buéh, baseou-1e seu mudo protesto ao que cha-

..,.intes cond1"ções ·. 1) Manifes- rua Tabatinguera., 94, havemo<J t 1 
e.~ p apenas na declaração obtida mava mar yr, 
ta vontade de abraçar o estad,l por be~ fundar um Cu:·so _ro· da victima por dois ,emprega-. 8 - O Bispo de Potosi ende-
ecclesiastico; 2) propensão pa- p~deutico para os Um_versita- dos da policia por meio da·· ·reçou um memorial ao governo j 
ra a piedade e para o estudo, rios que tenham conclmdo nor· D' d B h d' d 

malmente ,0 curso- gymnasi-al e tortura, segun_do . informe Je do 1cta or uc pe 1n o a , 
boa índole, intelligencia viva, h f d d abertura dé um proccesso de 1 
espírito de docilidad·e e firme que sentem disposições para o testemun as I e ignas. . 

estado ecclesiastico. 1 2 - o fiscal, senhor Duchen, esclarecimento e isto lhe foi / 
za de caracter; 3) Filiação le- ., 1 jurista probo e destacado, or.- n.egado. , 
gitini.a, comprovada, pelo attes- O Curso Propedeutico v1:sa i denou a liberdade .p,rovisio, 9 - A imprensa que tratou i 
tado de Baptismo; 4) Saud.a dar aos ai um nos o_ lndlspensa- na!; esta ordem foi despreza- do assum'pto com detalhes , 
sufflciente, certificada pelo at- ve1 preparo elll: !'ahm, Grego ~ da pelo Chefe de Policia de phantasticos, soffreu uma !a-
testado medico. Portuguezs, ha?1ht~ndMo-o~ a cm· Potos!. , mentavel pressão do governo i 

Reitor de cada uma dessa:! sare~ o emmano awr. , I 3 _ A execução realizou-se . dlctato~lal_." • : 
Escol,as será o respectivo De- Reitor do Curso Propedeut.- antes de 48 horis depois da I EI D1ar1o de La Paz, ediça:i i 

cano·, o quaJ terá pomo conse- co será Monsenhor Ernesto de captura em forma fulminante, . de 17 de outubro de 1939, rele.- i 
lheiros os parochos suffraga- P~ula, Vigar!o _Geral do Arce· !l não .permittindo tr,a.nsmissão a,- '1 ta ln.numeras iniqui~ades com- i 
neos'·do Decanato. No fim de bispado, ass1st1do .por· profes·. guma. Não houve degradação, mett1das pelo assasmo do pa-: 
oada anno, os alumnos presta- sores idoneos, com pragram- ' como se a,ffirmou em varios \ dre ·oartoceno. E' uma longa . 
rão exame perante uma Ban- ma es~a,belecido pela Curie. Me- 1 periodicos, (a imprensa brasi- reportagem corri este titulo: ! 
ca examinad-0ra constituída pe· _tropohtana. leira pubJ.icou até que 0 · bispo FJL l~USILAM;IENTO DEL PA-. ,---• 
lo Decano e approvada pelo Ar· havia presidido a cerimonia ln' DRE CARTOCENO FUÉ UN 
e e bis P o Metropolitano. O::: Dado e passado em Nossa famante). DELITO SIN ATENUANTES, 
alunmos classifioados serão ad- Curla Metropolitana de São 4 - Não existiu o delicto DICEN LOS ENVIADOS .,ES
lllfttldos no Seminario Meno1· Paulo, sob o Nosso slgnal e 'J de que o padré Cartoceno foi PECIALES OBREROS y- UNI-
te Pirapora. N . A · accusado; segundo atestado VERSITARIOS DE POTOSf. E 

II sello das ossas rm:13. aos, dos medicos forenses; o roes- o sub-titulo: Obtuvler~ que 
CWRSO PROPEDEUTICO doze de fevereiro de mil nove- mo se deduz das dec,Iarações 1· sea sometldo a proceeo el Je-

PARA O SEMINARIO centos e quarenta, da menina. . . fe de Pollcfa, a qulen lo acusan 
MAIOR · 1 :'· 5 - O bispo de Potosl e todJ lhaber cometido varlos atenb· 

~o 4 Séde da Congrega- (a) JOSI!, Ar.ceblspo Metro• o seu clero fizeram quanto es- dos contra las llber~d.es cilJ-
... ~na dqa_~a tio p,olJian., tave a a.~!i ~~-~~tv. . dada.nu~. 
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__ qu, .... ,. ... .,_::I V C'o n g r ess o E ucb aristico 
pmento actua:l, um . noivo rec:u-
t.desci-mento do mo:vimento sepa
:llla,t-ista irfo,ndez, que de mod'J 
5til.o violento irrompera ha algu-
1,!lll8;S .sema,na,s atro.z. Ante tal 
:facto, :e .. dada a ci.r,c.umsua,nda 
iü-e ser a Irla.nda um paiz catho
l!li,co, e e. Inglaterra :protestante, 
jp&llgU:Rta,ram certos leitores qm..I 

1.0 Conm:.esso Eucharisfico. Diocesano. na .Dlocese de_ Rio ·Pte,to/ 

• !a, ipÓsiçã.<> -correcta qu_e deve 
~uilnir e. opinião .. puollca au
)tii-eii-t1éa,mente ,cathol_ica. 
! -E' --cer.to qµe a Irlanda sof
Íif-reu em -.te!}!,PJ)S. :passados, glu
~losa. e iherofoamente iPara d~
:ife~der, nã.-o apenas sua sobeM-
i\Ilia lll8:S ainda sua Fê, contra o 
:ii>oderlo irwlez, que O!pprimia _Pº: 
ltoda:s M fol'ma-s os· oa,thollcr:~ 
(;i-r,landezes. Es.~e facto, entretan
:io, nã-o justifica o ema>rego dos 
!ll}r<)Cessos _ vl:olent-os ,pelos q uo.es "° movimento H:ijertador drlan·
tldez ·-se ;t-em assigna·lado. E-ss,·:.. 
,:a.:tttudB nã.o ê nova. Já Leão 
~III ,oond:emnou do modo mas 
#'ormal a violen-cia ipela qual 
'tmuitos :i:landezes - aliás por 
. motlv.os .poii-t¾cos iprocura
vam empr.egar recursos do . ge
mero dos actuaes, para sacudir o 
jugo lnglez. 

E' -curioso accentuar a divir · 
S'idade de attitudes entre o or
ga,m officioso d,a, Sa-nta Sé, e a 
amprensa fa-scista, no caso do 
a:pr.isionamento do -cruzador nl
Jemã.o "Altmark", em aguas no
a-ueguezas. Emqwa,nto a Im
prensa italiana atrav~s de -cer
tos orgãos silenciou sobre o 
lfacto e através de outros se 
mostrou favoravel á Allemanha, 
o "Osservl).tore" as-sumiu attitu
de fra,ncamente -sympathica 
áquelle. gesto da Ing,laterra. 

. ,Al-leg,a o or.gão do Vaticano qu~ 

(Continua ria 2:ª -pag.) 

Os nazis na Polonia 

O Congresso EÚéharistico de Rio Preto é o primeiro. ile. umá. sene a . ser realizada em càda. cidàde e'.Pfscópll.1 . 
do inter.for do Estado, como preparação ao Congresso Eucharisiico Nacional, a ser effectuado em 1942, nesta 
Ca1>ital. Os Congressos Eu!}harlstlcos realizados , na Amerlca .. do Sul. têm .alcançado magnifico _exito, . tantl> 
em Buenos Aires quanto em}Mlnas e Recife. E' preciso qúe por meio de orações e uma Iaiwa preparaoão Sio , 
Paulo consiga offerecer a CIÍristo-Réi uma ·honienagent á altura da que 'tem, receblilq em oufroa lurares, com!) 

em· Buenos Aires, de e1,1jo Congresso- o nosso cliché apresenta um sugestivo aapeew. 
·-------,--------------------------------------,----4_ . 

d) -B~nçã<> do Sa1tUs~!tfüj. 
e) Canto do Hymno do CoU:• 

gresso. 
3) Nos tres primeiros dias 

haja Missas c-om Communhões 
Geraes, para o que urg~ faeili• 
tar as Confissqes; v. g.: arrah• 
jando confessores extrtrordina.• 
rios. A' noite, faça-se Adora.
çfw, por espaço de· u-ma hora •. 
-sermão e Hora Santa. 
. '4) Nos tres suµi:;equ-onte!!' 
d-ias, organ-izem-se, em ,horas 
.m,ais· . commodas, "Reuniões 
.in,structivas", séparadamente, i 
para hom-ens, senhoras, crean-1 
ças: Nestas ·reuniões os J:eigos, 

l 
tomam parte activ_a, fazen-do u.:, 

.. geiras conferencias. Ao Vi~a-: 
rio compete terminar com umâ; 
a:lfócu~ão, que :resuma o as,· 

· .sumpto tratado. · · - ;' 
· A' noite, "Sessão Solem-il'e",' 
·ao -ar livre, si possivel, -co.m a
seguinte ordem: 

.a) Canto ou r-ecitaç,lo do 
.Credo. 

· b) Leitura do Exp~i:}íen-te, 
ltdhesões e resumo das Sessões 
Instruct-ivas. 

e) Discursos d-e leigos (cu!'
. tos e brilhantes). 

d) Encerramento ,pelo· Vig-a
rio. 

e) .Benção do San-tíssimo, 
acompanh.ad:o com eantos pg.. 
pulares. 
_ . .f) R-ymno do Congresso. 

5) Em um dos -dias, B'Õnl 
S~nta para.- os homens, ou ·m.g. 
lhor, Laus Perene a-té: meia 
noite . 

. 6·) . . o encerramento ne erfee,. 
tue com Communh-?,o 'G-ehil ~ 
Procissão. A Benção,· ao ar li
vre, seja -pr~diàa de um àcto 
de, consagr-aç·ão da Pa:r-õchla ao 
-Cprn()ão .Enehari:stic~ de Jesus. 

, O Tanmim ergo, cante-o tDdo 
i o povo. : Acc-lamaeões. Hymno 
'. do CongreàsQ. . · · 

7) De-,gl.'and-e prov.eito _sepa; 
: .organizar-se : uma CommJmbão 

Geral dos doen:ées · ·d-a cidade, 
levando-se , pr.ocessionll;lm:ente 
o San_tissi.mo aos doei1:t-es, , de 

Uma noticia de Stokolma, 
proveniente de Varsovia, affir
ma que, numerosos officiaes 
allemãas levaram cinco jovens 

:polonezes para um ·1ugar dn 
'R. Marsal-Rowska em Varso
vla e os chicotearam de tal 
forma que aquelle trecho da 
rua ficou lnnudaõ,o de oongue. 

. Os corpos das victimas fica

. ;ram estraçaUta,dos. 
Em Gdynià, · Padres polone

zes foram obrigados a lavar 

~m prep.araçao do u-rànae 
Congresso Eucharistico Naçio
nal a realizar-se na Capita-! de 
São Paulo em 1942, a Diocese 
de Rio Preto organizou o 1.0 

Congresso Preparatorio. 

z ae Junno, obedeéendo a um Euchártsttco Diocesano cté Rio" 1 que _sé façà num aommgo á 
p1;ogramma adrede organizado. Preto._ _ noite, por occasião da R,eza, 

Para melhor conhec_imento,. Para mai0r uniformidade da constando de: - · . . . -,1 

antemão confessad~s e ·.prepa,. 
rados.--

· Como vemos o Congresso 
Euch-aristico de ·Rio Preto, que 
aJ·em ·cto ·programma acima:'terá 
varias', actos · preparatoriós se
r& um digno . precursor ó.o· IV 
Conúesso Nacional de· 1942. 

Santos 
-e dando as ordens riecessarias, Semana Eucharistica a circular a) Veni (cantandoJ 
S. Excia. Revina. Dom· Lafa- fraI1 o seguinte program-ma: b) Oração pelo Congresso novos 

r Na iproxima prima vera :re-all
~ar-se-ão -na basi.Ji.ca do Vatl
,ca,no dua-s canoRiZ!ações e cinco 
:beatifioo.ções. Dentre as futuras 
santas e -bemaventurada-s tres 
,:ião de nacioniaàidade franceza, 
!,tres outras de l!la-clonalidade 
~ta:liana ·e a setima de naciona
llidade heSij;i!Mlhola. 

Esse Congresso Eucharisti
co será realizado em fi-ns de 
Maio, isto é; de 26 de Maio a 

yette Libanio, Bispo de Rio 1) Deve s-er · feita no tem-' e) Sermão sobre os fins des-
por decorrente, de Paschoa a te movimento eucharistico 

· As :tres ,religiosas · franceza,s 
'!são: A bem-aventurada Lapelk
:ltier, fun<'j.adora das Irmãs de 
f-l3om Pastor, qu·e será can-0niza
~ dJa;; · a venera vel · Marie Dedora t, 
.ttt"undadora das Irmfus da Santa 
':Familia, e a veneravel Phi!ippi-
ne Duchesne, ·co-fundadora daF 
'Religi<?-SlaS do Sagrado Coração, 
:,que ·viveu durante Jongoo annos 
.nos Estados Unidos. Setão e,m. 

;bas beatlfl-cadas. 
A nova -s8lnta, 1-ta,lian!a será a 

ibemaventuna.da Gemma Galgani 
. e a nova bemaventu.--ada hes
-~ainhole. a veneravel Yedranas 
=IDa=s, 
: Por outro le:do, a Congregação 
dos Ritos reaHzia.rá durante o 

·-.e.nno, vinte e -cinco sess{'ies ,prc
,paratorias ,para ·novas canoniza
ções e bea:tlficaçõea, das qwa.es 
dez •serão effectuadas em .pre
iSença d<> · Papa. N esta-s sessões 
serão discutidos e exe,minados os 

26 de Maio. Preto, publicou uma circular, 
sobre o Primeiro Congresso _ 2) O inicio, é conveniente _,_ 

A Liga das Nações, orgr,nis- ; de instaurar a caridade ~nitre terminou que os catholicos de
mo creado pela sinceri.:tdades os povos prescindindo de Deus sejosos de cooperar com a Li
de Wilson, 1)(1.ra assegurar a era de tal forma irrealizavel ga, fizessem duas restricções 
paz mundial !c)ncontra-se hoje que os maiores esforços possi- principaes: a primeira contra 
fraca,ssada, tendo falhado no veis só poderiam reta,:·dar o esse caracter 1-eigo, a segunda 
seu fim pl'imoY-dial - a paz. fracasso final. quanto a intangibilidade de 

Creada numa athmospher,a A corrupção de que os inte- ,:,eus principios catholicos. 
de optimismo, a Liga :recebeu resses nacionaes, egolstas pe- Feitas essas duas restric
o apoio até de catholkos in- la falta de principios elevados ,;1ões a Santa ::lé não desappro
seguros crentes no papel de ga- poderiam se ajustar num esfor- vara a cooperação dos cath.pli~ 
ra-ntia ultima de paz que a Li- ço harmonioso pela paz e pelo cos com a Liga: essa coopera
ga se outorgara; uma ou outra progresso, foi um dos ultimas ção justificava-se em parte pe
voz que Ih-e apontava .:is def- pruridos liberalistas deamenti- la actividade soei-a! do Insti-
feitos e os erros iniei-aes, per- dos pela historia. tuto de Genebra . 
dia-se no côl'O de applausos. Somente quando as nações Com effeito ao lado rl.a acti-

Hoje, nem os seus proprios fundamentarem sua politica vidade politica. internacional 
àirigentes crêm na sua efflca- internaclop.al na doutri-na ca- cujo escopo era garantir a paz, 
eia. tholioo e .colocarem a Santa Sé a Liga se propuzera a resolver 

Como é possível que de tão como arbitro supremo dos con- ou pelo menos estudar, certos 
brilhante começo se chegasse flictos internacionaes, poderão problemas sociaes no plano in-
a tão aJ.}agado fim! .. ·j · gozar de uma paz duravel. ternacional. 

E' passivei a influencia de * Desse testudo decorrflriam 
factores diplomaticos, no des-1 Attitude dos catholicos evidentes vantagens para a sua 
credito e na fallencia da Socie- solução. Assim problemas rle 

ani-lagres e a-s virtudes ,attribui- dade das Nações. Baseados nesses motivos, os reprehensão á criminalidade, 
· idas ª T.el-igi-0sas e religia,sos A attitude da Allemanha e catholicos deveriam inicial- como trafico ·humano, contro. lfrancezes. E' a·ssim qu-e se tra. 
/tará. da eventua:l -canon-ização da, da Italla, a crise· durante a mente opôr restricções ao ca- !ando de toxicos etc., prob-Ie
veneravel Elizabeth Bechir•?r guerra italo-ethiope, aos pou- racter e a politica da Liga. mas refferentes ao trabalho -e 
Desages e da eveatual beatifica- cos contribuíram e aJ.}ressaram i Aliás, coherente com esses n condição social dos trabalha

. c;:ão d-0 veneravel Gr:igsnon de o resultado final. Mas funda- principios leigos e pagãos a dores só poderiam ser 11erfei
_.:Montfort e ct,a,s venera.veis Anna mentalmente, o deffeito que a Liga não convidou a Santa Sé tamente resolvidos, quando 
·'Javouhey -e T.her-eza de Mon- predestinava ao fracasso lhe, para memb:o, por occasião de í.,xa.minados de um ponto de 
1tal.3ne. Ser,á igualmente oo-nsa. era inherente e entrava na sua sua fundaçao: coherente tam- 'Vista internacional. 
:grada uma sessão e,o exame das lpropria organização. bem . com seus princípios a Ora esses problemas necee
:ivl:rtudes da i=em e;merioana El'a o seu c.aract. er 1. e. i. go, o San_ ta Sé recusou o cor.vi te de l sltam de o.rientação dos catho
Catherina Tehakwltka, de raça laicismo profundo de que ena então para a Liga, quando es- licos cuja doutrina de tal for-
_ lndie., :e da relig.lo.&a. belga Marta, estava impregnada. ta sentiu diminuir o seu pres- ma ora superior n,a sua cohe-
[l'be,r;eze. Hasé, f-Ú-Íldadera das F-1- O idea;I de resol-ver o pr-0ble- tigio intern.acional. · <;âo e perf-elção âs demais que 
•• 4a e~ !k.1-4~. ·• AA .P.atz ~ o_ ~~µ,r~, Nes_SG li~d~ a S,.iu.ta Sé, da• , e.continua 11.à B,ª par.) 

S. Excia. Revma. o Sr. D. Lafayette Llbanlc,, Bispo de Rio Preto, 
organizou e presidiu todas as solemnidades de congresso Eucha
ristico de sua Diocese. A photographia acima f-01-nes offertada pttl' 
S. Excia. Revma. com a seguinte dedicação: "Ao LEGIONâRIO. 
seguro interprete do· pensamento cathollco em Sã-o Paulo, as Jien,. 

eão1 de D, Laíayette, Bbp~. '!!_~~ J.>ret9,!.;._ 



-2 LEfllONARI(! São Paulo, 25 ele Feverelr~ de 1940 

8EMANA!UO CATHOLICO COM 

pPPROVAÇÃO ECCLESIASTICA 

. · Direcção: 

Rua:-._Q_uintino Bocayuva, Si 
Sala 323 - Phone 2-7276 
Redacção e administração: 

1 

.Rua lmmaculada Conceição, 

Telephone · 5, 1536 
~uixa Postal, 2849 

59 -~. 

Assignaturas: 

exterior 
Semestre 

" exterior 
Numero-avulso • •. 

15$000 
26$000 

8$<YW 
1~0:00/) 

$300 

Rogamos aos nossos 
nantes communicarem a 
dança de seus endereços 
_. ~.a!xa P.osta-1 2849. 

assig• 
rriu

para 

~~/ r·-,t.-• 
:Ãnnuncio.s:· i f ~ 

~çam· · ~bella, sem compromtsso 

O CE'GIO:NARtO :tem o m:i.
:ximo pra-zer '.:em receber visitas -
ás- instaila_ções: -de . sua red-acção-. · 
ê-. offieina, mas pede que não 
-~e;Jam as mesmas .--feitas Das'· , 
~ .• 3a.s e 4as .. feir.as, poi: -~xi- ;; 
geneias do serviço. 

k ·' -~ 
Não publicamos cof.labôração 

de pessôas extranhas ao nosso
quadro de redactores. 

DIMHANDO ••• 
'Ai '.B.A;SILI-C:A. DA APP ARECIDA 

Conf,o,rme o LEGION:AR3'.0 :14 
·wv-e aceasião de a..nl1UJll'cla-r of
f.iciMmern:e, é i-ntençã-o-d-o S·r. Ar
ce bi.spo M-étr.opolite;no fazer .eri
gir em A;p_pa,Feci<la uma g11a>nde 
,basi1Hca-, ,muito ,ma4or do q~ a 
a:ct-ual, evid.ent--emente a-ca-nha:de. 
e i~i!a.. ao <l-ll-Lto d·a Gr.ande 
Pe:di:oeira Naci=a:1. De 3/Ccôr
do, mu#a ,~nte ha de dizer; é-· 
m.esmo necessari-a uma igreja &m 

que .çai-ba,m. alg,uns mi-lhares de 
pessoas .. ,., 

Só a,Jguns anilha.res.? As ddée.s 
de S. Excia. a.inda são :r:nlais 
vastas •. o Sr. Arcebi.s,po :preten-
(1.e- .edifka,r um ,templo q:ue :pos
sa abrigar a,Jg.uma,s dezenas d,3 
m!Jhares de .peregrinos, e qu·e 
portla.nto será um dos m,a,iores 
do murul.-0. E não é ,só. Uma 
se!:le ·d-e ed'.ificlos ,supplementa
ll'eS- de:ver.á ser ile'.\>antad:a, !Pa,ro: 

. . . ' 
. :,•.,·r(s,\·i . ~:,· ,, ... 

O "Figaro", que ê um dos m_:alsi',,,;:üs'·que conduziram o tri~te grupo de 
importantes orgãos da impr,.rsâ ·-,,: ···exilados, se apoderaram tambem do 

franceza, divulgou recentert'lentt{.-~lr Sacerdote .que foi forçado a -s~gúii, 
_gu~s.J,rifõ'rmaçõêà <r'u.fe**-~ahÍÍ{.d~'.',. o m~sm0: ·_caminho. Obrigado a per

. ·relatb-ili~ · aprese~tÍid~-, p~lo'.'(lpiscbp~~-' ·:--,;,á:riêcer .36 horas sem se ai imentar, 

do 'polol\.,_. ein -.j~39, sobre ·z;, sitúa~ foi subinettido neste deploravel es

ção •• . ,~o se encontra a Igreja nas . tado de depauperamento a trabalhos 
·~,11incias da P_olonia, submettidas á forçados ajudando a construir uma 

dominação a1fetnã •. E0 o "Jori1al Bra•, p<;>nte, pelcl':<iue se viu obrigado a 
',~il'' teve, a boa ideia' d~ as ~ubli~a?' permanecer dentro da agua, em um 

no Rio. Pertenc~m á menc_ionada no- r!o cujo ni!lel crescera consideravel-
ticia do "Figaro" os factos que a se• 
guir transcreverei. 

Desde o primeiro momento da oc
cupação allemã, affirmam os Bispos 
Polonezes, o governo nazista teve em 
mira a destruição· total do Catholi• 
cismo na zona invadida. Em todos os 
lugares em que penetravam, as tro· 
pas allemãs tentavam extinguir com• 
pletamente o culto ca-tholico ou, 

quando menos reduzir sua Pl'.~ica ao_ 
minimum. 

Aprisionados á viva força em suas 
residencias episcopaes, os Prelados 
não podiam manter contacto com as 
aema-lS autor-1aaaes reltgtosas, pe1~ 

que a resistencia cathoHca se se~t~a 
• profundamente debHitada. Gr.andà 

numei:o de Igrejas e de Semitlarloà 
foi fechado. Com frequenci:a muito' 
significativa, os membros do Clero 
·eram encarcerados e escolhidos co• 
mo refens, sendo de notar que assim 
se submett-ia a grave. perigo a ,exis
tern:ia dos Sacerdotes, uma vez qua. 
para cada ailemão morto, eram lm· 
mediatamente executadbs d«!z polo· 
nezes. Tambem são numerosos os 
eceies1ast1cos recointaos a campos 

de concentração, onde são obrl11ados 
a ·trabalhos forçados e submett-ldos 
aos peiores vexames. A maior parte 
das ·t~rej.as foi fechada ou profanada, 
Repetem-se com assustadora fr~.· 
queneia as profanações das imagens, 
Igrejas e Calvarlos que a piedade po
pular poloneza disseminou p.or todos 
os recantos do paiz. Os actos de per
~egutção assumem, não raramente, 

um feitio brutal. Assim, um Sacer• 
dote da Diocese de F>osnan, ao voltar 
do cemlterio Ha piedosamente seu 

breviario pelo caminho, quando en· 
controu cerca de 200 homens arras• 
tados á força para um lugar de des
terro, na pi,opria Pofonia, Os _nazis-

mente devido á enchente. 

Occupada a cidade de Varsovia, fo
ram detidos immediatamente 230 Sa-

êritri 1th 4§#1%# 

Pllnlo CORdA DE DLIVIHUl 

. a - ~-·-~. 
; ... ~ 

cerdotes, em êondlções às maJs lnsa• 
lubres e- des~umanas. Em Bromberg, 
os membr.os do Clero foram reuni-

dos em "'.uma. praça centrai, obrlgados 

a permanecer durante quatro horas 
com os braços erguidos. No fim, sete 
cadaveres jaziam no chão. Uma das 
victimas tentara fugir, pelo que foi 
cruelmente fuzilada. Outro Sacerdo· 
t~ · recebeu uma coronhada que lhe 
fracturou o maxUar. Depois, foram 
as vlctimas recoJhk:las a prisões, on· 
de soffreram o mais atroz tratamen· 
to. Em Gdynfa, g:rupos de Sacerdotes 
condemnados á mort-e cavaram sua 
pro.pria sepultura, ahi sendo em se· 
gulda enterrados depois do fuzila
mento, Em Ka!iz, foi enforcado um 
Sacerdote cujo c01'po permaneceu 

suspenso durante dois·:dias. O Se.ml
narlo de ph-ilosophia ~ Gniesno se 
acha fechado, e o respectl-vo. edlficlo 

. serve de quartet ãsr tropas nazistas. 

O commando nazista se instalt-ou no 
Arcebispado, cujss bens foram rou
bados. Um busto do Papa Pio XI, 

mu!.~O pop.u~r. na :ef!:C!,~~::onde exer• 

cera às fÚncções de. repres~nt~~te dl
plomatico da Santa Sé, foi quebrado. 
Na '·l-'oz.nanla,, toràm prohit,i~os QS 

:_ ......... , ~ •••• ,:•" •••••• •• > •' • 

casamentos religiosos, os baptisados, 
etc. o Santo Viatico só pode ser 
levado aos moribundos ocultamente, 
O monumento ao. Sagrado Coraçã<> 
de Jesus foi destruido -a dynamite, 

Taes factos falam por ·si mesmos, 
e dispe"!sam quaesquer commenta• 
rios. O LEGIONARIO, h.a ·vários an· 
nos, vem insisti-rido sobre a identi
dade de· espi.rito existente entre o 
nazismo e o communismo. Ha cegos 
qwe não querem reconhecer es-ta do
lorosa situação; Doe-lhes- o amor pro
prio nacionalista, ante a ideiá ae 

que as formas totallt-arlas de go· 
verno, cujo espirito o nazismo en
carna de modo perfeitamente nítido, 
possam não ser aqulllo qu·~ &e-u p.ue• 
ril optimlsmo lmaginára. 

Enti,etanto, os factos conti-riuiarm a 
. grit~r. A relação de atrockfades q.ue. 
, ao1ma transcrevem.os sao p_ertetta• 

mente typica:s dos mo~lmer,tos com• 
munistru., e retratam fle-lmente o, que, 
se passou na Russla, no Mexico, na; 
;Hespanha, e nas pro~inclà..- pol~s 
act.ualmente submettldas li!P jugo 
russo. Será posst.vel que nem mesmo 
em presença da lden;tidade de fruc• 
tos venham certos esplrtos reconhe· 
cer a identidade das arvores? 

A pergunta n,lo é oelosa, e está 
longe de ter um interesse meramente 
especulativo. O totalitarismo "pseu
do-anti-communista" - o neologismo 
se impõe para caracterista a farça 
politica inedita diante da · qual nos 
enco'ntramos - é um perigo que não 
Interessa sómente a Europii ryias q 

mundo inteiro. Victorioso no Velho 
Mundo, terá eile o sceptro da hegq-

. . 
monla mundial, e esse scéptro s'e 

transformará em suas mãos ~m àço!
te para flagellar novamente, com à 
crueldade implacavel dos judeus, ,_, 
Corpo Mystlco de Nosso Senhor Je-. ' . 

sus Chnsto. 
Cumpre, pois, que os catholicos 

iestejam -rlertad~; º' e, , ·pela·. oração 
tanto quanto pelJ attenção vigilante, 
saibam conjura~ o perigo, qJe 'amea
ça arrastar novamente ãs Cata_cum
bas a Esposa do Salvador, que é a 
Igreja de Deus. 

CONTI• 

?SUAÇÃO 

I>A l.'' 

t -'.l. inviolabilidade do "Altmat'= 
· era decorrente de t.ratil.Q.C>ll, tq. 
·l dos bi-lat-eraes. A Norue~ vlo

lára -esses tratados, dia.ndo ag,.. 
zalho a um navio que con<}u:f.~ 
prisioneiros, sem ex.lgir e. libelt'•· 
tação destes. A Ingl!a,terra fi. 
cava, poJ.s, com o ·direito da 
considerar por sua vez rotes; 
te.es tratados agindo como pre• 
fer!,sse. Não se trata, ahl, da 
affi.rma,r que um mal não jus•.l .... 
fica putl'o. Os trata.dos impõemi 
obrl-gações ,recl.procas, e a vi<'• .. 
laçãa lfeite. :por uma das part~j 
e-x-onera implieita..ment~ e. l)U• 
ue, "4(! seus.·de:v.er~s. · 

:E;.vi<lentement-e, a attitude dQ. 
V..a.t:~a-11-0 nã:o se j,nspi-rou er~ 

_ ID~ OU -ffi!lnOr ,s.y,mpa.t~ :pQ~ 
· .este:~u ... ell-e:jpQiz,- maas,;po::--~~ 

11enthn'El~t'? de j~~~ ilillrf@tta~ 
m:.~te.~;pl,)i,ttl:\",o. '· .-::- . 

'-i. "1 v~ ,....__ 

'X ~sfe'·;pfoposlt<>, de\>~Mos áliff.: 
da a,ccentuar o :protesto feito ~Jo.
orgão d-o :Vati-cano. contra. um 
Congres,so de :Mysttca Fasci·sta,, 
recentemente reanzado na Ita• 
H>a., com o decla:-e.do_ a.polo da 
imprensa do pMtido governa
mental. . 

O "Osservatore Romano" mos. 
tr-ou que a "mystlca" de ta.l 
congresso era ambigue, ou ,per
feitamente nat1,wa.Jista em .per
feita collisão com a doutriná 
catholi-ca, pelo qual o jornal da 
Vati-cano mostrou ,seu resenti. 
mento á vista do a:poio que a. 
imprensia .fascista lhe deu. 

!; * Procedente da Euro.pa, velu, 

Í&/I];V'--8IFOOS, ret,i,r.os e ·rE!!lXniões do· 
~a,dn, à.em·«mt,a,r ,e!evado
l'eS:1!)0X& g!a!lge.r '.'Br:-eoMbra. A .am. 
{Plldão do ,praj'ecto é 'b'e«n-:d'tg,na 
de,,µm-successor-de D. Duarte. 

.. __ .)) 

1
·novamente a noticia de que Q 

Santo Padre e.conselhára ou ao 
menos autorizára os catholkos 
a .prestarem culto a Confucio, 
considerado heroe nacional chi
nez. A palav.re. ".culto" .pode in
duzir facilmente em erro os le:. 
tores. Não se trata d-e um cul
to religioso, o que seria pe.•., 
feitamente absurd-0, ma'8 'Sim. 
plesmente de homen•igen~ ''civi
cas despidas de todo e qualquer 
ce.racter liturgico, Tendo havi• 
do :previamente declarações of. 
ficiaes escri,ptas das autorida.
des chinezas sobre o .cunho c:-:
clusivamente cívico <las home. 
nagens prestadas e, Confucio, 
não .teve a Santia Igreja duvi
das em .permittir que a ellas se 
associassem os .cat-holicos, o que 
jamais ella teria feito se s'~ 
tratia;,sse de um "culto". 

l!fai8 ·(POl' .q.ae :preç~'? Não i,m. 
poi:ta, E' 1D:ecessa,r,io q:ne os il>ra
:si,"lár.os ,a,pr.enda.m -a fazer obras 
d-e,f'aniti=s~. -não- &ha'Ildo ,par.a o-. 
a:Btb1to estmei:to <de _rtl!Dla ,só ~
~ !itté hoje, .saJLV,O·-:r,a,ras a 

~- ,ex;ceipções• _,temos v1vl
do-~pan-a,s-·aa !l:m~ro-v:isação e do 
prov~o. Já é-.,tempo d·e ,ra~Ji-
11i1wmos:--a;lguma. coi,sa qu-e fique, 
aíl,giu,Jrul; oolaa. icol-oc81d'a "sub 
.specles a:eterni.ta,Us",· que sirva 
a.o :seu ob-jecrtivo emqua:nto o 
mun:do fôr -mundo, e não ,precl·
se de ser substituída. Façamos, 
emflm, a .gta,nde e:,opllriencle. des
ta:s dua,s ,ma:navidhos:as virtudes: 
a Magnamimidade e a Magnifi
een:eie., que são d,ependencla, 
daqueJJa outra, dlbm-eal e ex
celsa, ·.:a For.taleza. 

Muito já se tem falado -contra 
a· fe.1sa :piéda<le -sentimente.Jís~ 
auperficia,J ·e -sem conslstencia'. 
Passemos, agora, da theoria aos 
tla,ctos. E' verde.de que a; ,pled·a
de e:uthentica -se ,caracteriza .por 
uma Fé viva, -robusta e esda-re
clda. Pois bem, a vivacidade d:4. 
Fé -se -mede pelas obra:s. A ~ea. 
llzação do ,projecto em e.preço 
vai exigir dinheiro, muito J;. 
nhelro. Vai ser (Preciso que os 
catholkos mostrem o seu, desa
pego e sa.ilxtm dar a Deus o 
que a Deus pertence, e que, .poI"
tanto, a Elle é -devido. Muito e.,,. 
peclalmente é preciso que ,aquel
las •pessoas, a quem Deus be. 
neficiou com os bens de fortu
na, não ,proceda,m -como o Har
pagão de Moliere, que, e.o ve~ 
que tinha sido roubado, excla
mou: "Ah! Meu -pobre dinheiro, 
meu .pobre dinheiro, meu caro 
amigo, .privaram-me de ti ! E, 
pois que me fostes roubado, eu 
perdi meu supporte, min-ha 
con·solação, minha alegria; tudo 
acabou pana mim, e eu já não 
tenho Q que fazer ·-no mundo! 
SBm ti, é-me impossível viver" 

CA T.-H0 1L ICO S 
Compr~m. EX.CL.USlY.AMENTE suas Joias e seus ~f~s!.,i1,t~s 

JO·AL-H:A:RIA: 
na· c9:9hecida 

-·CAS.A CASTRO 
lS DE 

Unicos 

OFFICINAS P:ROPRIA,S 

NOVEMBRO N.º 26 {Esquina da Rua Au_chieta) 
concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

= 
_o .. NAZISMO. E SEUS A l'TENT l\:llOS 

O ia.ttentado · d-e Munkh eswu
rado na Allema.nha é .uma. vaga 
de revolta, de ·i,ndigne.ção e de 
terror. Mas, isto :parece que foi 
unicamente dirigido a Hitler. 

Em ,suas ,Juctas ,pol!tlce,s, o-s 
nazis "acham" que os attenta

-dos ,não são um meio Inadmissí
vel na ,Jucta .política. Ao '30n
trario multe,s vezes até o glo
rifi,oa.m. 

Um espectacu.lo dos mais re
pug,nemtes foi a g.rande mani
feiitação organizada em Vlenna 
dumnte a quia.l Rudolf Hess, o 
mai·s intimo amigo de Hitler e 
seu representante .por · exceHen
cia, havia, exprimido o pesar 
do governo hi1l1erista, pera,nte 
as fami!i,as dos homicidas do 
che.nceller Dollfuss, devido a 
sua condemnação. Hess di,stri
buiu medalhe.a commemoratlvag, 
e .glorificou o covarde assassi
nio de DoHfuss -como ui:n f,a,cto 
altàmente louvavel e digno da 
mais gra-nde gratidão do gover.,_ 
no hitlerlsta. O •chefe do. )xin-
do de -criminosos f~ve· o -seu 
nome em . uma rua d~ Vienna:· 
Lembremos em que clrcumstan_
ci<a.s veiu e. morrer o .chance·,_ 
ler Dollfuss. Não recebeu ne-

mo ,a \a<Ssistencia de, um padre Diante dos ,protestos qos na-
-lhe foi nege.da. zis, o governo de Vop P!ape.1 

Mas não é só isso, o caso é hesitou em executar e, senten
que os nazis -reconhecem no5 ça, e agraciou os criminosos 
attentados um melo -legitimo de com serviços forçados perpi>
annlquillar o adversarlo. tuos. Quando Hit1er subiu um 

Em 9 de Agosto de 1932, o dos seus :primeiros gestos foi a 
operário Conmd Piebczuch foi . liberdade •a ·estes "valentes mi
e.tace.do em sua casa •por um : litantes", e mai-s tarde, um jor. 
bando de ml-litantes ·nazistas. 1 nallsta extrangeiro que fazia 
Elles o tiraram da calll(l. e o uma visita a Helnes, o sinist:-o 
massacre.raro dltmte dos olhos d~ prefeito de policia de Breshau, 
sua velha mãe; foi um feito tão constatou que -sobre seu "bú
bestlal que o cadaver trazia 2~ r,eau" se achavam e.s .photogn. 
feridas. .phia-s dos assassinos ! 

Duas semanas me.Is tarde, a Não sem razão o jornal nia.-
;:,olicia, os autores do crime. zista havia escri.pto · que os 
Depois de -receberem a, sente_i- "cinco" haviam continua.do a 
ça, Hitler tele.graphou aos ,sen- tradição do -partido. Eis a ver .. 
tenclados nestes termos: "Ca- dade. A histo:-i,a dos annos que 
marade.s, eu me sinto allie.do a .precederam o advento de Hitler . 
vós :por um ,pacto· d-e fldelldadP. não é mais '.ao que uma histo
in,abalaveL E' .para nós uma ria de a.ttentados commettldC's 
questão de ·honra ,a de nos sal- pelos nazis contra seus adve~
ve.r." Goering: "Vós qu·e não sois sarlos. 
assassinos. Vós tendes defendi- E' impossível em um só arti
do a ho.nra .e. a vida _de vossos go, transpormos os mu!Uplos 
~JÍ-roaiµdp,s. _Eu. env)c,_, á vossa~ attentados commettidos pelc,s 
f:Úriilias a somma·· de 1.000 mar- nazis. Et sufficiente relemb~ar 
co~.i, . GoebbJis: . "Si ,a senten- que- em 4 cidades da provi-nela 
ça de morte foi- executada, nas.- A1esvig, foram. atiradas bcimb'I, 
cerá a revolução". nas 0:1.sas dos republicanos ~ 

Eis um exemplo significativo. 
Um empregado de nome Eicke, 
do grande "trust" chimico a\ .. 
lemão "J. G. Farben" em 1932 
foi p:-eso. A .polic~a encontrou 
em sua casa 80 bombe.s, prom
ptas -para ·funccionar. Eicke foi 
preso e condemnado a dois anos 
de trabalhos forçados. 

Quando Hitler veiu a sei 
chanceller, Ei-cke foi absolvido. 
E é commandante e.ctualment<! 
de um campo de con-centração. 

Nenhuma ,pessoa .poderá affir
mar melho-r do que Goebbe!s, 
çue os -successos do .nadone.1-
socia!ismo é · devido a violench 
de seus_ e.ttentados. No -seu li
vro "A lucta :para a conquista 
de BerUm" escreve "O. caminho 
do movimento nacione.1-socia. 
lista está 'marcado ,pelo san
gue", ma.is !adiante: · "Subimos 
no sangue". Emfim: "a nos,,i, 
maior' alegria, a lt.icta .para a 
conquista d!a oapltal, com o d·er
ramamento de sangu·e, attralu 
a atiénção da. massa numa me
didà, crescente. 

J''6. -aa tornou um a<lagio e, ava. 
,-, ele nossos ricaços. Mas sem. 
pNI ae tem a obrigm.çíl.o de espe
~ - mi~r.e.,. 

nhum soccorro, e morreu lent!l
mente, dolorosamente, perdendo 
.., :seu ~ue aa golfadas. Mes. 

Finalmente um jornal do par- que o numero de victimas dos 
tido nacional socialista assegura attentados hitlerianos commett\. 
qúe os cinco criininosos "haviam dos de 1930 a. 32 attlngem á me,; 
oSeiiu.ldo · a tradição do partido". de 150. 

Em 1935, o russo Kirow en.· · 
controtl e. morte em Lenig1'6.do, 
e era amigo Intimo de Stalin.. 
No mesmo d'ia em que a noticia 
foi conhecida' no extrangeiro, 
e. imprensa. naziste. fa.lou com 

Devendo realizar-se dentro 
em .pouco, em um dlstricto da 
Inglaterra, eleições para. a Ca. 
mara·, os Partidos· Con-~erve.dor 
Libera-!· e Tráball1ista · firÍna::-arii 
entre si uma 'tr~gÚa~ :t.a;nto ,m<ai,s 
explice.vel quanto :parece que o 
.Sr. Chamber.lain se sentiu ,coar
ctado pela opinião ingleza e. re
nun-ci1ar temporariamente ao -seu 
pacifismo, e as hostilidades ·no 
Oriente preludiz uma confia. 
gração mundie,J authentica .. ,, 
que entretanto aind,a, .poderá ser 
s,usta.da ,por algum "Mu,ni·ch". 

Assim, os unicos ,partidos que 
estão di-sputando i-soladamente 
as eleições são o soci&l-ista, G 

-communlsta e o f,a,.~.cista. Os 
demais partidos a,presente.m ,um 
candidato unico. 

O jogo do communi-smo e do 
nazismo ap.parece a,hi -clara. 
inente. Os -communi-stia.s · denun• 
ciam fortemente os fascistas 
.mas .pedem ao mesmo tempo a 
·phz, e os fascistas .pedem a; 
.paz. . . mas não at,aeam os com. 
munisro.s. 

Contam os telegrammas q1,1e,. 
nos "meeti-ngs", os marlnhei-ro!t · 
ing,lezes se .Jevante.m -para des
mascia.rar a mano.bre., mostran
do ao .povo a collaboraçã,o d.,, 
fascismo inglez com o communis
.mo, ,~ra arre.-star a I-nglaterz,a, 
a -uma !Paz que seria llma der
rota.. 

glJ8;nde gosto :por ·este attentado. · 
E teJegrammas .de· -felicttaç(les 
-são trooa;dos· -entre·· a- dtctadura. 
de Berlim e :MoscoÚ. · · · · · · · · 1 

, , Conclulil@o: 
E el a· !I)OUcla -nazista. -preten .. · 

de que a QO?lUla e:rrebente.de. em 
Munlch vem de fóra,, deve ,lem
brar-se dos seus attentados. E 
:podemos dizer como o poVQ~ 

"~igo .con.µia. ~º""~ 



~"'ão Paulo.' 25 de Fevereiro de 194~~ · LEGIONARIO 

Os Resu-ltados do Ensino Religio,01.r.i. 
· na Provi nela de' Bue~Qs Aires 

Respondendo a um · questiona
ria, · ~ormwado pel,a, comn:i~são 
competeJ;lte do Senad.o da I;'ro
vincia de Bu,enos Atres, a Uirec, 
toria Geral de Escolas dessa re
gião enviou os ·seguintes pare
cei:es: 

· com approv~çã9 ecclesi.astica. 1 te 11 . 668 a.lumnos. em toda a 
Em _19~7 enc::;q·,egavam-se Q.QS Pre>vincia, __ não recebem ensino 
cursos de religião nas es.colas d,os religioso. Eni 22 districtos a to-
110 dís.trictos· da ?roviilci.a 8.698 ta!id_ade dos alumnos frequenta 
pro{esso;cs e:in ei<_e~·cicio e 418 esse curso. Muitos . são os dis
pessoa.s . e.xtranu.1s . ao :magisterio, t-riçtos em que a pen.as 2, 3 ou 4 
nun1 t9'/ial de (). U6. ~ 1939 alum.nos w exceptl1am, 
eram 9. 885 pi;o(e~res e t,18 ex
t~·anhós. núm total de 10.403. a 1) Sobre ã l~ll!,ntaçá,o (lo en

~o, obr~t.qrí9 d\\ religião 
Catho,líc<1. 

5) Sobre o intercss.e dcs~crt~do 
entre os alumnos, e effeito no
tado na formação do cara,ctl,!l' 

- Não, eu não acredito nv 
Os alumnos. seguem os estucbs · infer110 .. , 

-3-
----ati 

Grnnde verciaclel Si a medi• 
t<1ssemos oem ! 

'l:'al meqida se enquadra na 
tracHção a:i:gentina, dad,.i, a ün
men,sa maio.ri.a tj_e ca.tnoUcos, que 
sen:irre co:i:m>.oz a população na
cioi,al ii;refµtavelmente constata
do por todos o.s censos reaUza
dos no p<ltZ, 

Não .-houve au,gllWilto da,s ctes
pesa_s escoia~es c9i;n_ o ensino i;e
Iígioso, porquaI1to os professores 
realizam esse . cti.l,'sd nó proprio 
ho~·ario ~olar, e os ext~anho,s 
trabalha·rn · gratuitamente. 

A · inspecção está a cargo de 
um Inspeétor "ad honorem", e 
a publicação de folhetos com 
textos do curso de rellgiã-o não 
c~mprometteu a verba destinada 
a taes publica;;õe& 

de religião com assiduidade e ! - Não, acredita? 
applica_ção: perguntas durante 1 _ Não >or uc me repugn:i 
as .aulas que d,enotam ? afim de f · . .. _ 1 _ q 
conheéimento ou':de ·conffrrriacão · a· sens1b111aaae. 

Deui, não noa condemn2 a~ 

-inforno, n~s nos conciemnamos. B~f f RNú1L .. Existe o 1merno? Sim, é um 
dogma; -u,n grande do[!ma do 

,nossa fã. "Credo invitam 
"~ternam !" Creio n.i vida 

eterna! rec'itamos quotidianamente no credol 
E quando n~o houvesse razões para fir, 

marrnarmos no;sa" fé em tão grande dogma 
bastaria o espeiítácuio- das injustiças do mundo 

.A,lém d.isso, a constituição Ar
gentina contem varios ci:tpttulos 
ded\oaqos ás relações estreU.as ·do. 
Gove.rno com a :tgreja: o Presi-

. dente deve pertencer á religião 
Cat:tioUca, o Congresso deve pro
mover a conversão dos lndios ao 
CafüoUctsmo, etc. Assim, acha
se que não pode deixar de cons
tituir a Religião um ramo do en
sino, afim de que o conhecimen
to da sua doutrina, princípios, 
constituição, etc., informe a cul
tura gei;al dos indivjduos que 

· compõem uma sociedade orga
nizada segundo as d!rectrizes ca

. tholicas. 
Des;e modo tambem entendeu 

o magisterio da Província ;i, jus
ta comprehensão da !mpo1-t,ancia 
cultural de tal ensino. 

de noções adquirietas no oroprio - E a s,eniiorita ~ c.atho.lica? 
lar. - Perfi:itamente. Sou até fi· 
· ~Qta-$e a influenci.a da ins~ · · lha de íviaria fervorosis;;iri1a .•• 

1 
t\·ucção religiosa ct-os alumn.os, _ • . . 
dentro o.u f<>Í:a da escol\\. :Pão. Í - E n~o cre num dos princ1paes dogmêjls 

3) Si a implantação do ensino I testemunho os paes d~ f!l-milia rela nossa fe? 
religioso perturbou o regime 05• 1 aos directore.:, sobre os filhos qu_(! - Oh! não, (;reio 110 çé1,1 e na 1Vli1aericor· 

col~r ~nierie!' , 1 se tornam :mais respeitadores, dia Divina. lst.o de inferno acho cóisê\ ,nedie-
mals cumpndores de seus deve- · . . 

o ensino religioso toma uma res, etc. vai. Um espantalho de esp1rltos fracos. Sou 
hora semanal· do hora1·io escolar, os alull_lnos co~cqrrem eo,1n c~tholica, mas n~o creio no infern'? .•• 
e a appl!cação do no,:o plano ep.thusla.smo aos va,rios actos re- A ·senl.lihilir;lade de alguns devotos ~leaan· 
educativo despojou o J}l'ogramma ligiollQs - missa,s, enthronlza- e ·t di · , NN cl 
da sua excessiva _extensão pa1·a I ções, etc. - sem um só. p\·otes- t~~ ~e 1az pe<1a •••. º' a ,n1,0$, ao po em 
ganhat em ·intensidade de ensi- to, uma só excusa. :('T.isso si\o ac~e1,ar o çlo9,ma terrivel co _Inferno! 
no. Véi:lfloa-se, outroslm,_ melhor secundados :pelos paes e _popul::i.- . Repugna-!!'lcs a razão! Crem em tudo, re• 
e mais acertada distribuição dos 'res que parUcipam sempre das I r.ltam piamente O ''creio em Deus Padre" corn 
yarios cursos. diversas. cerimonias. fF)rvor ar Jeli~o ( ! ) ao chegarem porém ãqu~I, 

Não só ao ensino re1!g!o,<;o, mas 
'á educação physíca, foi possível Outro .!\S_pecto do effelto do le: "creio "ª viçla et_erna" - sim, hilo ,te d~er, 
a inclusão no programma esco~ ensino religioso é O pedido de creio, mas só na vidli! eterna do céu. 
lar dentro do mesmo numero de numerosos pa,es de all,u~nos pa,- -Acceitam dos dogmas o que lhes convém, 
horas s.emanaes de aulas, ra que seus filhos sejam ad_mit

tidos a esse curso, quando a o que lhes parece mais bel lo, suave e puetloo. 

2) Sobre o pessoal docente e 4) Sob1·e a porcentagem de 
a.ugmento do orçamento escolar. alumnos que não assistem ao 

principio se haviam recusado a 
dar permis-lião, em virtude do re
sultado ·que observam nos alum
nos que seguiam as itulas de re
ligião. 

A devoção assucarada, mimosa, sensibilis· 
sima, delicada de certas meninas, as leva a 
descrer do Inferno. Não entendem como Deus 

O ensino se realiza, na maio
ria, pelos prop~·ios professores i 
das escolas, que se offerecem, 

tiurso de religião; a pedido dos 
paes 

Num total · d.e 356. 870, sómen-

i---- ,C,,Sm u 
fUtlD60A IM ttOS • 

TAPETES 
LINOLEUNS 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

TECIDOS ·P ;ARA,; m0- , 
VEIS E DEC_ORAÇôES 
DE TODAS. AS QUA-

LIDADES . 

No distrloto de Bahia Blanca, 
em 1937, não recebiam instruc
ção religiosa 1. 555 alumnos, e 
em 1938 esse numero desceu pa
ra 1.216, em Castelli, desceu de 
185 para 17; em e. Dorrego, de 
27 para nenhum; em Chivtlcoy, 

possa condemnar eternamente uma sua crea-
tura. 

HENRY LASSENE, o celebre historiador 
c!e Lourdes, palestrava com o grande THIERS, 
Após uma discui.são sobre as sancções ~a lei 
moral - Thiers diz ao amigo: 

- Afinal Deus é bom, não me ha de con• 

de .150 p.\Lra 38; e etc., devendo· dcmnar · · • 
se considerar ~ ~tural augmen.

1
. - Permltta-me uma observação, responde 

to da populaçao escolar. Lassene, em theotogla condemnar nãQ é ver• 

6) S b I 
bo activo mas um verbo prenominai. Deus 

o re aiguma queixa que se 
1 ja ·f· d _ ti; _ d n_ã_ e c_ondemna- o peccado __ r. - O peccador ss 1a ver~ 1ca o por mo VI> o . . • . . . . 

. - ... imsin~ ~eligioso ... ,.. . . cóndémna... e se condemna pofque quer .•• 

Nada se registrou. * p e • Ascanio 

· -- o soffrimento_do justo, a prosperidade dos 

maus. 
- Crês. no inferno? perguntaram _os Jul• 

zea revoluclonarios em França a um padre 
-C:e Lyon. 

- Oh! responde o martyr, como poderia 
duvidar á vista do que se passa? si eu foaae 
incredulo hoje ficaria bem crente • 

Nada prova tanto a exlstencia do Inferno 
do que a imp1-1nidade que nest!l mundo go;z:am 
os maus. E!; posslvel que não exista para os 
justos um céu, e inferno para os mau11, _á vis
ta do que se passa aqui diante de meus olhos? 

Não é realmente esta, uma prova das pro• 
vas mais evidentes e· impressiontes ela vida 
fµtura 1 

Nesta Quaresma, nem pacato burguez pen• 
sa no Inferno, pensa na vida eterna! Não me 
chames de · padre retrogrado, meqieval, atra
zadão, antld·i(uvlano .• , 

.. Não ando pregando o inferno para assus, 
tar ninguem. Quero lembrar esta verdade, e 
censurar os "iricrlveis e absuros" devotos s 
devotas... que rezam todo o Credo, crêm 
em superstições e acceitam crendices mas ... : 
t'lão acreditam no inferno ..• 

Pois fiquem sabendo, não 
. éos... são heregesl 

BRANDÃO 

são catholl• 

* • 
!NSTALLAÇóES 
DE CORTINAS MO
BILIARI0S C0MPLE'i'0S 

1 7) · Antecedentes da legisla.ção es-
1 colar relativos ao ensino religioso 

A Convenção Constituinte de 
1934 restabeleceu "com o fim 
principal de formar o caracter 
dos meninos.'' 

~~At"trl"ltftftftft~ ...,., ...... ,,.,,,.,. .,:.;.11 ••Jllt 

"NOSSO p Ão .• 
A Ley de Educación Común de 

• 
OFFICIN'4,/5 PROPRIAS 

1 R u A s ANTA E P H r a·i N:rA, s 1 

1875 regul.ava o ensino da reli- Em 1936 reill).ph\ntQu-se Q en
gião cathollca. Em 1905 foi sane- siilO da reHg!ão cathólica UjlS es~ 
clonada uma:_ lei qua supprimiu co~. da Provin_cia, de accordo 
o ensino religioso dentro do ho• com a resolu<;ão do Conselho 

A eaa )tJ9falda pelas melhores familfu de Sio Paulo 
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rario escolar-, Honorario qeral de Educação. 

34.ª CONSULTA 

CONS. - Será que a Igreja Catholi~a ré 
oe!?~rá um protestante baptizado, como seu 
filho? O que será preciso? - {L. ou ,T. •). -
São Paulo), 

RESP. - A Igreja Catholica. Exm0. Sr 
Consulente, como i.\'.lãe carinhosa que é, aco
lherá, sempre com agrado e alegria t0do e 
qualquer de seus filhos desviados e transvia
dos que quiz·er voltar ao seu regaço. 

Naturalmente, porém, como se trata de 
coisa de summa hnportancia que é a salva, 
l;-âO da alma, ella não pode agir leviana
mente, mas sim tomar por meio de seu, com
petentes Ministros as medidas necessarias pa
ra que um acto de tal gravidade se proccesse 
com todas as garantias de sinceridade, ,1e va 
lidez e de durabilidade. 

Vou portanto resumir para o Elxmo. Con 
sulente tudo quanto os Bispos do Bra.,il em 
sua Pastoral Colectiva de 1915 determinaram 
que se fizesse num caso semelhante ao que 
nos occupa. 1) Investigar cuidadosamE>nte. so, 
bre a validez do baptismo receÍ)iclo pelo pro 
testa,nte que deseja ser cathollco. Geralmente 
deve ser considerado nulo o Baptisrno dos 
Quakers e· dos Socinianos. °Geralmente poderá 
ser considerado valido o dos Anglicanos Ri
tualistas, dos Velhos-Catholicos -e dos Scisma
ticos francezes. 

2) Si o Baptismo recebido no Protes
tantismo for provado certamente nulo ou não 
exist~te, deverá ser administrado absoluta
mente ao entrar o neophito no Cathollc.ismo. 
Neste caso, porém, não será mistér nerh da 
Abjuração ou Profissão de fé nem ela Absol
vicão das penas. 

3) Si o Baptismo for provado cettamen• 
t~ valido, então o neophito terá que fazer a 
·Abjuração da herezia e a Profissão de fé ca
tholica, procedendo-se em seguida á .Al:IAolvi
!}ã.o das penas -e das censuras. Nada impede 
neste caso, si o n~ophito assim d-esejl!,r, que' 
.i;ejam suppridos os ritos e ai; cerlmoniaa omi
tidas no Baptismo feito no protestantismo. 

4) Si pelo contrario, após dillgente ln, 
querito, subsistir e;Iguma duv.ida- -razoa,rel so, 
hre a validez do Baptismo recebido no Pro
te•te.zlti11m,01 a en!r~~ dQ con;vertido no Ca-

R a d·io. Consultas 
Tendo transferido sua resideY!ela ~ara o R'lo de Janeiro, ende leclonarã no CollegiO 

Santo lgnacio, o Revrrfo, Fie. José Lourenço da Costa Aguiar s. J,, promptificou-se gentil· 
mente em nos enviar daquella cidade li\, colla boração que, c8m o titulo de '' RadiQ Consul 
tas", vinha mantendo nesta folha. Taes consultas não mais serio irradiadas, devendo os 
consulentes endereçar suas perguntas a esta folha. 

Dadas as l'aras qua(idadee de cultura e de intelligencia, que distinguem o autcr, e 
que asseguram tão largo e completo exito ás '' Radio Consultas", o LEGIONARIO sente 
vivo prazer em assegurar por esta forma êl ooritinuldade da secção. · 

tholic!smo se cteverá processar da .. seguinte 
forma: 

A) Receber-se-á a Abjm•ação ou Profis
são de Fé e dar-se-á em seguida, a Absolvição 
das Censuras; 

B) Administrar-se-á privadamente o Bap. 
tismo, 11ub-oonditione, isto é, "Si non es bati• 
~atus, ego te batiso etc." 

C) O convertido fará em seguida, a Con• 
fissão -e receberá a Absolvição tarnbem sub 
conditione. 

4) bis. - Poderá tambem o neo-cmrve.r
Uclo, para maior facilidade ela cerimonia ecle' 
siastica, confesiiar-se, antes da Prof!ss1o de 
fé, a qualquer Sacerdote, aprovado, devendo, 
porém, depois do Bapttsmo condicional, con
fessar-se de novo, ao mesmo confesso,·, per 
summa capita, doa necoi1doa já confe"!sados, 
e especifica e integralmente dos esqneciclos 
de que então se recordar. 

5) Tratando-se ele roenores de 14 annos 
{talvez se possa · isto applicar ao filho do 
Exmo. Consulente) não é necessario a Abju
:r;i.ção formal ela heresia nem a AAb,;olvição 
das Censur.aii, bastando tão somente a recita
ção da Profissão de Fé Catholica. 

6) Tratando-ae, como se disse mais aci
ma, de co!iia. d,e tão rel@vante importan.cia 
qual a salvação qe uma alma, é mister evjden
tenient-e, que o convertido venha anima.do de 
reeta. intençãg, que se !nstI'.ua prevl:lmente 
nos pricipaes mysterios da fé, na Oração, na 
Nature:i;a, e Effeitos dos Sacramentos e dis-

.:posfções para recebei-os; nos Mandamentos 
da Lei d,e Deus e Igreja; tudo isto consoant1t 

as prescripções canonlcas e á c:apac,idacle de 
cada qual. Deve ainda o -convertido possuir 
·1erdadeira dôr de haver offendido e. Dens as
sim como o firme proposito de, para o futuro, 

I viver christã e catholicamente. 

35.a CONSULTA 

CONS, ,- Tenho a infelioidade de um pa· 
rente meu, separado daquella que elle levou 
para o altar, ter ido ao Uruguay unir-se com 
,outra pessoa. Quaes são as relações soclaes 
que devo ter com elle? - (L. S. C. - São 
Paulo). 

RESP. - Verdadeiramente é uma granel-e 
infelicicl-ade ter assim um -ente, que se suppõe, 

· caro, eÚ1 tão má. poaição diante de Deus e 
de. propria consciencia. 

Má posição por se ter unido assim invalida 
e criminosamente diante de Deus e da propria 
consciencia. 

A separação, simples desquite seria a so
lução em muitos casos e é perfe.ftamente per-
11\lttlda qllando apoiada em razões serias. 

As relações de um catholico com um pec
cador publico, como ae suppõe, no nosso caso, 
devem necessariame11te. soffrer'. modificação. 
FJ esta modificação será mais 01r menos racli. 
cal, conforme- a possibilidade dé' causar nos 
vroximos, maior ou menor ·esca,ndalo. 

O grau de parentesco, maior ou menor, 
pode evidentemente, ,Umi1111ir ou augmeutar 
este escanda.lQ. 

Em regra. geral, 

,.,,,,,..,,,.,,,.,,..,,., .. .....,, --- -., ... ,..,~ ,.,.,,.,,,.,,,., 

a) pode ser recebido o parente ou a pa,. 
renta pecoodora, principalmente si ha por meio 
C:isto esperança ele uma possivel emmenda. 

b) não pode nem deve ser visitado, na 
casa de habitação commum, o parente ou a 
parenta peccadora. 

e) quando encontrados ambos em casa 
de terceiros, devem ser tratados com a estric
ta .civilidade e boni-tom que a vida i,ocial 
exige. 

36.ª CONSULTA 

CONS. - Assisti ha pouco nurri cinema a 
fita da coroação de Pio XII no Vaticano. FI• 
quei realmente escandalizada pelo l1,1xo e pela 
riqueza com os quaes os Papas se fazem cir
cundar. Nosso Senhor não viveu assim. -(L, 
S. C. - São Pauló), 

RluS'.P. - Nosso Senhor não viveu assim, 
porque era Deus e o Papa é um simples mortal 
apesar de Representante de Deus. Como Deus: 
Nosso Senhor não precisava destas· exterio
ridades para mostrar sua autoridad-e, Quando 
queria, sabia fazer-se respeitar condignamente. 
Que o digam os componentes da turoo-multa 
que o foram prender, no Gethsemani e qu~ ro
laram por terra a uma simples pergunta d'Elle. 

Ao envez é necessaria ao Papa a exterio
rização da sua autoridad-e. 

É necessaria I) - por causa d'Elle: 
a) a Sua autoridade é a maior que exis

te sobre a terra; 
b) Elle é o representante do Rei doe 

Reis, do Senhor dos Senhores; 
e) Não ha Il,-ei nem Soberano· que nã,o 

tenha sua Corte faustosa, na proporção da 
grandiosidade do proprio paiz. 

U) - ppr causa de nós: 
a) Esta exteriorização nos ajuda a ter 

sempre lembrado o que o· Papa representa; 
b) Nós sentiriamos apenas desprezo por 

uma autoridade tão alta qu-e não velasse pela 
propria dignidade. Seriamos os primeiros a me-
1101:lprezar um Rei, um Chefe de Estado que 
apparcccsse em mangàs de camisa pelas ruas 
da Capital do seu Paiz; 

c) Temos mais respeito e veneração ãs 
pessoas cujas qualidades conhecemoj,_ ~ 
cujo conriv~ ~!o fr(!q~tll,.4lll~.. . . ·-· 
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NÃO PERCA TEMPO 
SUA ROUPA JÁ ESTÁ PROMPTA 

NA ALFAIATARIA DA 

'1A EXPOSIÇÃO" 
;)1 

:, "' NÃO desperdice o seu 
~~ ,~ tempo com medidas e 

provas. Vá á Secção de Al-
f faiataria d' "A Exposição" e 1'~1~ 1 , f. '"-W-@'4 á encontrara roupas- e1tas 
~/ ~ 1/ J que lhe assentarão como 

, ,, /'.. uma luva. O corte é impec-
// f.t} ca~el,executado por mão de 
<.::,,,,,,~,t'·t"'J ,,,, ~ mestré e os aviamentos, de ,,,,, ,, z . ./ ~ , . 
; ''\ t~/,:; À% 1.ª qualidade. Grande va-

._ ~ ~ ,, /.;:; ~ . -
1" t ~ ,n ~ nedade de padroes, mode-
,.~ ! '-' '!, ~ "/_ 

f ~ %J1 los e preços. "A Exposição" 
i~ ?:~., • 
t. t V 1a vendeu milhares de rou-
z ~ ?." 
J ! ~ pas-f eitas, sem trocar um 
~ ~ ~ 

§ -~ s6 botão.,, 
·,,,r..,;.-rf"..,r'" 

~ ~~ l \":~~-, ;~ f 

;,'-tf DESDE 250$ ATE' 550$ 
~~ 

,Rt9fo-rrna do. Cal6ncí'aí1·0 p()r um 
frade capuchinho 

Tem sido vàrf-:is :as tentat!- dê imaginar, elimina a conta- : dé se es-perar, em com1neta 
vas de reforma do calendario. gem dos annos, de accordo com I harmonia com o parecer e di
Todas porem prematuras e a era christã, tem porisso tal- rectivas da Igrej& 
vencidas, tal a difficuldade quà- vez uma repercussão bem pe- Referimo-nos ao Revmo. Pe. 
si intransponivel de se fazer quena e restricta. Frei Antonio Monte Rosso, da 
concordar o ano civil com· o A cada nova tentativa, uma Igreja parochlal e convento de 
ano solar. nova derrota invariavelmente los Angeles del Barrio Nuevo, 

As reformas · havidas nãn tem succedido. E a Igreja não I de Buenos Ayrei:. 
tem ·tido a felicidade rle con- podia ficar indifferente a estes Mesmo respeitando as refor
tentar a todos. o proprio ca- projectos de reforma. Muitos I mas gregorianas, o calendario 
lendario gregoriano que é O destes projectos tem conse- de S. Revrna., com uma preci
nosso actual, não exclua tod1, quencias que lhe são funes- são mathematica e infalível, 
probabilidade de erro e dá ori, tas, devido aos seus fins laici- regulariza a divisão dos m~es 
gem mesmo a pequenas dis- santes. e estações. Ápplicando o sys
cordancias. Embora seja actual Uma vez que moctrficam e thema decimal na medição dos 
e universalmente acceito, não supprimem seus dias fP-stivos minutos, fixa num mesmo diu 
é seguido por todos. Assjm, 0 religiosos e os domingos, por da semana e do anno, todas 
povo judeu, por motivos reli- crearem semanas com um nu-1 as f-estas, inclusive a de P3:s
g!osos, ·usa O velhissimo ca- mero variav,el de dias.. choa, com a vantagem de evi
lendarfo israelita, segundo o Soubemos que um frade ca- , tar as compen:ações para o 
qual jã, estamos no quinquages- puchinho apresentou um pro· estabelecimento da igualdade 
simo secuJ.o. Elle, como se po- . jecto de reforma. E como era , dos mezes. 

r ... " .................... - .............. - ........... -···-.. ··----· ........ , 
1 · YPIRANGA 1 
! '1 SOBRADO EM PRESTAÇÕES f l RUA SI-LVA BUENO, 929 a 943 e 1 
~ ,,, RUA BRIGADEI.RO JORDÃO, 774 e 808 • l EM EXPOSIÇÃO, hoje e toda a semana, destes no- f 
1. 

v.os ,e excellentes sobrados, de sol:i<l.a construcçção, con- fI 
tendo saia de visitas, 2 dormitorios, optimo banheiro, 

t excellen-te cozinlm, tanque coberto, jardim e quintal + , 
! com todos os meloramentos publicos, com 2 linhas de + 

1 
bondes ,e omni:bus á porta, etc. Ex~llente ponto para. + 
renda ou moradia. Preço de pechincha: 25: 000$000 com Í 
uma entrada de 3 contos -e o restante em longas pres- t 
tações mensaes de 290$000, equivalentes a um aluguel. i 

, Tratar com JULIO, corret1>r de immoveis. - Rua São + 

l::!'~~: ... ::: .. ~.:~~:.:::.1:·. • • • ....... ff ......... 4 ........ 4 .... 4 . ...J 

Ainda consegue ampliar o 
emprego do chronometro, na in
dicação do d-ia, da semana, do 
mez e das estações. 

Como se vê o calenda.rio do 
Revmo. Pe. Frei Antonio Mon
te Rosso, tem suas vailta,gens 
comprehendidas e acc·eitas, taes 
são os beneficios e facilidades 
que traz .. 

E mais unia vez rnsamos o 
ponto de vista da Igreja. Ella 
não é contra a quaesquer re
formas do calendario, a·penas 
exig,e destes que não lhe corr., , 
batam e respeitem os seus dias 
f€stivos. 

Cruzada de Orações 
pela conversão dos D·rotestanies 

O Secretariado Nacional de 
Defesa da Fé organizou uma 
cruzada de orações para a con
versão dos protestantes. 

Expondo o seu programma 
nesta nova iniciativa, o Secreta
riado - cuja acção fecunda já 
vae c!,ando brilhantes fructos em 
sua curta existencia - diz: 

"Conhecemos bem a psycho
logia do protestante, quer a do 
te lutherano e calvinista, quer a 
que nasceu e cresceu no ambien
do que abandonou a Santa Igre
ja para abraçar a heresia. 

Sabemos tambem o que seja o 
"erro invencivel" e o que pode 
a força do preconceito. 

Têm os protestantes tão de
formada a menta'lidade que só 
mesmo a Graça Divina os póde 
conquistar. 

Os nossos artigos, discursos e 
folhetos serv1rao, Indiscutivel
mente, como instrumentos · nas 
mãos de Deus para melhor· es
clarecer os que já estão sendo 
trabalhados pela Gl'aça; podé
rão, outrossim, despertar muitas 
almas bem intencionadas; nosso 
objectlvo prnv.ordlal, entretanto, 
é immunizar os catholicos e pre
paral-os para defender victorio
samente a sua fé, que é a dos 
seus maiores e deve ser a dos 
seus filhos. 

E' pre.ciso, comtudo, nos con
vencermos duma vez por todas 
de que necessitamos de armas 
modernas para enfrentar um 
inimigo que se vae apparelhando 
cada vez melhor. 

Nos tres primeiros numeros 
deste boletim nos limitámos a 
re'latar como age e com que ar
mas conta o adversario. Feito es
te primeiro trabalho de reconhe
cimento, entraremos a agir si
multaneamente de tres formas: 
na conquista dos Irmãos-separa
dos, na offensiva ao erro e na 
defensiva da nossa fé atacada e 
arranc.ada já de tantos corações. 

E' evidente que nada devemos 
ter mais em mira do que a in- · 
corporação nas nossas fileiras de J 
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A DOMICILIO 

todos os sau10s :unpetuosos mas 
sinceros que põem o seu talento 
e a sua energia na obra ingloria 
de tentar a destruição da Igreja 
Eterna. Uma vez atingidos pela 
Luz do Céu, transformar-se-ão 
em apostoles valorosos e · effi
cientes. 

Melhor, porém, do que discu
tir, será rezar por elles. E' me
lhor falar cem Deus a respeito 
de certas pessoas do que com 
certas . pessoas a respiilto de 
Deus. 

mento para offerecer pera · eon .. 
versão de um protestante. De 
mals um, porque a de um já 
conseguiu .•• 

H.a noivos que se alistaram n& 
,Cruzada para rezarem e fazerem 
mortificações em commum pela 
conversão dos irmãos - separa• 
dos. . . Criancinhas que se privam 
ái; vezes da sobremesa, do · cinema 
e do banho de mar. • • pela, con• 
versão dos filhinhos dos pasto• 
res protestantes! Pessoas, em•. 
fim, de varias idades e catego• 

Convencidos dl.l;to resolvemos rias sociais que, em união com 
desencadear em todo o Brasfl ·os de N. Senhor, offerecem seus 
não uma "offensiva fulminante" soffrimentos, grandes . ou inslg• 
contr-a os protestantes, mas um.a nif.icantes, pelas intenções da; 
.campanha espiritual e sobrenatu- nossa Cruzada. Está alistada 
ral a favor dos irmãos-separados. tambem uma senhora paralitica. 

o plano desta cruzada é O que que ha varios annos não se le
pass,a,remos a expor. Como sa- vànta da cadeira e que desse 
.bem os leitores de "Pro Eccle- modo trabalha efficazmente pela 
sia", 0 s. N. o. F. está em con- cura dos paralyticos espirituaes 
tacto directo com varios protes- e para que haja . em breve no· 
tantes de. r.econhecida. boasf.é. Brasi4 "um só rebanho e um só 
Queremos organizar um grupo· · Pastor·" 
que se compromett-a a :rezar e a Não temos duvida do exlt,o 

. desse movimento. Haverá. muifazer sacrifícios pela conversão 
dessas pessoas. Daremos de tas e grandes conversões; E se 
quando em vez informações do santificarão ou até mesmo se .•• 
.:progresso espiritual do "afilha- converterão os "padrinhos" por 
do" que, depois de convertido, Isso que nada melhor para uma 
apresentaremos ao "padrinho,, alma que estar interessada, na, 
ou á ••mâdrinha'' para que, por salvação de alguerii. 
sua vez, se an4rle a fazer O Cathollcos do Brasil! Sêde ge-
mesmo por outrem. nerosos e alistae-vos nesta. cru

zada de Orações! E Maria San~ 
Temos já o nome de varias tlssima,. que continua atravez dos 

pessoas decididas a cooperar tempos a sua missão de fonna
comnosco nesse sentido. , Uma dora do Christo nas almas, Ian
dellas, converS11,ndo ha poucos çará sobre vós as suas bençãos 
dias com o Secretario Geral, maternaes e O seu olhar mise
disse-..lhe uma phrase pitoresca ricordloso." 
mas muito significativa: Quem quizer collaborar nessa 

- O meu "afilhado" está com obra grandiosa deverá se dirigir 
uma sorte. . . ao Revmo. Pe. Cesar Dainese, S1 

- Por quê? S., Secretariado Nacional de De .. 
- Você não imagina que ,fu- fesa da Fé - Rua Senador Dan-

runculose terrível N. Senhor me tas n.0 l18, 9.0 andar, sala 904 
deu· · · . 1- Rio de Janeiro, pedindo a su·à 

E, tomando o bonde, lá se ,foi inscripção, . e indicando nome. 
contente por ter algum soffri- idade, endereço e profissão. 
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São Paulo, 25 de Fevereiro de 1940 

Sabe-se qual a importancla 
que. a Acção Catholica tomou 
durante o pontificado do Papa 
Pio XI, que foi, senão o inven
tor - pois a Acção Catholica 
é tão antiga como a Igreja -

pelo menos o seu lntrepido e ge
nial renovador. E si o catholi
cismo ganhou no mundo i,nteiro, 
sobretudo depois da outra guer
ra,· um prestigio tão aito, um 
dynamismo tão possante, não o 

A 

Cansado de recor
rer 
lhe 

tudo quanto a 
era prescripto 

O sr. Armand-0 Macha-do, machini-sta asS'lm nos 
escreve: 

"Cumpro o dever em declarar q:ue, meu pae Avelino 
Machadb, soffrend-o FOr muito tempo de .molestia sy
philitica e já cansado de recorrer a tudo qu-anto lhe 
era prescript-o, começou a fazer uso de seu prep:u'ado 
"GALENOGAL", formula d,o Dr. Frederico Romano, 
ficanã-0 em poucos mezes, ratlicalment€ bom. 

Aprovieitan:do e. occasião posso vos informar que · -: 
meu coiiega Arthur S. Guimarã-és, so.ffrendo do :nesmo 
mal, acha-se hoje restabelecido ·com o uso do poderoso 
"GALENOG.AL". 

Autoriso a, publicação desta para bem dos que sor
rrem e não conhecem tão efficaz medicamento. 

Pelotas, Rio Grande do Sul, 10 de Outubro de 1938 

Ãrmando 

Como testemunhas. 

Mach~o • (machinista) 

-'J. B. Eça de Q11elrn, 
joão Machado Contreiraa 

(Firmas reccnhecida.s) 

O "GALENOGAL" é o unico depurativo que tem li 
philis, o mais pod-eroso depurador e ton-ico do sangue. 

Sua formuia é a unica scientifica, nã-o tem similar. 
Seus effoitos são rapidos, energicos, positivos e ra

dicaes. 
Todos os desiludidos que recorrem ao "GALENO· 

•·GAL", ·encontrarão sua 
denciai. 

salvação immediata e provi-

O "GALENOGAL" é o unico depurativo que tem a 
sua reputação intangivel. 

O "GALENOGAL" foi o UNICO que na Exposição 
Internacional do Centenario. ·em 1922, no Rio de Ja
neiro, mereceu a classificação de - Preparado Scie·n. 
tifiéo - e obteve o maior premio - Diploma de Honra 
distincções essas que n~nhtJ.m, outro similar obteve. 

Enconira-se em todas as Pharmacias e Drogarias 
do Brasil e das Republi"cas Sul-Americanas. 

N. l'lFApsJc. Lpr. D. N. S. P. _:_ N. · 963 

Nazismo e com111tunismo 
na Hune,r·ia 

A identidade de fins e meks aos hungaros, que· o governo 
entre o nazismo e o commu- :quer uma Hungria nacionalista ~ 

nismo est-á ficando cada v ,z . -rião germanizada". 
mais evidente. O agente russo é Bela Kun 

Agora mesmo, os jornaes de· "tristemente afamado por sua 
Budapest accusam a entrada em obra sangrenta, em dias ines
acção simultanea da propaganc1n. queciveis". Penetrara clandes
dessas· duas ideologias na Hnn- tmamente no paiz, Iilas foi des
iria.. cober-to e agora está cumprindo 

pena. 
Todos os esforços têm si1o 

feitos, todos os meios de prol)n.· 
ga.nda praticados. Começaram a 
2,pparecer ultimamente • na Hu'l
gria escriptos anonymos - lar
gamente diffundidos - que pe, 
dem 'a libertação de dois pres0s 
políticos. Um delles membro c'l.a 
minoria communista, o outro fi
liado a minoria nazista - deri
vada e regida pelo hitlerismo -
Os esforços tem sido inaudito.:; 
por parte da imprensa naciona
lista, afim de desmascarar es~.es 
dois inimigos communs. 

Tem sido facil demonstrar a 
sua anaJ.ogia e o secreto accordo 
que existe entre ambos. 

o preso nazista é Szalassi 
condemnado a pena mínima {)(!r 
sua conducta de orientador na
zista. 

O seu Julgamento segundo 1m 

correspondente de Budapest foi 
ca155.ado pela Côrte Suprema 
"afim de se mostrar a Berlim e 

A imprensa procura mostrar 
claramente ao povo, que as duas 
ideologias - hoje mais que 
nunca - já não são ás adversa
rias de hontem, e sim collabo
radoras e alliad,as. Berlim e 
Moscou, Hitler e Stalin tendcM 
cada vez mais a uma unificação-que 
deve se rea!lizar em todo mum.-0. 

Os acontecimentos destes ulti-
mos annos deixaram a Hungri<l. 
numa sitµação angustiosa, ten
do a Russia de um lado e 'l, 

Allemanha do outro, ameaçado
ras e poderosas. 

Mas esperamos que Deus n§,o 
abandone a Hungria, ajudan
do ao governo e ao povo a man
terem a sua independencia e as 
suas tradições catholicas, e fa. 
zendo com que os perigos e as 
ameaças de hoje tenham somen
te como resultado reavivar a 
consciencia nacional e congre
gar toda a na_çâo em volta de 
seus legitimos chefos. 

Indicador Commercial 
ACCESSORIOS 
para automoveis 
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BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS 
TODA-S AS MARCAS 

ISNARD & CIA. 

LEGIONA RIO ~-,-

deve á forma de apostolado da- Desde que Jesu'l, 
da pelas diversas associações de o Messias, co.neçou 
zelo, até então dispersas ou res- sua pregação, teve 
trictas, e consistindo em chamar 

TERCEIRO DO·MtNGO DA QUARESMA 

São L1.1<:as, XI, 14-28 

Naquelle tempo, expellia Jesus um demonio,• 
e este era mudo; e, lançado fóra o demonio, fa· 
lou ao mundo, e se admiraram as turbas. Mas, 
alguns delles, disseram: Elle expelle os demonios 
por Beelzebub, príncipe dos demonios. Outros 
para o tentarem, pediam-Ih-e que lhes mostrasse 
algum signal do céu. E Jesus, vendo os pensa· 
mentos deUes, l.hes disse: todo o reino di:vidido 
contra si mesmo será assolado, e cahirá casa 
sobre casa. Se,. pois, Satanaz está dividido contra 
si mesmo, como estará em pé o seµ reir-to? por• 
que vós dizeis que por Beetzebt1b é qt1~. eu la-nço 
fóra os demonios. Ora, se é por Beelteln.b que eu 
lanço fóra os demonios vossos filhos e por quem 
os expeHem? Por isso elles mesmos· ~rão vossos 
juizes. Mas, se é pefo dedo d-e Deus, que_ e;u lanço 
fóra os demonios, por certo e-hegoit/â vós o 
reino de ueus. Quando o homem .fo'rte guarda 
armado o seu pateo em seguranca estã,O':-'os be-l'ls 
que possue. Mas, se, sobrevindo ·outro\ritilÍS forte 
que elie e o vencer, tirar-lhe·á todas/à'.!( armas, 
nas quaes confiava, e repartirá os seu),·':j:fespojos. 

de Deus poderia .Te-. 
sus expulsa.l,Ioa, 

* Depois de, assrm, · e organizar os leigos para uma pela frenie, como 
execução mais systematica e m ai s encarniçado 
mais extensa do mandato con- inimigo a estulta 
fiado por Christo á hierarchia vaidade dos Escri 
ecclesiastica? 

repellir a peçonha 
dos judeus, Põe Je· 
sus a nú o estado 
miseravei a que el• 
les se reduziram por 
sua, propria cutpa. 

Na sua primeira Encyclica de bas e Phariseus que 
1922, Pio .XI incentivava a Ac- 1 se julgavam os uni· 
ção Catholica assim concebida, _ 
como sendo, precisava elle um I cos conheceaores dr, 
pouco mais tarde "a cooperação Lei e dos Pr3ceitos 
do laica-to no apostolado hierar- , d'e D e u s aos ho 
chico." O que esta. definição 

1
1 mens. De ·m,aneira 

continha de potencialidade, po-
de-se fazer alguma idéa contem- que estes homens 
plando-se, por exemplo, sicut juraram peraer, a 
castrorum acies or:linat'.1, a Ac- qualquer preco 

0 ção Catholica franceza com o - ' 

As paiavras que 
seguem resumem a; 

:historia d o p o v o 
eleito. Cuidou o Se

nnor preservai-o da. 
Idolatria, BXpulsan
do sempre ·os ide
monios dos deuses 
pagãos que, de vez 
em vez, entre os I-s· 
raelitas se estabele
ciam. Depois do ca,, 
ptiveiro de IlabyJo. 
nia, es~cialment(t 
com o estudo ma.is 
as-siduo das Sagra• 
das Escripturas, ti
nham os judeus, a 
casa de sua alma. 
limpa e adorna.da. O 
demonio, no entan• 
to, cujo fim unico 4 
fazer ma,l á huma-

seu conjuncto de movimentos es- S a 1 v a â o r. Est'l 
pecla:lizados cujas realizaçôes se Evangelho eviden
approximam do milagre. 

S. S. Pio XII, subindo á ca
deira de . São Pedro, ia receber 
um& preciosa .herança, que· se 
apressaria de inventariar, au
thentl:car e fazer crescer. A oc
casião foi-lhe dada logo pelo 
Cengresso dos peregrinos da. 
União Internacional das Ligas 
Femlnin.as Catholicas a 14 de 
Abril de 1S39. A audiencia foi 
toda consagrada a uma ampla 
descripção da Acção Catholica, 
ccim seus caracteres, seus metho
dos, sua organização. Pio XII 
precis.àndo a definição tal qual 
retomou com mais autoridade 
ainda n.a Summi Pontificatus 
"cellaboração dos leigos no apos
tolado hierarchico." Elle con
firma tambem a formula da 
conquista do meio pelo meio, do 
semelhante pelo semelhante com 
a~ s.uas diversas _especializações 
•·regra .de ouro traçada pelo Pon
tifice, jamais esquecido que foi 
o grande promotor da Acção Ca
tholica, e da qual fica agora in
'7isivel inspirador." Mas,, é na 
sua Encyclica programma que 
Pio XII entendeu dar á Acção 
catholica, pelo nova ~ohtificado 
sua consagraqão. Por quatro ve
zes el:le a definiu uma collaboi·a
ção dos leigos no apostolado hie

.• rarchico. Os termos de coopera
ção ·e ·sobretudo . dé participação, 
empregados indiferentemente no 
começo podiam prestar-se a 
equivocas. Certamente nunc.a se 
usou senão no sentido de partl
C'ipação á execução do mandado 
apostolico e ·não do mandado em 
si mesmo, exclusivamente reser
vado á hierarchia. Então, tam
bem os leigos se acham, já as
sim, elevados a um.a eminente 
dignidade, a uma ordem supe
rior, no sentido analogico, onde 
São Pedro os chama "um sacer
dote real"? 

Mas ainda uma vez, para evi
tar todas as confusões e inad
vertencias possíveis, pareceu mais 
prudente ao Santo Padre tornar 
a fixar de preferencia a palavra 
collaboração como corresponden
do melhor, etymologicamente, á 
palavra pau1iniana onde se acha 
explicada a idéa e missão da 
Acção Catholica. 

As razões da Acção Catholica · 
e· ao mesmo tempo, como dizia 
Pio XII em 15 de Junho ultimo, 
"a importancia transcendente e, 
a urgente necessidade da Acção 
Catholica ", a Encyclica Summi 
Pontificatus nos annuncia tam
bem diante das desordens trazi
das á sociedade, pelo agnosticis
mo religioso e moral, cujos prin
cipaes fructos de morte são o 
racismo e a estatolatria: "Quan
do se é obrigado a constatar com 
tristeza a desproporção entre o 
numero de padres e as obriga
ções que os esµeram, quando nós 
vemos verificar-se ainda hoje a 
palavra do Salvador: a messe é 
grande e os obreiros são poucos, 
a collaboração dos 1eigos no 
apostolado hierarchico, numero
so, animado de um zelo ardente 
e de um generoso devotamento, 
surge como um precioso auxiliar, 
para a obra dos padres e supre 
e completa felizmente as ener
gias, muitas vezes impedidas e 
insufficientes do apostolado sa
cerdotal." Qual o fundamento 

eia até que ponto o~ 
cegou o od!o alilnen-· 
tado contra Jesus 
Christo. 

Te-ndo o Mestre 
expulsado, miraculo-
sarnente, a ·um de
monio q u e retinha 
presa a lingu.a d,3 
um infeliz <:;allido 

nas suas garras, nã.1 
podendo os Phari-
seus nega.r o prodi· 
g i o, sacia-se s e u 
odio na bi~sp!1emia.: 

Quem não é commigo é contra mim!f,e quem 
não recolhe commigo desperdiça. Quand·o o es• 
pirito immundo tem sanido do homem -'~iida por 
lugares seccos, · buscando des-canço; é, i1ão o 
achando, diz: Voltarei para minha casa donde 
sahi. E quando chega, acha-a varrida e ado:-nada. 
Vae então, e toma comsigo outros sete espíritos 
peores do que elle e, entrando na casa, nella fa. 
zem habitação. E vem a ser o ultimo estado des
te homem peor que o primeiro. E aconteceu que, 
dizendo elle estas palavras, uma mulher !evan· 
tando à voz do meio da multidão, lhe disse: Be
nÍaventurado o ventre que te trouxe, e os peitos 
a que te amamentaste. Mas elle respondeu: Antes 
bemaventurados aquelles que ouvem a palavra de 
Deus, e a põem em pratic~ 

nid-ade, não encon• 
"Este vem do diabo por isso, em seu nome, ex
pulsapulsa aos demonios. 

A accusação era grave e monstruosa. Me-
recia resposta prompta. A repulsa foi imme
diata. 1.0 porque Satanaz não expulsa Satanaz, 
pois que todo o int.eresse do demonio consiste 
em éruciar aos homens e perler-lhes a alma, 
não vae o demonio repcllir seu collega de 
onde exerce. sua funcção predilecta ! 

Por isso compara-se o possesso a uma for
taleza cuja porta é guardada pelo vigia, ho, 
mem forte e armado: no caso, o demonio. Parn 
que alguem consiga o dominio_ da cidadela é_ 
mister primeiro que subjugue ao seu guarda, 
qtte q supere, que lhe seja superior em poder. 
Ern facil aos phariseus concluir que Jesus só 
poderia expulsar demon-ios, tendo domínio so
bre elles, jamais s~ndo um dos seus agente<;. 
Depois si os filh-oa de Israel expulsavam demo-
nios em nome de Deus, tarribem só em nome 

' ·trando descanso fõra do seu nefando 
officio, retorna a ver si consegue, novamente, 
apossar-se de sua antiga presa. - No caso dos.., 
judeus, elle encontra seus _espiritos limpos e~ 
vazios. Vazios porque não soub-eram agazalhar 
a Deus. :p.os seus corações, reduzindo a Reli
gião a um numero de praticas exteriores es• 
tereis. Nenhum campo mais bem preparado 
par,a a acção do Inimigo. Aproveita-se disso 
Satana,z e apossa-se com energias dobradas se
te vezes, de terreno tão propicio do que aquelle 
em que se encontravam. Eivad-os de precon• 
ceitos, fecharam os judeus seus ·olhos d seµs 
ouvidos ás obras e doutrinas do Salvador, obs

tinaram-se em repudiai-o e tornaram assim seu 

estado peior, antes da,vinda do Messias. 

Seja para nós adv-ertencia. Pois bemaven-

turados só é aquellB. que ouvB a palavra de 

Deus e a pratica. 

' 

justamente olhado como o sa- de de Santo Agostinho, em uma ministro-.>de Chr-isto aqui na ter
cramento da Acção Catholica. l commovente passagem sobre a ra, para :- o ser eternamente com 
Pio XII, com effeito, não rende Acção Catho1ica familiar. Quando Elle." A Acção catholica nunca. 
homenagem desde o principio de 

I 
vós ouvides, meus irmãos, o Christo poderá , agradecer ao Santo Pa

sua Encycl!ca, aos ecclesiasticos : dizer lá onde eu estiver, estará dre Pio XII, ter-lhe lembrado e 
como aos laicos, que pertencem : tambem o meu ministro, guar- feito suas, estas sublimes pala
á Milicia de Christo, e que mar- / dae-vos de pensar sómente nos vras do doutor de Hippona. 
cham para o santo combate do I diligentes bispos e clerigos. Vós Não regeitem elles por outro 
apostolado, sob as vexilla Regis? 1 tambem de vosso modo, sois mi- lado, aquel'las de seu venerado 

As· differenciações de que ne- i nistro de Christo, vivendo digna- predecessor Pio XI: "os mili
cessita toda a empreza de um I mente, fazendo esmolas, pregan- tantes da Acção. Catholica· são 
zelo bem cumprido, em nosso : do o seu nome e sua doutrina a chamados a uma obra semelhan
meio contemporaneo, s. s. Pio : todos que puderdes. Assim cada t€' á do saêerdocio", e mais 
XII as indica e recommenda cvi- : · pai de familia, fará em sua ca- ainda, aquellas do primeiro Papa 
dentemente, quando declara em ' sa O officio de padre e mesmo de aos primeiros christãos: gens 
termos formaes: "Em todas as um certo modo de Bispo, sendo sancta, regale sacerdotium? 
classes, em todas as cathegorias, ;•··•··• ........................ ~ ............................................................................. "•··•·..,,.• ..... er; 
em todos os grupos, esta colla- • , 

~~::ã::ir!::~ª~r~ii:~ s:~:;: ;_;. f u n ~ i "ã o A r tis t ic ~ P ~ u 11· s ta ~,!_:_ 

gias, ás quaes é confiada uma \' U U 
missão que os corações nobres e 1 ! 
fieis, não poderiam desejar mais i + Viuva Angelo Angefi & Filho 1 
alta e consoladora." ==~·:_;: t,~,:·· Por outro lado o Santo Padre Rua Abilio Soares, 549 Fone 7-1032 . 
não cuida especialmente nos mo-

:i:n::~s especializado:_,::~ f __ ...,,.,_...._ [ 

1 

Dr. DurvaI ~>ra.Io i ,.: 

R. sen. P~;~~, .16 - s. ~.l,_ r===::a~~!!,,,, 1 
513jl4 - 14 a 17 ho~ 

Telephone 2-7313 ! l;. 

J. ~-.-;;_ e:;e"";y~~ p:.;;;;;·~;_ ; t ~~~ ~, 
ção Catholica, segundo uma me- : f T 
moravel expressão · do Cardeal I { 
Pacelli, quando concede um au- 1 ~ 
gusto satisfecit " ás phalanges de f J 
homens e mulheres, de moços e · t f 
moças, obedecendo a voz do Pas- i t J 
tor supremo, á direcção de seus T i 

==============::a• dogmatico da Acção Catholica? 
o MELHOR SORTIMENTO 

I-mportaç!lo Di.reota BRINS 
bispos, consagrando-se com todo : t f. 
o ar1or de sua a'lma, ás obras ' • • 
do apostolado, afim de conduzir ; Í , __ f; 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

SORTIMENTO VARIADISSIMO 

Nunc.a o vimos tão bem exposto 
como nestas palavras da Ency
clica: "o trabalho para a difiu-

importaçã.o Directa são do reino de Deus, que cada 
CASA ALBERTO seculo executou a seu modo, com 

LARGO s. BENTO N.º 40 seus meios; o preço de duras e 
=============== numerosas 1uctas, é.· um preceito 

STOCK COMPLETO 
_CASIMIRAS que obriga: t9dos que foram ·ar

rancados pela graça do Senhor, 
da escravidão de ·Satanaz e cha
dadãos deste reino." E não só 
mados pelo baptismo, a ser ci
cidadãos, mas soldados, em vir-

Consultem. e, 

CASA ALRER-TO 
s. l3ENTO .N.0 

A.uroi-a - Pclntex - Pirituba 
Nadonaes e·· EX!tra.ngeira.s 

CASA ALBERTO 
40 LA!tGO S, ;BEN.TO N,0 40 tude. do Ch1·~~a, . que. alguns ~m 

e, Christo as massas populares : -
que delle tinham-se afastado? A ; f f 
recompensa, emfim, como se diz ; l :f: 
a toda a ho~a, invocando Bos- l t ·; 
suet, "ª_ em_. inente dignidade" d.9/l(, . .-_l ~~:§§~§ª§~~~;;; !, 
membros :da Acção Catholicfi:f ·!, · :-:1 
Pio XII nol-a expõe em pala'-' J ! 
vras verdadejramente inspiradas:· J f Optimos sinos para fazend:.s e Igrejas, / 
"esse labor apostolico, realizado 1 ! , 
segundo o espírito da Igreja, ; 1 Refun~e~-se e compram-se sinos . ve!hos 
consagra por assim dizer, o lai- f ~~p~c1al1da~e d_e SJNO~ em carr1.fh~. 
co e O faz ministro de Christo. 1 1p1ca fabr1ca-ça·o europea, 

_Elle . se refer~ .del)ois á aiito1:ida• _j_ J .......... _ .. •:•• .. 1 .. , ........ , ..... , .. , .. , .. ,:!-"•·,.;-.... , .... ; ......................... ,__~~-j"-
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FRACOS e 
AN-EMl{.10S.,. 

VINHO,! 
\tREOS01MO , · 
;' de João 'da !iSilva 

Silveira 
G'RANDE':T0N1CO 

" ki AMA aaa:a~1Msiit%44MiAMPiiSW&&M, @=am as 
O Conselho Nacional de Ser-

viço Socia1 coope1·ará nessa ob1·a, 
=================- havendo para esse fim uma sec-· 

BRAS-IL ·' prio período de sua real!z,;wão, 
tivessem tido opportm:tidade ,de 
repetil-as no anno seguinte. J;>a.-

ção especial. Identic,a medida se-
rá tomada nos Conselhos Esta
duaes. Em todos os Estados ha-

Saudaç_ão do Cara 
deal Dougltrlerty verá um org·ão director dessas 

Occupou O microfÍhone. du- actividades em permanente.. en
'ante a hora do Bra$'il, dia 19, tendimei1to com o Departamento 
::l Em. 0 Cardeal Dougherty, ora criado. Nos municípios tam

bem haverá uma Junta que "teArcebispo de Philaddphia, que 
. - rá a attrlbuição de cuidar per-

_ p-ronnncrou .. uma SRH<laça~ ao manentemente da protecção á 
povo bras1le1ro. da qiual sao os te .d d - · f · · d 
t.te'cho:.,· seo-uintes: ma rn'. a e, a m ancia e a a o-" , "' , .. l lescenc1a, conforme regras que 
,on~te c~:rt::~a;u: ,.a;~;~to d~ 1 serão_ ~bjecto de um decreto-lei 

.Brasil. · As ama bilida'iles aos I especia · 
iru-us companheiros e á minha * O Presidente da Republica 
't:essóà' têm sido illimit:lldas real- ass1g11ou decreto, dispondo sobre 
firmando a reputação <le r~quin- ! a execução, na parte relativa ao 
: __ reda cortezia e de cordial hospi-1 trab.al~o da navegação lac~stre 
~lidade dos brasil'l:)iros. e fluvial, do trafego do porto e 

, · Autoridades ecc'lesiasticas e ci- j' da_ pesca, de que trata o Decreto
Vls, numa generosa competição Lei de 29 de Junho de 1939. Por 
entre si, cumul.ar.all1'-nos de hon- 1 essa resoluçáo'. as delegacias do 
ra que não merecEm1os, tornan-1 Trabalho Mantlmo devem ~labo
do a nossa estada 110 Brasil tão rar e submettcr á approvação 
•g;,·adavel que nos 'é d!fficil dei- dos Ministerios da Marinha e 
:ra;; este pà.iz para voltar para do Trabalho, e regulamentação 
ca•·a. daquelle serviço, dentro do pra-

Elstarrfos admirados da actual zo de noventa dias, a contar da 
wandeza e potencia do Brasil, publicação do d2creto-lei ora as
dos seus panoramas extraordina- sina.do - (Spes). 
rios, das riquezas adqtUiridas, dos * Foi assignado decreto auto
aers bcllos lares, da solidarieda- rizando a prorogação, por mais 
ele dos seus habitantes e da fe- dois annos, depois de ouvidos os 
llciclade revelada nas attitudes e ministros militares, da activida
f''klenciada na vida despreoccu- de dos pilotos naturalizados, que 
p,a;da. Agradecemos as attenções servem ás Companhias de nave
que nos foram prestadas e nó~ gação aera. Justificou essa pro
!hc-s of.ferecemos a nossa • J.l'.ão videncia pela necessidade de uma 
com a nossa amizade e boa von- tolerancia para applicação inte
t:i(,e. gral do Decreto-Lei n.0 1. 687, 

Esperamos que os orasueiros e tendo em vista que ainda são 
os i10rte-americanos. cultivem ca- escassas, no paiz, as escolas ci
da vez mais um entendimento vis de aviação - (Spes). 
rciproco, o conhecimento da lin
g;.;a um do outro e o intercarri

. bi'l de visitas." 
S. Em. referiu-se ainda ao mo

numento do Christo Redemptor 
.e ús iniciativas para a construc
çã<l de um ataude de prata pa
rr, a santa de Lisieux, como ex
pressão dos sentimentos catho-

·.· licos do povo brasileiro. 
Esta é a primeira vez que o 

c~rdeD.l Dougherty fala a um 
ru.icrnphone fóra do seu paiz. 

* O Presidente da Republica 
assignou um decreto concedendo 
facilidaçles para a entrada no 
territorio nacional dos nacionaes 
de paizes americanos, nos casos 
das letras a, b e e do art. 25, do 
decreto 3. 01 O - turistas, via
jantes em geral, viajantes em 
transito, scientistas, professores, 
homens de letras, representantes 
da firmas commerciaes, que vie
rem em negocio, artistas, espor
tistas, etc. 

Decretos-leis N .. 
. O Presidente da Republica as- otlcias Militares 
si,;nou um decreto instituindo o I Por decretos da pQsta da Ma
De!)art.amento N a c i o n a l da rinha foi promovido no Corpo 
C:-iança. com o objcctivo de re- · de Aviação da Marinha, por me
solver o problema da materni- recimento, ao posto de Contra 
dade, infancla e adolescencia. Almirante, o Capitão de Mar e 

: Caher-lhe-á coordenar em todo Guerra aviador naval Atroando 
o paiz as actlvidades federaes, Figueira Trompowsky de Almei
estaduaes, municipaes, sobre o da; ao posto de Capitão de Mar 
assumpto, bem como as particu- e Guena, o Capitão de Frágata 
lares. fiscalizando-as. aviador naval Fernando do Ama-

DIO 
APRESE:N"TA AGORA 

,..0 INVENCIVEL .. 

6 VALVULÃS ONDAS CURTAS E LONGAS. 
- TTM RAD1O DE LONGO ALCANCE 

: ra os exames especiaes posterio
ral Savaget; ao posto de Capi- ço do Pinho, subordinado a esta res ao de admissã.<> foi~ entre
tão de Fragata o Capitão de commissão, resolveu: tanto, alterádo um dos itens ·da 
Corveta aviador Naval Armando a) a 1:>rohibição da montagem allUdida porta.ria n.º ~. de mo
Pinheiro de Andrade e a Capi- de novas serrar.ias e fabricas de do que se considerará approva
tão de Corveta o Capitão Tenen- beneficiamento de pinho nos Es- do O alurnno- que obtiver e-0n
te Lauro. nri"-no Menesca1 - tados do Paraná, Santa Catha- comltantemente nota igu,a.l ou 
(Spes). rina e R~o _Gra_nde do Sul; • , superior, a 30 em cadà di!,cipl;i-* Foi transferido, na art!lna- b) a J1~mta?ªº da produeçao , na e média aritlnmetiea iguail ou 
ria, o tenente coronel Jorge Au- das serranas i.nstalladas no Es- f superior a 50 no conjuncto dás 
gusto Sounis, do quadro ordina- tado do Paraná e Santa Catha- discjplinas da série, conforÍ;ne 
rio para o suplement,a,r privativo, 1'!na, em 7~ poi· cento da_ capa- dispõe o decreto n.º 21. 241 ~e
e na cavallaria, do quadro sup- cidade pratica de producçao em vigorado,. inclusi".'e. nessa parte._. 
p!ementar gera1 para o de es- cada uma; 
tad:> maior, ó Major Ismael de · e) o registro obrlgatorio dos 
Sá Medeiros - (Spes). exportadores de pinho nas re~ Naufragio 

. 
no no. 

* O general· Estevam Leitão de 
'c,arvalho, commandante da 3.ª 
Região Militar, communicou ao 

partições competentes nos Esta
dos do Paraná, Santa Catharina 
e Rio Grande do SuL 

s. Francisco 

chefe do Estado Maior do Exer- 'fribunal de Segu
cito que as manobras d& tropa 
da região sob· seu commando te
rão iaicio a 11 de Março proxi

Telegramma da Bahia inf.or
ma ter · naufragado no rio São 
Francisco o val')Or "Newton Pra
do", da Viação Bahia.na,, tendo 
morrido, 9 pessoas entrii passa
g·eiros e tripulantes. 

rança 

Contra-torpe_deiros 
norte-americanos 
Cheg11rão á Guanabara ama

·nhã, permanecendo até 4. de 
Março, os·, contra - torpedeiros 
norte - americanos "Trippe" P. 

"Stack". 
Esses navios tem as seguintes 

catacterist!CSAa geraes: desloca
mento, 1. 500 toneladas; cumpri
mento, 341 · pés; bocca, 34 pés; 
e.alado, 10 pés. O armamento 

mo, tomando as forças o dispo- Presidida pelo juiz .Pedro Bor
sitivo inicial desde o dia 9 do ges, realizou o Tribunal de Se
mesmo mez. [ gui:ança Nacional a audlencia de * O Presidente da Republica 

I 
julgamento do processo rcferen

nssignou decreto approvando no- te á revolução communista de 
vo regulamento para a Escola 1935 no Estado do Ceará. Ter
de Geographos do Exercito,· minados os debates, o juiz Pe
"I' Na Pasta da Guerra foram dro Borges suspendeu a sessão 
assignados decretos: declarando reabrindo-a pouco tempo depois 
ir.subsistente o decreto que re- para proceder á leitura de sua 
formou o general de brigada sentenç,a. Foram condemnados. a 
João Ferreira Johnson, por não cinco annos e quatro mezes, co
ter o referido official- att!ngldo mo cabeças, Amant!no· Miranda 
a Idade iimite para a reforma, e Manoel Feitosa; Carlos Schmid 
continuando no quadro da re- Maio e V_icente Britto, a tres e 
serva de primeira linha. quatro mezes, como co-réus; * considerando que capitão Herculano José Barbosa e José .cõ'nsiste em quatro canhões de 
do Exercito Theophilo Ferraz Pinto da Silva, a 4 annos e qua- 5 pollegadas e 16 tubos lança
Filho falleceu em consequencia tro mezes, e outros, implicados, a torpedoS'. 
de desastre de aviação quando penas ,menores. o "Trlppen" vem comr;i.anda-
no desempenho de missão offi- do pelo capitão de corveta R. L. 
eia], foi assignado decreto-lei E X a m e s d e Campell u. s. N., e o "Stack" 
considerando aquelle official co- pelo capitão de corveta I. Olch 
mo tendo fallecido em conse- A d m i S S ã O U. S. N. 
c;uencia de ,accidente em acto de Trazem a bordo 6 officiaes, 12 
serviço publico federal. O director geral do Departa- mestres (marinha de guerra) e 
* De acoordo com resolução mento Nacional de Educaçãó, uma tripulação approximada de 
do general Eurico Gaspar Du· acaba de estender até a proxima 150 · homens alistados. 
tra, ministro da Guerra, serão 1· época de ex.ames de admissão, 
prestadas em nome do Exercito no corrente mez. a app!lcação N • li .., 
especiaes hom·4nagens a varias do' disposto na portaria n.0 624, a VlO . a emao 
generaes, cujo centenario de nas- de 30 de Novembro de 1938, que Para' 
cimento passa no corrente. anno. pennittiu aos alumnos já matri- no 
será O marechal carlos Macha- curso secundário, mas que não Telegramma de Belem d? Pa-
o primeiro a ser homenageado culados nas diversas séries do 1 . 

do Bittencourt, que -foi ministro ' haviam obtido média ger.a'l igual rá informam que as_ autondad;s 
da Guerra no governo Prudente ou superior a 50 nos respectivos intimaram o navio allem8:o 
d~ Moraes, e cujo centenar!o oc- examés de admissão, a faculda- "Koenigsberg", ancorado prox1~ 
correrá a 12 de Abril proximo. de de prestarem novo exame de mo ao can'.1-1 de Bragança, a re
Segue-se O mar-echal João Ne- admissão, e após este, em exa- troceder aquelle porto -~u a 
pomuceno de Medeiros Mallet, me~ especiaes, a ~atricula na abandonar as :i.guas bras1.eiras. 
cujo centenario de nascimento séne em que estariam normal- Um avião voou sobre o navio 
passa. a 12 de Maio e que tomou I mente inscriptos ~e'. annulladas verificando estarem esticadas as 
parte 'na guerra do Paraguay, 

1 
aquellas provas lmciaes no pro- antenas de radio. 

onde se distinguiu. A 23 de Abril 
será homi>nageado o general Jor-
ge Diniz Santiago, que perten
ceu á arma de ArtllMria e fal
leceu a 21 de Abril de 1914, e à 
8 de Junho o general Manuel 
Eufrasio dos Santos Dias, que 
morreu a 2 de Outubro de 1915. 
A 16 de Setembro será prestada · 

j 
homenagem. ao marechal João· 
Vicente Leite de Castro, que 
exerceu varias eommissões tech
n!c'as no estrangeiro; foi com-
mandante geral da policia do 
Rio de Janeiro e da Guarda Na• 
cional, fallecendo a 23 de Julho 
de 1923. A 10 de Setembro será 
reverenciada a memoria do ge
neral Francisco José Teixeira 
Junior, que foi ministro do Su
premo Tribunal Militar e a Es
cola Superior de Ouel'l'a. 

\ 

Viola'ção da Zona 
Marií:ima 

O ministro do Exterior, sr. 
Oswaldo Aranha, solicitou do 
Ministro da . mesma pasta, do 
Panamá, fossem consultados os 
demais paizes americanos afim 
de ser apresentado um protesto 
collectivo devido ao afundamen
to do .. ,.,,,i,,,,,.,.._ .. nP-la t.r.ioula-
ção. 

Notas Econom1cas 
Foi assignado um decreto-lei 

modific.ando a redacção do de
creto 1. 774, referente á ,prohibi
ção da exportação de ossos e 
adubos phosphatados. 

AUXILIAR DE ESCRIPTORIO 
Precisa-se de um rapaz bo_m • dactilogra

pho. Prefere-se Congregado Ma.riano. Tratar das 
8,30 ás 9,30. na rua Quintino Bocayuva, 54-3.º 
sala 322. 

EX-TE R I O R 
N d d I 

vio da esquadra francez-.:1. ,' 
a a e nOVO As perdas navaes dos alllados 

E' 0 que se póde dizer das e dos neutr_os, segundo noticias 
operações na frente occidental, de fonte _mgleza excedem a 
no decorrer desta semana. An- 1. 000 · MO de toneladas. 
nunciam os telegrammas, ter O navio norueguez "Eika" foi 
havido entre os postos avança- a pique, torpedeado sem aviso 
dos de patrulhas Inimigas, inten- previo. 
so metralhar na região do Rhe- No Mar dQ Norte, to1 a pique 
no. Os al1emães realizaram in- o navio hollandez "Ameland", 
cursões ao oeste do Sarre e nas sem qué ainda se saiba a causa 
immedlações do rio Nied, nada do sinistro: O vapor gregó "Elli". 
conseguindo de positivo. de 1.100 . toneladas, foi torpe-

A aviação allemã, qÚe tam- ~eado por unv ~ubmariµo alle-
bem não tem estado muito ac- mão. ··. . . 

· O navio héspanhol "B.ande
tiva, realizou alguns vôos de re- ras", de. 2.000 ·toneiadas, tam
conhecimento, sobre o norte da 

bem foi ao fundo, quando naFrança. o Almirantado britan n i c O vegava ao sul do cabo Finisterre. 
communicou o afundamento do O "SangStad ", transatlant.ico 
"destroyet.. .. Darlng .. , por um norueguez de 7. 850 toneladas foi 
submarino allemão. E' 0 se- a pique, com um carregamento 
guinte O texto do communicado: de trigo, destinado á Noruega. 

"O Almirantado lamenta ter 
de annunc!ar que o "destroyer" 
"Daring", sob o commando do 
capitão S. A. Copper foi torpe
deado e afundado. Foram reco

A Finlandia 
em guerra 

AO ALCANCE DE TODOSi 

• 
1
. * O Presidente da Commissão 

de Defesa da Economia Nacio
nal, tenqo em yista as resolu-

lhidos um official e quatro ma- Toda a semana foi de multa 
rinhelros. Nove officiaes e 148 activ!dade em todas as frentes 
tripulantes desappareceram, pre- do conflicto russo-finla.ndez. 
sumindo-se que tenham pereci- Il\iciando um ataque · d~ gran
do. Serão deVidamente Informa- de envergadura., os russos con
dos os parentes mais proxlmos seguiram algum9.S vantagens, 
dos desapparecidos. O "D,aring" principalmente no sector de 
deslocava 1. 375 toneladas." Summa. A conya, offenstv.a- fin-

Peçam demonstrações sem compromisso a 

t\MERICO NICOLATTI 
-~ ªª~os de Azevedo n.º 18 - l.º anda.r 

.~eJephoh__~_; __ !_- ~ ! g.!.. 

'· 

ç/ie5_ adoptadas pele,> CC>ngresso 
·c1os Madeireiros, reali;1,ado em 
Curityba em Janeiro ultimo, co
mo .tambem os pontos de vista 
11nanimes de todos os madeirei
ros Interessados em disciplinar a 
producção e attendendo ás sug-

-.. se~~ ~~~d.~ p_elQ Ser!i· 

o cargueiro a'llemão "RoS'· mandeza n!o se fez·esperar. :m se
tock", que deslocava 2·,512 tone• gundo parece, airi® não será 
ladas, f~i ~~ _P,Pt Jl~L na-· <leste. vera:·g_•,•s f~d11- ll!Jn-

PRECISANDO 
DEPURAI! 

O SANGUE 
TOME IO 

ELtXIR 
DB 

NOGlJEtRA_ 

landia capitularão frente á su
perioridade n.ume:r;ica dos. NtSSOS. 

· · Segundo info:i:ma um oo~u· 
· nicado do E/ltado Maior Finla~· 
, dez, dad.o á pul;llicid.ade '.11-ª tªr• 
de do dia 19, a 18.ª Divisão :,;~· 

' sa. foi annl;quillada a norde~ do 
lago Ladoga. Cerca de 18. 000 
russos foram mortos ou feitos 

. prtsiorieiros. . ' 
Lucta-se, tambem, -desespera• 

damenttl pela posse ãe ~oivi&to, 
onde estão .assentados f-ort~ fm• 
fa,ndezes de ,yan,<il,e valor e.stra
tegicos, que guardam o br:aço de 
mar q,ue conduz a Viborg. A 
Radio.Moscou transmit~u a ~
formação, segundo a qual, ·os 
finlan,dezes já haviam sido d~
rot,ados em E:oivisto. Logo após, 
esta noticia foi desmentida pe. 

. los círculos finlandezes. 
A 54." Divisão russa está. cer

. cadà por tropas adversarias, que 
espera,m sua 1;endição para evi
tar o total anniquill.amento. 

Em combate, no dia 21 foram 
abatidos 17 aviões soviét.icos. A 
aviação russa tem procurado au'
xiliar a infantaria em seus pro
gressos. 

OURO 
De qualquer especia ABRA}{· 
s. 1cxon·wz. - (Autori
sado pelo Banco do Brasil) 
- Antes de vender t11eu 
OURO ê vosso í)l'Oprlo inte
resse consultar os nossos 
preços. - Avaliações Gratts. 
T-ambem compro pra.ta, iicen
taduras e ouro baixo. - Ven
de;,se ouro para. dentistas. 
Rua LIBERO BADAR6, 646, 
l.• and., sj3 ou R. S. Bento, 

.n.0 . 549, 1.0 andar, sala 9. 
(Proximo a.o Lgo. S. Bento) 

SAO PAULO 

Importante desco-
berta archeologica 

O professor Moutet, chefe du
m.a missão da Universidade de 
Strasbourg, acaba de descobrir 
no Egypto, tumulos de diversos 
pharaós da 22.ª e 23.ª dynastias. 
Nenhum outro tumulo desta épo
ca havia sido descoberto até o 
presente. As mumias estão en
cobertas de valiosas joias. A' 
descoberta que foi feita em Sor• 
hagar dá-se grande valor para e 
estudo da historia da época. 

o mais rico sarcophago en• 
contracto é o do rei Psusennes, 
da 21.ª dynastia e, que se presu• 
me ter sido sogro de Salomão. 

Os scientlstas esperam encon
trar ainda, no mesmo local, 
muitos outrps dados escl81'ecedo• 
res da historia egypcia. 

A 
se 

,..,..._ .. 
l urqu1a . 
previne 

Fo~ offici.almente annunciadd 
que o governa de Ankara poz em 
vigor uma lei de defesa nacio• 
nal. Além disso, varias medida! 
militares tendentes a evitar qual. 
quer surpresa, foram tomadas. 

O governo ficou .autoriza.do a 
convocar todos os cidadãos va• 
Hdos, dos 18 aos 60 annos. 

Todos os pontos es~tegico! 
do tcrritorio turco terão seus ef. 
fectivos augmentados. 

Ficou· assentado a incentiva
ção das industrias neces.sariai 
para as forças armadas. 

Será exercida no territorio 
nacional, severa . vigllaricia so
bre a importação e exportação, 
punindo o governo toda especu• 
lação ou activldade perigosa á 
integridade turca. 

8 Noticias 
do Mundo 

1 MOBILIZAÇÃO - Elegun• 
• do noticias autorizadas, a 

Rumania em 1.0 de Março con• 
vocal'á varias classes de reser• 
vistas. Com esta mob~ ele• 
var-se·-á piu-a 1.600.000 o effec• 
tivo das tropas romenas. 
·2. CAFt - A Hollanda t.axou 

o ca.fé e<iaatoriano · de mo
do prolrlbitivo. O café daquella 
prcicecteicia deverá pgga,r ·20 fio• 
fins.· por 100 kllos. · 

_(~luo na 'J# NJ; 
' 



federação ariana Feminina 
M - k. -ln li;·,1;@, Cruz 

Numl!. alde\a solitar~ aa Ita
lia, escondida · entre montanh;a.s, 
conta..se de gezaçã.o em ~çã{), 
t.1nw. htstoria, que tem feito a 
fel!cidt1,de de· mui4\ gente. 

E' 11. hl$toria de ~ senhora. 
QU. ~ queixav11o mu:lw de sul!> 
:;<1rte, e a. quem foi dado esco
lher sua. cruz. Ei& oomo se deu 
o fa.ctq: 

Ele. fôra filha unica, muito 
tnimada por p11-es carinhoso&, e 
depois tratad.a. do mesmo modo 
por um marido dedica<lo. Ama-

PRUDEtfêlA 
_CAP~TALIZ"ÀCÀO 

Mas afinal, e apesar de tudo 
isso, fez o. que devia fazer desde 
o })J'iHmPl:o: . OROU. 

Poz-se de joelhos, cQbtiu o 
rosw ~ lloS in~. e disfle em 
soo prece que não p.Qdw. mais 
supportar sua ci:.ua, qu_e erª de
masiado pesadà-; sua vida era 
ms,i,mW:'t.a~- rec\l@. que. Qeus a 
ali:vill~-- E sufoc.11-(,!a do :µrauto, 
ou.viu 11ata. voz: 

NA.O PQQ.E;S VIVtm. $,EM 
c~uz. NING:VEIIJ: viv:m SEM 
}jlI,;L.i\; Si! N.ã,Q POJ;>E& SUP
-ro~TA'R, A Qu,E TE DEI, ES-
COLHE ALGU1\1A OUTl"tA. 

Era uma voz suave, como mu
s.lca delicadissima, e penetrara 
aw OQ\1ação, como urtía brisa fa-
5Ueira Que soprasse depois de 
violeffla telnl'65tade. Era uma 
rumnQnia que vibrav~ _ com for
ça e C9Qlpamía; e cessando a 
\!Ol!:, a ~m- perdurava. 

Nuru:a ouv-)ra pala-was com.o 
,- a~ ~se en~ta em 
! uma atmos~ de amor. Er,a 
\ . OOlllQ se o-amor de·todas:as mães 

se concentrasse em um só co
ração. 

"Essa cruz, foi-lhe dito, é de 
uma pessoa que me ama muito. 
E' uma espÓsa e mãe de familia; 
pensava que seu marido er11 o 
melh~ ho.mem do mundo. ~a.$ 
a verdade é que elle a odeia; el
la vive em companhi.!!, de!le pQl' 
causa das filhas, a. quero não 
d~a. a_pp,l),recer :,u11, m,HN!I!, ccm
servanq.o · suas vidas iun,ocentes e 
feliaes, emquanto sua pxo]llia vi
da cone pe~·lgo CQnst11,I1te." 

Os olhos ct., mulher fitaram 
\,Una cruz brtlllante, CQ\)erta de. 
_pedras preciosas, maii tão pesa
da, que ao tomal-a deixou-.a ca
hir ao chão. 

"Quem leva ess.a . cruz. por 
meu amor, pi-Qseguiu a VQi:, tem 
homas, riquezai;, tit-ul_os, ten·as, 1 
beUez_as e amigos: mas &Qffre, e 
soffl'!:} muito PQf amor q.e -1Uim, 
soff~ QCcul~me~te porqQe o · 
mundo a ju}g.t\ felii., mas e1J, sei 
q~e sua UI:lica fettcittade é amar-
me. '' 

A mulher entendeu emflm a 
lição. 

"·Senhor, disse ella por fim, 
pemoae - me. Da-e - me _ min1'a 

Yr,<~=j"g -~rg -
Internato 

CU=RSO. GYMNAS'IAU -~ ·- ·- '"" '\,. . ,. . -- .. --,- - -

- ,- ..... 

Para o Curso Prelimmal.', O: j 

Gymnasio acceita -~nos d~
de 7 annos, -em v-ista de se-r a, 
primeira secçã<) reserva4 aos.: 

YIHTEM POUPADO 
VINTEM GANHO 

A. v,os de novo se f-ez ouvir: 
· CONTEMPI..A A. S CRUZES 

·TOllAf:l R ESCOLHE UMA PA
RA TI, 

Cl'Ul!I, e ensinae-me O modo de· --e.:· __ D;s·o_. ___ · 
leval~a." ,:,:,,: · R COMPLEMENTAR' --- . ·-·- ... 

que ainda não· sabem lêr. 

va sua ca.sa, e contllmpla.va en
levada. os filhinhos cniscendo, 
cheios ll.e beleza e alegria. 

"O UNICO MODO E' "T• o 
AMOR." 

TofflQU sua cruz. Pareceu ~e
ve. No dia segutnte I\C!wu-.a 
mais leve ainda. Era ella que es
tava mudada. Não se impa.clen
tava. Começou a praticar a man-

Exames de admissão a-0 cu:r,so gymnasfa1 a 27 e 28 des.te mez. 
Inicio das auta~ no curso fundamental no dia 8 de março. ,,,-
Inicio das at:tlas no curso complementar no dia 15 de março. 

Largo de São Bento - Caixa Postal 118 SAO PAULO 
Seu mais dw:-o trabalho era 

colher flores do jardim e fructos 
de seu magnifico pomar. Um 
dia, porém, tudo mudou de 
repente. Seu marido, forte e 
vigoroso, <!11.hiu doente e mor
reu, deixando-a sozinha para 
cuidar da manutenção da casa 
e da educação de cinco filhos 
boliçosos. Com a morte do ma
rido, fora-se de uma vez toda 
i,ua felicidade. 

A. parede de seu apcsento es
tava despida de tuw mais, ex
cepto ornzes de todos os tama
nhas e de todcls os feitios. Per
c:ebeu logo que todas aquellas 
cruzes pertenoiam a alguma pes
soa que aervia a Deus que dava 
ca.da uma como penhor de · seu 
amor, 

HORA CERTA ======-=-::::::::=::-;;::======:=,:,;:=;:,:; 

Isto pareceu-lhe um"' injustiça 
e revoltou-se contra o., destino, 
como fazem todas as · · pessoas 
faltas de espírito _ sobrenatural. 
Deixou-se como que submergir 
em um mar de tristezas e an
g~tias. Os trabalhos da ca~a. 
que 'lhe repugnavam exhauriam
lhe as forças; a turbulencia das 
crianças falava-lhe aos nervos; 
detestava o ruido que faziam; 
irritava-se. Por outra parte os 
filhos começaram -a temer suas 
faltas de p,aciencia, e consequen
temente fugiam de sua presença. 

Determinou escolher a su~L 
Approx!mou-se da. menor de to
das e tentou tomal-a para si; 
m_as não poude. Era pe,sadis
sima. 

E foi-lhe Jogo respondid!l: 
"Essa cruz é a de uma jovem 

muito debil, que nunca teve uma 
hora de conforto; sem pae nem 
mãe. Jaz em seu leito de dôres, 
no hospital e sabe muito bem 
que nunca se pocterâ levantar. 
Tem dezesseis annos a].:)Cnas, 
ama a vida, mas me ama muito 
mais .. 9\lf:! _ a_ .'-'.is.Ja. __ Po_r_ .issg. sua 
cruz parece-1:1e pequena. 

. Então a mu1her procurou to
mar outra cruz um poucochinho 
mnior. Ao tomai-a, porém, sen
tiu que lhe queimava as mãos. 

PENSIONATO CA'l'H0LIC0 PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazive~ e sob direc
ção çathoUca. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 
-· ~,i 

... ,., 

federatãu · !las CongrcgaêõeS Marianas 
REUNIÃO MENSAL 

Realizar~se,.á l)O proximo do
mingo, dia 3 de Março, a reunião 
mensal da Federação. Todos os 
Congregados estão convidado~ a 
comparecer a esta se85ão, que 
corno sempre será realizada ás 
16. horas, no salão da Curia Me
trQPolttana. 

• 
E X r I o R 

. - - "!O'"'!'. 

·=~==D=V=OG=· A=D=OS=' 1 n d- ,•_ e a 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira Joaquim P. uutra da 1-

or r fi i . 
. n lf==M=E=D=IC=O=S=-=====,, 

Rlla Qud,ntino Bocay.uva N.• 54 · S'I D EI-(fJS1""AS 
- s.o - Se.la 323 - Tel. 2-727(1 l va ============-

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Qu4otm9 BO<llty.uva N.0 51 
- s• 319 - Tel. 2--0035 

Rua Benjamin Constant, 23 -

4,!I and. - Sala. 3S - Tel. 2~1986 

S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

-Dr. Vicente Melillo · ,Riua BenjamLn Const,amt, 23 -

4;0 anrlair - Se.41, .38 - Te!. 2-1986 
~ d&!, Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa 
cu)d·a,de de Pharma.cie, e Odon-

" tologie, de São Paulo - Ciru~gião 

Arnaldo Bartholomeu 

1 

· __ _ _ _ _ ___ _ ___ _ __ . 
C_lrurgiµo ::._ Dentista. - Radiolo· HQMEOPA THJA 
g,sta - .t<eJ.a. Escola de Phar- . · · · 
ma.eia e Odontologi,a de São · · -··· · 
Paulo - C)lnica :Pentaria ein Dr. Rezende Filho 
geral - Raios X - Diath~rn,ia 
- 1-r).f.re.-Vermelho - Coag-ukição 
- Trans-illumi.nação - Vitali-
dade .pulpar, etc. - Trab_alho3 
por cartào, hora ou orçamPntos 
).'tu-a. Martim Francisco, 97 

Te!. 5-5476 - S. PAULO 

Cons.: Ru-a. Senador Feijó N.º 
205 - 7. 0 andar - Te!. 2-08~3 
Das 15 ás 18 horas - Res. : Ru& 
Castro Alves N. 0 f?97 - Te!. 7-8167 

'ENGENI-IEIROS 
-·- - - -St!-i!a13 .. · 

Dentista diplomado em 1914 -

Ex-dentista do Lyceu Coração cte 

Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas , Pon-tes, Dentadura-, 
anatomhre.s e sem abobada pa, Lt::R E PRO,PAGAR O _ Amador Cintra do PradQ 

Dr. Francisco p~ Reimão latina. ,,.:_ Consultas: Das 8 ás .':""'* %MA 4, ........ &&Si~ JDnge-p.helro Architecto 
Dr. Paulo :Moretzsohn de Helbrteister 12 e das 14 âis 19 hoz,as - cons.: LEGIONARIO A . _ . _ 

· Castr-o Rim I)lrelta, 64 __ 2 • amd~r __ • 

1 

rch1te"tura rellg1osa, · · , · _ . l +__ J .. ++AF . W., ... ....__ resi.dencias collectivas 
áue, d& ~oda N.• 139 - 2. 0 Rua Síl.o Bento, 224 - 1·º and. SaLa. 7-7A ~- :Res.: AI. Ba.rao d' E' DEVER DE TODOS Libero Badaró N.• 
aaàr.-'l'~~f»-S,PATJI..O -~-J-~el.2-~-~:P4ULO li'~~~,~ - S, F.A.ULO_ OS CATHOLIC081 S.PAULO 

collegics, 
- Rua 
641 . 

G y N E e-o Lo G IA 

Pr. Barbos~ d~ Barros 
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Nota Internacional 

Boatos desanímadoreJ . 
. D~riey Sates 1~Ô!.i!!Ei!)iC~W**t1.W-:,;C::~ZU!édl:Jl 

'A situação desé§peràdora da Finlandia, que está praticamente ' 
::sendo vencida pela falta de homens que se opponham aos innu- 1·· · 
:meros batalhões russos, continua a ser· a preoccupação central da ANNO XIII SÃO PAULO, 25 DE FEVEREIRO DE 1940 1 
politica européa. Ahi sómente se faz realmente guerra. 

- m:. 
NUM. 389 

· Nas demais frentes nada existe de facto. A frente Magiaot-
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positiva. Todo o interesse dos go'll'ernos e dos povos - milhões 
,de homens em armas - se volta inteira e dispersivamente para 
·assumptos que não dever-iam merep!)r tal attenção - como o in

-----------------------------=---• l''OI dada ao connec1111ento pu

cidente do "Altmark" e outros_ identicos. 
Nessa inercia apparecem, aqui e alli, pequenos factos descon

certantes. Quasi todos vindos de Londres. E' um technico in
gléz que declara um empate a unica solução possível á guerra, 
:por não ter nenhuma das partes a superioridade de tres para um, 
:necessaria á victoria. Ou um deputado que manifesta serios te
mores da uma derrota da Inglaterra, sendo ao mesmo dada am
pla divulgação. Ou ainda Lord Hal!fax, que .ao se oppor á sessão 
secreta pedida na Camara dos Lords, diz a um dos pares do reino 
que se dê por feliz de poder ainda falar livremente, pois em muitos 
~utros p,aizes nem isso lhe seria permittido. 

A· taes factos vem agora juntar-se a explicação de um mero 
sub-secretario sobre o rapto de dois off.iciaes inglezes na fronteira 
·-hollandeza. Negando que fossem portadores de propostas de paz, 
a:econheceu que se encontravam em territorio hollandez, proximo . 
'á fronteira do Reich, afim de receberem propostas allemãs. Que 
especies de pro.postas seriam estas? Nada se esclarece a respeito, 
:como se, mais que os allemães, o governo inglez tivesse interesse 
:em divulgar noticias desanimadoras e desconcertantes, capazes de 
~bater o animo e a coragem do povo, e sua resistencia para sup
;,portar a guerra, 

:os catholiéos e a Liga das Nações 
(Conclusão da 1.a pag.) a "União Catholica .de Estu-

~e impuzera aos propiios· crea- 1 dos Int-ernacionaes", promoto
·,dores da Liga como· •Jrovii O I ra de "semanas e estu~os so- -:
'Revmo. Pe. s~rtillang~s. num ciaes" e de "Conferenmas ca-. 
:artigo publicado no "Alma- tholicas internacionaes", para 
:nach Catolique Françáis", com- estudo de problemas. 
parando a carta de trab:11ho do -Essas conferencias tiveram 
.Trata,do de Versalhes, com os lugar em Londres, -em Dublin, 
principios de "Rerum nova- na Haya, 
rum" de S. S. L-eão XIII. Ao lado das semanas de es-

E é interessante observ-ar tudos puderam apresentar in
que a mesma Instituição repu- numeos relatorios, onde a Li
diou a Santa Sé como minha e ga foi auferir normas para suas 
acceitou as suas doutrinas. actividades. 

Os catholicos desde o come- Alem das actividades dessas 
ço apoiaram esses emprehendi· organizações estrict,ament-e ca
miantos praticos e· contribui- tholicas, ponde a Liga contar 
r:'m decisivamente para lhes com ,a orientação dos elemen
dar uma organização pratica. tos catholicos nos seus "Au-

Foi o papel de innumeras rianc", principalmente na par
organizações c.athoHcas como te referente á educação. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDAJ?~ 

b!lico uma medaiha nazista, da
tada de 1934, a qual a.ssocia os 
emblemas sovieticos, a foice e o 
mortello, á cruz gamada de 
Hitler. A inscripção Tag der Ar
beit, ou seja "Jornada do Tra
baill~" d~ a pensar que esta me-

dalha fol creada para: ~mmemo
rar alguma gr.,ande manifestação 
de caracter· social. 

O anno .de 1934, extremamen
te carregado, apresenta - n o s 
acontecimentos, notadamente o 
massacre sangrento de 30 de Ju
nho na Allemanha, a niorte do 
presidente Hindemburg, cuja fra
queza servil havia antes chama
do Hitler ao poder, o assassinato 
do chanceller DoUfus, o assassi
nato, em Marselha, do Rei Ale
xandre da Yugoslavia e, - ó 

.sangrenta ironia - a assinatura 
do pacto de não-aggressão entre 
a Allemanha e a Polonia ! 

.Naaa obstã pois que, na ml:ls•' 
ma época em que os nazistas as• 
signavam esse tratado, emissa• 
rios seus já na Russia prepara• 
vam os planos de acção conjun• 
cta. Que os hitleristas mentiram 
aos polonezes, os far.t0<1 acttw.es 
demonstr!lm, 

o docuraento que hoje appa
reée, mostra claramente, que os 
sov.iets e · os nazis, a despeito · de 
suas bombastieas e inflammadas 
declar,ações, mantinham recipro
cas relações civi:llzadoras, nada 
amaveis para os seus vizinhos. O 
appa,itcimento dessa medalha 

j 
vem corroborar novamente as 
affirmações que ha muito o LE

GIONARIO faz: entre a Russla 
e os Nazistas, si ainda ha oppo
sição, essa é apenas apparente, 
p,ara melhor execução de seus 
sinistr.os planos. 

Presunto e Frios - Vinhos I!'inos, 
_,ii'rucias, Bjscoutos e Bombons -

Gén~ros Alimentiéioa 

Esporte e communismo 

lt!:~~,~~!J~i~~,J~]:f~}~ ·~~~ ~2. 
M=ERC.E:A-RIA AV:=ENIDA 

AV, BRIG.·LUJZ ANTONI.0,·2 .. 098 :- (~~-fren_te á ~ja .. 
· Immaculada ~)Jeeição) .. ""."'.'.-~~,~--!:é~,53., · 

Experimente a -· · ' · ···- · 1. d. ·· 

MANTJJJGA "J1AJ.YJ)fJRANTE-" 
,; Kilo 9-$000 

Os actuaes acontticimentos europeus vieram collocar em situação 

dramatlca um dos soberanos mais prazenteiros do mundo. Con

,servanllo, a despeito .de · sua avançada idade, grande esbelt.eza e 

_agilidade physica, é elle um dos mais conhecidos tennistas das qua

dras da Riviera e da Côte d' Azur, onde joga com o pseudonymo de 

Ml'. "G". S; M. parece, entretanto, ser mais agil no tennis do 

que na politica internacional, e sua proclamação ultrapaciflsta re

velou uma timidez muito pouco esportiva, a despeito da qual não 

conseguiu evitar a mais flagrante violação do territorio de sua 

patri11o 

E' ,muito commum se pensar 
que a Igreja condemna a .pro.t.i
oa. dos esportes. Porem, o que é 
condemnado, é a . i-mmoralidade 
e a brutalidade.dos .esportes mo
dernos, 

A educe.ção .phy-s1ca, oem com
:pr-ehenliida, nunca f.oi .prohibida 
. pela Igrejt:i., e como ,tal sempre 
toi pratiça4!1,, 

Sobre esse a,si,umpto, mostra·n
".lo bem l' ,perigo do· es.po1·te "nn
di-sta", foi ·.publi-ca.do um oppor-
1:uno artigo no jornal -lisboet!:. 
"Novidades". Mostra es-se 1a.rti
go, toda a falsidade dos argu
mentos fllJilaÓOS na defesa dessa 
educação ,phy1,l,ce. mixt!a: e ,pouco 

de -u.ma -revista franceza -co'l1-
-muni-sta: "O -culto da nudez na 
criança e na -mulher é essencial 
.par,a o nosso fim, a ,litul'gla ,pas
sive! des·se culto é o atletism1J. 
No dia em que tivermos obtido 
a desenvoltura completa da'. -mu
,lher, a.rrancamdo-a á. influencia 
e ·ensinamentos dJa; Igreja, fa • 
zendo-a entra,r no -culto da for. 
ça pela belleza :plastica, teremos 
ganho a. batalhia:", 

E' esse materialismo, esse 
lado pagão dos esportes que a 
Igreja ,condemna. Não o exerci. 
do :physico necessario a ,sia.úde 
do ,cor.pe, dentro das estrictas re. 
-g'ro.s da moral e bom senso. 

\A perseguicão re:llgiosa na Polo_nia!O t1
umu!o de 

moral, que -se pratica a pretexto 
de .forta,lecer ·a raça. O fundo de r 

todo esse exaggero esportivo, ê 

. o ,hitlerismo continua a fa .• segmçao reliosa, A agenda Pat os exemplos vindos ae' mais Pio XI o ,materia,Usmo, que se mostrta 
nesse. exailtação do ,corpo, da 
belleza :plasti-ca, e no nudismo. zer das suas. A mostrar i:,os in- annuncia á prisão de S. Excia. ! alto ..• 

._genuos (ainda haverá alguns?) Revma. o Si-. B;spo de Lub!i'l, Além dos prisioneiros cfü1-
A qual é verdadeiramente sua que foi recolhido no castello dos o correspondente de Var
fina.Jidatle e quaes são as suas da Cidade, em companhia de sovia., cita varios Bispos, Supe
a-rmas. 3. Excia. Revma. Mon;;enhor riores de Ordens religiosas, 
· A Igreja é O seu alvo, e () Gorai, seu Bispo Auxiliar, do ' e alguns Abbades, 
seu odio se manifesta dia por prelado Poboznky e do ehancel
dia, em perseguições, injustifi- ler da Curia episcopal, :}Stando 

Os despojos mortaes de Pio XI 
repousam nas grutas vaticanas, 
aguardando que um monumento 
especial seja erguido na basilica 
de São Pedro e, segundo a tra
dição, por iniciativa dos cardeaes 
creados pelo pontifice defunto. 

o articulista aµproxlma essa; 
educação :phy-si:ca tão mal orien
tada, do ,comm-unismo, que fez a. 
sua pro.pagand,a; -como um meio 
materializante para conseguir a 
paganização dos povos. E o 1 
,prova, .ci.tlando o :,ieguinte tr-echo 

caveis e mesquinhas. todos incommunicaveis. 
O povo allemão assistindo O archivo da Guria foi vare-

a tudo, tristemente impassível jado e o folicio foi occupado 
e amedrontado por uma reda pelos invasores, que se apo.,
de espionagem da Gestapo, que saram ela prataria, tapetes e 

tudo que nelle existia. 

::j!tte:~~n::i~esin;i;:i~~:::: tO:i{ªo~ !~:t~1:s :~r~~~1:ª~~~ 
tes palavra-s. cente de. Universidade Catho-

Emquanto isso, de dBsvario Jica. Não contentes ainda., al
em desvario, os chefes fazem guns membros da Gestapo se 
e desfazem, compromettendo dirigiram á r e s i d e n c i a elo 
o nome de Allemanha no Ex- Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Au
terior. , • xiliar, Monsenhor Gorai, ond::i 

Como esperavamos, n. Polo-1 após revistarem tudo, fizeran, 
n:la hoje está soffrendo a per- uma pilhagem de accordo,.com 

Joias e Cautelas do Monte 
cie Soccorro 

Não comprem e nem vendam sem primeiro 
saber o seu valor real. O unico Avaliador 
Offlcial acredit'<tdo junto ao Governo do 
Estado de São Paulo, junto á Suprema 
Côrte de Justiça, bem assim a Auditoria 
de Guerra d.a 2." Região Militar é BRE
TANHA, com escriptorio technico para pe
ricias e avaliações, á Praça Patriarcha, 8, 
Sala 5-D, telephone 2-8272. 

EMQUANTO ISTO NO 
Ili REICH . • , . Esses principes da Igreja, em 

numero de 50, elegeram um.a ~~,'"('i,t;\';:~-~ 
As persegmçoes c<>ntinuam commissão para a escolha de um B'i{~:i~:~µW>. 

cada vez mais terriveis, feitas dos 22 projectos apresentados por ~, ,. ~,.:r, 
rnethodica e repetidamente, architectos italianos para o allu- ~ ... 3? 
procurando sempre .deixar n dido monumento. , ~·-::·~~1-~· ,~.-,.,..'l~.' •' Igreja á margem da vida pu- O sarcophago de Pio XI, em •,,'..; r(-.;,'.J.:.: :····· ·:.,; ....... , . 
blica do paiz. Quinze Padren porphiro, terá ao alto, em mar- ,t;-:·J·:·:::•.; 
foram presos, entre elles o b , ,_ ·1;!·:·. ··"-'·','. more ranco de Candogl,..., a ef- .:i/-·::,';'::,., 
Revmo. Pe. Ruped iVIeyer, já ··, -~· •"'. ,· 
idoso e doente. fig"fe do saudoso papa e cuja ,>,;/·,Y;( .·,·:: 

A religião catholica tem si-1 execução foi confiada a um es- ;-:'. /:/::':'} 
do substituída pelos ritos· pa- culptor lombardo. ;;.-:·_.:/:_.._·; ·,:; 
ganizados do hitlerismo. O Bap- O nicho será ornado de um ! '·\-'·'::;:-_;;:·.,:_'·; 
tismo substituído por cerimo- mosaico representando santo Am- \,-:,-.-;:; ... 
nias que relembram "ritos da •;:-.:.;.:,;::· brosio e santa Thereza do Me- · , -
vBlhn. Giermania", e introdu- ;:;·_·'.::·:~: 
zern as creanças nas "commu- nino Jesus, os dois protectores do , -~, 
nidades do povo". soberano pontifice. Terá ainda as · · 

A guerra trouxe novos moti- armas de Milão e as de Desio, 
vos de perseguições € pilha- cidade natal de Pio XI. Tambem 
gem, que as offerenõas dos 
fieis para a compra de mat-e- conforme uma velha tradição, se-
terial bellico, e manutenção gundo a qual as cidades onde 
das tropas. nasceram os pap,as pagam as [ 

Oxalá Deus se compadeça da despesas com os seus monumen
velha Allemanha. Que o martí
rio de seus filhos, victimas do tos funerar!os na cripta de s. 
odio de seus chefes actuae~-. Pedro, Deslo tomará a seu .-::ar
seja o preço de sua restaura- go os gastos com o sarcop~ 
,ão reU&i9~ ~ In()r_aj,,,. _ ~~ -seu -.llluia -~ · · 
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II 
Por mais cunoso ciüe p1ú'eça;:ji : : 

it)acto anti-Komintern não ~oi es
traçafihado pelo accordo RÍbb~n
tropp-Molotov. Pelo contrario, 
não estará distanre o dia ein 
que a ella adherirá o Komin-
tern, na pessoa de Stalin. _ 

'1Effectivamente, emquanto o 
sr. Hitler continua a manter ~s · 
melhores relações com a Russia, 
relações estas ainda recentemE n
re reforçados por um novo tra-· 
tado, o Japão declara official
mente que considera em pleno vi
gor o pacto, ou em outros ter.: · 
mos que continua alliado á At;. 
lemanl).a. Tal declaração foi feita 
officialmente pelo Governo ja
ponez, e reiterada por um in
signe diplomata nipponico, recen
temente de passagem por nosso 
paiz, quando . entrevistado por um 
~ornai carioca! 

Ao mesmo tempo, tornam-se 
cada vez mais positivos os indi
cias de uma melhoria de relações 
entre o Japão e a Russ!a 

Que as relações teutÓ-ntppo
nicas continuam excellentes, dil-o 
tambem o sr. Hitler. Depois de 
se referir em seu· ultimo discur
so á a11iança teuto-russa. n 
:fuhrer proseguiu affirm.ando aue 
"tambem o Japão aue em 1914 
estava- contra a Allemanha não 
é, desta vez, nosso inimigo, mo.s I 

(Continua na 2:ª pag.) 

Anles de COtttílletar o primeiro annlv-ersarto ae sea coroação, o Sta. Padre 
consegue admkavel triumpho diplomatico 

• 
· Ao rauecer ·o Santo Padre ao novo .r:'apa escolher e ,nes

Pio XI, lamentaram os calho- mo nome de seu antecessor. 
lícos do mundo inteiro a per- Agora, ao se complatar o 
da de um dos maiores pontifi- primeiro anuo da adminislra
ces que a historia conneceu, ção de Sua Santidade, já se 
com um reinado cheio d-e rea- pode fazer um balanço dos re
lizações notaveís, e isso um sultados obtidos. Todo o esfor
momento particularmente dif- ço da Santa Sé se volto1t no 
ficil, em que a situação inter- s-entído_ de impedir a propaga
ll!l:Çiº1,lal era das mais graves, ção da,· heresia naz~-communis-

"justa e sadia" vieram barrar pai'a gloria da christianissimà baixada do sr. Tàyl6f;emboi'â 
o caminho de quaesquer •m- Italia. de caracter particular, provo
tendimentos menos limpos e Emfim, para coroar esta po- cou reacção por parte dos 
licites. . .. liUca, o recente reatamento das meios prorestantes e :;udaicos 

Além disso, cordíalissimas·
1
re1açõés';'entre·--a, Santa S~ e os norte-americanos. Assim, ne· 

relações estab-elecidas entre a . Estados Unidos, relações eH:as cessari-o admirar · a· diplomacia 
Santa Sé e a Casa de :-;ahoia I suspensas desde 1907, é sem pontificia, que soube crear con
promettem os melhores !ruc- duvida alguma, um brilhante dições taes, que o sr. Roose
tos. A velha dynastia que, des- tríumpho diplomatico. A en- velt, apezar de estar em v-es• 
viada por maus politicos, cQ· trega d,e credenci-aes pelo sr. .peras de eleições, aimla ad1ou 

Myron Taylor no dia 26 de Fe- vantajoso arrostar aquella OP· 
vereiro p.p. foi um aconteci- posição, para ,enviar um seu 
mento d·e alta relevancia, prin• representante pessoal junto da 
cipalmente se se tiver em ·vis-

1 
Santa Sé. Sem duvida m..iito 

ta que o repr,esentante JJessoal • contribuiram para esse r<:,:ml· 
do sr. Roosevelt conferenciou : tado os catholicos americanos, 
s-ecretamente com o Summo 'que são verdadeirartiente uma 

1 
Pontifice durante quarenta mi- . força organizada. 
nutos, isto é, o dobro ilo tem~ j Apesar da apparent-e divcr
po que havia sido marcado IJa· sidade de todas estas realiza• 
ra e. entrevista. 1 ções do primeiro anno do .oon-

A tão explendído resultado tificado de Pio XII, é i;,reciso 
não perece ser extranha a vi- reconhecer eni todas ellas uma 
sita que ainda ha pouco tempo u1,1idade profunda, qu-e lhes rlá 
o então Cardeal Pacelli fez aos pleno significado, e denota mão 
Estados Unidos, e, desta forma / de mestre. Saibamos -estar á 
o que hoje se faz jâ teria sido '. altura de chefe tão esclarecido 
pr.eparado por Pio XI. E' pre- · por uma obediencia incoudicio-

' ciso notar, tambem, que a em- ' nal ,e profunda admiração. 

A fuga ~n industrial allemãn frifz Jhysseu 
caracter bolchevista na Alle
manha. 

·_-' àe'l -~ eCJ.\U~ . 1 . . ~o'IO 1 8. S. Pio XII, por ocasião de sua visita aos Estados Unidos, como Secr.etario de 
:=:;~~ . ':'(e e co('(\ \ Vaticano, é recebido pelas autoridades ao descer de· um avião: 

Estado do 

Propalou-se, ha poucos dias, 
uma explicâção mais ou me
nos capciosa sobre a fuga d-0 
industrial allemão Fritz Thys
seu. E' uma noticia que está 
causando rumor e sensação, ,-na 
Europa e na America, tal o 
destaque que lhe está dando 
a imprensa mundial, 

, Não se sabe de onde pertiu 
tal noticia. Si de fonte russa 
ou allemã. Mas não importa 
sabel-o. E' sufficielite que IM 
conheçamos a finalidade. Es• 
palhando a noti<:ía de uma -pos
siv-el bolchevização no Reíeh, 
traria um novo acerto e maior 
estímulo, aos communistas doa 
>pai.zes· adversar'ios do olocb 
teuto-russo. ' · 

~"' ('(\ o , o 1 • 
· cO ~~ , e em que, em certos paíze,3, a 

\....Q(os0 Igreja era _seriamente nertur· 
sov bada na sua. actividade pelo 

poder civil. · A eleição· ào Car
deal Pacelli, entretantQ, onra 
evidente da misericordia divi
na para com a humanid·.u.Ie, 
ve!n assegurar a continuíd 1de 

da politica de Pio XI, e não 
foi pouco significativo o facto 

ta, e, neste particular, conse 
guiram-se importantes victorlas 
ao fazer flv4cassar todas a;;. ten
tativas de pai' :m~is .· Ói.i º nienós. 
"chamberlainescas", que ieva
riam a Europa a um novo e 
definitivo Munich, com f1. su
premacia compl-eta do hitleris
mo, Os insistentes appelos do 
Vaticano em pról de uma paz 

mettera tantos sa.crilegios con
tra o papado, parece já haver 
pµ,gado os seus p-ecca.Jos e 
estar destinàêia riovamenta à 
brilhar como ca;sa catholi0a, 
que já deu varios santos á 
Igreja, e é bem . possível que 
uma importante parte ;ia deci

são da actual crise européa ve
nha a caber a seus príncipes, 

O celebre industrial catholi
co, que ainda recentemente, 
estev.e no Brasil, abrigou-s·e 
na : Suissa italiana, .afim d-e 
pôr~se asalvo do sr. Hitler. A 
represalia não se fez· esperar, 
oo cofres do Erarío allemão se 
enríqu-eceram com duzentos 
milhões de marcos .•• 

A origem emfim, não· inter-es
sa. Para que sepa-rar d-uas na
ções. . . que não se separam 
mais . . . por fronteira.s? 

==-"'====--========_,====-================== 
A versão explicativa tlo pro. 

cedimento do magnata T.hys
seu, diz que a fuga e a confis
cação foram simuladas. 

A technica é a mesma. Os 
destinos identicos, Os fructos 
igualzinhos, do contrario o sr. 
Thysseu não teria interesse de 
salva·r ao menos a vida ••• 

Tres M issio.narios 
da Congregação de Nossa Senhora da Salette, mar

tyrizados na Polonia pelas hordas communistas 

No proxilno domingo, 3 de 
Março, ás 11 horas, na Igreja 
parochial de Sant'Anna, os RR. 
PP. Míssionarios da Salette, fa-
1·ão c-elebrar u'a Missa Solem
ne, em memoria de tres sacer
dotes da Congragação, fuzila
dos recentemente· pelas tropas 
conimunistas em Lwow, quan 
do se entregavam ao exercí
cio d-e seu mínísterio sagrado. 
Foram aprisionados por desta
camentos dos "Sem Deus" e 
mortos após receberem maus 
tratos inqualifícaveis. 

Os nomes -dos Missíonarios 
que deram seu sangue pela fé, 
deverão ficar provados, entre 
os das demais victimas do ter, 
ror vermelho. São elles: Wo
lek, Zaichowskí e Lchlciss. 

A Congregação dos M. da 
Salette, que trabalha ha mais 
de 35 annos entre nós, na Pa
rochía de Sant' Anna, não pod,e 
deixar de apresentar-nos as 
-príIDiicias do ,s.angue martyr 
de sua Congregação. 

O Prefeito de Var
~ovia ameaçado pela 
"Justiça Hitlerista" 

o Prefeito de Varsovia, sr. ste-
1fan Starzynski, heroico defen-
1sor da capital pon.oleza, cuja de
nodada e exemplar attitude em
polgou tocki o mundo e pode ser 
comparada á do inesquecivel bur,. 
go-mestre Max, o defensor de 
Bruxellas, em WH,, será em 
breve processado pela "justiça 
nazista". 

O destemido patriota polonez 
é accusado pelos allemães do 
"crime" da destruição de Varsó
via, por haver com sua "tetmo
ila" prolongado a reslstencia ela 
ical\liil,_~,~- de,~pzg. 

Deus em seus altos domínios 
foi escolher o .generoso sangue 
polonez para permittír que o 
d-erramassem, as mãos sacrile
gas dos milicianos commun'is
tas. Queremos ver nisso um au
gurio feliz de abundante san
gue novo que virá vivificar 
mais a operosa Congregação. 

Estamos certos de que todos 
os catholicos tomarão parte 
neste officio sagrado em me
moria dos Missíonarios Mar
tyres, compartilhando os s•en
timentos dos RR. PP. Salettí
nos, sellando ao mesmo temp'.l 
este acto com seu repudio for
mal e protesto energico contra 
os mthodos e doutrinas com
munístas. 

EM VISITA AO 
"LEGIONARIO" 
No dia 29 p. p., foi esta folho. 

visitada pelo sr. José Pires de 
Oliveira Dias, e por sua exma. 
sra., D. Marina Pires de Olivei
ra Dias, actual Presidente da 
Liga das Senhoras Catholicas. 

A distincta dama, que já vi
nha . prestando serviços áquella 
inst.!tuição anteriormente a sua 
eleição, e em posto de importan
cia, €$tá actu~lil½ente á testa da 
mais importante obra de assis
tencia social do Estado, onde a 
collocou a ce>nfia,nça do Exmo. 
Revmo. Sr. :Arcebispo Metropo
litano, pem como a escolha das 
socias da Liga das Senhoras Ca
thol!cas. 

o S1·. José Pires de Oliveira 
Dias, antigo director · da Radio 
Bandeirante,. na qual teve op
portunidade de prestar á causa 
catholica rel.6Ve-nt.es serviços é 
secretario da Associação Com
mercial, e pessoa de grande des
taque nos cil:cw08 commerciaes 

. ~ .~e;; . - :.,; - -

o "Hibridismo" 
,Germano-Russo 

contra Deus 
A campanha systematica con

tra a igreja christã constitue o 
mais nefando objecto da "ami
zade" allemã-sovietica. No ulti-· 
mo Congresso das organizações 
da juventQde sovietica foi revela
do o entendimento Mlemão-so
vietico para empreender-se acção 
conjuncta contra a Igreja 
Christã na Polonia. A lucta será 
feita contra todos os credos pe
las organizações dos "Sem 
Deus". 

O leader do "Komsomol" res
pondendo ás interpellações dos 
jovens communistas sublinhou 
com firmeza que o governo da 
União Sovietica vae desenvolver 
nos territorios occupados uma 
acção anti-religiosa exclusiva
mente materialista, não parti
lhando a concepção do racismo 
propagado pelos nazistas. 

O mencionado leader, Michai
[ow, accrescentou: 

"Os governos de ambos os es
tados combatem a ideologia 
christã, vendo um inimigo espe
cial na Igreja Catholica-Roma
na, de sorte que se torna necel:l,
sario um entendimento mutuo 
no tocante aos methodos concre
tos, meios de acção e troca re
ciproca de informações. 

cheid, pertencente a uma excel
lente familia que já de ua Igre
ja um Padre religioso de Al;
sumpção. 

Era muito apreciado entre os 
camaradas, gozando de grande 
admiração. 

Reproduzimos aqui a citação em 
sua honra: 

A confiscação ordenada pelo Inst1ºtuto de S~.i:·:v1·~. 
Estado Prussiano, actual pos- .. .. "'°"!l 
suídor da fortuna, teria um ca- S 
racter provisorío. o governo t . ocial . 
garantia a sua íntegrídarle e]' Foi hontem sdlemnemente ins• 
ass-egurou a sua guarda: Não tallado o· Instituto de Serviço So
só_ a fo~tuna ?º grande mdus- cial, Curso Masculino de Forma
trial foi confiscada, todas as ção de Assistentes SOciaes, orga
propriedades, e as grandes for- n!zado e dirigido pela Juventude 
tunas principalmente,' estão so- Universitaria Catholica. 
bre a guarda intangível do Es- A's 8 horas, , na Capena do 
tado. Santissimo da Basilica de s. Ben-

Estas medidas teriam sido to foi celebrada a Missa do Divi
tomadas afim de por a salvo no Espirito Santo. 

"Jovem chefe de secção,. que se 
mostrou cheio de alento e cora
gem, No dia 12 de 'Setembro pro
curando um ittinerario · de liga
ção com o batalhão da · direita, 
passou por uma floresta que sa
bia estar semeada de minas alie
más e foi ferido gravemente pela 
explosão de uma dellas". (Cruz de 
guerra com palma) . 

a fortuna do sr. Thysseu no A's 20,30 horas, sob a presi
caso de haver. qualquer amea- dencia do Exmo. Revmo. sr. 
ça d-e movimento subversivo de ~iÍv~ºsioiG::~~dea Af~!~~c\

0
~ 

:=:::::;::==================;:=::::=== lemne de installação, que foi 

0 60ª0 a íl D i Y e f S ~ r 1· O d e S ·t a_ 11· D· ~~:tid:u~~~da:!re:::~!:~ic~:s U U civis e militares, grande nume~ 
ro de universitarios, membros da 

As manifestações promovi- Continua ainda comentando Acção Catholica e outras pes-
das na Russía e outros oo.lzes, cronicamente o tel-egramma. soas interessadas no ,assumpto. 
por occasião do 60.0 annive1'.3a- que o sr. Hitler lhe ,mviou, Proferiu a aula inaugural, ., 
rio de Stalin, deram motivo apresentando-lhe votos de feli- Revmo. Pe. Eduardo Rebouças, 
para que o "Osservatore Ro- cidad-e pessoal e prosperidade que discorreu sobre a importan-
mano" analysasse de novo a do povo russo. eia dos estudos sociaes. 
technica do díctador bolche- Que a felicidade de Stalin O inicio das aulas está mar-
vista, se insurgindo mais uma s.lgnífica a desgraça total de cado_ para amanhã, dia 4, âs 
vez contra as suas pretenções um povo inteiro, que actual- 19,45 horas, ·no predio do Gym-
na Europa. mente está privado de sua li- nasio de São Bento, onde estâ 

A Ós d . funccionando o Instituto de Ser~ P recor ar a sua carrei- berdade, e de todos os ·oens 
l ·t· t d viço Social. ra po 1 ica, mos ran o seu re- espírituaes e temporaes ! 

trato moral - realçando a sua As matriculas para o Instituto · 
cru-eldade e seu cinismo .e a Miseravel e terrivel felicída- estão abertas, podendo serem fei-
sua falta de escrupulos - 0 de a deste homem, que signi- tas, na Secretaria, diariamente 
jornal discorre sobre o pro- fica a infelicidade de toda das 20 ás 21 horas, onde tambem 

serão prestadas quaisquer infor-gramma de expancionísmo rus- Europa! -
==;::=;:;=;;:~;=:::===::=::::::~=====m=a=ç=oe=3s~a=;res=pe~ito~.-====== so. 

E diz textualmente: 

Terminando Insistiu: "E' NE
CESSARIO ACABAR COM A 
IGREJA CATHOLICO-ROMA
NA NA POLONIA". OS SEM DEUS DA RUSSIA, E OS 

NEO-P AGAOS ALLEMAES 
"Seria erroneo acreditar que 

na actual campanha contra a 
A primeira pessoa ! Finla1:dja, a U.R.S.S. este~a 

! possm{la -dos mesmos sentJ- O conselho central dos sem dato fez notar que após a per
seguição que foi objecto o livre 
pensamento ate.ado na Allemanha, 
não restou que a possibilidade de 
adherir ao movimento néo pagão, 
dirigido por Rosenberg, movimen
to igualmente dirigido contra a 
fé que não fosse a cruz gam
mada. 

CÍtada em ordem do / m-entos nacion~listas, que_ a1:1i- Deus da Russia, achou-se recen-
• 1 maram o antigo , expa1:cwms- temente diante de um problema 

dta acaba de morrer 
I 
mo _dos tzares: Nas mao~ de difficil. Perguntou-se se um ade
Stahn, o exercito russo nao é pto do movimnto .néo-pagão alle
sinão um exercito ao serv!.;o, mão pode ser membro do movi
do expancionismo bolchevista. mento bolchevista dos sem Deus. 
Elle não é sinào o nucleo íní- Sabia-se da occurrencia de um 
cíal do · exercito internacional allemão que foi a Russia e que 
revolucionario" d~ que faiou precedentemente havia pertenci
Vorochilov no_ ultimo Cong·ras-j do ao movimento do livre pensa
so do partido communista", -~- mento, A este proposito, 0 cancli• 

.pela França 
A primeira pessoa citada em 

ordem do dia acaba de morre1· 
no Hospital Militar de Metz. 

Era um Jovem seminarista M
-~;;~-,MR~nte Jean Ertz-

Os sem Deus admittiram esta 
argumentação e acceltaram o 
candidato como membro de seu. 
movimento.. 
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lóEMANARIO CATHOLICO COM 1 

AJ?PROVAÇAO ECCLESIASTICA 

Direcção: 

Rua Qulntino Bocayuva, 54 

Sala 323 - Phone 2-7276 
Reclacçiio e administração: 

,Rua lmmaculada Conceição, 59 

Telephone 5 - 1536 
l':aixa Postal, 2849 

,Assignaturas~ 

t.nno . . .. . 
" exterior . . . . 

Semestre 
exterior 

Numero avulso , 

15$000) 
25$000 f 

8$000: 
l~~liOI)' 

$300 

Rogamos aos nossos 
nantes communlcarem a 
danca de seus endereços 
a Caí.xá Postal 2849 .• 

assíg· 
mu· 

para 

·- ,, 
Annuncros: 

Feçam tabella, sem com~romissO 

o LEGIONARIO tem o i:nll.· 
ximo prazer em receber visu:1s 
ás installações de sua redacç~o 
e officina, mas pede que nao 
sejam 0.s mesmas feitas na_s 
2as., 3a.s e 4as. feira~ por ex1-
ge11cias do serviç<>, 

Não puolicamos collaborãção 
de pessôas ex,tranhas ao nosso 
quadro de redactore1r. 

MllACRES 
. EUCHARISllCOS 

Soh este titulo, encontramos , 
em ·'La Croix" uma b-ellissima 1 
chronica que procuram~s tra-1 
(luzir para os nossos le~tores.; 

1 

assigna-a o sr. A. ~VIab11le de 
Poncheville. 

"Antigo uso, abandodonado 
nas cidades ,mas que persiste 

1

, 
ainda nas parochie.s do inte
rior ela França, manda que, no ! 
instante em que ,o celebrànte 
eleva em suas mãos a sagrada 
Hostia e o Calice, .o Acolyto 1 
foca resoar os sinos da Igreja, 
anÜunciando assim o mysterlo 
da transubstanciação a todos 
os fieis impossibilitados de 
pârt!cir,ar do Santo Sacrifício, 
os quaes podem assim, do seu 
canto de iltvalido ou leito de 
enfermo, juntar-se espiritual
mente aos que se encontram 
no templo -e com elles adorar 
a Deus, presente sob as espe
~ies de pão e do vinho." 

Qs jornaes nos trouxeram, iia tem· 
po, a noticia de que se levan

tãra uma séria difficuldade entre o 
Governo hesp<1nhol .e a Sant"a Sé. a 
proposilo da concordata cujo projec
to está sendo estuclaclo pelos orgi'rns 
competentes, tanto em Madrid quan: 

,,to no Vaticano. 
Parece que o cravo central . da 

questão reside na pretensão do Go
verno hespanhol, de interferir na no
meacão dos Bispos. Sem negar ao 
Sant-o Padre - o que seria absurdo 
- o direito de nomear os Princip~s 
d.:i Igreja na Hespanha, o Governo 
reivindicaria para si a faculdade de 

. apresentar uma lista triplice, de,,tro 
da qual deveria o Summo Pontífice 
escolher o nome que preferisse. 

Como fundamento de sua preten• 
são, allega o General Franco a tra· 
dição historica. Os antigos reis da 
Hespanha tinham esse privilegio, e 
"EI Caudillo", sendo o actual repre
sentante da soberania hespanhola 
outr'ora encarnada nos reis, Julga 
poder reclamar para. si igual direito. 

Com tal ardor pleiteou o Governo 
hespanhol o reconhecimento deste 
·direito que, como noticiaram as 
agencias telegraphicas, a imprensa 
hespanhola, toda ella officlal como 
soe acontece'r nos Estados dictatoa 
riaes, iniciou uma vigírosa campa• 
nha, felizmente sustada a tempo, 
campanha esta em que com mais ar, 
dor do que prudencia, reclamava a 
restauracão dos direitos que antiga• 
mente o- Papado outorgára aos Reis 
Catholicos. 

Muito tempo Já se passou depois 
disto, sem que viesse a lume a con• 
cordata do Governo hespanhol com a 
Santa Sé. Dahí se deduz que a ela· 
boração d,o tratado está sendo dlf• 
ficultosa. E não é difficil admltur 
que o centro das difficuidades está 
nesta reivindicação, que hoje em dia 
repugna evidentemente á Santa 
Igreja. 

Assim, pois, ao contrario do que 
se poderia esperar, não está ainda 
inteiramet1,l:e esclarecida a sit•iaçii.o 
jurídica da Igreja na Hespanha. E 
este facto abre caminho ás mais sé• 
rias reflexões. 

* Consideradas as coisas doutrina• 
riamente, é certo que a regalia plei
teada pelo General F'ranco nã1> é in• 
admlsivel. Gozaram della muitos e 
muitos soberanos europeus e mesmo 
quando as cabeças coroadas começa• 
ram a ser substituídas por presiden· 
tes · de republica, o Poder Temporal 
continuoú a exercer em certos fiai· 
zes esta prerogativa. E' ella anti• 
quissíma, 15 o facto de a $anta Jg.•e· 
ja a ter admittldo por tanto tempo 
prova que, em determinados log'1re9 
e em certas circumstanciai;, pode el· 
la servir bem aos interesses do e.a· 
tholicismo, ao menos como palliatí
vo para evitar maiores males. 

Entretanto, é absolutamente lnne· 
gavel que esta situação, se bem que 
supportavel, não é a ideal. Nenhum 
motivo se pode encontrar doutrina
riamente, para se sustentar que é 
preferivel a ingerencía do Poder 
Temporal na nomeação dos Bispos, 
ao regime em que esta altíssima pre
rogativa repousa inteira nas mãos 
da Santa Sé. 

O facto de se pret:ender restaurar 
hoje este óbsoleto estado de coisa é 
mais ou menos tão absurdo quanto 
se se pretendesse que, como em cer• 
tas Dioceses dos primeiros secuíos 
da Igreja, o l:31st:io era acclamad::> pe· 
lo povo, hoje se deveria usar o mes
l'líó processo de Indicação. 

A situação ideal, aqUí;!lla que mais 
peMeítamente se ajusta á naturez:a 

da Igreja em geral, e da S,rnt:a Sé 
em particu:ar, é que essa nom'!açi"o 
fique inteiramente nas m5os cl,1 Ro
mano Pontífice, sem outra inr.J')r:,n· 
ela que n5o uma ou outra con rnlta 
ás autoridades temporaes, que Ei!e 
queira, na sua sabedoria, fazer qu~n
do e como lhe aprouver, sem a isto 
ser forçado por direitos, costumes ou 
precedentes de qualquer origem e •1t,· 
tu~eza, 

Concorretl'\ para isto todas as ra
zões sobrenaturaes e naturaes. A 
abundancia exhuberante das graças 
com que Deus cerca o · Papa é tal, 
que nenhum outro poder sol'll'e a 
Terra poderia, nem de longe, contar 
com os mesmos recursos sobrenatu· 

• 

Plinio VORBIA DE OLIVEIRA 

ea~Ci? .. ,D. 

encruzil~a~a 
N p 1tliW/hfífW 

raes para fazer uma escolha conve· 
niente, Inspirada pelo exclusivo inte
resse da lgre}a, e escoimada de 
quaesquer preoccupações humanas e 
temporaes, · 

A esta razão sobrenatural, que ê 
suprema e decisiva, se sommam ou
tras, absolutamente naturaes, tam
bem de grande valor. Um Bispo pre· 
cisa de grandes qualidades para o 
governo da Diocese. Ora, no mun:lo 
Inteiro, qual o juiz mais autorizado 
destas qualidades, senão o Papa? De 
mais a mais, a propria distancia geo
graphica em que o Papa se possa en
contrar em relação ás innumeraes 
dioceses que existem, o benefi~ia. 
Realmente, lotige e acima das pe
quenas particularidades locaes, pode 

. o Papa ter uma visão de conjunct'o 
dos factos, que in loco ficaria emrn· 
11adà pela preoccupação das m!nu
cias contingentes, as quaes tanto :m· 
pressionam as pessoas do logar. Se 
o Papa não é a pessoa mais autori
zada do mundo para nomear um 8is• 
t:io, quem terá para tanto autorid;ide? 
Suppor um estadfsta nomeando um 
Bispo é muito mais surprehenc!ente 
do que Imaginar um Papa nomeancio 
um Ministro da Fazenda ou da Agri· 
cultura, 

Coarctando a liberdade de escolha 
da Igreja, o governo longe de con
quistar para a Hespanha. um pr1vi· 
legio, a priva de preciosa vantagem. 
Não é a Santa Sé, a grande pl'eju
dicada no caso, mas a propria Hes
panha. Tanto mais (jlle de3appare
ceram lnteíraménte as circumstan
cias que outr'ora explicavam a attis 
tude ínterferent-e do l::stado. ;:: a 
prova disto é que, nas concodat-1s 
firmadas pelos ultlmos Papas, se no
ta uma crescente aversão em manter 
estes privlleglos, que vão cahindo 
um por um, atê desapparecerem in
telrat;nente do mundo. 

* 

Quanto ao vulto deste prejllizo, se
ri.:i difficil aquilatai-o exactamer,te, 
tal a sua importancia. 

Entra pelos olhos o papel prim".lr
dial que o Bispo exerce na Dio~:,ne. 
Das muitas mençfcs que Nosso Se .. 
nhor pode dar a um Paiz, creio que 
nenhuma sobreleva em valor um 
Episcopado santo e douto. E' este 
talvez o maior favor que a Provickn
cia possa dar a um povo. Mest,·e, 
Príncipe e Pae na sua Diocese, o 
Bispo arca com responsabilidad'ls de 
tal maneira operosas, que um Dou· 
tor· da Igreja chegou a affírmar q,_.e 

· o peso do munus episcopal causaria 
susto até a um Anjo. Pelo contra· 

, .. rio, se o Episcopado não prima pelas 
virtudes proprias a sua nobilíssima 
missão, não ha desgraças que um 
Paiz não possa esperar. Disto é pro
va a sítuacão miseravel da Asia Me• 
nor e da - Russia, governadas outr' 
ora por Bispos que romperam com 
Roma e se precipitaram no scisma, 
acarretando para os respectivos Dic• 
cesanos, além de prejuízos esp!ri• 
tuaes de suprema lmportancia, a 
perda dos betieficios da verdadeira 
civilização, q:ue só á sombra da 
Igreja pocle florescer. 
· Assim, pois, nada ha de mais te• 
merario ·do que a t:iretensão do Po• 
der cívil, ·de se immiscuir em assum• 
ptos taes, · 

*' 
Evide·ntení'énte, não foi e·ste o ideal 

da grande revolução pela qual m~_is 
umá vez se ímmortalizou a na~ao 
hespanhola. Tantó os catholícos da 
corrente de Gil Robles, quanto os 
partldarios de Affonso XIII ou os 
heroicos réquetes carlistas, que com
bateram hombro a hombro nas trin· 
cheiras revolucionarias, sonhavam 
com uma Hesbanha integral e per• 
feitamente catholica, em que tod;i a 
organização do Estado ·fosse expres
samente 'modelada de forma a per
míttir ·á Igreja o maxímo de liber
dade e de influencia possivel. E riâo 
podia ser outro o sentido da revo
lução. Já que• ella se fez para ele· 
bellar o communlsmo, e já que e,;ta 
tarefa só é completa com o triumpho 
total e irrestrícto da Santa Igreja, 
não haveria olftro modo authJntico 
de vencer, do que de collocar ao, rês 
do Papa todos às louros da vlct,>ria. 

Não é difficil perceber que a cCJr· 
rente fasci::tico-nazista dos cham"1áos 
phalangistas hespanhões, capit:rnea• 
dos agora - depois que o .µtri~o e:~ 
vida passou - pelo si'; Serrano 
Súí\er, é que está proé:curando per
turbar as relacões com a l~1reja. Obe· 
de·cem os fas;istas hesl)anh">és ã se· 
nha mundial dos totalitarlos, que 
consiste em se apossar do governo 
fazendo aos catholicos mil prome:;
sas, e, em seguida, violar edas pro
messas burlando os cathol icos. 

Entre as duas facções em luct'I, 
"EI Caudillo" se encontra na encru· 
zill1ada. A Concordata com a S;,nta 
Sé dirá que caminho' elle tomou. Se 
a Santa Sé não for forçada a qual
quer concessão, é sign'al· de que 
F=ranco terá sabido optàl' pelo cami
nho recto. Se a concordata coni:;ver 
restriccões á liberdade da Igreja, rs 
prognosticos deverão ser feitos em 
sentido contrario. 

E emq uanto o assumpto não ~.e de
cide nossas preces as mais ardentes 
devem ser no sentido de que Deus 
ilil'mine o Chefe do Estado he~pa
nhol, h~cnclo-o pe!a intercessão dos 
lnnumeros martyres tombados em 
combate, tomar a orientação que era 
o sonho de todos aquelles heróes que 
hoje cantam no Céu a gloria infini
ta de Deus. 

CONTI

NUAÇÃO 

DA l.~ 
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ao contrario está 1nt1mamente 11-
gado a nós". E o dictador, ac• 
crescenta que a Italia, a Russia 
e o Japão "são tres Estados po
_derosos que naquella época eram 
Inimigos da Allemanha, e hoje 

.se encontram em benevola neu
tralidade a seu lado". 

Por ahi se vê quanta razão te
ve o LEGIONARIO, não toman• 
do a serio os pruridos anti-2om
munlstas dos dictadores tótali• 
tariosl. 

~ 
Quanto á Italia, o sr. :Hitler 

não se limitem, no mesmo dts
eurso, a uma declaração ger~l-: 
Timboru elle em reaffirmar ai 
affinidade ideologica dos regt ... 
mes, bem como a amizade Pes"'\ 
soai dos seus respectivos chef~., 
Foram as seguintes suas pala-i 
vras: "A Allemanha é hoje ami"I. 
ga da Italla e não é sõ a ami
zade de ambos os regitnes e daj 
ambos os chefes: é tambem a:f 
consciencia de que ambos os pc"j 
vos dependem no futuro um d~ 
outro. Tambem com a Russia, 
modificaram-se nossas relações", 
E o fuhrer prosegue elogiando a 
alllança tento-russa ... 

A1iás, em recente discurso, de• 
clarou o sr. Hitler que a Italia 
lhe presta mais auxilio conti
nuando neutra, do que declaran-
do a guerra. "1;, 

A este proposito, é ·Importante 
accrescentar que a identidade dos 
reglmens fascista e nazista não 
tem a menor iltlportai'icla para 
o Vaticano, quanto ao effeito "'e 
mitigar a lucta ant.í-nazista ef-

1 

fectuada por este . 
Assim é que, ainda recentf'

mente, o Santo Officio condem
nou a esterilização dos Indiví-
duos, tão largamente preconlsada 
no reglmen . nazista, reiterando 
assim outras determinações ãa 
Hyerarchía Catholíca; já publi
cadas sobre o assutnpto. Aliás. o 
recente protesto do "Osservatore 
Romano" contra o Congresso d~ 
Mvstica fascista n[!.o foi ,ienáo 
um brado de alarme contra a· 
11azifícação doutr lnarla da 1talia. 

* Confirmaràm-se plenamente as 
dec1arac)ões desta folha quanto 
ao chamado Exercito Republtcan:> 
Irlanctez, que tem promovido os 

' recentes attentados occorridos na 
Inglaterra. O exmo. Revmo. · 
Sr. D.· Kinane, Bispo ae Wa
terford, na Irlanda, publicou 
uma Pastoral em que ordena aos 
sacerdotes que recusem os Sa-

1 

cramentos aos membros do 
'"Exercito Republicano", noíz 
que S. Excia. Revma. equipara. 
a ideo!oqia deste Exercito á do, 
vermelhos hespanhoes. 

~gentes 
.d& 

runlic i ~ a~e 

"Ouvindo esse tanger do 
bronze, esse piedoso e distan
te app-ello á adoração e ao re
colhimento, Paschoal . Bailón, 
jovem pastor hespanhol de 
guarda ·a seu rebanho, elevan
do ó olhar ao céu, viu surgir 
uma estrel!a de extraordlnario 
brilho, desapparecida a qual, 
abriram-se as nuvens, per1nit-' 
tfndo-lhe ver a divirta Hostia 
sustentada Pói' dois anjos." 

"Ha dois mil ànnós que o 
:mysterio da Eucharistia illu
mlnà a. terra e a impede de 
voltar ao chaos e á lama; ha 
vinte seculos que milhões de 
seres humanos vêm brilhar o 

1

_ 

J 
~=================~==============::::;~ 

Precisan,u:s, para 11us· 
sa secção de publicida
de, contractar dois, pra
ti·cos e cie preferencio 
Congregacios Marianos. CATHOL'ICO 

Calice e a Hostia ·~ semtem_ a ·comprem 
sobrenatural energia que m- - · · · · - EXCLU.SlV AMENTB suas Joias e seus Presentes ;na 
fundem um pouco de pãn e al· 
gumas gottas de vinho, qoon-
do, por virtude de um poder 
delegado pelo pro1>rio Deus·, 
sã.o transformados no Corpo e 
Sangue de Nosso Senhor Jesus 
Christo." CASA CASTRO 

"Segundo à: ord.em natural 
das coisas; nada percebemos 
exteriormente, e no emtantó, 
sabemos que o Corpo de Jesus 
ahf está, oferecido á nossa fo- R. U A 
me, para fortalecer nosso cor-
po e nossa alma, chegando a 
nos fazer participar, frageis 
creaturas que somos, da im-
mensidade divina.! O que sen-1 

15 DE 
Unicós 

timos então, o espírito não pó- 1 cessão de mile.gres cercados ,le 
de conceber, -e a expei·iencia todas as circumstancias ele cre
sõmente nos faz cohhecer." cluliclade historica. a confima-

.. A Infinita bondade Divina ção da fé pelo testemunho dos 
tem permittido em todos o~ s·enfiâos.'' ' · 
seculos que se afasté o véu "1caz-sé necessario recolher 
J!tncharistico e que o Sangue mais itma vez ess-es procligios 
do Salvador, corra ela Sagrada da gra<;a divina e recordai-Os 
Hostía como no Calvarió, ante á humanidade sempre proínpta 
testemunhas !ri'ecitsâveis, per- a clesanitilar. por falta do sa
UlitUndo assim. eôm uma sue- gi·ado alimento. no rude ca.mi-

ôFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 {Esquina da Rua Anchi~ta) 
concessioriarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

nho de sua peregril1ação ter
restre. Os tempos mufüti'am, 
mas os homens são os mes
mos. Hoj-e como hontem, só o 
Espi!'ito l)óde reerguer a tnate
ria; 'º Es);)irito tão sómente 
piide sustentar os pe.ssos tro
pegos do homem atorinentado 
pelas luctas da ca!'ne." 

"A tgi'eja, l}uando os povos 
se entl'ecliocam e -entredevo-

ram, é mais do que nuncà tia é tanger um sino de pratá, 
aqúella c.olutnna lumino.sa que_, que faça vibrar de alegria os 
guia Israel e.través do deserto. fieis reunidos no seio da lgre
A Eucharistia, nas mesmas cir- ja e que aos outros, ond-e quer 
cumstancias, é tambem mais que estejam, na inquietação, 
do que nunca reconhecido o na duvida ou no per-igo, Mça 
maná indispensavel ao susten- ouvir a voz de Deus, para quB 
to e á viela." saibam todos que . o Senhor 

"Nos t-etnpos attribu!ados passa e vê os seus soffrimen
que co1•1•em, recolher e publl- tos, e que um raio d~ luz os 
cai· essas m!lrurres da Eucharis- illumina!_~ 

irabalho bem orien
tado e facil. L u g a- r 
effectivo, bem · remune
rado e de futuro a bons 
elementos. Tratar ã ru;i 
Quintino Bocayuva, 54, 
3.0 andar, sala 323, só· 
tnente das 9 ás 10 horas, 

Curso de Ferias 
A Juventude Universitar!a Ca• 

tholica reailizou nos dias 22, :03, 
24, 26, 27 e 28 de Fevereiro um 
cur.so de ferias para os estudan-
tes da.s nossas escolas superiores. 

A séde da JUC esteve repleta 
durante os dias em que se reali
zaram as conferencias, tendo sido. .. 
o curso coroado de pleno exito. 1 

Foram os seguintes os themasl: 
desenvolvidos: 

"Historia do Liberalismo", dias: 
22, 23 e 24 pelo Dr. José de Aze~· 
redo Santos. 

"N oçóes Geraes da Loglca "• 
dias 26 e 27 pelo Dr. André Fran .. 
co Montoro. 

Final!sando a serie de cohfe,. 
renclas, no dia 28, ás ~0,30 horas. 
discorreu sobre "Poincaré e o Ra~ 
clocinlo Mathematico", o Prof.., 
'P.!:! .I.eonardo vau Akel'. · · 
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A ~olbeita da 
Si o Brasil, em 1939, perdeu 

grandes figuras nos var!os terre
Frei fPecll10 

nos da actividade humana, os l!v!a; Manoel de C:'!Bpi!des, e M'l-

1939 
.NA DIPLOMACIA INTER-

demais pai2es não tivera:n sorte 1 
t 

éhado, (Cuba); Arossina, presi- . . 
melhor. Basta um re rospecto, co- dente da Repübiiêà do Pánam~; ! A diplomacia inV:rnac10nal. por 

.. lll ........ o,,o •• • .... •&••••+•O••t••••·•··•··• .. o••G••• .. o••O•••••.,:;_ _ 

r:.'f -~ -,, ' .· .· - llt;l),,. A. --~ .. 1· · ···· e n !Cí~~OIOC ·-Sa~üO mo anntlll,lmente costuma fazer o dalinescu, ex-presidente do gabi- i sua vez, ~rdeu m:mer~s m1;m
'''Luxemburger Wort", pada des-

11 
te d n, 

1 
G fil , . . l bros: A. de Toledo (ParLS); _Ba

pertar muitas rééordàções. Assim, d? 
1 

ªB r· umac?*ªj,
1 
... )~ e

8
r;_ewzeke 1· rão Guillaume, mini:t!'O belg1-

à perda qtie mais ecóóu, foi a . e-" 3:.,,,., ª. f ,./vi~'ii~~ 7on ~/- 1 em :âudapest; Murtu-Pàcl~á. éii
:fuofte dé Si.tá Santidade o Papa: ex-pre"""'en e ""' g.a po . e · · ....... stio tui'co em Pai'is; êhà:rles 
·· ,.. · L .. , .... ·1· ··1·1t· · ct· ·,. · ,. N lt'hl ' 1· · tló. O' r· Parochos•. Verbo êlv!rio·.· Bernardo 
Pio .,,.1, a qtiêm, rtô tnesino, atino, :iwns, pru:,e ro m n s ro . a .,us- \ taurent, an_tigo eiribaixádôr fi·ãt. 0 a u I a reun ao ,e o 
·se retinit.aní ria etetriidàéÍe os trall.a; Og1Me, idem da Tasma 0 cez ém Bcfüm; Saitb, ministro da Archidiocese o Êxmo. e Pai·ochia de Santa Rilà, Pé: Leinke, Bi'Ul1ó ,veiter; O-uill1er
·cardêáes Sbâretti, :M:arfani, Do!- nià; Prystor, antigo primeiro m.t- japoriez em wash!ngtort; Sigo- Revmo. Sr, Arcebispo Metro- Antonio Marci4 J Dias Pettuéno I me IÜeii1e; Henrique Przyby
ci e Mundeleln (Chlc!igó); os Ai:- nistro da Póloriia; Ttibellli, da ti'ltttà, Idem éní Parifi; Rosltol11i- polÍtlinó asstgnôu os tiecrétcis t-El P.arocliia de Kossa Sehiióra ci·ah, José Avril, José :.-.ràtlok, 
ceblspos :t:irueheàl (:Monttea!J, Lithi.tanla; Dárannyl1 prinie!to koff, diplorr:áta russo; Milése, mi- creaçãó elas 15 novás parochiali dó O', Pe. Dr. Helladio Cotrêa Leopoicio Krleger, 
Gootlier (Borlibay), Lemalt:re ministro da liuhgri!i. iiistto 11thuâno; Séài/enio, dlnà- seguintes: SalvatórlàflOs: Adalberto de · , Laurini; "P 
·(CarthágO), D. Safitino dá Sil 0 marcji.!ez; F!ayasêhi, ja~he!./,; Gil• 1) Kossa Senhora do Car Parochia d-e Santo Eduardo, · anlâ Nüüés e Agostinho Mas• 
veifa Coutirlho (MáMiô), Bartes ENTRE os MINISTROS 1.ibt dê Vil1eheuve, ffancf!:t;. d~ . mo - suffraganca üo Decana- care11has. 
(AlQi); os Bispos Mgr. Houbot Gt'ánville, ln~lez; Lord Howa1·cl; i to de Sahto André. • !>at·óchia de Nossa Senhota õstoriac!o e leitorac!o. 

1 

Pé Aílgélo Gioielli; 

CBayenne), Lamy (Langres) A lista dos ministros não é pe- Idem: Dt. Sahm, allefnãó; conde\ 2) sautâ Therezinha - suI- da Ah , . 0 d v·n G ._ Semlnario Central: Joaquim 
Rousseau (Le Puy), Giray (Ca- quena: Levie, (Belglca), Jaspar. Berhstorff, itlém; Oldenburg, di• fraganea do Decanato de Santo· li"" nunciaçaoLlii~ ~ ª m Antonio Netto, João Barreto de 
hors), Rott (Veszpre~n), O'Kane I idem; Brauns (padre eatholico, i namarque:a. · André. ·1 rt · m_e; Pe. onz,:iga I Alencar, Pedro Farhat, Nelson 
(D~rry, __ Irlanda),. Gn:dovzc (Skc.- ex-ministro. do Trabalho, ne. Al- 'i . 3)' São_ José do :Maranhão . laz~;·. . . . b • Rlb-eiro de lviello, 1V!igue1 Ar• 
pleJ), Damian Schm1tt (Fulda), ! lemanha); Louis Serre (França); ,OS LITTF.RATOS DES« _ suffra~anoa. cio becanato a:a ! . PaitJ_chla de Nossa Svnh~eª 1 chanjo Pedroso, Antonio de 
Rasneur (Tournai), Grelleir (La- B • H t -t (:i3el · ) .. éh _ APPARECIDOS ~ "' 1 "º Cai mo de Santo Anaré, , · 1 Olheira, Antonio Nery Junior. 

l e t ,
1 

1' 
11 

) . t .. arao_ ou a1 g1ca . .. ap Penha. . SllvMtre Murari, 
va ), as e < U e • 0 Pa 11at- sal (França)· Schiele (Allemá- 4) s· J d Th d d : ·. • ' Feliciano Lapenda José Coe 
cha Miron Cristéa, presidente do · A muitós léitóres são mais fa- ªº u as . ? _eu 

O I Parochia de São Roque, Pe ' • 
minister!o da Rumania; Szepetj- nha); Schueríf (Austria) ; Abdnl ín!Jlatés 05 nomes de Jiteràtós: I Jabaquara -:- suffragan·ea do José Lafayett-e Ferreira Al: 1 Iho de Alencar, Vander Tava• 

Mohsclm (Irak); Barziladai (Ita- destes 
O 

annó dé 1939 roubou- Dec,anato de Sahta Generosa. i•ares; 1 res e Luiz Fantinato. Jesuíta:, 
, ....... R ..... --A--D ___ I_o_·,-s"""·. --E_-.----"-----, ' lia); Zamoyski (Polonia); De!i'.5- nos: ÓS autores franéezes Bonjêan, 1 5) Santa Rosa de Lima d:e Parochia rle Villa Atens, Pe Lauro Ttajàno Lopes .. Salesiar 

, ne (França); Calderón (Hespa- , Féi·nàhd l\liàssadé. dllbêí'~ de 1 Períts - stlffràganêa dó De, Octavio Gurgot. · 1 no_: Nelso~ Pombo Moreira da 
REFRlGBRADORES • nha); Spaho (Yug~1;lavia): ~wan- Vó!sins, Geórges d'Avéfütl, Sazie : canató de Jlind!ahy. Luz. Pass"ionistas: Carlos da 

, son (Estados tJnidos); i~mfrod (ronianéista), e vanderem, (àra" 1 61 . Sãü Francisco de _A_ssls Vlgarios ecónomos! 1 Virgem Dolorosa Dionysio d-e. 
, (Canadá): Lord Temple (Ingll:\- matin-go), Paul Neven da Acade- , de Vllla dleníentli'io - suffi'a- P,arochia de Santa Th~rezf, Nossa Senhora 'e Jorge da de matca General Eleetric, 

' só com 
ANTONIO JACOB 

1 terra); Lamoureux (Ftança). mla Goncourt; Lacour, Larrouy, i ganea do Dec.anato de Santa nha de Santo André, Pe. Daflo Santissima Virgem. 
l I Chárles du Bos, Georges Goyan, ·1 Gen-erosa. de :\'loura; . Exorcistado e acolythado. 
'! NA POLÍTIC./t. ] da . Académie Franç,,ise; - 7) Santo lgnaci-0 de Loyola Pàrtichia de Guararema, Pe. Seminario Centrai: Fran~s-
, . . .. . . . Yeats,_ escriptor inglez, portadoi' 1 de Villa Clementi-no - suffra- Constantino Carneiro; co Jqsé Vatani, João Maria 

. . . . . . 1, T_tmmnar_ a_m pela morte_·, ª sua· do premio Nobel; - Maria Wa- 1 !"anea dó Deéartat_o de Saf1ta Pa1·ocl11·<>, .. de sa·o J·osé ao· i\"à· c · M h d 
FONES: 4-4521 e 7-0973 

kl A bi d L Ni , u 1 t D k h f 1"' - • orre1à ac a o, José Joaquim 
c , rce spo_ e wo;1; co,a : acçao P? :. ica: mow_s ·1,. ~ e e ser, suissa; ~ ós allémães 1:>u- 1 Genefo'sa. , rahlião, Pe. Alicio Rlb-eiro dá Gonçalves, Theodor Bibiano da 
II (Alexandr _ _-ia), Patnarcha_. g::e- , da_ opos1ç ... ao_ po_lon_e_ z~, Jowano- d"1lg Fulda, dramàturgo; F_ tei 1 8) Regina Apostolorum de 

th d Ab Ab h t h (s b! ) J ~hl k h fe I Mott-a; Silva, Rubens Lazaro Azevedo 
go-or o oxo_, . . . una . ra ~º.' ·, wi se_ .· . •·1 . ~ , ~ icz .ª· e _e Expedito_ Schrtiidt, franci_sca_ n_ o; 1 v1·11a Monumento - ·sltffrao-_ .. â- · h f d ti ra d 

I 
r 1 t1 • lovaco Ma1 eJ , P'oârochia de São José de Vil- dos Santos, Francisco Lyrlo de 

e e e_ . ha igre-1.'.1,h e tºpn1na-coth: -sºs1 t~Gec en. llsvas ?. t s_,d i t cd. Ernst 'toller; - o _notte-.1m_ füi- :, nea do Decana to de C-0.mhucy. Z P p· R" i k . . Henmng atts (::;e an o y, '--' 1- a n ,erma 1, v1ce-p es1 en e e cano i-Iuntington Wr!ll'ht i·Ofilal'• 9) s- v· t d . P I d la ,elina, e. 10 agaz ns as. Almeida, Tarcisio de Castro 

CI
. t (M ) L • s r1 f v Jk t · ' ~ ' • ao icen e '8 · au O O '"· ·A ~·Ioura Anto111·0 B ges' F di na),_ e1nen 1 onaco, ecroarv ,ena-o rancez; o aer, sena: l cista. Moinho Velho _ suffraganea ASSISTENTE ECClc.SI STI· ,v ' or '' -er • 

(Chma); Toth, prelado hungaro; , c,or belga.; Max, burgomestr-e d" I d D . t t1 C b . co DOS ci RéU LOS nando do Lucca, Antonio de . . , . . o ecana o o am ltcy. p -, 
Mgr .. Hebbelynck,_ ex-reitor da Bruxellas, conhecido da gfünra, NA CLASSE MEDICA 10 Sà t l\ • Téi M .· OflERAf:IIOS adna Ferraz, .,ayme Luiz Coe-
Universidade de Louvain: Mgr. ae 1814 a 11:l; Colt.nn (França); 1 ) • 

11 ª Iaiga 1 ª 1 alia lho, Nathanael de Verás Alcan-
s h ·tt (C 1 · ) . r . 1 D 1 ct· d . e J (Av. Lms de Vasconcellos) - F · ead assistent ·· od,!lin, VigaTiosgerffl de Paris;· e m1 mann o oma . .~01a I a casse me 1ca esappa1ec - . rr •01 110111 o . e ec- tara, Romeu Brighenti, Servu-

Clercq, Bispo d.as Missões bclgao,; ; Bradbourne, governador· da Bcn- ram esses reprcsentante_s de fama 1 ~um:..,anea do Decan.ato do cl·esiastico e director archldio- Jo de Madureira, .Iosé Canti• 
Jost vigario-geral de strasburgo; f',alia; Korfanty (Palonia): Otto internacional: Dr. B ui s s o n am ucy~. . . . . cesano dos Circulos Operarios, nho de Moura, Tito Monteiro 
Fre; superior do scminarb : Wels, socialista alltinão; l'3ohcle, (França), Charles psychiatra e 11) Sao Carlos Borromeu --'-- o Revmo. Sr. Pe. Je1'ony1no Vitta, Isaac José Alves dos: 

' · . ! ultimo deputado ao P.,cichstag ai- psychologo· Béclêr presidetite d:i. -suffraganeà do Decana.to de Verrhin. Santos, José Carvaího de An-
Francez de Roma; Pe. Janvier, 1 lcmão J)or J)arte de Strasburg·o: 'cád de Médicin~· Dr. Waghe1· São José do Belém. ú1'a 28, quarta-f~1·r· a, .·•s· 8 

r ador de Notre-Dame Pan.;: ' ·"' · . · · ... • V '' (Conclue na 7 a gl ·) P eg ' . , ! Sir Saassen (I_ng·laterra_ l; Conde (All~manha) · Mayo clrur"rno 12) Sao Luiz de Gonzaga - horas da· ma··nha-, na car>ella· do ' pa na ' 
Pe Sauvay Geral dos Lazans,as · · "' ' ' " t · · · • ' · ! Ciano, presifümte da Camara ita- úorte-amerleano_; bt. Zeileis, ho- I su fráganea do Decanato da Semlnario Central do Ypiran-

NA ARISTOCttAC!k ! 11a1:P.: Mac-Raynalds (Estadas ! meop:ttha austr1.aco; Dr. Pal'ain, Penhà. • . . . ga, Q Êxmó, e .Revmti. Sr. Ar- FALTA AGUA 
' t:mdos): ".'![arechal Hoelgershsh, i radiologista fra_ncez; Fi:~und, . 13) Sao_ ,Jóão d-e Vl11a Ipo- cebispo éo11feriu a pritnei1·â 

Entre príncipes e outros po!ta- 1 v1ce-chanceller do Schuc:ismzg. 1 neurologo . austnaco; Hemtlch Jttca - suffraganea db Deca- tonsura cierical ê as ordens 
em sua casa? 

éJ · d ráildes nomes regis- ! · Neulne.nn, oto-rhlno!ogo aus- nato da Lapa. menores aos seguintes candi-
01es e g I t . O- . 4· . • s· . 

tram-se:/ Ghazi, Rei do írak; , -· - nac 1 ) Nossa elihora ua \.,un- datas: 
E' mais do que provavel 

que as · canalizações estejam 
entupidas. pr!ticipe :oanillo, de Montenegto:• solat;~o da Parada Irigleza - "tonsUrá - Seminarlo Cert-

principe waJdemár da Dinanwr- O MUNDO SCIENTIFICO suffi'.agahea do Decanato de trai: Aristeu Santos O!iv,eifa, Assim sendó 

. '.cá; princeza Rixa de Oldonburg; &!i]~~ o mundo scinntifico teve que .

1 

S~nt_~1~~ . i Arn.aldo Alvaro Padovani, Jullo 
principe. He.nri de Bourbon-Pax-, "' 

1 
re. gisttar estas pe_rd·as.: Bzlfa.nti, 15) São· .Tosrae· Vilfa ·z.eli· 'i\~artins Sen:ª• Hum~erto Ghiz-

ma; do duque Albrecht v~m Wuer- ; bacteriólogo italiano; Schoeter, na - suffraganea elo Decanato 21, José Ja.ir Nascimento do 
temberg; prihc!pe Franç'lis de · bofanico suisso; co'i-revon, itlern; do Cambncy. Val, Angelo Mar!gheto, José 

TELEPHONE PARA 2-4031 
O· systema "HYDROTECH
NICA" evita remoção ou subs
tltuigão de cannos, estragos 
nas paredes e toda a incon
veniencia, por longms horas, 
da presenca de encànadores. 
NAO EMBARAÇA os SER-

Bourbon; Mahmud Eladcl, her- i Sorenseti, chittiico diifüttiarquez; 1 Com as recem-crea<ias conta Lu-iz Pereira Ribeiro, Louren-
deiro do throno da Tunisia; prin- i P. l\1:avas, S. ,J., enthomologo ! agora a Archidiocese ,3om 104 ço Cavallini,, Antonio Caetano 
cipe Aldobrandini, commandànte ! hespanhol; O'Gorman, geo!ogo I pn.rochiàs, sendo 70 na Capital Magalhães, Esv!gio Concilio, 

' dá gUàrda pàpàl; conde 1!:sterh?-.· ,=,,,._,..,,,._. i1·1andez; P. Adolf Mueller S. e 34 no Int-erio:r, Antonio Roccato, Aleixo Ada• 
zy (Httng1·ia), j:itincij)e Cblotmà. J. astronomo: Levy Bruehl, rli.1i- mo, Luiz de Almeida Moraes e 
governador de Roma. losopho francez; Ettore P2ois, NOMEAÇÕES DE J:óARôCHOS Wilson Paschoal. 

VIÇOS DO!\'IESTICOS 
E' r:l.pido - Cortmtodo --

ttiEFES DE GOVERNO 

Desáppãreceraln, em 1939, os 
sêgulntes chefes de Estàdo ou Go
verno: Busch, presidente dá Bo-

historl.àdor itallàno; E1spér-ándietl, E VIGARIOS l=:CONOMOS Jesuita: Lauro Trajá no 
archeo!ogo fráncez_; Popotowltsch, Lôp-es. 

. sabio servlb: Styger, arche:i1ogo Fez tambeirt o Eicti1b. Sr. Àr- CiipUchihhos: Gil de Pâràha· 

l 
stli~so; Micho11, archeolo.go f.ta!1- cebispo ás se~ulntes noméa· v_iacabà, José ele Bo1i1fim, Dlo
cez, Bordewyk, economo ho11an- ções de Pàrbchos e Viga.rios go de São José dos Ifotelhos e 

Cohclue na 4." pagina Economos. Chrisplm de. Santos. 

Batàto 

Sociedade "HYDROTECHNI
CA" Limitada. ~ R. S. Ben
to, 45, 5.0 andar, sala 502. 

Telephone 2-4031. . 

::::=:=================-==:==::::===========::::;:::::=::i 
37.ª CONSULTÁ 

CONS. - Si no fitn do mundo so exis-

tem céu é inferno, gouzo ( ! ) é sofri1tiet1to, 
lA, F. :..._ São Paulo). 

RESP. - Os que morreram pag-àos ou 
morrer-am antes elo uso da razão ou morreram 
depois elo uso ela razão. Parece-me que 1üo 
ha meio termo. 

Si morrem antes elo uso da razão, não 
. puderam por iso mesmo conieter ne;1hum 
peccado mortal. Herdaram porém o pecca
do original como ·descendentes rle Acl'ío de
sobediente. Unico meio de apagar esta J10· 
doa deshonrosa e maldita seria o Baptlsmu1 
!nstituido por N. S. Jesus Christo justa;ncnto 
para isto. Ora presuppõe-se na consnlt:l que 
morrem pa-gãos, isto é~ sem Baptism:J. Logo 
C'onservarão esta nocloa para sempre porque 
lhes faltará sempre o meio lndispensavel pa
ra limpar-se della. 

Como no fim do mundo só existir,"to céu 
e inferno, irão certanrnnte para o inferno. 
Mas como já tive occasião de explicar, uina 
e mais vezes por este microphone, a palavra 
"infei .. no'"' não tem sempre o sentido tech
nico de lugar de suplícios eternos. Na pala
vra "inferno" devemos distinguir entre in
ferno propriamente dito, lugar de fog0 e tor
mentos para onde vão e onde ficam para to
da a eternidade os que morrem em estado 

· de peccado mortal actual e inferno i:nprn. 
priamente dito (chamado tambem lim~o) pa
ra onde vão e ficam para toda a eternidade 
os que morrem, antes do uso ela r,não e 

· sem baptismo, tendo por cons-eguinte o es
~igma indelevel do peccado original. 

A estas crianças que morrem antes 'do 
uso da 1'azão e sem baptismo, se equiparam. 

· para o effeito do qual trat<1:mos, .os adultos 
bobos ou idiotas que morram tambem sem 
baptismo. 

, Todos ·estes adultos idiotas e todas estas 
crianças terão no Limbo uma bema-ventu
rança natural, isto é, aquella que teriam os 
homens si tivessem sido criados mas não ele 

. !~li!?! 4 YiAA ê&~íl.!ti!~~r~~ .... 

R d e 1 • t a 1.0 o n s U· ·O·S 
. rendo . transi'erldo sua resiâencia para o Rio de Janeiro, onde léccloriài-à no 

Col legio Santo lgnacio, o Revmo. Pe. José LourençJ. da Costa Aguiar, S. J., prompti
ficou-se gentilmente c:n nos enviar daquélla cldáde a collaboração que, com o tituio 
de "Radio Consultas", v;n ha mantendo nesta folha. ra es consultas hão mais &eri!o 
Irradiadas, devendo 0s cunsUlerites endereçar suas perguntas a esta folha. 

Dadas as raras qualidades de cultura e de iritJlligencia, que distinguem o autor, 
e que asseguram tão largo e completo exito ás "Radio_ Consultas, o LEGIONARIO 
sente vivo prazer e1t1 :issegurar por ésta forma a continuidade da secção. 

Si morrem depois elo uso ela razão e sem 
báptlsmo, e estiverem tle boa fé. isto ·3, ·não 
estiverem voluntariame11te ignorantes fü, ver
dadeira Igi·ejà, e tiverem •observado a Lei 
Natural. Deus lhes fará conhecer a ·,errla
deira Relip:iilo, quer exteriormente pol' m\Jio 
de pi-egações ou conversas; qner interior
mente Í)or iluminação dlrecta de Detts ou por 
meio dos Anjos. 

Si estiverem pelo contrario ele má-fé, 
isto é, quizerem voluntariamente ignorar a 
verdadeira Igreja, hão irão para o cêu coin 
o qual não se incomodaram durà1ite a· vida 
terrena, mas sim para o inferno cuja exis
tencia não quizeram acreditar, 

38.ª CONSULTA 

CONS. - 1 ê: permlttldo ás meninas e 
senhoras comtnungarein com a manga até o 
cotovelos? ou acima dó m!:ismo? - (A. B. -
bare.picuhyba). 

REJSP. - A autoridade da Arcnirltocese 
de São Paulo, já mandou, il.a muito, ,afixar nas 
rortas elas Igrejas avisos admonestando o ele
mento feminino de se avresentar nas tgrejas 
ci.e um modo respeitoso e digno do lugar san
to em que erltra. Se isto é exigido para (t sim
ples entrada na Igreja, muito mais res::>elto 
a.inda e dlgnldac!,e sorti.o necessarios. natural-

--~~:;.Pft~i~ 

Quàrlto ogofa á rrtêllidá exacta das niàn
gas, do ciecote ou das ='Íaias iiada fdi dito, nem 
provavelmente, será dito. be feito, b 1.araanhd 

· convénlente dessas partes da i11cim1H::íttai·ia 
feminiha será ilitacib lot,o pelô boril-Rensó, 
unido ao -espiritp verdadeiranientê .. c!i.ris~fo 
'eia,; seuhoras e ;.enhoritas. PraticàiiiNite, a 
r.orma mais commumente adoptada pàra as 
mangas é tél-as ,:,elo cotovelo. Para as meni
nas ha menos rigor a respeito de tuda que 
acabamos de dizer~ 

CONS. 
celhas? 

RESP. 
de vaidade. 

2 l!í: peccàdo tirar as ~-,bran

Sim, Senhora. Peccado venial 

CÓNS. --3 Quando é que unia pêssoa 
fica confirmada éni graça? 

REJSP. No momento seguinte ao da 
morte em estado de Graça e quando, por pri
vilegio Insigne , do qual só pbucos santo3 go
zai'atn, Deus isto lhe conceder durante a vida 
ainda. 

CONS. - 4 Quando tres sacerdótes ce
lebram ao mesmo tempo, ha mesma Igreja, 
os assistentes participam dos merecltrieiitos 
das tres missas? 

IiESP. - Supondo que tal tenha sido a 
i~l ~~-~~ @· ~irJ;o,. :à.e•_®. n,• 

cerdoto, depois dà alma á qual a mrn,m rol 
especialmente appJicada, detiois elo col''.linha. 
e antes detodos os outros meinbl'ós da lgrejà, 

CONS. - :> f'ara onde foram os corpos 
dos morfos que. ressuscitaram quando Nosso 
senhor morreu? 

RESP. - Quando No1;so Senhor morreu 
"Os sepulch.ros se abriram, escreve S. Ma'. 
theus, 27, .52z e muitos corpos dos santos que 
tinham adormecido, resuscltaram, 53. E sa
hindo das sepulturas depois da resttrrei~ão 
de Jesus_ vieram á. cidade santa (Jerusalém) 
e appareceram a muitos." 

Com excepção ti-e pouco comentadores co
mo Ágostlnhd Salrrtei·ón e algUils outros e. 
ri16r pàl'te dellM (Arnbrosio, · Jeronymo, Epi
phàhio, Cyl'illo, Thohiaz de Aquino, M~lr1ona
do, C. A. Lápide, etc) dizem terem estes re
suscitadbs stibido aos céus com corpo e alma 
com Christo . glorioso e triumpha.nte. Logo 
além de Nossa Senhora (coisa da qual ne
nhum ootholico dluvida) estariam tamhem já 
no Céu com corpo e alma estes "santo1" dos 
quaes nos fala aqui São· Math-eus. 

CONS. - 6 Nessa occasião resuscitaram 
os bons e os maus? 

RÊSP. - Si lermos o texto de Sio Ma
theus pài'ece-me que para logo ficará solu
cionada a perglin tà. Diz elle: "Os sepn!Dhros 
se abriram e muitos corpos cios santos que 
tiiiham adormecido resuscitaram." 

"Santos" diz por conseguinte .o texto e 
a mór parte dos Comentadores os faz entrar 
com Christo resuscitado, nos Céus... Logo 
quer parecer-me que não tenham resuscitado 
sinãO . os bons nesta occasião, 

éôNS, - 7 Ha excepções em que o Papa 
possa tlispensar a lei do dlvercio? 

11ESP. - Não, Exnía. Consulente. 

CONS. - 8 Podem (!) os primos em 2.e 
orau ~l'ltrahirem ·casamento &e mllc:iulQa .dq_ ~i. . .... 
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-São· Tbomaz de Aquino 
NÃO PERCA TEMPO 
SUA ROUPA JÁ ESTÁ PROMPTA 

NA ALFAIATARIA DA 

;'\~ {fl 

"'\ NÃO desperdice o seu 

"A EXPOSIÇÃO" 

'-~ . tempo com medidas e 
~ ' provas. Vá á Secção de Al-

f faiataria d' "A Exposição" e 
-~1WJJ , lá encontrará roupas-feitas 
~ 1/,; que lhe assentarão como 

, P-; .... , uma luva. O corte é impec-/J! ftj cavel,executadopormãode 
<.:1-·-,,~/'f-1 ··,. :- .. mestre e os aviamentos, de .,,,,,,,,, ',,,.,y v/;. t ' . d · ~ ~::.r/'.,, ~ ~ l.ª qualidade. Gran e va-

; ~ ., /.~ ~ · r· i ,,, n hiedade de padrões, mode-
'/~., ~ ~ % ~ ,• 

1 Í · %j i los e preços. "A Exposição" 
f ~ ·· U já vendeu milhares de rou-
7. ,! ~ 

! f ~ pas-f eitas, sem trocar um 
* ~ -~ , -~ ~ so botao. 
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A colheita da morte em 1939 
. (Conclução da 3.ª pag.)'. 

dez; Temperley, historiador in
glez; Sering, Berlim; Burgmans, 
historiador hoilandez; Gubkin, 
presidente da Academia das 

glez; Schwab, rei do aço DOFte· 1 off-lclnas Junker; Laemmle, co
aniericano; Gordon, fina'B,'eeiro nhecido a todos os frequentadores 
canadense; Me.nnheimer, :finau,. do cinema. 

Sciencias na Russia. · 
Entre os inventores e desco

bridores, a morte escolheu no 

ceiro holiandez; Lambeau, capi
talista belga. 

NO ESPORTE 

correr de 1939: Mlignani, electri- • O esporte, por sua vez, ·lamen
clsta íta'liano; Henry Norman, tou a perda das seguintes grnn
pioneiro d.a radiotelegrafia; Car- desas: Vandenplanque (nata.
ter, descobridor do tumulo de I ção), Sinde!lar (foot-ball), Mme. 
Tut-an-Khamon. Lascelles (~!aterra), Roberts 

ENTRE OS MILITARES 

I)os chefes da grande guerra 
de 1914 a 18 d_eixaram de exis
tir neste mundo: Erdeli, gene
ral russo; Groener, general alle
mão é ex-ministro; Kah, almi
rante allemão ; Reinhardt, gene
ral; Daveluy, almirante francez; 
os generaes francezes Karman, 
Michel, Leandri, Dupont, Pigeaud. 
Passage, Valant; o coronel Ray-
na.1, defensor do forte de Vaux; 
o general von Eberhardt; Sny
ders, general hollandez; William 
Kennedy, almirante inglez; Neu
ray, general belga; Bingham, 
almirante inglez. 

(norte-americano), Franchomme, 
presidente do auto-clube fran
cez; Seaman (Inglaterra) ; Mon~ 
tauban, motocyclista francez. 

Os aviadores ·1amentaram a 
perda do Barão de Foncancourt; 
de Tellet-Lorande (França) ; 
Haerle (Allemanha) ; Elliot-Lynn, 
aviadora ingleza; Mme. Jarland, 
franceza; Baresi, ita1lano; Ri
pault, piloto francez; Olga Gi
raud, franceza; Ossipenko, avia
dor russo; Sarabia, mexicano; 
Landolph, norte-americano; Ale
xieff, russo (record de altura) ; 
Canga, peruano; Comper, iJ;).glez; 
Moskowsky, aviador russo do 
nolo norte. 

NAS ARTES 

ENTRE OS GRANDES NOMES 

Entre herdeidos de um grande 
nome desappareceram: Pau 1 
Jouhaux, filho de Léon ,louheux; 
principe Windischgraetz, grão
neto do imperador Francisco 
José;· Marquis Li, neto de Li
Hung-Scha-ng; Pau:! Bangnier, 
filho de· Marcos; Joseph Vian
ney, grão-sobrinho do "curé 
d'Ars". 
Entre as senhoras que morre
ram em 1939 são lembradas: 
Francesca Storace, mãe do secre
tario geral do fascismo; - Kru
pskaia, viuva de Lenin; Albina 
Mussolini; Madame de Sainte
Opportune, a franceza mais ido
sa (108 annos); a duqueza de 
Wel!ington ; Philomene Carnes, 
collega de Bernardette Soubi
rous, á qual appareceu Nossa Se
nhora de Lourdes; Kipling, viu
va do escriptor do mesmo nome. 

Aquelle que seria o Doutor 
Angelico, nasceu no castello 
de Roccasecca, perto da cidade 
de Aquino, da qual seu pae era· 
cond-e. 

Menino de excepcional intel
ligencia, e de indole extrema
mente doei!, o futuro frei Tho
maz afagava a vaidade de seus 
paes -e de toda a sue. familia. 
Mas ainda muito pequeno, na 
abbadia de Monte Cassino, on
de estudava tomou a resolução 
de 1abandonal-a, pela :ordem 
que o educava. Para livral-o 
da influencia constante e per
niciosa d-e seu.s parentes, pre~ 
tenderam os monges manool-o 
para Paris, mas seus irmãos 
se oppuzeram formalmente a 

: essa resolução. Pouco antes de 
sua partida, tiraram-no á for. 
ça do Mosteiro, e conduziram
no ,a.o castello de São Giovanni. 
Lá, todos os meÍos foram usa-

: dos para afastal-o dessa sua 
resolução, mesmo os mais tor
pes. Mas nada o demovia c;le 
sua resolação, reagindo sempre 
serenamente, Por fim, sua 
mãe, penalizada e edificada pe-

. la constancia e paciencia desse 
simples menino, pediu ao con
d·e que o deixa-se seguir a 
sua vocação, e ordenou aos fi
lhos qae o deixassem. 

fügressou então o futuro 
Santo !}a Ord-em· Dominicana, 
partindo immediatamente para 
Paris, indo depois de lá a Bo
lonha, onde foi discípulo de 

. Santo Alberto Magno. 
A sua intelligencia admira

vel logo o distinguiu. Um dia 
São Alberto Magno, o maior 
doutor do seu tempo, como ou
visse que os companheiros de 
frei Thomaz só o chamassem 
de boi, por causa de seus gre,n
des olhos meditativos, disse: 
Os seus mugidos reboaram pe

·, lo mundo inteiro, e por muito 
,

1

, tempo. Era um genio que des
cobria e admirava um grande 

'genio. 
A sua fama de scientista já 

era enorme ao começar a sua 
carreira de professor .. Os Pa
pas o estimavam e manifesta
vam ,abertamente essa sua es
tima, offerecendo-lhe honras e 
dignidades, mas elle tudo re
cusava. O rei da França, Luiz 
XI, consultava-o invariavel-

mente sobre todos os proble
mas graves. Durante todo o 
tempo em que esteve em P6ris, 
o Rei .o tinha habitualmente 
como seu comensal e divertia
s-e com as suas constantes dis
trações. Uma vez no meio ds 
uma prosa animada, frei Tho
maz, que se mantinha cale.do, 
exclamou de repente: "Graças 
a Deus, encontrei um argumen
to decisivo contra os ·Manic
cheus." 

o traço característico do ca
racter desse grande genio, era 
entretanto, uma virtude desco
nhecida hoje de nosso meno
res intellectuaes: a humildade. 
A aigu-em que insinuava que 
elle nem siquer era talentoso, 
respondeu ingenuamente: Deve 
ser isso mesmo, pois sempre 
me vejo na n-ecessidade de es
tudar. 

Ensinando constantemente, 
não dexe.va de estudar e es
crever. Uma das' obras mais 

portentosas ao mundo, a "Sum- de todo o peoauusmo mten-ec• 
ma Theologica", foi por elle tuat 
escripta entre as preoccupações Proclamado em nossos '<mtS' 
pedagogicas. O seu genio não o "Doctor C u m m u nis Elccle• 
era entretanto exclusivamente si,a.e" e guia dos ,estudantes, 
philosophico. Hymnos magnifi- "studiorum D u e em", Santo 
cos e poesias de uma inspira- 1 Thomaz mereceu ter a sua dou• 
ção felicíssima eram as suas I trina recomendada officialmen• 
obras de lazer. A sua -erudição I te pelos ultimos Pontificas. E 
prodigiosa não fanou a fres- desde a -encyc-lica "Aeterni 
cura do seu espírito. Patris", de Sua Santidade Leão 

O grande genio foi até a XIII, processa-se no mundo in• 
sua morte como Jesus no Evan- teiro um brilhante "renov~u'\ 
gelho deseja que nós sejamos: dia philosophia thomista reper, 
como as CTiancinhas. A sua pie- cutindo nos mais variados cam• 
dade era simples e confiant-e, pos do saber humano, taes co
e qua-ndo a sua sciencia não mo a pedagogia, o direito,. ~ 
bastava para resolver qualquer psychologia, etc. 
problema, punha-se simples-
mente diante do Santlssimo Sa
cramento sabendo já que lá 
receberia inspiração. 

Uma vez que elle recorria 
ao Santissimo Sacramento, 
Deus J.he disse: Escreveste 
muito bem de mim, Thomaz,. 
que recompensa queres ter? 

- A Vós - respondeu o 
Santo. 

A sua morte que se deu num 
mosteiro de · Cistercie~ses, em
quanto explioova o Cà.ntico dos 
Canticos, encheu d'Ei · dor ao 
mundo inteiro. ,!\s · suas obras 
entretanto esclar.eceur,até.· ho-
je as intelligenciás afastadas 

OBJECTOS 
UE ARTE 

COMPRAM-SE 
MOVEIS, PIANOS, QU-A
DROS, TAPETES PRA• 
TARIAS, JOIAS, CRYS• 
TAES, BRONZE!;!, LOU
ÇAS, MACHINAS DE 
COSTURAS, DE ESCRE
VER. PAGA-SE BEM. -
ATI'ENDE-SE CHAMA
DOS PELO TELEPHONE 
4·0878. RUA AURORA, 
Antigo 136. 

p Ão, • 
& eua preferida pelas melho~ famillu de Sio Paule 

P.AO - DOCES - BISCOITOS - .MASSAS 
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Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N. º 426 -:- F:one 5-4229 
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LITURGIA 

Consagração 
As palavras da Consagraçao Pedro, com o fim de melhor re-

são as mesmas em todas as li- tratar a ultima ceia, onde foi 
turgias e não soffrerain modi- instituido o Sacrifício Eucha• 
ficação algum.a desrle o tem- ristico. Desde este momento o 
po dos apostolas. Essas pala- padre se' apaga, não moais f~ 
vras são nos labios do· pe.d.re !ando em seu · proprio nome.· 
um acto, pois ellas operam o Jesus é qu,e apparece quando 
que exprimem. O padre occupa elle diz: "Toma.e e comei to, 
o lugar de Jesus Christo, de dos disto: pois que isto é o 
qu-em rece~u no m-emoravel meu corpo." · -· 
dia da Instituição da Eucharis- * 
tia o poder de renovar a s;on- As palavras da Consagração 
sagração do pão e do vinho são pronunciadas IJelo sacerdo, ' 
transformando-os no Corpo e te historica e affirmativamente 
no Sangue do Divino Mestre. 1 ao mesmo tempo. Historica
Por isso pode o ministro do i mente porque, juntas á ora
Altissinio dizer meu corpo, meu I ção que as precede formam, 
sangue, palavras sem sentido uma narração verdadeiramen. 
se elle falass-e em seu proprio te historica. Como porém es• 
nome e não no de Jesus Chris- sas palavras repetidas histori-
to. camente não produzem o que * significam, para que as pala

A palavra consagrar (conse
crare - tornar santo) signifi' 
ca no seu sentido generico a 
acção pela qual se destina ao 
culto de Deus uma cousa com
mum ou profana, por m-eio de· 
cerimonias e de bençãos. Num 
sentido mais restricto, a pala
vra consagrar significa a acção 
pela qual, na Santa Missa, o 
Padre muda o pão e o vinho 
no Corpo e Sangue do Divino 
Mestre. A oração Qui pridie 
foi acrescentada por Santo Ale· 
xandre, 6.0 succ,essor d.e São 

vras da Consa·gração operêm 
a transubstanciação necessa
rio é que o sacerdote as prof!. 
ra affirmativamente, na pessoa 
de Jesus Christo. · · 

* Estamos ,habituados a ver o 

Entre os militares, a morte ain
da colheu: o general Baratier, 
chefe êlo Estado Maior do ma
rechal Foch; genera!l Mac Mahon, 
ajudante do Rei Jorge V; von 
Fritsch, ex-chefe do Estado Maior 
da Allemanha, succumbido na 
Polonia; Yato, almii"ante japo
nez; Backhouse, almirante m
alez; Vorojeikin, almirante rus
so; Pirot e · Guépratte, almirail
tes francezes. 

Não escaparam os musices e 
cantores: morreram, em 1!}39, 
Arbos, compositor hespanhol; 
CbriBtiane d'Or; cantora ·pari
sierue; Raoul de Mon.talent, 
compositor francez; J o h a n n 
str.auss, compositor al!Striaco. 

São lr'..emoraveis por outros tí
tulos: Ali Pachá, avô da Rainha 
Farida; general mexicano Ce
dil:lo; · a tzig.ana Boganila que 
chegou á 118 annos de idade; 
Deibler, carrasco francez; o ma
haradjah de Boroda, o Cresa das 
Indias; Frere Feliz, senior dos 
Maristas (97 annos) ; Rigetti, che
fe da Acção Catholic.a na Ita1ia; 

A guerra envolve o mundo 

padre erguer a hostia 4k o cal!• 
ce acima de sua cabeça ,e fazer 
a genuflexão antes e depois 
dessa elevação. Cada vez que 
o sacerdote toca ,a. hostia e des• · 
cobre o calic-e, dobra o joelho 
num acto de adoração a Deus. 
Durante a elevação os fieis se. 
prostram profundamente. To• 
eia-se a campainha e mesmo .d 
sino da igreja para avisar, não 
só os qne se acham no templ0; 

NA GUERRA ACTUAI. 

Na guerra actual morreram, 
em 1939, além do general von 
Fritsch, já citado, o príncipe Os
car da Prussia; o actor allemão 
Diehl; Paul Dechanel, filho do 
ex-presidente da França; Victor 
von Ratibor; o commandante 
Langsdorff, do "Graf Spee", 

NA FINANÇ# 

A alta flnanca tambem teve 
que pagar seu tributo: Rudolf voli 
Scbroeder, banqueiro de h...,,111. 
burgo;· Henry Deterding, o rei 
do petroleo; James Richardson, 
rei do trigo canadense; Ralph 
Pulitzer, magna.ta da imprensa 
-DO!te~americam; Tànnery, go
'9enlador do Banco da Fraru;a; 
~\ d'Erlanger, capitalista in-

Dos pintores e esculptores fal
leceram; Zimmermann, pintor 
anemão; Gebhard Fuge!l, o clas
sico pintor da Biblia (Munieh) ; 
Le Sldaner, pintor francez; Mu~ 
eha, pintor toheque; Bernstamin, 
esculptor russo; Jules Coutan e 
Jean Boucher, esculptores fran
eeres. 

O theatro lamentou o desap
parecimento de Baron. actor pa
risiense; Blanch Baretta, da 
Comédie Française; Daival, idem; 
Douglas Fairbanks, artista do ci
nema; Jeanne Granier, actriz 
fra.neeza. 

NA INDUSTRU 

. A grande: Industria ~rdeu es -
tes represe)\tantes: ;,:à: Ják;Õw}eff, 
constructor russo de 'ât1tomoveis; 
jacques Levei, presidente dos 
syndteatos francezes; Bréguet, 
constructor frailcez de aviões; 
Oscar Kaufman.n, Industrialista 
tcheque; Achterberg, dh-ector das· 

Louis Thébaud, philantropo nor- ne!!'te serão de Ne.ta_ 1, ·não fc-[ 
te-americano; Lord Duvern, me- · . . 
cenate inglez· Abbé Fouet senior sem interesse, e é certamente 
do clero fioan~ez (com 99 ~nnos); mel,ancolico . c~nstatar,_ dea ,+e 
Reichling, depatado luxembur- j ~e um~ esta.tist1~a publicada pe
!!"Uense. .o gabinete da 1.mprensa heJvc
A lista não pode nem pretende tica '~Geopresse" que 70% da ,po
ser completa. Dá apenas uma ·puha,çao do g,lobo está em guerra 
idéa do quanto cada anno rouba actua,Imente. 
ás actividades humanas. Como O Rei<:h, depois de ter tomado 
seria triste, se a morte fosse o a Polonia e a Slzyya.quia, ,possue 
termo de tudo! Como é consola- 9-00.000 ki-lometros ·e 109 miThões 
dor o final do Credo: Et exspecto de he.bitantes, está em guer·n 
resurrectionem mortuorum et vi- com os imperlos brltannicos e 
tam venturi saeculi! foa.ncez, representaJndo 58.300.000 

~ 

Casa Santo ·Antonio 
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H E N RI Q u·E H E I N·s 
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-· .- Grande sortimento de- a1 tigos religiosos em geral -
Fabrica de rmagens - OfflciDa de paramentos-e estandartes 
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mas tambem os fieis ausentes. 
Assim, mesmo os que se acham; 

Js.ilometros q.uadrados e 853 
!hões de habite;ntes. 

mi longe poderão unir á adoração 
dos fieis presentes ao Santo 
Sacrificio. · A U. R. S. S., ocoupando ;a,s 

provlncias ,poloneZG;S .possue vinte 
e ,tres mHhões de kilo.metros 
qua,drados e 184 milhões de ho
-mens, está em guerra com a Fln
landfa., que represente. 400.()('0 
kHometros quad11ados e 4 mi
lhões de homerui. 

Emfim o J',rupão e seus amados, 
são 2.700.000 kilometros quadra 
dos e 280 milhões de habitantes, 
está em g.uem oom a Chme. re
ip-resenta.ndo 7 .500 .000 de ki
lometros quadrados e 300 mi

•Jhões de ·he.bita:nt,es. 

O momento da elevação pa-.. 
rece a todos o ponto culminan• 
t-e da Missa e, assim, somos 1-e. 
vados a crer que •essas ceri• 
nionias são tão antigas quan-+ 
to o culto da Eucharistia. No 
entanto, ellas são relativamen
te reoontes, pois só começaram 
no seculo XIII. Até então não· 
só não se -elevava a hostia: 
mas, na Missa Pontifical os 
numerosos ministros, diaconos
e subdiaconos permaneciam em 
pé durante todo o Oanon, at~ 
o Pater. 

Ao total, 1.530 ml:t'1ões dos.-ha- A eleva~o com as genuff&1 
. bit®ntes- do g:lobo estão em g= xões, si não foi inspirada pela 
ra abre,ngendo uma eupe-rfl-cie de :heresia dia \Ber-eng,a,rio (108g 
93 milhões de k!lometl'.08 quadra- mais ou menos) que negava 
dos, ,então os neutros e os não 
beutg-era.ntes se cifra,m ,per 613 

mi.Jhões e occupia,m ,oer,ca. de· 54 

mtfüões de k:!':tomet-ros q-ua:drados 
d:o ~1000 ,t.e.11llestre. 

não a presença reiil de Nosso 
Senhor Jesus Chrlsto na Hos
tia, mas a transubstanciaçã!Jj 
-e: dev:ida ao movimento eu-eh-a;-,, 

i'sti:eo provocado por ess-e h~~ 
. ::~~IJC-11~ 

\ 

•. 
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São Paulo, 3 de Março de 1941' L}!jGIONARIO 

Instituto Superior de 
. Rel,igiO$.ª 

Cultura lEvA N G E LH o 

l OS MILAGRES 
No dia 4 de Março vindouro, ·seus alumnos pelas materias Exprimindo a V. Revma.. os 

reabrirá as suas aulas o Ins- leccionadas. meus agradecimentos pelas in- "Os milagres fei• 
tos por Nosso . Se-

QUARTO DOMINGO DA QUARESMA todos 

São João, IV, 1-15 tituto Superior de Cultura Re- Logrou, outrosim, por pa,rte formações que teY.e a bondade 
lig!osa, "Ma ter Boni Consilii ", das autoi·idades écelesi:asticas, de dar, rogo-o quei:re. fazer che-. · nhor Jesus Christ.o 
fundado e dirigido pelos RR. 

1 
as me.is lisonjeiras referencias gar á direcção do Institut-o aci- Naq1:1elte tempo, Jesus passou para o outro 

lado do lé!iJo de Galiléa, que é o de Tiberiades. 

c o m a multiplica.i 
ção dos pã--es-f(\ 
não porque esta su.; 
pere aquelle, mas: 
porque é raro. Da' 
feito, quem lwj.e ali•• 
menta a humanida,.· 
de toda, sin:lo Aquef., 
le 'que de .alguns: 
grãozinhos nea as· 
seáras 'f P o i s, fez· 
Deus {le modo sem.e--

PP. da Companhia de Jesus, J e approvações. Assim foi que ·. mia louvado, e em modo espe- são obre.s aiv1nas 
e com séde no Collegio São o Instituto recebeu, por inter- i eia! ao_,Revmo. Pe. José Danti que conviâ::tm a in
Luiz, avenida Paulista , 2.324.1 medio de_ S. Excia: R-evma, o·: S.J. as sinceras congratul:i,ções telligencla humana 

Tendo por fim a formação re· Sr. Nunc10 A:postollco no Era- : deste Sagrado Tribunal Jun~a- para chegar {t oo:::n-
ligiosa e intelectual do !aice.- . si\ a seguinte cart~: . ! me.~te com os votos pela pros-

E uma grande multidão o seguiu porque via os 
mllag:res que Elle fazia sobre os enfermos. Mas 
Jes{Js subiu ao monte e ahi permaneceu com .JS 

seus di-scipulos. Estava proximo da Paschoa, a 
festa dos Judeus. Ora, Jesus alçando os ol-hos e 
vendo a grande multidão que a Elle viera, disse 

to catholico para 
O 

apostola· ~acra Congregatio d
1
e _se1:1~-. pe11d~de se_mpre cresc~nte_ d':1- prehensão <le .que 

do os cursos do Instituto que narns et Stud1-orum l,mve1s1-. benef1ca e importante mstitm- ha Deus. Po"is, des
d~rarão tres annos, co~pre- tatibus. ! ção. . de que Eile não é 
hendem as seguintes materias: Roma, 25 de Agosto de 1939. 1 Aproveito a presente clr
Apologetica, O Christie.nismo, Excelleucia reverendíssima. -1 cnmstancia: para l,he si:gnificar 
a Igreja, Ethica Christã, Ethi-1 EJ«.tminei, com a t te n ç ão, i o_s sentime~tos d~ minha dis

a Philtppe: Onde compraremos nós pão para dar 
de comer q esta gente? Mas, o dizia para tentai
o, po-is Elle sabia o que devia fazer. Philippe res
po·ndett: Duzentos dinheiros de pão não são suf- . 
ficientes · para que cada um delles receba um 
boccado. Um de set1s discípulos, André, irmão de 
Simão Pedro, lhe d-isse: Ha aqui um menino que 
tem cinco pães de centeio e dois peixes, m:;is 
que é isto para tanta gente? Jesus, entretanto, 
lhe disse: Fazei que o povo se accommode: na
quelle lugar havia relva espessa, A gente recos
tou-se em numero de cinco mikadultos. E Jesus 
tomou os pães, deu graças, e .~istribuiu á mu'.ti
dão, bem como, agindo igual,nente, os peixes 
quanto cada um quiz. E, depois que~se havfam 
saciado, disse aos seus discipiÍlos: Recolhei os 
fragmentos para que não se ~ércam. E recolhes· 
ram e encheram doze cestos ,di, fragmentos que 

sobraram, áquelles que comeref.ttt- .dos cinco. pães 
de centeio. O povo, no emtanto~· vendo o milagre 
operado por Jes·us, dizia: E' -eiite verdadeirameni 
te o Propheta que deve vir' aó _mundo. Mas, Jesus 
conhecendo que o· queriam e· o raptariam para 
fazer delle seu rei, retirou-se nevamente, e SQ· 

ca Geral Ethica Individual e quanto V. Revma. me expunha tmcta cons1deraçao. 

um sêr tal que se 
p o s s a, aprehender 
_pelos sentia-os, 'Cl, 

por outra parte, os 
milagres estupendos 
pelos quaes l:',Ile gó· 

Social, ·Direito · Publico Eccle· I em seu prezado relatorio de I De V. Excia. Rvma. Crdo. 
siastico, Sociologia Christã, 26 de Julho p.p. n. 215.547, so- · Atto. - G. Card. Pizzardo -
Histl)ria da. Religião Revelada, 1 bre o "1-nstituto Superior de , Ernesto Ruffini, Secret." 
Historia da Igreja, Acção Ca- Cultura Religi_osa", fundado pe- :

1 tholioo. los benementos pa,dres da i S. Excia. Revma., o Sr. Arce- verna o mml'lo uni-
Os diversos cursos funccio- 1 Companhia de Jesus no Colle-., bispo Metropolitano externou verso, e dirige to

narão tres vezes por semana, 1 gio São Lui:i:_ de S~~ Paulo, pa- ! sua satisfacção com o seguinte 
nas segundas, quartas e sex- ra a formaçao reh~10sa e p,ara , documento: 
tas-feiras ás vinte e meia ho- 0 ªPºstº1ª4° do laicato cathº" "Gabinete do Arcebispa{lo Je 
ras. Iico. São Paulo. - O Instituto Su-

Findo o seu primeiro anno f'""" ·- º ""'_,,....,.,.,_,. perior de Cultura Re!igi-osa, 

to pôde verificar, pela excel meritos padres jesuitas, em .um 

das as crooturas, 
porque quoti,iiano;;, 
passam ãespercebi
dos. (de maneira que 
ninguem mais con

sidera os prodi~r~ 
extraordinarios ope-

de funccionamento, 0 Instiiu- { Dr. DttOcurvaJl.l
11
ta Prado l fundado e dirigido pel:os bene-

lencia das theses apresentadas ' ·~ª·~· ... Sen. P. Egydlo, J5 - 8, ·anno apenas de vida, deu ,as 
nos diversos cursos, o elevado 513114 - 14 a l'l bof!',S mais sobejas provas do que 
grau de estudo e interesse dos Telephone 2- 7313 vale e do que poderá fazer. rados em cada grã'J-

• ºMºº - ·~ Approvando-o de todo coração, zinho de trigo); dig-
recomendo-0 vivamente ás in· nou-se sua miseri. 

OS MELHORES PREÇOS 
e ó r d i a; reservar-de 
algumas obras aci-

zinho para o cimo do monte. .. 

E A ·MELHOR QUALIDADE ma do curso normal da natureza, para reali
zai-as em tempo opportuno. 

Desse modo attrahem a attenção daqu31· 

gre eleva a 

· lhe.nte. Com & mes-·, 
mo poã.er \! o m o' 

qual EHe mPltil}!ie-a; 
uns poucos grãozi. 
nhos em seãras, ce'!l-ô: 
tuplica cinco rtãAa\ 
em suas mã:0s; poli 
todo o poãer estavit; 

· ·nas mãos de Ch-ri~ 
to. Os cinco pãe3/ 

. eram como ;;emen•' 
· tes, não confiadas·-: 
á terra mas nrnlti.:' 
'plicadas por Aquell-3 
que fez toda a terra':' 

Offer<ecido a o if 
~.mtidos, este mila• 

intelligencia; é apresentado aos 

Presunto e Frios ...;... Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons -

Generos AlimenticioS 

I telligencias que buscam com 

1 
sinceridade a Deus, certo de 
que, com as graças divinas, sob 
a orientação de mestres abali
sados, encontrarão no estudo 
da Religião o mais suave dos 
confortos e a mais· elevada das 
satisfacções. les que as obras divinas ordinarias j,s. não 

olhos, para que nelle exerça o raciocinio, de:
maneim que nas obras visiveis se conheça e: 
venere a Deus invisivel; e, dess · modo, levados 
pare,· a fé e justificados na c'.'iença -e pratica 
desta fé, desejemos contemplar ao mesmo· 
Deus invisivel que conhecemos nas suas crea• 
turas visiveis (Santo ·Agostinho, trat. 24 in 
Joannen"). 

Aos queridos p,adres jesul- commovem. 
tas e ás suas obras, todas as E, realmente, maior milagre é o governo 

EMPORIO MONTENE!GR·O minhas b-ençãos. do mundo todo, do que a saturação de cinco 

RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 
t JOSÉ, Arcebispo Metropo- mil homens com cinco pães. E não obstante, 

lintano. 
São Paulo, 12 de Fevereiro do governo do mundo ni·nguem se adrnira, e 

MERCEARIA AVENIDA. de 1940 • .: 

AV. BJÚG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - {Em frente ã Igreja 
Immaculada Conceição) - PHONE 1-545"& ... · 

No proximo dia 4 de Março 
p.f. aula inaugural pelo Revmo .. 
Pe. José Danti, ás 20 horas e 
meia. Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
J{ilo 9$000 

As inscrJpções p,ara os diver-
' · sos cursos são gratuitas e es

tão abertas, podendo ser fei
tas na portaria do Collegio 
São Luiz. 

Critica Cinematograph~ca. da A.J.C. 
Oriemaçtlo mora, aos espectaculos 

CAVIAR PARA SUA EXCEI,
LENCIA _:: (Da. Paramount, com 
Akim Tamiroff e Lloyd NOlan) 
- O romance que este film 
apresenta, desenrola-se em tor
no de uma côrte, onde varios 
membros de alta envergadura, vi
sam se apoderar do throno. 
Trahições, crimes, falta de digni
dade profissional, scenas de café
cántante, dia!ogos e outras pas
sagens censuraveis, restringem o 
fllm a pessoas de criterio for
lI!Ado. - Cotação: Restricto. 

ALLUCINAÇÃO - (Da Colum
bia, com Chester Morrís e Ann 
Dvorak) - Film dramatico que 
se occupa em contar as aventu
ras de um cruel criminoso fora
gido da policia. Desenvolve-se 
na casa de um · psychiatra, onàe 
o criminoso se refugia com seus 
asseclas. Crimes commettidos 
friamente, lances bastante dra
maticos, não recomméndam este 
film ás crianças. Cota<;f,o: Ac
ceitavel para adultos. 

nagens principais attenuam -1r 
falhas apontadas. Não convém 
entretanto, o film a menore" 
Cotação: Acceita vel para adultos. 

ERA UMA VEZ DOIS VA
LENTES - (Com stan Laurel e 
Oliver Hardy) - Fazemos, ao 
assistir este film, uma rapida vi

das pelliculas norte-americanas 
;obre universidades mixtas. Nar
ra os contr.atempos de um perso
nagem que mostra grande preco
cidade para o mal. Tudo isto 
torna o film bastante prejudicial, 
ás crianças e adolescentes. Cota
ção: Acceitavel para adultos. 

sita ao paiz .encantado das Fa- 'sANGUE INDOMAVEL _ (D.i 
das, lonecos e papões. Os heroes I R. K. o., com George O'Brien 
da pellicu:Ia são · os populares e Chill Wilis) _ Film de aven
" Go:do" e "Magro". Apesar de J turas do este, entre "cow-boys" 
quas1 todos personagens serem e lenhadores. Assassinatos tiro. 
aprov~itados de contos -infantis, 'I teios e ~ucta.s, fazem com 'que r, 
em vni;ude de a1gumas scenas . . . 
impressionantes este trabalho ·ci- 1 film seJa inacce1tavel para cnan-
nematographico torna-se :lmpro- \ ças ./ adolescentes. Cot.:tçã<J: 
pr!o para crianças. Cotação: Acce1 ave! para adultos. 
Acceitavel, menos para crianças. 

CASINO DO MAR - (Da Uni-
CHUVA DE OURO (Da versai, com Robert Wilcox P. 

Paramount, com Marjorie Ram- :U:elen Mack) - Fi!m baseado nas 
beau e Broderick drawford) ·- d_ifficul~ades que um pae e uma 
E' a historia de uma familia que ,

1 

filha tem para manter um ol"
ganhando grande soinma de di- ph.anato ~om o dinh_eiro havido 
nhe!ro numa corrida de cavai- de um casmo. Dado as scenas de 
los, vem a passar -pelos apuros jogo que occupam boa parte do 
proprios dos "nouveaux riches", film, a phantasia de uma moça 
voltando á situação anterior. dirigir um casino e, principal
Não ha inconvenientes de ordem mente, a materia da pellicula, 
moral. Cotação: Acceitavel. pois que para um, bom frlm 
(Nota - O artista principal é; usou-se de um meio mau, o 
Ch.arlie Ruggles). film, que nada de novo apresen

ta no genero, só poderá ser Vi5-
to por adultos. Cotação: Acce,
tavel para adultos. 

e 1-·; ····::.-ª .·e As.sembléa 
. ._',,:_; . .,.... ' ·.':. /' 

.EXT;RA FINO. 

Torrefação e Moagem de Café 
e Assucar 

fvialfatti & Filho 

Ronald Reagan) - Film basea
do nas relações de amizade de 
duas companheiras de trabalho, 
uma dellas, corrompida por ou
trem, entrega-se ao furto. Como 
a companheira e por uma in
comprehensão paterna, a outra 
chega a ser encarcerada. No fi
nal, tudo se resolve favoravel
mente. Dado a alguma.s scenas 
levianas e a outras de mortes 
em condicõe~ tragicas, o film só 
poderá ser visto por adultos. Co
tação: Acceitavel para adultos. 

0AVALLEIROS DE FERRO 
- (Da. Art-Films) ...:.. Na tela 0 

enisorJ!o historico dos teutonicos 
em Novgorod, no seculo XIII. 
A!guma.s scenas de caracter reli
gioso carecem de distincção; de, 
vem en~retanto, ser analysadas 
de -accôrdo com o espirito da époc, 
ca. E' mesmo recommendavel 
aos assistentes uma leitura segu
ra da historia desse tempo. Não 
convem o fi!m a crianças e ado
lescentes. Cotação: Acceitavel 

para adultos. 
Proximos fi1mes: 

INTERMEZZO - Uma historia 

PRAÇA DR. JOAO MENDES, 4 
- - - Telephone 2-5629 - - .. 

As Congregações Marianas nos 
Estados . Unidos 

A•s Congregações Marianas, j ram as Missais a 
oos Estados Unidos, estão atra- Commt1nhões a 1 

2 milhões e as 
milhão! 

vessando uma ,ph!a:se ·<fo ,prodi• 
giosa vitalidade. Nos ultim'l3 
vinte ·e ·cinco annos seu numero 
passou de 1758 a 11.295 ! Indice 
expressivo do ,seu valor espiri-
tual e da seriedade da forma
ção que os Marianos recebem, 
são as 3.110 vocações -sacerd·o
t-aes ou religiosas sabidas d!M; 

Congregações mos ultimos d<"' 
annos ! Em 1931 o Secretariado 
Nacional -lançou a ideia de o., 
CongregBdos fazerem um "tríduo 
eucharisti.co", ;pelas intenções do 
Paipa, immediâtamente a,ntes da 
festa· dé NÔssa Senhora da Con
ceição (8 de_ Dezembro). Logo 
após •a festa, todas as Cong.·e .. 
gações -manda,m os resultados a·. 
Secretariado NacionaI e este se 

As Federações Diocesanas sã;o 
74 ! Os assignantes da, Re;ista, 
"Queen's work", orgam official. 
das Congregações. Mariana,s, -são 
mais de OITENTA E CINCO 
MIL ! Alem disto, o Secretaria-
do Nl!Lciona,l distribue folhetos 
,com pro.gramas semestraes .para 
organlgação e realização em todos 
os Estados da Republica de 
tes aptos para a Acção Catholica. 
com o intuito de . formar dirigen
" Cursos de Acção Catho!ica "., 

Emporio, Padaria e .· 
Confeitaria Paraná 
Generos aHmentlclos, pães e· 
biscoutos de todas as quali
dades - Aprompta-se encom
mendas para casamentos, ba-

ptlsados, "soirées", etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTO.NIO N~º 1197 

NÃO SE AMA POR ENCOM
MENDA - (Da Metro, com An
nabella e Robert Yonng) - E' 
uma comedia que historia a vida 
de .um ràpaz bohemio e rico. Al
gumas passagens pouco respeito
sas e a maneira leviana de en
carar o matrimonio, são os prin
cipiaes defeitos da ·parte moral. 
A comicidade do film e a attitu
de correcfa de um dos perso-

A VIDA COMEÇA AOS 14 -
(Da Paramount, com Jackie 
Cooper e Betty Field) - O film 
transporta para um ambiente 
collegial todos os inconvenientes 

MULHERES CULPADAS d~ ~.mor. Acceitavel para adul-

encarrega de fazei-os ch~giar á.,3 

mãos do ·summo Pontífice, exa
ctamente no dia 24 de Dezembro, 
como·· presente de Natal ao Pa

pa. No ,princi-pio as Missas e 

Communhões e11am umas PHONE: 7-0553 
(Da W. B., com Jane Bryan e tos, pela Legião,. 250.000. Ultimamente já subi-

SENHORES AL_FAIATES 
Casimiras .. ' . Brins, Linhos e A viamen:tos 

ERT 
_ Larqo São Bento, 40 :-: São Paulo j 
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PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

LÉGIUNAKIH 

R A 1 L 
.. iÍ . -~. -· ' 

' :Não haverá; pois, uma oppo:r
. tuniditde pára lançar sobre ella 
, o poderio da, França e Gtã-Bre
. tanha, por mar, terra e >iU'?"' 

FRAtóSe 
ANEMICOS 

rõKEII, 

. 1 

VINHO 
CRi::OSOt 
dé Jc;,ão da SilVa, 

· Silveira 
ORANDE TONICO 

C.omrnissão Inter• 
de 

do o conjuncto do adro do' S?il« 
tuario do Bom Jesus de Matto .. 
sinhos, em Congonhas do Camw 
po. _A exposição apresenta mo'lcia
gens directas dás 12 estatuas dos 
prophetas, esculpidas em pédr'a- !f: Í"di transferxcto cto quaaro or
sab.ão, entre 1800 e 1806, cilb.aiib' para o de estado maior 

1a artilharia o coronei ÁÍC~o 

seguirá parii. Florianopolis, e 
dàfii, por vla r.eréa, pará Portei 
Afogte, chegando á região frim . 
téiriça, ónde ellas sé desénrola~ 
tão, pltta áSsistir a i;ihase finai. 

Guerra no 
dente 

Occi-
àlísolUtltMénte inve-ridtca; bómo 
se désJjrehefülé de todds os W• 
légràmtnas de Berlim. Americana 

Neutralidade 
Suprimento de oleo Soúto 

A Commissão de Neutralidàde b Conselho Nacional do Pe
cfou à publi.cié:!ade a resolução re- tfoleo commutíícou ao pr'esidé11· 
ferente aos navios mercantes a j te da têpublica. . que cons.égu. !u, 
serviço da armada. após entêndimentos corri a Càló-

Segundo essa resolução, o Este.- ric Cc., ó suppriinento de óleo 
.·:1<>' neutro deve impedir que seus combustivel para Março e Abril, 

;>ortos e aguas sejam utilizados que amea(;avà faltar pela re
·xiruo· base de operações, com dução de 50% do fotnecimento 
l'fo1ação do direito internaciona,l, da Anglo-Mexícan Pet~oleum Co., 
devendo vigiar as operações do~ por falta · de navios tanques. o 
navios mercantes, afim de evitar Conselho. prosegue as negocia(;óes 

,.º'· <J.Ue. _prestem assistenc!a aos bel- para poder assegurar o suppri
,.- h'g-ero.ntes. ,mento até o fim do corrente 
~r-, Para isso .o navio mercante em anna. • 
.. portos neutros não pode ter 
'. ·quaiquer contacto com as naves 
f. 'élé· guerra, soo pena de ser consi
(. défo:do navio auxiliar de guerra. 
l Exceptua-se o serviço pun:.mente 
t_'' tiumanitario. 

As naves auxtliares serão tra
ltidás como navios de guerra, su
jeita a tripulação a ser intetna
(!a. adoptancto o estado neutro as 
tnédidas necessarias para incapa
cltàr a navegação ao navio inter
n\J,do. 

,--"---'--·---------·-
Cdmpro Ouro 

para entregar directamen'l:e 
ao Banco do Brasil, jotas, 
moedas· de prata, dentadutas 
e platina. Pago ao c·amhio 
do dia. Consuitcm nossos 
preços. Ru.,'l. 3 de De·zetnbto, 
27, sobreloja, sala n.o 4 -
São Paulo. 

.Destroyers Norte• 
Americanos 

* !<•oram mandados aproveitar 
como cathedraticos da Escola ,lc 
Intendencia do Exéteito os tenén
tes-eoroneis Jol'liàs de Mor'aes, 
Corrêa Filho e Altamirando Nu
nes Pereira. 

* Foi exonerado da élief!a, dá' 
22.ª -Cireumsertpção de Recruta
mento o cel. Dilermando de Assis, 
e nomêado para sifüstituil-o o cel. 
carlos de souza Reis. 

* O presidente da r'epublica 
assignou decreto approva,ndo o 
regulamento dá. Escola Téchnica 
do Exercito, qae define 1:, estal1e
léc1:riênto e~,r10 "instituto , cte 
ensmo supenbr destinado ao re-
1:!ruta;nento de engénheil'os mili
tares".-

* O Minlsterio da Guerra com .. 
municou á :b. A. S. P. que. os 
t-rabalhos desse Min!sterio estão 
sujeitos a regulamentos militate.5 
proprios, pelo que deixava de 
attender a circular sobre o as
sumpto. Outi'oslm, d.ado o cara
cter sigÍlloso que deve têr qual
quer trabalho em algumas repa'.·
tições militares, julgáva prejudi
cado o questionaria da reféri1a 
circular, 

:4: Sill:ístituirá o general d-óes 
Monteiro, durante suá àusenc!a, 
na chefl,à do Estado Maio·r. o ge~ 
neral Guedes Alcoforádd.· 

Noti~ias 
do HrâsiJ 

VISITA - Esteve em visita 
a este Estado, o dr. Ma

riano ·Fontecilla, embaixador do 
Chile, que regressou dia 28 para 
o Rio de Janeíro, de Santos, 
para oncie seguirá dia 25. ,, COMM!'i:RCIAL - A dele-

gação da Camara de êom
mercio de S. Francisco, que este
-i•e nesta capital,,,, seguindo parn. 
Santos, dahi embarcou pata o 
Rio domingo passado. A Missão 
Conimercial Ncirte Americana 
permaneceu naque1la capital du
rante cinco dia&. 

1, IN'i'ERNÂCIONAL - Em- r 

As ª_ ctividades. das. patruihas · 1·. o N_._9_t te Í,â,,$ 
tornam-se mais intensas com a ·• •• · ·- • 
?hegacta:_ da primav. era. é º_ qu~ 1 ~: . dõ M tt n d e, 
informam os telegtanimàs dá · .. 
Éurapa. · 

As avhições adversarias empe- 1 NÀSCI~ENTtJ - urártdes 
nham-se em sobrevoar as posi- • mai:mestaçoos populatet fô• 
ções cfos exetcitos, verlficatidó se tàfu reàliza.dãs eín regóiíljà ao 
hóuve algum.a mudança nos ui-ti- nascimento da princeza Mâriá. 
mos diàs. ó principa!l campo das Gabriela, filha, do priMipe de 
ópetàções foi ainda o térritótió Piemonte, herdeiro do throno ita
sltuad6 entre o Rhenci e o Mo- !iano. 
sena:. A terceira. filha do príncipe dé> 

O torpedeiro !rancez "l:limóun '' Piem?'nte foi baptizada no dia 25. 
poz a pique nç dià 27, um sub- na cidade de Napoles, onde nas• 
marino allemáo, ao largo do capci ceu, pelo êardea1 Áscalesi. 
Finisterre. · 

Noticia-se tamberrí, que urri ou-
tro submarino germanice, eom 
dindo com o navio norueguez 
"Arnfinn ", nãó voltou tn:a:!,s p, 
tona. · 

2. ESPIÕES - Mais tres es-
piões foram presos na Hol

lándà, Com estes, sobe a 9 o nu
mero de agentés estrangeiros dé• 
tiãós. füis ültimàs sêmánas. 

A presença de algumas uni-
dades d.,, esquadra ingleza, nas 3. PERTUltnAÇõES --- Fa•' 
aguas do Arctioo alarma os cir~ · ·., !ando no dia 28 o sr. bala• 
culos de Berlim e Moscôu. ~ Jj' di~r declarou que reina· em toda 

a, Allemanha graves perturbações 

Conflicto Fino• 
Sovietico 

1 
internas, que o governo tem pro

' cui'aào abafat. . · 

Prosegueffl 4. MARINffÀ 
As tropas sovieticas obtivéfatri activatrlente a construcção 

Os navios neutros que presta
~m os auxílios referidos ficam 
Éujéitos ás penas da legislação 
t<,cli:l, sendo o proptietario res
ponsa bilisado civilmente e sujei
to a penas pecuniari.as. 

·Encontram-se no Rio de Ja-. 
. Os navios mercantes não pode- neiro os ctestroyers "Stack" e 

· tib l'ecebcr elementos be'Ilico.,, 
* Embarcaram dia 28, a bordo 
do "Ifaité" com destino ao Ri0 
Gtanl:le do Sul, afim: de assisti
rem ~ manobras da 3.ª Região, 
que se realizarão sob o comma::1-
do do general Estevam Leitão de 
Carva'.lhp, o general Góes Montei
ro, chefe do E&tado Mafor' '.l::i 
Exeré:íto, coroneis Salvador Ces.ar 
O.bino e Anor Teixeira dos San
tos e numerosos outros offieiaes. 

barcará no proximo dia 2 
para o Ui'uguay, afim de chefiar 
,a. delegação brasileira á confe
rencia de revisão das convençõer: 
ele direito Internacional privado. 
da Conferencia de Montevideu tle 
1889, o sr. Sebastião do Rego 
3o,rros, consultor jurídico do Mi
nisterio das Relações Exteriores. 

na Finlandia uma victo.ria sig- de unidades para a esquadra amê
nificativa, ao se apoderar das ricana, Estão sendo construidõs 
fortlficàc;õw de Koivisto. Koi- varios couraçados de 45,00(J W• 
visto guarda a entrada de Vi- nelàdàs, aiém de outras unidades 
borg. Presentemente Viborg sof- menores. 

pessoas, provisões ou combustível "Trippe "' da marinha de guer-
com a intenção de transbordai-- ra norte-americana, que alli ii..'1-
·ós em alto mar para navios de coraram â 26 de Pevei·eii'o. 0& 
guerra. doil: vasos de guerra, que são dos 

Para effectivação i!leste disposi- mais modernos da armada yan
tivo a resolução estabelece medi- kee e se acham sob o commando 
das de garantia · que O estado àos ··capitães de fràgata Isaíah 
neutro deve adoptar, que com- Olch e_ Ràbert Campbell, foram 
prowm ter sido a carga ef!eeti- lançados . ao m_ar cm Màio cte 
v&mente desembarcada no desti- 1938, tendo sido officiafmente 
i,o d0cLadado. 1 incorporll:dos á armada em No-

r.=============, j vembro de 1939, 

OURO 
ne qualquer especie ABRAM 
S. ICliOWICZ. - (Autori
sado pelo Banco do Brasil) 

Antes de vender seu 
OURO e vosso proprio inte
resse consultar os nossos 
preços. - Avaliações Gratis. 
Tambem compro pre.ta, den
taduras e ouro haixo. - Ven
de-se ouro para ,dentistas. 
Rua LIBERO BADAitó, 646, 
1.0 and., sl;s ou R. s .. Bento, 
n. 0 540, í. 0 a1ular, sala 9. 
(P~·oximo e.o Lgo. S. Bentoj 

SA,O PAULO 

Educação Physica 

1 Embarque ·simula
do.de café 

Verificou-se um desfalque n0 
Banco Mineiro de Producçâo e 

/ Ban~o de Credito Real de Minàs, 
mediante a apresentação de do
cumentos referentes ao embar
que de c.àfé para Santos, com o 
que foi pedido um adiantamen
to ae 700 :ooosooo. Posteriormen
te f?i desco_bert,a; a fraude, pois 
os documentos foram fornecidos 
por empregados da Estrada Sãc 
Paulo•Minas, graciosamente. 

Noticias Militares 
· Foram promovidos a major, o 

A Divisão de Educação· Physi- capitão João Ribeiro da Silva, d,1 
c_a do Departamento Nacional de arma de aviação; e a l.º tenen
Educação publicou, os dados ,·e- te o 2,0 tenente João Ferreira 
ferentes á pratica da educaçáo I victimados em desastre occorrid~ 
J;>hysica nos cursos secundatios. no interior do Piauhy, 
!Segundo esses dados 543 estabe-
lecimentos promoveram-na, em- * E:xonerou-se do cargo de df
r,regando 72 professores, sendo rector geral do ensino naval o 
l72 homens e 300 mulheres. viee-almírante Carlos Augusto 
. . bs professores especialistas 164 Gaston Levigne, sendo nomeado 
êi-am. diplomados pela Escola d0 l i,ara a vaga o _cont.ra-almirante 
!ducação Physiea do Exercito, Americo Vieira de Mello, exone-
106 pela Escola de S. Paulo, 97 . rado do eommando da Escola 
pelo curso de emergencia do De- Naval. 
partamento Nacional. Nos demais 
fi:staéfos 14 eram da Escola de 
. ~clucação Physica do Espírito 
Sànto, 2 da de Santa Catharlna, 
~ 9 dos Centros Regionaes d-= 
l:ducação Physica do Exercito. 

Exposicão de Arte 
~ . 

Inaugtir01i-se dia 27. no Rio de 
!:· J'aneli'o. a expósição dás obras do 
" ., Aleljadlnho ", modeladas em 

gesso pelo Sérvlço do Patrirrionio 
· mst-0rlco e Artiiitlco, constituin-

* Foi exonerndo do Cotnrriandb 
do submarino "Huíriaytá" o ca
pitão de corveta ,Jorge d6s Pas-
sos Mattoso Maia. · 

* Foi coroada de exlto a via
gem de experiencia de machi
nàs do . monitor "Paraguassu ,; , 
Construido no Brasil. A referida 
unidade ligeira deverá 1Jái'tl1· 
para a base de Ladario, afim ele 
se integrar na flotilha de Matto 
Grosso. 

.= -Existente desde l 905 :: 

~1 e~ C Q L L J • Succ~ssor 

Q~ 11 de A_gQStDt. is· Lel.3·2508 

O genera1 Eurico Gaspar Dtt
tra, ministro da guerra, deverá 
sefrnir dia ~- por avião. 

Foi desig·nado p>ira dirigir o 
arbitramento nas mànobras o r;c
neral Mario José Pinto Guedes. 
sub-chefe do Estado Maior. 

O presidente dà republica. que 
pretende assistir as manobras. 

4. itt<;GISTR.0 -'-- Foi prol'o-
• • gado atê o dia i5 de Mar

ço p
1 

f. o prazo para registro de 
jornaes, emPrez.ás, off'lcinas typo
graphicas, etc.,· obrigados ào re
gistro no :Oepàrtarnénto de ím
prensa é Pfopàgahdâ, 

5. JÇVENTUOE -
que se acha em 

chefe do governo 
criài1dÓ a organização 
de Brasileira·~ 

Noticia-se 
poder do 
o decre:;o 
"Juvéntu-

AÇOUGUE PIACSEK 
GRANDE SORTIP:IENTO DB 

CARNE FRESCA, CÁRNElRO, VITELLA, 
PORCO, LEITÃO, ete. 

Victorio Piacsek 
MERCADO MUNICIPAL ~ Rua D, :::3 

São Páufo - Phone: 2-7 495 

o Fracasso do 
Bloqueio 

çar os ,:,,-feitos do bloqueio brl
tannico. É:i:nc;uanto náo consuriür 
o seu material e o seu pet-r0l80 
em operações activas, os· recursos 
da Allemanha, sob varios aspec
tos, longe de diminuir, augmen
tam.'; 

Telegàrtmias de Londres dão 
conta da inefficaeia do bloqueio 
económico contra a Allemanha. 
Espera-se para breve, interpella
ções no Patlamento inglez sobre as Fala Hore :aelisha 
numerosas infiltrações que vêm · 
favorecendo enormemente a Alie- O ex-ministro da Guerra da 
manha. A E.espanha e à Suécia Grã-Breta_nha, sr. Hore Belisha, 
mantem cóm O Rêich um coni- discursando a uma àssemb'léá de 
mêrcio cii.éia vez mais inteílSO, r:leÍtbres, fez interessantes cbnsi
prlncipa,lmente de mineraes, ou- dei-ações sobte â politica etiropéà. 
tras materias primas e fruct.as. O sr. B<ilishà i'eccotnmehdôU 

fre o àtaque de 20a. 000 soldados ~+:~:~~::+::t:+:~:+::+:~:~~~~~~~~::.,:~ 
tussos. Entrementes, os finlan- !< . .. ít, 

ctezes cbntlirnB-m ª resistir vigo- :•: t Grande ~ 
rosamente, não tendo cab:ido aín- ·~- · · ~ 
da varios das fortes que defen- (~ Marmoraria i 
dem a praça. , · · 

Iro stil de Pétsamo, nas proxi- ::
1 Sever,;no ' i ~ ~ 

midades cté Hoynjervi, travasse '.+' 'a.! 
violentá batalha, de resultado ;.t1 1'umulos de marmore e ~:f.~!l 

ª'1' d · to Granito n a mcer . :+; ~ 
No isthtno da Karelia, ós fin- ~: Av. :br. ArfüW:Íô, :ti.d M ~ 

Iàndezes continuam a levar van- ;+; TeL ..e_ 5·2512 ,~ 
ta b !>. .+. gem so re os russos. _ :+: s. p A ULO :t: 

:Nós uilimos diàs, considera-sé 1 ;~ . . · ~ 
!mrliin:ent-2 a amesê"'táça-o dum' a· , ,f·+·~-~·~·'"+"A"+"t·"·;;.,,...Á ....... .,. •. Á •• :,,.,,,,..,.,."\ • ..1.1 .,. •• "' ... ""~º ,,,.'r.,,. •• ,,,..,,,...-.~,.T,,,.~:,,f,,,.~...,-.,...-,,,.9;,.•,,-:;.:. 

proposta de paz, a qual seria as- · . - . . 
signada pelo governo de Helsins- 5. 1NUNÍJAÇAO - Devido as 
ki, pela impossibilidade material . ~randes chuvas que tem 
de proseguir na 1ucta pela inde- câ~i_db sobre tt California, varias 
pendencia naciona' reg1oes deste. estado norte-ame-

•• ribâno foi'ãfrl ihüttéiadãs, s'erldo 
gràndes os ptêjuizos ' màteriá.es; 

A Viagem de Sum
ner WeÜes 

Sobre a viai;em do Sub-Secre..: 
-tario de Estado Norte-Americano, 
~s mais desencontradas versões 
t'.?m sido espalhadas. 

6. :tti:bEuS .--: d~ istáeÍitâs em 
. iâãtle iriilitât, riãd pôêtêrãd 

éléixàr a éhecosioviiqtiiâ, péii· ôr~ 
éiem ctá t¾estâ~o. 

7- ÜVRO ,;;_ Eiíi c0Me(j1.télidâ 
• dás ijégôcíaçõés eintitehémH

c!as pelá 1egáçiili â!leinã ém :sêt
gràcto, foi'áin ãpi-ehérídidos tódô§ 
os exemplàres áo livró "Dis.se-irti; 
Hitlei-", de ãutbi·iá dê Herinàriri 
Rauschining; 

Noticia-se agors, que coinci
dindo com a viagem do político 
nbrte-amE'riea.no, o sr. Hitler des< 
encade8rá uma nova "offensiva 
de paz" para fazer acreditar aos 
Estados Unidos, aue em certas 
circumstancias, o Reich aeceita- 8. JtJNco _; · :Nótlcía-sé que :i. 

a Allemanha . Allertianha já adquiriu riã. 
paz que !ile Iiumania 500. tlôo fárdos dé 
conquistas, é Junco • 

:da uma paz. 
A ictéa de que 

na.z!sta q1,1er uma 
custe suas ultimas 

9. ~tt~9,?~S ~ & . téfa~5~-s 
econ,om1cas .. entre a Ingl!l.tei·

. ra .. e a fü.iià são cada véi ntâH 
ci:lticas. Íl:sjjérá-se ém éóriséqüei;;. 
eia, i:tué ó gôvéi:n:6 ita1ià.rió mócH• 
fique suá pôlitiéá dê neutral!dà
de, em desfavor dÓs aiilactós. 

10. PAit~~~- - Opéf9:rlo_s __ q~t· 
- - 11:!ª fàbr~ca' ~e -mtiniçõês 

~m Marselha,. declararám-re êfu 
gréve. o góverno . fránééii pürifü 
se-\lerameri_~_ -~ .tr~yistâs. 

A exportação da borracha dos âos alliàifos que présterii toc'!ó o 
Estados 'tJnldos pàra a Rilssi.a sü- apoio posslvel á Finland!a. Sãb 
biu de ta'l modo, que fáz ctêr nu- pa1àvHts clci antigo ministtb: "Se 
ma reexportação á Allem.anha; o a RUssia conseguir véncei' a 
mesmo se diz das 2. ooo toneladas Finfandia, concederá livre pas
de estanho ·purificado, remettidas sagem á Allem.!itiha na j;;enitisula I n· -dl·C·· -ad. o·. r 
a um porto sovietico. escandinav:a." O domínio alletn}í,o- Cornmercial 

Accresce a isso, o facto do re- russo pá Noruega, Suecla e Fin-
cente a·c,ordo frànco-anglo~bélga j larrdia, significa que as nos.,as A CCESSO RI QS 
permittir á Belgica de continuar .consideraveis compras de mine
exportando naturalmente suas raes, madeiras e productos agri
rnereadorias á Allemanha. colas, nestes ,paizes, ficarão para-

para automoveis 

• ~ • • • • -..X:';.~ -·~ . •. r. -·· • ·-··· -

BICYCLETAS 
'i'ôbos os PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 

O sr. Hore Belisha tambetn te- 1izadas. AlgueriJ. pensa que se a · 
ve palavras de desanimo ·ao se Russia ganhar ficará satisfeita O MELHOR sdRTiMENTd 
referir á effieacia do bloqueio. com a FÍRlandia, ou que a Alle- Ifüportaçltó Directa 

. · _ISN .i\~D ~- ClA. 

BRINS 
"A estrategia allemã em terra manha, precisamente como deu a 

consiste em obrigar os alliàdos a Russia o seu quinhão n.a Polo
manterem uma grande proporção niá, não receberá da Russia van
de suas forças immobi1izadns tagen.s equivalentes na Eseandi
virtualmente na frente occiden- navia? 
·al e em situação de não travar A obstinada resistencia da Fin-

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
pq,i:a alfaiates 

SORTIMENTO V ARIADISSIMO 
importaçll.o Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO S. B~NTO N. 0 ((1 

CASIMIRAS l
. ,talhas, a menos que· o inimig::i lanctia, .com o seu diminuto exer
resolva violar um território neu- cito, deante da gigantesca ma-
tro. Entrementes, ·· pode; junta- china, de guerra do invasor, 40 S T O C K C O M P L E T-0 
mente com a Russia, seja pela veres superior á sua, robustece a Consultem a ·A<U:rnta. P.N~ -' Pi::rdtubll 
intimidação ou pelo dominio, ob• crença de que O poderio da Rus- CASA\ ALBERTO Nactonaes e :B!xtra.n.geir.as 
· ter de seus vizinhos abastecimen- sla. apoia-se em allr.erces inse- CASA ALBERTO 

ltil>A·~~~~d!9~R-.l?Jilp.~ .~ ~ -~: .,~~ ~ _ ~--- .;;&:,-:;~-~-~ • 
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João Lyman e Cecilio Fen- f 
ton haviam -sido collegas na . o Nau:fragio 

·'' 
poderão revelar, quando chegar 

' a hora. 
Universidade de Oxford. Mui-. - Pois deseJo ver um ctesses 
to amigos, Fenton tinha por aos sentimentos medeava en- to ao pnenomeno luminoso é heroísmos; então me cunverte
Lyman uma grande admiração, tre ambos um abysmo. Um le-1 como as emoções sobrenatu- .r-ei. 
não só por causa do seu ta- vava a vida de apostolo. O ou- rals: cousa passageira. Ha fer-1 - Se isso é uma prece, peço 
lento, como porque tinha uma tro vivia sem finalidade algu- vores, enthusiasmos, mas isso a Deus qµe a ouça. 
vida. ilibada. Era um modelo ma: deixava-se viver. Porém, dura po_uco. Basta ~u~ venha Ao separarem-se, o artista 
em tudo; não só no que os ln· lá bem no fundo de seu ser as- uma crise, uma paixao, uma levou na alnia uma impressão 1 
glezes chamam maneiras mas, somava ás vezes, fortemente, 1 ameaça, tudo rue como um cas: profunda. Pedira heroísmos, . 
no procedimento, no sport e no a i;reoccupação. religios~. tello de ~:~rtas._ a mas, que maior heroísmo po-
brilhantismo com que levou No quarto dia ~e viagem, - Cec_1110, nao confu~da. dia desejar que -esse sacerdote 
avante seus estudos até termi- quando p-ela manha, 0 Padre apparencia com ª realidade. exemplar talento brilhante 
nal-os com exito extraordlnario. contemplava ·um be!lo nascer As ,emoções são passageil:as; que se ligara a uma vida obs'. 

Lyman era cathollco, e· con- de sol; uma faixa luminosa, mas ~1~? é ni~s~- que cons.1ste cura e abnegada, desprezando 
cluidos os estudos foi :a Roma projectando-se sobre o costado a religiao. Rehg1ao é culto da todas as commodidades da 
estudar theologia, e de lá vol- do navio lembrava as commu- intelligencia e formaçào da 
tou sacerdote. nicações que ha entre o céu e vontade. Os martyres, ;i.s vir-

a terra. gens, os confessores, não se 
Fenton não era cathotlco. De Nesse momento, approximou- fizeram com emoções. Foi a f,\ 

Oxford foi para Paris -estudar 
se Fenton. inabalavet. a convicção, o amor 

bellas. artes. • - Os céus proclamam a glo- acendrado para com Nosso Se
. Fa~ia longo _temp~ que ~tº 

1
·r1a de Deus, diz o Padre. nhor que os transform,a1;am em 

se viam os dois antigos co e· _ Tão cedo e já pregand-0? heroes do Chrlstian!smo. 
gas. A Providencia s-e. enca~re- - Esse ·caminho de luz, do - Isso foi em outros tempos, 
gou de ttnll·os em hora trag1ca. navio até o sol, não pareoe:uma: Pad-r<Ei .. -Hoje as circunstancias 

Encontraram-i;e a bordo de imagem do camini10 das,:almas -sã:o outras. Ninguem deixa o 
Utll transàtlantico. repete e, ainda. hoje, ha -herois- ~erto p,elo- du:v!doso. Quizera 

O Padre Lyman voltava para da terra até Deus·? Veja as.gai· ver aJ.gu-em que:-desprezasse a 
a sua parochia em um· dos votas· rebeld:es, que preferem, -vi<la·-p0r causa do sobrenaturaL 
bairros mais pobres de Nova a sombra, São como as a:lmas - A ve1'.dade não muda, e 
York. Cecilio Fenton famia uma que rejeitam a luz. di-v-ina.. quem a poss.ae é o mesmo, em 
íViagem de recreio. '- Esse argumento, P.Íid-re, .todas as idades. A historia se 

Eram amigos, mas quanto é bom pe,ra os passaros. Quan- mos ocultos, martyrios que se 

vida? 
Este pensamento o acom[Ml

nhou todo o dia. A' tarde v-eiu 
a reacção. Qu:al ! isso são sen- , 
t'iJmé!ntaiismos, é questão de 
temperamento .•• 

E, combatendo· as 11npFes
sões da manhã, encaminhou-se 
para seu camarote e procurou 
dormir. 

Foi, porém, logo despertad'o
por um forte ru~do. Vestiu-se,. 
ar>ressacl.ame1tte, e saiu. 

Encontrando o Padre Lyman, 
- Que ha de novo? 
- o navio cnocou:se com um 

iceberg. · · · ··· • ··· · · 

PENSIONATO CATHOLlCO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Qptima installação em local aprazive! e sob direc
. ~ão cathoHca .. Informações no proprio pensionato.· 
A. venii!a Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 

f PEDE-SE REFERENCIAS 

f el!erªcoo ~as Cmmre~ªções Marim1as 
REUNIÃO ORDINARIA 

Realiza-se hoje a reuniao 
mensal ordinaria da Federa
ção das Congregações Maria
nas. Como de costume. esta 
reuniã,o será iniciada ás 16 ho
ras, no salão da Curia Metro
politana. 

Tratar-se-á nel!a, principal• 
mente, ela organização de Pas
choas de homens, a· exemplo 
do que se tem feito nos aunos 
anteriores. 

Pede-se o comparecimento 
de to,los os marianos. 

A perses.!uição da Igreja 
pelos allemães 

l'sos territórios polonezes, oc- dos esses objectos e rel!qUia8, ., 
cupados pelos allemães, conU.- Da Pomerania foram. Ieva-do!Ji 
nuam a:, perseguições ao cler-0 -mu.itos frades, como, por exem~ 
catho!ico, especialmente attingin-. ;.plo, os Palotinos. bs Jesuítas. de( 
do o clero l'egular. · PC>Zilan foram detidos e os ~ 

Numerosos padres foram de- minicanos internados. De K 
tidos e conduzidos para logares wice foram expulsos as respei 
desconhecidos, como, pcir exetn- tave:ls Irmãs de São Vicente d 
plo, os Franciscanos, estabe'.leci- Paulo e os Bonifratres e.em- se 
dos perto de Varsovia, em Nie- lugares trazidas as "bra~ 
pokalanow, Foram tambem iJ.e- Schwester" (irmãs marron) •. 
tidos todos om Jesuítas em Cr-a- :freiras allemãs. ·. 

6 . A ·b"'di:"' ............... ·, .-,.- .-. .- -.-,. ··::' covia. _Todos os Dominicanos e _Quasi todos os conventos~ Ove~~A'i\ r,c: .. ,a:, . . B-CAQ ~-R . . . ·' ·Bernardmos foram presos, mal- igrejas foram fech.adas e o,,J a ·-'-UJ . . 11: .· .· : I · =v -~.&um.a V . - A boi do, s-enhores, cJ.Jsse .. tratados e, em seguida, . afasta- objectos do culto, que contem: 
um official. O ultimo escaler. ,dos do convento numa noite, sem metal, destruídos para conecta'! 

, (C\Jnclução da 3,ª pap, A VI s o 6 7 Possam os ministros do altar vai descer. direito de levar nenhum ob- de materia prima sem nenhunw: l consagrar-se sem reservas ao - Como, retorquiu O J:'aare, iecto. apreço aos seus ~alores artisti..; 
t 'I ORDENAÇõES DE SUBDIA- servi". o de Deus e· das nlmas. l veja a multidão que ainda Em Lublin, a bayoneta allemã cos e religiosos. · dráde. Sales_lanos: Els evnm CONOS E DIACONOS " t d 

Kohaut, João Maria Colombo São Paulo, 29 ele FeV3rt1iro res ª· epredou a porta do tabernaculo Outroslm, da parte hitlerista. 
e Pedro Baron. De ordem cio Exmo. e Revmo. de 1940. - (a.) conego Paulo - _A bordo, repetiu severo dos Dominicanos e, sob ameaça a ha tendencia de rebaixar e hu• 

Quatro ordens menores, . . Sr. Arc,eblspo Metropolitano, Rolfim Loureiro, Chanceller elo,,º· official. · revolvers, foram coagidos os milher o clero, mas tambem ui•. 
comlnumco ao Revmo. Clero e Arcebispado Cecillo poz-se logo no lugar monges a indicar o esconderijo trajar o proprio credo. Tudo isso, 

Verbo Divino: Aloysio Ru- Fieis do Arceblsp.aclo-, que no ' Indicado. O Padre, lançando os dos valores da igreja, equiva- porém, produz entre a populacão 
cha, Arthur Schwab, Carlos Ze- proximo domingo, dia 3 de, NOVOS PROFE~t.ORF.S 00 olhos á multidão confusa, on- lentes a 1-00 mil dollars, e va- poloneza effeitos completamente 
lesny, Guilherme Kern, Gui- Março, ás 7,30 horas da 'na- SEMINARIO CENTRAL de reinava o pranto, os lamen- lorosos documentos, entre outros oppostos. O apego pela religião 
lherme Steffen, João Zelcspy, s 1 . tos, o d·ei;;espero, disse: a "bul1a" do Papa Honorio III, augmenta em todas as suAs mo~ . , . nhfl, na Gapella do e;n nano A Commissão Elpiscopa1 ele d 1224 d b t d 
.losé Euler Alves Pereira_ e ;\lJ- Central da Immaculada Cone-e!- Vigilancia do Seminario Cen- - Cecilio, adeus! Eu fico. e ' sen ° arre ª ª os to- dalidades. 
guel Wszotek Salvator1ano1,: • 1 y . s E ia ,_, p d J /, ,_, 

' , • 
1 

. G çao e o p1ranga; . xc · tral, composta elos EXIU,)S . .,rn, _._ a re o nav o esta su,.,-Eurico Bons, mz on:.1aga · . . ,v· k • / Revma. conferirá as sagradas Arcebispo de São Paulo µ, bis- mergindo... , 
Calou, Vilfrido ien °• 

1 
orclens do Subcliar.onato e Dia- ! pos de Santos e Sorocaba no- O esooler d-escera ao. mar e 

SITA CANONICAS DOS, conato, aos seguintes cmidl:la-1 meou, par.n professores do 8e- ;:c figura cio Padre ,Lyman, de 
~~VMO~. SRS. PAROCHOS tos, _tod~s. alunrnos do refen,lo 'minaria Central do Yplrm~a .

1 

p?,. junto a am~rada, 110 meio 
ClSCANOS ·s PAROCHIAS. Sem111a1 10 . os RR. PP. Altamlro ele Mes- daqttelta confusao, lembrava 0 

SUFF';AGANEAS ! Subciiaconato: Luiz Rn1Jell? qltita e Agnelo Rossi, da Ar· perfil do Redemptor, quando, 
. •' Sampaio, .Torge Marcos :le 011- cllidioces-a do Rio .Janeiro e no meio elas ondas 1--evolta<;, 

D t ; E · 0 S, Ar-: veira, Vicente Aguiar, José diocese de Campinas, coni o I in,perava aos veútos e ás tem-/ 
.e ermrnou 

O 
. ;

111 
·r ~; ·e ; M.aria Guimarães Alves, Leo- benpvolo as!'lentimento dos res- pestades. ·r 

cebispo que ª t ;Ga 1 < 
8 

• · na relo eh) · Campos, Antonio pectlvos prelados. Elntretanto o sacerdote ia · 
ti.Ilida. ~emand~ 2e d asc1,

1

1
.ºi1ª· .1º:

1 
· Martins Aubln, Gemido Ró•.lri- disk·lbuindo ~ absolvição e pa- ,

1 
seja apos o ia e a , 111-, l' OI' , A 1 er'c 1 [';er DIRECTORIA DO ENSINO . ·a '"o m todo o Arcebispado g~tes e e ive1ra, __ 11 i e • . RELIQIO~O lavras de conforto aos que iam 
CI ra e I d u g10 l\'lala, Sebastiao Brun de - morrer 
as visitas canon cas os ,.eve- · . F . .., · 1 

1 Paulo Rego, Luiz de ar1a 1Jar- Hoje, dia 3 êle MnrGo, haverá O artista comprehendeu O 1 
rendis~itnos Parochos decanos, 1 doso, Archimedes -Gallo. na Cttria Metropolitana, ás heroismo. Reanimou-se . ro·rte- jl 
prescnptás pelo Canon 447, P_a- Diaconato: José de Almeida 10,30 horas, uma reunião para mente, a. scena claquella ma-
ragrapho 2, obedecendo O 1 e, Baptlsta Pereira. as exmas. sras. delegacias, pro- nhã. O quadro agora. não era 1 
gulam~nto dado pele. Cttria Me- Exigindo a gloria de D!l.,US fessóras e catechistàs do En- de emoções, era de realidades 
tropohtaná. .. que os ordinandos se aprw,en- sino Religioso. Tratando-se ele eloqu-entissimas. 

Para que tudo se processe tem já enriquecidos daqu,~J:as uma reunião de grande impor- Ambos -estavam transforma-
do melhor modo possivP,I no graças e qualiclade;:; que se re- tancia, a directoria archir!ioce- dos. O Padre, ·cumprindo sua 
pi:;oximo dia 11 d-e Março: ha- querem dos futuros apost:Jl•J<; e sana do Ensino Religioso pecle missão sublime. O artista pai
verá na Cu ria Metropoht.ana curas de almas e depe 1clsrndó o comparecimento d·e todas as panelo em cheio O sobrenatural 
uma reunião especial para· os o incremento ela vida religiosa interessadas. e já disposto a dar-se de vera~ 
Revmos. Parochos Decanos, ás . da fgreja, da santidade dos ao Senhor Supremo de todas 
13 30 horó.s, ou seja, m0ia ho- 1 seus sacel'Clotes, recommenrla o EXAMES E ORDENACôES , - as cousas. . 
ra antes da reunião men.sal· cio Sr. Arcebispo, uo Revmo. Cle- DE MARÇO A silhueta do navio, la-se, 
Revmo. Clero. Todos os reR· ro e· Fieis, qne multipllq·,iem No dia 9 de .'.\Iarço, às 13 ho- aos poucos, diluindo na bruma 
ilectivos titulares dos dec:i.na• fervorosas preces ao Divino ras, na capella ·do Seminario do horizonte, ao afastar-se do 
;os d-everão se achar pnl· 'j Espi_r~io Santo afim de qu-e Central, S. Elxcia. Revma. or- escaler. Mas na alma de Cecilio 
sentes. sant.1f1cados na sua voe,içfto e!enará os candidatos ao sub- a luz ia crescendo. De joelhos l 

diaconato e diaconato e pres- no meio das ondas revoltas, 
_.._.,, . ...._ · byteriato do Seminario Con- elle murmurava a oraçãÔ de 

t ral, íts Ordens e Congregações · Saulo: 

dgrc1dc1v1HS 

ç~,o g,r d v d·dd•S 

p a,r c1 5,e ,n,p,r·t 

num filt11 
Pa~-Bab,,. 

......... -"°isN.ARD· 6. c1A· 
RIJA .. D'E MAIO, 88 

Phonetl, 44G87 e 9-õ-1-61 

Religiosas da Archidioet1;;e, '' Senhor, que que1--eis que eu 
prestando estes seus exames faça?" 
·10 dia 6 de ;\forço. 

"BOLETIM ECCLESIASTICO" 

Está em circulação o nume
ro do orgão official da Ar~hi
!liocese de São Paulo, referen
te ao mez cie i\forço, trazendo. 
como ãe costume, além dos va
rios editaes e determinacõ2s 
do governo da Archidio,.;1:>se, 
outros estudos. 

* Filha de Maria, tu que, por 
certo, já dirigiste a Deus esta 
mesma pergunta, lembra-te, 
sempre, de que Nosso Senhor, 
offerecendo-te por modelo ,sua 
Mãe Santíssima, exige de ti 
o apostolado do bom exemplo 
no meio da sociedade. 

A palavra convence; o exem
plo arrasta. 

APRESENTA. AGORA 
"O INVENCI-V:EL~!,. 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS, 
UM RADIO DE LONGO ALCAN'.CE 

A.O ~J...CANCE DE TOD.OS.. - ... 

• 
Peçam demonstrações sem compromisso a ~ 

AMERICO NICOLATTl 
Praça Ramos de Azevedo n." 18 - 1.° andar 

Telephone :· 4 ~ 4 4 2 3 
==================·-=======~==========--=======:::::::::::a 

d g 

·_ICB d:A=·. =º==v==º==ª=A=º=º=s=' I 
Dr. Plínio Corrêa de 

Oliv-eira Joaquim P. nutra da · , ......... .....:--=======-
í'tttê: ~tntm-o Bocay,uva. 'N'.0 54 
- 3.0 - Sa;hl. 323 - Te!. 2-72'i6 

Dr. Milt-011 de Souza 
Meirêlles · 

'.ltüà. ~üanuno Bocày.uva N. 0 51 
- Sàla 319 = Te!. 2-0035 

Dr. Vicente Melillo 
P.r~a da Sé N,'ô S = 2.0 andar 

- Sam. 1.3 

Silva , DENTISTAS 
Rua Benjamin <'onstant, 23 -
4,0 and. • Sala 38 - Te!. 2-1986 

S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr. Carlino de C;:i.,.~ro 

Pelo curso de doutorado da Fa 
culd·ade de ·Phal'macia -e Odon
tologia de São Paulo • Ciru:gião 
Dentista diplomado em 1914 -

Rua Benjamin Const,amt, 23 - Ex~dentista do Lyceu Coração rte 

4. 0 andar .• Sala 38 • Te!. 2-1986 Jesus - Especiali4ades: Pivots, 
.. 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Corôas, Póntes, Dentadum-., 
anatomica.s e sem abobada pa· 
latina - Consultas: Das 8 ás 
12 e das 14 ã,s 19 horas -. Cons, : 

' fi i 
Arnaldo .Bartholomeu l -······· · · ···-· · · · 

Cirurgião - Dentista - Radlolo· HQMEQPATHJA 
gista - PeJ.a. Escola de Phat-
macia e Odontologi,a de São 
Paulo - Clinica Dentaria em 
geral - Raios X - Diathermia 
- I·nfra-Vermelho - Coagul<a,ção 
- 1'rans-illuminação - Vitali-
dade pulpar, etc. - Trabalho3 
por cartão, hora ou orçamentos 
Ru,a. Martim F,ra,nci.sco, 97 

Te!. 5-5476 - S. PAULO 

Lll:R E PROPAGAR O 
1 Ili M -'' LEGIONARIO " 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Ru,a, Senador Feijó N.º 
2.05 - 7. 0 andar - Tel. 2-0893 
Das 15 ás 18 horas - Res. : Rua 
Castro Alves N. 0 597 - Te!. 7-8167 

ENGENI-IEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Architecto Dr. Paulo Moretzsohn de 
Cutro Rua Direita, 64 - 2. 0 a-ndar __ 1 _., CU 

R\ftl. ~à. Qüi_tê,Ma N.º 139 - 2.• RUcà · São Bento, 224 - 1,• and. Sal,a, 7-7A - Res.: AI. Barão d, E' O~YJ<;R DE '.rODO~ 
~ • Tel. 2-ii.íüa • s. :PAULO - Sala. 3 • 'l'el. 2-1643 • s, l?AULO Piracicaba., 499 - s. PAUL(),. os C A .T H ó LI C O~ 

Architectura religiosa, 
l'esi.dencias collectivas 
Libero Badaró N. 0 

coHegics, 
- Rua 
641 

S. PAULO 

MEDICOS 
G Y N E C O LO G I· A 

Dr. Barbosa de Barrop. _; 
Cirurgia - mo!estia.s de senlllo
ra,s - Cons. : Rua Senador Feio, 
jó N. 0 205 - 2. 0 - P.re<lio 11:.a .. 
querê - Te!. 2-2741 - Res:: 
Rua Qui·ntino Bocayuva N.º 31J 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e das 14 ás 17 - Sabba<l<noa 

das 10 ás 11 horas 

CLINICA GERAL 

Dr. Celestino Bourrou! 
Residencia: Largo São Paul~ 
N. 0 8 - Te!. 2-2622 .,,.. Cou3.': 
Rua 7 de Abril 235 - Diu a 

~ 5 horaa. 



Notà Internacional 

f attos significativos] 
-- -. -- . 1 

V:eney Sales 
Diira.nte os ultimos diás desta semana e da anterior va

rios factos se vffi.fica1•am escfa recedores de muitos pontos o!3s
-cur-0s para alg-uns. 
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DeHes, o mais positivo foi o discurso de Hore BeHsha 
perante seus eleitores, que veiu rev-elar o verdadeiro routho 
'1e seu alijamento do gabinete britannico. 

O ex-minfatro da Guerra mostrou-se claramente p.artidario 
do auxilio á Ji'inla-rtdia, po1·quanto, argum-entou, mesmo que esse 
-facto arrast~sse toda a Escandinavia á lucta, neda havia a 
perder, e só a ganhaT, eis que actualmente, sem esperança de 
apoio efficaz inglez, e. Suecia e a Noruega não só não ou,;am 
:ir em soccorro de sua vizinha atacada - no qu-e têm int~rrisse 
:vital - como se acham -entregues ao Reich, e obrigadas a 
lhe fazer todos os fornecimentos que quizer, sob ameaça. Só 
a cesação desses fornecimentos seria uma victoria para a In
t;laterra, pois a Suecia é a principal fornecedora de minerios 
aos Rei-eh: uma das· innumeras portas abertas do bloqueio 
fracassado. 

Um ar~ente protestu dus &adllltcas tchecosl1wcns 

Esse fracasso do bloqueio já é tão evidente que o proprio 
Lloyd George, propagandista da paz desde Setembro, sentiu-se 
-na necessidade de accusal-o publicamente. Aliás, o bloqu-eio 
.é tão· mal feito que o "Financial News" observou amargamente 
q_ue o Ministerio da Guerra. Economica levou seis mezes para 

: incluir na lista negra o Banco de Amsterdam, que todos os 
ba-nq.ueir-0s sabem ser orientado pelo Reich. 

Outro facto que causa especie é o ·elttraordinario augmento 
'da exportação de metaes e borracha dos Estados Unidos para 
._Vla-divostock, pois só podem ser destinados á re-exportação. 

E' corrente na Inglaterra que a Hespanha paga suas di
f vid,as da gu·erra civil á Alleme.nha em fructas -exportadas para 
a Suecia, e cujo pagamento é creditado n-este paiz ao Reich, 
,para .satisfazer suas compras d-e mineraes. · 

Outro extranho facto é o ultimo discurso de Hitler: ahi 
't.ccitlentalmente apparece o nome de Chamberlain. A Daladi-er 
,e aos politicos francezes não ha uma referencia siquer. Mas 
Churchill, Duff Coo per, Ed-en e, "sobre todos ell-es, fluctuando, 
o espirito do jud·eu Hore Belisha", são objecto dos ataques 
do fuehrer. Chega a dizer que é feliz com o odio de Churchill, 
e se julgaria um' canalha s-e elles o -elogiassem. 

Tudo porque ·esses homens, dos qua-es apenas um occupa 
r..!).<;.\ção de destaque, mais corajosos ou mais honestos que ou
tros, denunciaram claramente seus crimes e l·evantaram a opi-
1lião publica ingleza antes que fosse muito tarde para salvar 
o paiz do abysmo a que o conduziam. 

Joias e Cautelas do Monte 
cie SoccorrÓ 

Não comprem e nem vendam sem primeiro 
saber o seu valor real. O unlco Avaliador 
Off!cial acreditado junto ao Govert10 do 
Estado de São Paulo, junto á Suprema 
Côrte de Justiça, bem assim a Auditoria 
de Guerra d.a 2.ª Região Militar é BRE
TANHA, com escriptorlo technico para pe
ricias e avaliações, á Praça Patriarcha, 8, 

~ Sala 5-D, telephone 2-8272. 

Ordenações Sacerdotaes no "front" 
'Na Igreja de uma pequena ci

dade abandonada, não longe da 
Uinha Maginot, s. Excia. Revma. 
Mons. Heintz, Bispo de Metz, 
teve a opportunidade de ordenar 
sacerdote o então diacono Geor
ges Paroco da diocese de Amiens. 

Este facto que ha muitos passa 
desapercebido, torna-se interes
sante peLas circumstancias que o 
cercam, por se realizar no "front" 
de uma guerra que, se não fé·e 
e não sangra, pelo menos ataca 
e debilita os nervos. 

A' Igreja, magnificamente de
corada pelos soldados, compare
ceram, além de S. Excia. Revma. 

Mons. Heintz, os Revmos. Mons. 
Luxembourger e Revmo. Pe. 
Bartholomeu. 

As Ladainhas dos santos, no 
momento da prostração, o Credo 
e o Te Deum final, foram canta
dos por uma assistencia profunda
mente respeitosa. 

Após a Missa, durante a qual, 
no Evangelho, Mons. Luxembour
ger dirigiu algumas palavras aos 
presentes, S. Excia. Rvma. Mons. 
Heintz exprimiu seus reconheci
mentos ás autoridades militares 
por permittirem a realização da 
cerimonia e exaltou o pape! 
actual do Padre no exercito. 

D. Manuel da Silveira d'Elboux 
Tanscorreu no dia 29 p. p. o 

anniversario natalício de S. Excia. 
Revma. o Sr. D. Manuel da Sil
veira d'Elboux, Bispo e1eito de 
Barca e auxiliar do Exmo. e 
Revmo. Sr. Bispo Diocesano de 
fibeirão Preto. 

O illustre prelado nasceu a 29 
de Fevereiro de 1904, na cidade 
ele Itú. 

O sacerdocio lhe foi conferido 
pelo Exmo. Revmo. Sr. D. Duar
te Leopoldo e Silva, saudoso Ar
cebispo Metropolitano de São 
Patllo, aos 15 de Agosto de 1931. 

Depois de ordenado, o Sr. D. 
Manuel da Silveira d'Elboux oc
eupou o cargo de Vigario Coope
rador da parochia de Santa Ceci
lltt e mais tarde o de Secreta
rio Particular do Sr. D. Duarw. 

Designado para Ministro do Se
minario Centra:! do Ypiranga ern 
Fevereiro .de 1935, occupou este 
cargo até Fevereiro de 1936, 

1 

quando foi nomeado Vice-Relwr 
do estabelecimento. 

Aos 26 de Fevereiro de 19S1 
foi nomeado Reitor do Semina-
rio, em substituição ao Exmo. e 
Revmo. Sr. D. José Gaspar de 
Affonseca e Silva, então Bispo 
Auxiliar de S. Paulo. 

Tendo o Exmo. e Revmo. Sr .. 
D. Alberto José Gonçalves pedi
do um auxiliar para a diocese de 
Ribeirão Preto, a Santa Sé o con
cedeu, aos 12 de Janeiro de 1940, 
na pessoa do virtuoso Reitor do 
Seminario Central do Ypiranga. 

D. Manuel da Silve.ira d'El
boux, bispo eleito de Barca e au
xiliar de Ribeirão Preto, será sa
grado · no dia 31 do corrente, na 
Igreja de Santa Cecília, ás 8 ho
ras. O sagrante será D. José 
Gaspar de Affonseca e Silva, ser
vindo de consagrante, os Exmos. 
Revmos. Srs. D. Alberto José 
Gonça1ves· e D. Paulo de Tarso 
Campos, Bispos de Ribeirão Pre~ 
to e Santos respectivamente. 

S. Excia. Revma. Mons. Shra- dre Hala, q.ue, ain<la hontem, 1 Dia a d-ia a o:p.pressão tornll.-1 á disiiosição dos al~inães, nia:s 
méck, ch-efe dos c a t h o 1 i c os :era vice-.presül:ent,e do párUdo va-se mais te1,r-ivel. As prisões: os sentimentos do povo são 
tchecoslovacos e antigo p.resi- da Solidariedade N.aeional, is-' .e· e.s ex~cuções se _multiplica-· ·bem <l,fflererites. A prova disso 
dente do Ct>nselho do go,;r-erno to é, 0 unico partido q-ue ainda, ,v:-a.m .. E~t-re . os m3:w ID:odera- .está em que, -sol.-dad_os t'?il.e-, 
de Praga, declarou ha tempo, subsiste no supposto protecto- dos, o des-es-pero approx1mava-- coslovacos que, na vida c1vH, 
á Agencia Havas, o seguinte: rado. se do seu paroxismo e não me eram comm'um:ente membros 

"Germaniz.ação -e desca-tfu>U- Che 
O 

de Lou-rdes ond cola- suspend.eü o movimento de re- do partido Hlinka,. procuraram, 
zação vão .apparelhacios. Eu b . g .d t ~ é volta que rebentou nestes ulti- após o começo da guerra, to-
quiz vir ao Occidente pai:a pro- oreid com O pres

1
1 en et ' en_f~' mos d-ias. das as occa-siões para dirlg.ir-

que eve ser o e-emen o um 1- . 1 · 1 var e.o mundo, que deseja ver d d - Entre os cathohcos tchecos, se á Po oma e combater os a • 
e entender, que todos os tche- ce. or ª naçao. a ideia da liberdade nacional lemães. 
coslovacos, sejam da direita ou Quand0 deixei Praga, 0 sup- é cultivada com uma fidelida- o ·germamsmo persegue, 
~a esquerda, collaboram no posto governo do pretendido d·e, e estou certo que o mesmo além disso, e da maneira ma.is 
mesmo combate para a liberta- protectorado, não era mais do se dá em relação aos catholi- odiosa, a fé catholica. 
·ção nacional. que uma irrisão -e a Gestapo cos slovacos. Não ha duvida Sob a Republica Tchecoslo• 

Estou acompanhado do pe.- fazia reinar o terror. de que o governo Tiso poz-se vaca, 0 governo nacional não 

-============================================· 1 somente recm1'h.ecia e subven• 

Vista do Mosteiro de Vaiamo, na Finlandla, um dos mais antigos e celebres do _paiz 
agora abandonado pela primeira vez pelos monges, obrigados a fugir . ante as hordas inva
soras sovieticas. - Os monges, segundo noticiam as ~gencias, não conh~ciam as ~ltimas 
invenções, tendo lhes causado a maior surpresa o radio, de que nunca tinham ouvido fa
lar, pois alguns delles ha mais de 40 annos não tinham o menor contacto com o muodo, 

o sr. João franzeó de Lima assumiu a ~[ecção ~o "O lliario'· 
Realizou-se a transmissão do 

cargo de director do "O Di:c>,· 
rio", até então exercido, com 
singular· devotamento, pelo dr. 
Benjamin de Oliveira para o 
professor João Fre.nzen de Li-

de que "0 Diario" continuará presentes numa desmonstração 
sua marcha ascensional, na :vi- j' d8: amiz.a~e ~u-e o dr. Benj~
da do Brasil catholico. mm de Oliveira soube attrah1r 

Em seguida agradeceu a co- l para sua pessoa ~urante o ~:m
operação de todos os compa- · po de permanenc1a como d1rec
nhefros que se encontram uni- tor do jornal. 

ma. 
Foi um acto singelo e vivo, 

como convem aos que se en
contram empenhados n u m a 
obra catholica de tal vulto. 

dos pelo mesmo ideal, que é a Por motivo de sua escolha 
implantação do reino de Chris- para o ce.rgo, o s.r. João Fran
to no mundo.· zen de Lima, recebeu innume-

Fala o dr. Franzen de Lima 

Palavras do dr. Benjamin de Após as palavras do dr. Ben-
Oliveir.:; jamin de Oliveira, falou o dr. 

João Franzen de Lima, focali-
Disse O dr. Benjamil\ de Oli- zando muito bem o grande pa

veira que "0 Die.rio" não per- pel da imprensa c-atholica de 
de collaboradores. Os que aqui I Min~~ como suste~1ta~~lo . do 
eem prestar serviços não t":o:>m I Brasil e a parte s1gmficat1va 

:oragem de deixar a causa a I que é "O Diar!o", "a me:°'in.~ 
que foram chamados. Assim .. d<:s olhos de_ Mma~ cathohca . 
não se despedia desta casa, á N~o se sentira _amm-ado a de
que.l julga sempre um dever a cllnar do connte que S. S. 
sua dedicação e o seu amor. fora feito, afim de collaborar 
Porque, acresc·entou, ama e se nessa obra. 
devota de todo o coração á S. S. referiu-se ao dr. Ben
vida e ao progresso de "O jamin de Oliveira, -exalt1-nuo a 
Diario". formação moral e intellectue.l 

ros cumprimentos do episcopa
do, e d-e seus admiradores, de 
todos os recantos de Minas 
Geraes, e de outros Estados. 

cioiiava o culto catholico, me.s 
consagrava, ainda, sommas im• 
portantes ao ensino catholico 
nl!,S escolas publicas, 

Desde que a cruz gamada. 
reinóu sobre as regiões sude• 
ta!l, esse regime foi absolvido, 
O v-elho convento da Moravia, 
o convento dos Benedictinos de 
Rajarad, de Brno, e as victimas 
symbolicas dessas persegui
ções. Os allemães confiscaram, 
ahi, todos os bens, para os dis
tribuir aos colonos vindos do 
Reich. Desse modo, bem que 
eu o posso affirmar: germani
z.a1;ão e descatholização vão 

· apparelhados. 
Como proclamava ctommgo 

ultimo, em Lourdes, o Arcebis
•PO ce.tholico de Liverpool, a 
guerra .actual é uma cruzada 
e o dever de todos os catholi
cos é de participar della para 
salvação da christandad-e. 

No momento o Reich hitle
rista persegue o oprime systhe
me.ticamente os catholicos, mas 
incumbe além disso, á juv-en
tude, principias que -criticam 
de fazer o mundo recahir nu-
ma especie de neo-paganismo~ 
Pude observar com meus pro
prios olhos, os terriveis peri
gos que apresenta esta funes
ta educação. 

Como catholico e como pa
triota, espero desta guerra que 
foi imposte. ao mundo civiliza· 
do: a destruição da, barbaria, 
a ressurreição das nações pos
tas em servidão e, por conse
quencia, a libertação dos tche
coslovacos." 

Nos mesmos dias que S. · 
Excia. Revma. Mons. Shranick 
fazia essas declarações, o jor
nal catholico de Lucenne; "Va
terland ", noticiava a resisten
cia da Bohemia e Moravia ao 
m1m1go commum, resistencia 
que tomara vulto e reclamara. 
do governo allemão .uma vigi
lancia continua e estafante. 

Essas declarações autoriza
das e essas reacções violentas, 
mostram quão differentes são 
os factos, daquelles que nos 
tentam inscutir as forças a!le, 
mãs de divulgação, segundo as 
quaes, teria banido por parte 
das regiões conquistadas, se.
tisfacção e convivencia ou, pe
lo menos, indjfferença ou apa• 
thia. 

Referiu-se á pessoa do novo que constitue um exemplo edi
director, assignalando as suas ficante para esta casa e cuja , 
qualidades, entre as quaes so- substituição lhe era, por isso, j 

..._._. ••• -.•.-.-.-.•.-.-.-.-.-.-.-.•.•.•.•.•.•.-.-.-.-.•.-.-.................. ._._._._._.,,., bressae. a religião catholica, motivo de orgulho e honra. 1 
". sinceramente praticada. A ryre- Terminou o prof. Frauzen .. 1 Pf-IARMACIA E DROGARIA ~-- sença do prof. João Franz,,:m Ide Lima, promettendo empe

de Lima; constitue a garantia nhar-se pela causa de "O Dia-s ANTA e E e ILI A rio", apellando para seus au-

SORTIMEJS"TO COMPLETO DE ESPECIALIDADES ~ Lêr 0 propagar O ~~~~:~~o n~u!!nt::~e1~:~~~ose~; 
PHARMAOEUTICAS ~ intensa ern todo o paiz. ! 

Drogas, ampolas, artigos de borracha, peri'umarias 'i Muito · applaudido, a.o finali- · 
finas, farinhas para lactantes, ero. 1 LEGIQNARIQ zar. s. s. foi cumprimentado, 

MANIPULAÇAO ESMERADA pelos pres-entes. i 
ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO Após, encerrou-se a reunião:-

em grande cordialidade e <J : 

:~ .~;~:.~:.~:~: .. :!.::.!-1::::.::.: .. ~:~.-.•~~J =~ DE;:~:: L~:n:: :~~~:.~~~~d-~eê," ~-~~i;~_~;;J_~_i.------------
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PUN.JO COR:Rit.A DE OLIVEIRA 

:Homenagens a um martyr brasileiro 
A ;;;em8.dla :pa:sSiidiÍ il~ âisl;g- O Congresso Eueha.ristico de oial ao cat-echi-sta e civilizador I fof quando extensas e éspessas 

inalou .por -uma -especial acHvi-· :Bento Gon~Iv-,es, reaÍizado -em d-as terras gaúchas: o jesuita mattas ainda cobriam o Esta
<'lade do "Osserv,atore Roma.nu", Fevereiro ultimo, no meio de Padre Roque Gonzales de San- do do Rio Grande do Sul, quan
no que .diz respeito e.o totattta- grande enthusia-s-mo popular, ta Cruz, o bemaventurado mar- , do todo aquelle vasto territo
;rismo. Como é ,estia a heresia teve durant-e o seu trancar- tyr de Caa.raó. . rio com todas as suas riquezas 
de nosso -secufo, e ª arena na rer uma commemor.ação espe- Como talvez o leitor saiba, e particularidades, ainda não 
qual devemos ·pr-eferivelmente 
nuctar, <'!esejamos a,presentar ac,s 
aeitores do LEGIONARIO uma 
e.naly,se ,pormenorizada dos tex
.tos publicados ,pelo, orgão offi. 
J:iQ,so da Santa Sé. 

Como ninguem ign!Ít'a, os pa!-
2es em que :v-igora a forma de 
govevno libere.1-democrati:oa. con
cedem ampla aiberdad-e á 1-m
lJ?rensa, !Pelo que o governo se vê 
ina impossibilid0,de de controHar 
e. Jinguagem em,pregaua por es
ta. Assim, ipois, ,seriia. vão que
irer procurar-se, na attitude da. 
tlmpre,nsa não official, a exprea
são do :pensamento governamen
tail. 
· Isto JPOsto, ê obvio que o·s 
jornaes que ,se ·editam nas de
mocrade.s liberaes tratam cada 
qual 1a. seu talante, d:a ~olitica 
internacional, e que, ,se o :pro
prio governo do .paiz não tem 
recursos ,para cohibir essa ll
berdade, a fortiori paizes es
trangeiros não o podem tentar. 

Não pensou ,a.ssim a Allema
nha. Por isto, entendeu a i:ê'.1-
prensa nazi,sta que as naçõe.q 
neutras deveriam obrigar as 
respectivas imprensas a evib.r 
qualquer ataque á Allemanh<t. 
E, -se não o fizessem, esta.riam 
rompendo a neutralidade, e se 
exporiam ia. uma e.ggressão al
lemã. 

Em um ·editorial bem lança
do, o "Osservatore Romano" mo3- r 

A 1Iancm do f xmn. e Revmu. Sr. Arce~is~n Metropmitanu 

ASPECTO FIXADO DIA 8, NA "GARE" DO NORTE, POR OCOASIÃO DO DESEMBARQUE DE . r EXCIA, REVMA., O SR. D. JOSE' GASPAR DE AFFONSECA E SILVA, 

tra a improcedencia absoluta da ' rommgo' passado, embarcou sas da Archidiocese e amigos I sentantes de collegios catholicos. 
0,rgumentação nazista, e toma para o Rib de Janeiro, afim de pessoaes de S. Excia. Revma. Compareceram ao desembarque 
francamente a attitude de de- rec!)ber o :Sagrado Pafüo, insig~ No dia 5, ás 7 1l2 horas, S. do Sr. Arcebispo Metropolitano, 
feza, quanto á Suissa e Norue- niai da' mitoridade arch!episco- Excia. Revma. assistiu a Missa os srs. Secretarios da Viação, da 
ga, especialmente visadas i:,or 'pal, o Exmo. e Revmo. Sr. Arce- celebram. na Capella · da Nun- Saúde, representantes do · chefe 
essa ma.nobre. allemã. Diz o ,,r- bispo Metropolitano. ciatura, depois do que, recebeu do governo e demais secretarias, 
gão da Santa Sé que a All,,- Estiveram presentes ao embar- das mãos de D. Aloysi Masella, o sr~ Presidente do Departamen
manha, .pretendendo -eoar.ctai· a que s. Excia. Revma. Mons. Vi- Nuncio Ap3stolico no Rio de Ja- to Administrativo, Commandante 
iliberdade da imprensa, dos pa:- gario Geral, o Collendo Cabido I neirc, o Pa-Jlio Archiepiscopa'l. da Força Publica, representan
zes neutros obriga-os implícita.- Metropolitano, o Revmo. Reitor I O embarque de regresso do te do General Commandante da 
anente a mudar de forma de go- do seminario Central do Ypi-1 Exmo. Re-vmo. Sr. Arcebispo Me- Região, além de outras persona
.verno, o que con~ue uma gr.a- ranga, os Revmos. Professores ·e tropol!tano deu-se no dia 7 pelo [idades, que, não nos foi possi-
'.\·e violação de .todas as regra,· outros membros do Clero. "Cruzeiro do Sul". vel annotar. 
interne.cionaes. As autoridades civis - fizeram- S. Excia. Revma. teve na O exmo. Revmo. Sr. D. José 

* 
Importantissimo foi, tambem, 

outro_ editorial em que o "Osser--

(Coliclue na segunda pag.) 

$e representar pelo sr. Secreta- "gare" do Norte, festiva re- Gaspar de Affonseca e Silva, de
.rio da Justiça, representantes cepção. Além do grande numero pois de receber os primeiros curo
.dos srs. Interventor Federal, Se- de fieis, que desde cedo acorre- primentos da população paulista, 
cretar!os de Estado, etc. ram á estação, notava-se a pre- dirlg-iu-se para o Palacio s. Luiz, 

Compareceram tambem ele- , sença de elevado numero de sa- ,acompanhado das autoridades 
mentos das associações religio- cerdotes, seminaristas e repre- ,ecclesiastlcas, civis e militares. 

Celebrou o tri~esimo anniversario de 
sua ordenação sacerdotal o Exmo. e 
Revmo. Sr. D. Gastão Liberal Pinto 

Collação de grau de novos Assistentes 
Sociaes 

Roolizou-se hontem á noite 
no salão ãe festas do Esplana
da Hotel, a soiemnidade de co
lação ãe grau e entrega de di· 
plomas, dos assistentes sociaes 
ie 1939, õiplomad-0s pela Esco
la de Serviço Social, como Cen
tro de Estudos e Acção Social 
de São Pau1o. 

masculinos ·do Brasil, e com 
cujo concurso tl,rnou-se possí
vel á S. V. C. a realização do 
Instituto de Serviço Social. 

S. Excia. Revma. o sr. Dom 
Gastão Liberal Pinto, Bispo 
de São Carlos, completou a 6 
do corrente, trinta · annos de fe
cundo e abençoado apostolado 
:sacerdotal. 

S. Excia. Revm.a. hoje na ple
nitude do Sacerdocio, ordenou-se 
a 6 de Março de 1910, sendo un
gido pelas mãos do saudoso Ar
cebispo D. Duarte Leopoldo e 
Silva. Posteriormente cursou o 
Collegio Pio Latino em Roma, 
laureando-se em Direito canoni
oo na Universidade Gregoriana. 

De regr-esso ao Brasil, S. Exci.a. 
.Revma. desdobrou o seu zeao 

por muitos títulos á Capital pau
llsta; filho de tradicional fami
lia p,aulistana, aqui nasceu e vi
veu grande parte de sua vida e 
de seu sacerdocio, semeando ge
nerosamente os dons de suas vir
tudes e exemplos. 

A Diocese de São Carlos 
festejou c o m bri:lhantes so
lemnidades, o trigesimo anni
versario sacerdotal de seu Reve
rendissimo Pastor, o qual viu-se 
rode.ado tambem nessa festiva 
data, pelo respeitoso carinho de 
seus innumeros amigos desta 
Capital. 

Foi paranympho dos novos 
assistentes sociaes S. Excia. 
R-evma. o Sr. D. José Gaspar 
de Affonseca e Silva., Arcebis
po Metropolitano de S. Paulo, 
sendo orador dos diploman-dos 
o sr. Luiz Carlos Mancini. 

Após tres annos de estudos 
os novos diplomandos def·an
deram these de conclusão de 
curso nos dias primeiro, dois 
e quatro do corrente. 

Da turma fazem parte os seis 
primeiros assistentes sociaes 

São elles: 
Ernani de Paula Ferreira, 

Francisco de Paula Ferreira, 
Luiz Carlos Mancini. Tolstoi 
de Paula Ferreira, Ugo Guima
rães Malheiros e Waldomiro 
Ferreira de Barros, dos qua-es 
os cinco primeiros são ex-col
Jabora-dores do LEGIONARIO. 

A missa de acção de graças 
foi celebrada no dia 6 p.p na 
Igreja Matriz da Consolação, 
tendo havido em seguida na 
Escola de Serviço Social, uma 
reunião durante a qual se r9a. 
lizou a solemnidade da enthro
nização de um Quadro do Sa
grado Cor-ação de J-esus, offer
tado á Escola pelos novos de· 

conhecia a mão civilizadora do I perante cinco -religiosos, diver
Homem. e tambem num lon- sos soldados hespanhóes e nu
ginqao passado, C!i'? o h' 1~ ,. , merosos índios por cincoenta 
que iniciou seus trul:~J:· "~ . , J tres caaraoenses aprisiona
sionarios na terra que l!oJ2 6 dos, testemunhas pessoaes des
a Rio Grande. Foi uma missão : tes factos. 
ardua difficil e perigosa. Os Este aeontecimento sobrena
pagãa's -e selvagens guaranys, tural, longe de abalar os as
viviam guerreando nas flores- sassinos, ainda mais os enfu• 
tas que habitavam. receu; illu1iüios pelo demonio, 

o P-e. Roque .aprendeu o idio- disseram uns aos outros: 
ma difficilimo dos guaranys. "Ainda fala esse embustef
Sem isso a ca.techese era pra- ro!" E convencidos de que 
ticament; im.possivel. Com aqu-elfa voz não poderia ter 
uma dediJW.ção digna da cau- sahido da bocca estando esta 
sa que a<lvoga-va, compoz um tão despedaçada, mandou Ca· 
catecismo na Jragua dos indi· rupé que Maraquá retirasse o 
genas, que mereceu Ieuv:ores e cadaver do~ escombros, abris
a·pprovação das-,autor-idades ec- se-lhe o peito e arrancasse-lhe 
clesiasticas de Assumpção. o coração. E como ainda con-

Os rudes iniligenas abriram. tinuas·se a falar, atravessou-o 
seus corações l'ts· influencias da com uma flecha. Em seguida, 
doutrina catholica, ensinada accendendo out-ra fogueira, nel
com habilida-de -e sacrifício pe- la atiraram novamente os cor
lo Pe. Roque e alguns seus Sfel'· pos já qn-eimados, juntamente 
vido1·es. com o maravilhoso coração. 

As excell.entes obras dos P-a- As prodigiosas palavras do 
dres da Companhie. de Jesus coração do Pe. Roque não só 
progrediam sensivelment-e. E annunciaram o castigo v:indou
ao Pe. Roque cabe e beneme- ro, mas tambem manifestaram 
rencia de ter posto os alicer- o grande amor do serv-0 de 
ces da Ci-viUzação Catholica no Deus para com os seus índios, 
Rio -Grande do Sul. Mas como ernbor-a ingratos, juntamente 
os- seus ensinamentos todos com a promessa de futuro au. 
inspirados no CathoÍicismo, xilio e _ a affirmação da posse 
iam de encontro aos habitas e actual de sua bemaventuran-ça 
costumes daqueUe povo, varias no cé~. Não exprimem nen:iiu. 
caciques e feiticeiros guaranys ma vingança pessoal, mas re
perseguiam por todos os meios ferem propheticamente o qae 
o Pe. Roque, procurando insti- Deus faria em castigo pelo 
gar os selvicolas a não p-erma- parricídio. 
necerem fieis á nova religião. Deus, porém, mais uma Vet 

O Pe. Roque e s611 cômpa- não consentiu que se perdes
nheiro continuamente oravam sem os despojos nas chamma-s, 
e faziam penitencia. Estuda- e mais tarde o eor.ação foi en• 
vam planos seguni:lo os quaes centrado meso pelo logar. 
melhor pudessem conquistar tenent-e do Pe. provincial, D.ia• 
aquellas populações selvagens go de Barca. 
e outras numerosas tribus pa- Depois dos ·d-epoim:ent-0s de 
ra a pratica da religião de Je-· varias testemunhas occular-es 
sua Christo, e para as luzes da de_ Caaraó, inclusivé ·a <lo pro
civilização. prio M-a.raguá, que depois foi 

E no dia 15 de Novembro de justiçado, o Pe. Boroa tomou 
1628 dia em que mais tarde se sob seus cuidados tã-o pr.e:eiosa 
procÍamaria a Republica em reliquia, gua-rdando-a com. sum
nosso paiz, o Pe. Roque aea- ma d-evoção em logar segm:o. 
bou de rezar a Santa Missa, Seis annos mais tarde, o Pe. 
na capeliinha que elle mesmo Pedro Romer.o, suco.essor do 
construira, e dirigiu-se para o Pe. Roque no earg-0 de sup_e. 
Jogar onde se preparava um rior da-s redu-eções, en-ti'egou--o 
tronco de arvore destinado a ao Pe. João Baptis:ta Ferru
servir d-e campanario. Alli che- fino, procurador da l)l"Ovinoia 
gado, elle se abaixou com o in- do Paraguay, que o lev.ou a 
tuito de adaptar o badalo no Roma em 1634 afim de satis
sino em presença de alguns fazer um desejo expresso d'o 
índios. Geral da Companhia, Pe. Mu-

N esse momento dois guara- cio Vitelleschi. Passando pela 
nys robustos, vib;aram, simul- Hesp~nha, 0 • P_e. Ferrufino 
taneamente, seus machados de moSt l~u ª rehqma ao Revmo. 
pedra chamados "itaizá" com Pe. Nieremberg. 
toda a, força, sobre a cab~ça do E_m uma caixa de madeira 
santo misionario. O seu cere- devidamente sellada, permane
bro espalhou-se pelo sino e pe- ceu O coração do Pe. Roque, 
1 h- até 1696, quando o Pe. Antonio 

0 
Qc ªºd· h' b t Rego, assistente de Portugal, 

uan o ca m so re a erra, or ord m d p d G 1 
sem pronunciar uma só pala- P e O ª :e era , pro-

. cedeu a reconhecimento legal, 
vra, estava já morto. Nhessus, após O qual f . 11 d 
t i · f ·t· · 01 co oca a a pre
em vel ca~1que e ei iceir~, ciosa joia em nova oolxa, de 

com O auxiho de outros. pessi- prata, artisticamente disposta 
mos êlementos consegum, as- em forma d -
sim, vi~gar-se, ~erpetrando es- Devido á :r~~~:ç~~rsegu!ção 
se hedwndo crime. religiosa na segunda metade 

Igual sort-e tiveram' dois -com- do seculo XVIII, que varreu da 
panheiros seus, Pes. Affonso face da terra não só os filhos 
Rodriguez e João de Oastilhos. de Santo Ignacio, mas tambem 
Em-seguida, seus corpos foram a maior parte de suas casas, 
atirados ás chammas da ca- bibliothecas, archivos, etc., o 
pella incendiada pelos indig- coração do Pe. Roque perma
nos sublevados! Quando, po- neceu no olvido até o princl
rém, verificaram que os corpos pio deste seculo, quando o Pe. 
dos martyres não estavam bas- Carlos Teschauer, estando a 
tante queimados, depois de escrever a biographia do mar
muitas horas, predespunham- tyr riograndense, solicitou do 
se ·os selvagens a irem bus- Pe. Carlos de Souza Gomes, S. 
car mais lenha, notaram sahir J., então estudante de Philoso-

successivamente no Seminarlo Entre as numerosas solemni
Central do Ypiranga como Len- dades celebradas em São Carlos 
te e Economo, na Parochia. de no dia 6, destacam-se a Missa 
Santa Ephigenia, e como Viga- celebrada por S. Excla. Revma., 
rio Ger-al do Arcebispado, cargo a grande manif-estação das As
esse que deixou ao ser Sagrado soclações catholicas e fieis em 
Bispo coadjuctor de São Carlos geral, e o solemne "Te Deum" e 
do Pinhal em V:lda de S. Ex-eia. acção de graças eni que officio\i 
Revma. D. José Marcondes Ho- , S. Excia. Revma. Monsenhor 
Jnem. de Mello. Ruy Serra, Vlgario Geral da 

Nomeado Assistente Ecclesiastico 
Instituto de Serviço Social 

do peito do Pe. Roque uma voz phia na Gregoriana de Roma, 
do queixosa e clara, que lhes di- as diligencias necessarias pa. 

zia que -elle havia vindo para ra descobrir o parad·eiro do re
aquellas terras pelo bem d-e Jicario. Auxiliado pelo fervoro
suas proprias almas, accres- so palatino P e . Frederico 
centando: "Matastes a quem Schwinn, após varios dias de 
vos amava e queria bem; ma- busca, foi encontrado e !den
tastes comtudo sómente a meu tificado na Jipsanotheca da 
corpo, pois minha alma está Companhia, na mesma caixa de 
no Céu. E não tardará o cas- prata em que o deixara havia 
tigo porque virão meus filhos mais de duzentos annos, o Pe. 
para castigar-vos por terdes Rego. 

S. Excia.. Revma. está ligado , ,Diocese. Por acto de S. Excia. Rvma. o 
sr. Arcebispo Metropolitano foi 
nomeado o Assistente Ecclesias
tico do Instituto de Serviço 
Social. 

sendo tambem membro nato do 
Conselho Director do referido 
Instituto. O inicio dos-cursos no Instituto 

••-ctede s . . ,t · ..j, s ap1entiae, Contra a Mystica Totalitaria 

Tf:v~ram in-icio no dia 7 p.p. 
íos cursos do Instituto "Sedes 
Sapi-en:tiae", Faculdade de Phi
losophi-a Scíenci6S e Lettras, 
mantida pelas Revmas. Cone
gas de Santo Agostinho. 

A Missa -do Espirita Santo, 
ili qual assistiram, alem dos 
corpos docentes e discente, fa

. ~ilias de aluJllnas, foí celebra
da pelo aevmo. Pe. Julio Dan
!,1,_ ,!;~J~~-~e@;~ 

Dado o caracter genuinamente 
Luiz e Assistente Ecclesiastico catholico do Instituto, o cargo O "Diario" de Bello Horizon
do Instituto· "Sedes S a P i e n- de Assistente Ecclesiastico apre- te publicou, recentemente, um 
tiae", sentava grande importancia. A interessante artigo sobre a mys-

F)oi elevado o numeral de escofüa recahiu no Revmo. Pe. tica nacionalista dos total!tarios. 
pessoas que receberam a' Sa- Antonio Irmi Machado, natural- Triumphante o catholicismo 

.grada Communhã.o. mente indicado por ser profes- sobre as mysticas pagãs da Gre-
Após a M-issa teve inicio a sor de Sciencias Soci.aes no Se- eia e Roma, suppõe alguns que 

sessão solemne, ten<lo proferi- minaria Central do Ypiranga não mais existem confllctos de 
do a pr.elecção in.augural O l onde tambem tem a se_u cargo mysticas, da mystica catholica 
Revmo Pe J Da. ti 8 J um curso de arte crista. contra os cathollcos. Mas, em ver-

. · · · n • · ·, Como Assistente Eccleslastico da~e, appareceram, neste. civfii-
•..• ,_,~_;P.lJl~!l, .... ~~~\ ~e .. Jhe 91'.iemar g lnatituto,_.. sconolue na i!,• pajf,)_ 

maltratado a imagem da Mãe No terceiro centenarló dos 
de Deus. Mas eu voltarei para acontecimentos de Oaaraó, 0 
vos ajudar, porque muitos tra- Revmo. Padre Gerai da Cnm
tante queimados, depois de panhia, Wlodimiro Ledochovs
muitas horas, e predispunham- ki - para recompensar de al
balhos vos hão de sobrevir por gum modo o muito que p-ela 
causa da minha morte." glorificação dos tres martyres 

A veracidade destes ou de estava fazendo a província ar
semelhantes dizeres foi mais gentino-chilena, - cedeu o oo-
ta.rde unanimemente attestada _(Conclue na 7,a pagina/ 
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._qu_c1g,ro de redactores. 

COMMfNJANDO t!' 
J1 QUEST:iiO DO ENSINO 

PRIMAIUO 

p=-============================= 
Em todos os recantos do globo, ce

lebrou a Santa lg,·eja, na 5.ª feira 
p.p., a festa de São Thoma, de Aqui
no. !\las basílicas ~ump~~,o~_a.,, ,Q;i Ç;;t_· 
pital dJ Christandacle, tsf,t..;>qua~to 

· nos altares improvisados dos .missioi 
nprios perdidos nas_ selva·s, nos mos· 
teiros silenciosos das Ordens·contem·'" 
plativas tanto quanto nas trincheiras 
das linhas de combate, foi o Santo 
Sacrifício offerecido innumeras vezes 
a Deus, naquelle dia, em louvor do 
grande Doutro que Elle se dignou dar 
á Igreja. Pelas columnas dos jornaes, 
do alto das. cathedras universitarias, 
atravez do microphone das radio-emis• 
soras, atravez de todos os meios de 
que o homem dispõe para externar 
seu pensamento, o Santo recebeu as 
homenagens da Christandade agrade· 
cida. A um tão grande numero de lou
vores não é superfluo que o LEGIO· 
NARIO somme os seus, embora se• 
jam elles pobresiicomo o obolo da 
viuva, que Deus recebeu com agrado 
pela intenção humilde e respeitosa 
com que era offerecl(lo~ 

J Sçãó Tho'm,: ;, :;"lóó foi um 
grande luzeiro posto por Deus no 
meio de sua Igreja, afim de esclarecer, 
confortar e animar as almas pelos 
seculos afora, para que mais galharda• 
mente resistissem ás investidas da he· 
resia. Enfrentando . com sua intelli• 
gencia possante e sua piedade a1·dente 
todos os problemas que em seu tem• 
po estavam franqueados á investiga• 
ção da mente humana, percorreu elle 
as mais aridas, as mais obscuras e 
as mais trahiçoeiras regiões do co· 
nhecimen.to, com uma simplicidade, 
uma ctareza, uma energia verdadeira
mente sobrenaturaes. Superando não 
apenas a sabedoria humana dos phl· 
losophos pagãos, mas a sua propria 
s11bedoria dos Doutores da Igreja que 
o antecederam, compoz elle entre ou
tras obras a Summa Theologica, em 
que deixou registradas todas as suas 
victorias sobre a heresia, a ignoran· 
eia ou o peccado, Sua doutrina se 

. conservou sempr.e tão pura, que a 
Santa Igreja a aponta conio a fonte 
indlspensavel de toda a vida inte:llec• 
tual verctaderramente catholico. Se 
houve um lnteHectual. que nunca te
ve a menor macula de heresia, esse 
intellectual foi S. Thomaz de Aquino. 
Seu sen$O cathof.ico foi prodigioso. EI· 
le, de um lado, nunca collidlu com 
as verdades já definidas pel-a Santa 
Igreja em seu tempo. Por outro lado, 
resolveu um sem numero de questões 
sobre as quaes a Santa Igreja a-inda 
não se tinha pronunciado, e, po~ sua 
so1ução, preparou e apressou o p.ro· 

nunoiamento infallivel tia E~po3a de: 
Jesus Christo. Finaimente, a nota c~
ructeristica ,e consté.:rite oe .r::J::.1 v!(;;::i 
foi urr1a suf~rr.i&Cdo -~ai á t'.0LitrL1::t ::.a
thclica qu11, ainda m~.o.mo que ;: lgr·ecja 
,viesse a definir u:teriorrrH,nte. em 
sentido contrario ao de São ·rhornaz, 
'algúma verdade, elle se tornaria im· 
mediatamente o pa:a:lino mais humil
de, mais amoroso e mais c.;-Joroso do 
pensamento que impregnara, e o ad
versario mais irreduptivel do erro que 
houvesse ensinado como verdade. 

Assim, São Thomaz realizou plena
mente os tres graus do senso catholi· 
co, Ha cai:holicos que pensam de modo 
diverso da Igreja e cuja fé é tão fra· 

Plinio CORltÊA DE OLIVEIRA 

M-editatão na festa 
de Sã,o r l hnmaz 

ca que é a custo e penos~e que 
se submettem ás determinações que 
ella estabelece. Outros ha, que não 
sentem reluctancla em admittir o que 
a Igreja ensina, mas, postos em pre• 
sença de um problema qualquer, dif• 
flcilmente atinam com a verdadeira 
solução, si não estiverem informados 
previamente do pensamento catholico, 
Finalmente, o mais alto dos graus 
consiste em acceltar promptamente e 
com facilidade amorosa tudo o que a 
Igreja ensina,' em estar tão imbuido 
do espirit-o da Igreja que se pensa 
como ella ainda mesmo que, no mo
mento não se conheça o pronuncia
mento das questões e, finalmente, se 
pense de tal maneira sobre os assum· 
pt~ que e{la ainda não definiu, que, 
quando eHa os definir estejamos prom
p.tos a modificar nossa oppinião, o 
que aliás, raramente será necessarlo, 
parque teremos sabido presentir na 
grande maioria dos casos o pensa· 
mento da Igreja. 

Assim, se h-a uma virtude que deve
mos admil'ar em São Thomaz, que de· 
vemos procurar ~mitar, e cuja obten
çãG devemos ardentemente pedir a 
De:us por ~nterh-i-edio do grande Dou· 
tor, esta vrrtucle ê a do senso catho
lico. 

* * 
Todos sabemos como devemos amar 

a pureza, e qual a magnifica promes-

sa corn que a gal.i,·Joou o Scr,hor, r~) 

Bt;rmJ.o das bernave nturan\:~.:.. N: n
ç_;\..:c·m ir.nora Z1 0il ··cç.io a~di~r~.:;::,;~i_n,a. 
com que o C;;,r;iciio ,.;;; Jc: ... us :ur,a .::·a 
pcsscas qt.~e nunc.:1 ~-e rn~1..:l.d'1T:!I'! corn 
o peccado da ín1porcia. 5'4::;to. pens::1r 
no amor que lile b . .:ve a No~s~ S2i·1:·10· 

ra e a São João Evangelista o Apos· 
tolo virginai, par;:. que se comprehê,l· 
da o que .significa, ~ara J·~oG~Ó· Scnf,O1, 
a· pureza. 

Mas se existe uma pureza qu,; se· 
gundo nosso estado, devemos conser
var integra em nosso corpo e em nos
so coração, existe '.ambem uma pureza 
virginal da intelligencla, que devemos 
cultivar ciosamente, e que certamen• 
te agrada de modo incommessuravel 
a Nosso Senhor. E' a pureza da Intel· 
ligencla verdadeiramente catholica, 
templo vivo e immaculado do Espiri· 
to· Santo que nunca setiu atracção e 
nem deu apoio a qualqtier doutrina 
heretica, que detesta a heresia com 
todo o vigor illdignado com que as 
almas puras detestam a luxuria, e 
que se preserva de toda e qualquer 
adbesão a um pensamento que não se• 
Ja .o da l.gre.ja, com cuidado com que 
as:.almas· cas.tas ·-sabem manter long~ 
de .si todas as Impressões impuras. 

Disse Nosso Senhor que Elle ê à 
vinha, e nõs os sarmentos. Quanto 
mais unidos- estivermos á vinha, tan• 
to maior será_ a seiva que teremos em 
nõs. Ora tambem se pode tllzer que a 
Santa Igreja é a vinha, e nõs os sa,... 
mentas, e que quanto mais unidos es• 
tivermos a eila, tanto maior será a 
seiva que teremos em nós, E como 
estaremos tanto mais unidos á lgre• 
Ja quanto mais unido estiver a ella 
nosso pensamento, tanto mais inten· 
sa serã nossa vida espiritual, quanto 
mais completo fôr nosso senso catho• 
lico. 

* * 

Não .::onvem, entretanto, que nos 
conservemos em generalidades. Na 
epoca de confusão em que vivemos, 
não basta que se fale em ,submissão 
á Igreja. Convem ser explicito, e fa
-lar desde logo na infallibiliclade pa· 
pai. A pureza virginal de noiisa intel· 
ligencia sõ pode decorrer de nossa 
affectuo·sa e incondicional obediencia 
ao Throno de São Pedro. Se· estiver
mos inteiramente com o Papa1 estare· 
mos inteiramente com a lg11eja,I com 
Jesus Christo e portanto com Deus. 

Que,_ na festa do grande Doutor, 
nosso senso catholico encontre o 
apoio de graças sempre mais vigoro
sas, e que estas graças recebam de 
nossa vontade uma cooperacão sem
pre mais enthusiastica, esta deve ser 
a conclusão pratica de nossa medi
tação. 

i: 
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vator-r.-

}) J /1 S 

da 1." "":;·.) 

<lcnunri:i 
e!' P..., e- t:;i:.e ir.tr1J1u.iger.cia.: cio 

c 1·1:tnC'rli1·1· I-Iitler-, em ucccitur 
(<.·.'..l·:( ,,r so 1uç:--to pacii:r:i., :to 
:~;csn1O ternpo honesta e honro~a, 
pa.ra ::i <1ctu:-1l situação cnropf...a 
O orgüo do "'l:1t!ra:10 acc-rf>w··-:~n .. 
t.:1 qu0 a sf'n1~n:~.1n('a entrt~ e 
hit10risr:~o 0 n nr-~zismo se acC'cn .. 
tu,-1 e-ada vez r.;ais e ino.::;~ "3 

1 como Hitler, atac::1nd'o como t,irn 
feito ultimamente, as tradiçõ,;~, 
imperiaes e monarchicas da i1.1..: 
1emanha, ti113.. ao ·movimento na .. 
zista certas apparencias trad,~ 
cionalistas qur, conservara, e d~ 
que ,a.iguns de seus adeptos se 
serviam ,pa~a o ,;li,stiuguir d,;, 
communismo, 

* 
Quem tem o1hos ,p(l,ra ver OU•' 

vidos e intefügencia :para 'pen~! 
sar, :med,ite ,sohre as seguintes/ 
pa:lavras .do Santo Padre, n°'; 
recente Homi-lia que rpronunciot(~ 
por ocoosião do .primeir-0 ::imni,.I 
vel'savio de seu :pontifica<lo: 

"Os Jesus,' fazei com que o~ 
homens deponham as arma;s aogj 
Vossos pés; fazei com que a.g,) 
,mentes e as vontades di,~cor-'i 
•oontes dos que dominam os des,.1 
tinos <las nações Vos offereça:ni 
a Vos, autor e ame.nte da paz,: 
no alta.r ela ,paz christã, -desco• · 
nheciela .para as legiões pagãs 
de Cesar, a confiança e a sl:-i
cerid,a.ele reciprocas, necesse.rias 
á -restaumção ela honra e da 
harmonia entre os ,povos, por 
meio do amor e ela justiça." 

Quem são, hojE', aquelk1.s "lc:
:giões ,pagãs de Cesar", ás, qunJ~S 
tão . subtilmente se refere o 
Pontífice? 

REINA PAZ EM 
YARSOVIA ..• 

A Caifr!aI da Prúmia sob 
domínação hitlerista 

"Nem sei mesmo se ppsso pln
t.ar ou descrever com palavras as 
ruinas e devastações que vi na 
cidade que foi Varsovia, a ca
pital da PoJonia e que hoje of
ferece um triste espectaculo de 

e1nnuncla-se que a Conunlssão 
Nacional de Ensino Primaria já . 
tem prompto o projecto de De
creto-Lei "destinado a dar orga
nização nacional ao ensino pp-. 
maria em toda a Republica." o
Ministro Capanema está pedindo 
o parecer de todos os intervento
res do Paiz após o que o pro
jecto deverá sei· convertido em 
le1. 

Não é nmza a doutrina da fi- · 
nal!dade civica da escola, e, se 
não nos engana.mos, nasceu na 
AHemanha. Suppõe que, sendo 

'-"':;==========:::::;;;::::::;::===============:::::================:-=========::;::=:::;:;;;:;::::;:;=~r1 destrnição" - declarou aos jor. . na.listas parisienses uma alta 

CATHOLICO·§ 
personalidade de um paiz neutro, 
de regresso a uma curta visita. 
ao heroiCO'· baluarte polonez. 

Conta o observador imparcial: o llem do Estado o fim ultimo do 
homem, ao Estado compete 
orientar o ensino no sentido de 
produzir bons cidadãos. Existe, 
tamllem, algo de semelhante na 
"educação para a democ1·acia" Í 
de Dewey e otitros norte-amel'i
canos. Neste caso, trata-se de 
preparar os individuas para uma 
perfeita sociedade democratica 
ainda futura, segundo um ideal 
de progresso indefinido da hu
manidade, Assim, a finalidade 
do homem sobre a Ten-a seria 
aquella democracia perfeita, e a 
educação teria apenas este 
objectivo. 

Çomprem: HXCI,USIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 
J.P .. ALHARIA. 

"A metadp 'da cidade está em 
COnbe~ida escombros. Os edifícios e casas na 

Entretanto, tudo isto não é ver
dade, e por duas r.azões, uma 
natural, outra sobrenatural. 

Em primeiro lugar, é á familla 
que cabe, propria e principalis
simamente, a educação dos fi
lhos; e entenda-se ahi educação 
no sentido lato, abrangendo a 
instrução. E' verdade que a ta
refa especialisada de instruir 
póde ser coofiada a um profes
sor. Mas esta tarefa deverá sem
pre ser exercida em· nome e por 
determinação dos paes. Assim, o 
professor é uma pessoa que ser
ve á familia. E isto não é mais 
do que a verificação summaria 
da natureza mesma d.as coisas. 

De facto, só aos paes compe
te, natural e directamente, o de
ver de educar os filhos, e, por 
consequencia, só os paes têm di
reito pa1:a . tanto. Se outros pu- 1 
dessem nmscuir-se na educação 
das creanças em igualdade com 
os paes, é patente a desordem 
e balburdia que dahi resultaria. 
Ainda que fosse o Estado que 
quizesse tomar a si esta obri
gação, nem por isso seria menor 
a perturbação decorrente. A edu
cação é negocio eminentemente 
domestico, pois que pertence á 
finalidade propria da familia. Se 
o Estado ursuipasse para si esta 
funcção, a familia simplesmen
te já. não teria razão de ser co
mo instituição. Nem se diga que. 
:!ependendo o bem da ·sociedade 
da educação, a ella deva caber 
liUla influencia. directa no N-
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sumpto. Se assim fosse, muitas 
outras coisas, de que tamoem 
dependem muitos bens da socie
dade, deveriam estar sob seu in

OFFICINAS P"i{OPRIAS 

-- N O V E M B R O N.º 2 6 (Esquina da Rua Anchieta) 
c~cessionarios dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A " 

CINEMA CATHOLICO 
fluxo direto. Por exemplo, a so- A todos os arcebispos -e bis- 2.0 - Crear salas <le exbibi·. dencia em negocios de seus 
ciedade, deveriam estar sob seu pos do Brasil a empre3a "Ce- ção, no Rio o nos Estados, li-1 correligionarios. Estamos {tlém 
influxo dlrecto. Por exemplo, a' phas" que se destina a traba- gando-as umas ás outras, moral do mais, muito ·sobrecarrega. 
sociedade poderia. designar com l lhar, em prol do cinema catho- e materialmente, de modo a ! dos de compromissos em fa. 
quem as pessoas deveriam ca-

1 
lico, acaba de dirigir a seguin- constituirem uma força que se vor de outrns obras já -exis

sar-se, como deveriam vestir-se, 
1 
te carta: imponha e atraia as multi- tentes e não as temos menos 

como aumentar-se, para o bem 1 "A 16 de Janeiro conente, dões. necessarias. Mas temos con
da raça. 1 dia da festa de São Marcelo. 3.0 - Montar, onde e 'quan- fiança em Deus. Como a em-

Além disso ha uma razão so-' papa -e martyr, ficou consti- do convier, estudios" proprios, presa é santa e pe.triotica, do 
brenatural. Ó homem é dotado/ tuida, nesta capital, com acgão para a producção de pelliculas Céu nos virá o remedio. Deus 
de alma illiJllortal, e, conforme I em todo o paiz, uma empresa. de inspiração christã. A as- falará ao coração dos bons. E 
a finalidade para que foi crea- cinematographica, que recebeu semblia garal de constituição os inclinará para o nosso lado. 
do, deverá ressuscitar no ultimo o nome de "Cephas", nome que Ida Empresa Cinematographica De muitos que por ahi andam, 
dia. para gozar eternamente da lembra a pedra angular, o Sum- 1 Cephas, cujos fundadores se d-esconhecidos mesmo, nos che
Gloria de Deus. Deante desta mo Pontifice, e é uma homena- 1 mantêm em sessão permanen- garão as migalhas, e.s parcel
eternid.ade futura a nossa vida gem a Pio XI qu-e na encyclica ·1 te e.té que o capital social de la.s a cuja collecta a Cephas 
na Tena é uma parte minima, "Vigilantl Cura'', indicou aos 500: 000$000 fique integralmen- se abalança sem fazer conta dos 
microscopica, de nossa existen- / fieis a necessidade urgente do I te distribuiclo, estabeleceu al- dias, mezes e annos em que 
eia, mas é uml!, parte de uma. 

1 
apostolado do cinema. Por gumas vantagens razoaveis e tenhia de permanecer obedien

lmportancia absoluta, porque dahi, coincidencia ou melhor, por apeteciveis para os subscripto- te á palavra qu-e não falha: 
depende todo aquelle futuro sem,· inspiração feliz, esse nome se res das cinco mil acções ini- "Clama, ne cesses". 
fim. Por outro lado, o homem forma das iniciaes das carac- ciaes. Entre essas vantagens Para realizar o pensamento 
tem aspirações que de forma al-

1 
teristicas com que o saudoso merece e:,pecial menção a se- de Deus, nós não consideramos 

rruma podem ser satisfeitas nes-1 chefe da Igreja Universal, suc-

1

1 guinte: "Os que integralizarem no tempo e sim na eternidade 
ta vida. Assim, aqui estamos ·co- cessar de São Pedro, Ceph<1,s, dentro de cinco mezes da subs- para e. qual tres annos são co
mo num ex\lio, porque a nossa, estrueturou e, essencia do bom cripção dez (10) acções do ca- mo a manhã de hoje, que já 
Patria verdadeira, gloriosa e im- 1 cinema, a saber: cinema edu· j pital social (1:000$000), terão passou. 
perecível e o Céu. Acontece, cn- cativo, popular, honesto, artis-1 direito a um ingresso pes- Já d-emos provas dessa per
tretanto, que as pessoas exila- tico, social. soai e intransferivel 9erma- tinacia que a Communhão quo
das muitas vezes se degradam a Dos estatutos, ele que junto nente e gratuito, em todas as I tidlana alimenta e explica na 
ponto de se habituarem ao estado envio a V. Ex.eia. Revma. um salas ele projecção da empre- Radio Vera-Cruz, cujo capital 
em que estão. o dever, porém, é -exempiar, ve-se que es8a obra sa". Nós não nos illudimos de 500:000$000 levou tres an
reagll•. e fazer como aqueilcs is- 1 nova é' semelhante à do Radio Exmo. e Revmo. Senhor com nos para se- amontoar! Se os 
raelitas càptivos em Babylonia, difusão catholictt já em plena relação ás difficulda(les e. ven- Bispos do Brasil, aos quaes 
que diziam (Ps. 1~6): "Se me realidade, mercê da Radio Ve- cer. Sem ellas isto -não seria estendemos mais uma vez a 
esquecer de ti, Jerusalem, ao es- ra-Cruz, tem por fim: um apostolado e sim uma in- mão, nos qnizerem valer, an
quecimcnto seja entregue a mi- 1.0 - Instalar nesta capital dustria, Pr-eclsamos de daremos agora muito miais de
nha direita. Fique pegada a mi-

1 

uma agencia para importação 200: 000$000 para· começar, e pressa. As esmolas do episco
nha lingu(\ ás minhas fauces se de filmes das melhores casas os catholicos, em geral, ou são 
eu me não lembrar de ti"... productoras estrangeiras, lllobre.-i ou d~l;lcrentes. <l_s, pru- (C?Jlclue na 7,a pagina) 

residenciaes reduzidas a montões 
de pedra. O que resta em pé es
tá de tal modo damnificado que 
offerece perigo. 

A população é hoje submettida 
aos mais inominaveis tratamen
tos. Os membros das "Tropas de 
Assalto" (S. S.) e os agentes da 
"Gestapo" continuam methodica 
e incessantemente ás perseguições 
nocturnas. E perseguição é ape
nas um nome legal de roubo. Co
mo as forças policiaes e· milita
res germanicas que occupam a 
cidade se julgam insufficientes 
para "manter a ordem" e exer
cer uma vigilancia total sobre o 
povo, espalham o terror e agem 
sem nenhum.a piedade, desde que 
se produza o menor incidente. Se 
por qualquer motivo um allemão 
é assassinado, cincoenta polone
zes são fuzilados· immediatamen
te, não Importa quem sejam es
ses polonezes. Ha pouco, doi~ 
sub-officiaes allemães, encarrega
dos de prender alguns malfeito
res, evadidos da prisão, cahiram 
mortos em lucta travada com os 
evadidos, num. "café" em que os 
mesmos se haviam homisiado. A 
represalia não se fez esperar: 
mais de trezentos polonezes, mo
radores nas casas vizinhas ao 
" café", foram presos. Entre · es
ses presos estavam muitos meni
nos de 15 annos e menos. No dia 
seguinte, pela manhã, cem des-" 
tes prisioneiros, foram reunidos 
num paredão vizinho e, colloca
dos de joelhos e em fileira, fo
ram abatidos Impiedosamente a 
rajadas de metralhadoras. Os 
outros duzentos permaneceram 
expostos ao frio e á fome du
rante mais de oito dias seguidos." 
Os parentes das victlmas foram 
obrigados a transportar os cada
veres e cavar os tumUlos, para 
enterral-os. Um gerente de "ca
fé" estava entre as victimas. E 
tendo sua familia. mandado se
pultal-o "prematuramente", o 
seu corpo foi de novo exhwnado 

(Conclue na 7,a pag{~~), 

I 
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AVISO N.0 61 Estado e da. Gnal'tla Civil exe
cutarão os Hymnos !\'acional e 

Hoje, Doming,1 da Paixão, De oraem ao .t!lxmo. Revmo. Pontifício, devendo, acto con• O ESPANTALHO - O es-

- u .i,sr,ri· -

1 aiav-erá ás 10 hora•. n:i. IgreJa Mons. V!ga1•io Gerai commun1· tinuo, formar-se o cortejo d-e. pantalho e o escandalo da in· 
de S;i,nm Iphigenia, Cathedral co ao Revmo. Clero Secular e automoveis, na seguinte or- credulidade do livre pensamen
provisoria, a tradicional Missa Reglllar, ás Communldades Re- dem: Exmo. Sr. Arcebispo, Go-
Capitular. ligiosas -e a todos os Fieis do verno do Estado, 2.ª Região to é ª confissão! 

Será celebrante o J{evmo. Arcebispado, que no dia 8, Militar. Departnmento Admi- Não se encontra ahl um ra-
Conego Venerando Nalini, de· sexta-feira proxima, ás 8 horas nistrativo, Côrte de Appella- pazola encharcado de "solen
vendo faz·ar a Homilia o da manhã, deverá chegar do ção, -exrnos. Secretarias do Els- eia", que n ã O 5 ai b a discutir 
Revrno, Conego Deusdedit de Rio de Janeiro, onde foi re- tado, exmo. Governador da Ci- maravl!hosamente 

O 
tremen::o 

1 e t· .... 
1
1 - on 1ssao 

sos, e si aiguma coisa pode 

cqnsolar um homem cheio de 
remorsos neste mundo é po· 
der se reconciliar com Deua 
fl comsigo. 

os 1n,m1gos da Igreja Ko-

Araujo. -::eber o sagrado pallio, o Exmo. dacle, Cor!)o Consular, Com-
d G I l F p b · escandaio clerical da confissão! 

~==· =...:-..:;.::· - ~ 
mana se revoltaram contra a 
confissão e tiraram a muitos 
o maior freio que pode exis• A esta missa assistirá O e Revmo. Sr. Arcebispo M·'"tro- man o era e a orça u ll· 

E' o bicho de sete cabeças, o ete•no ob
Jecto dos insu:tos, ironias e calumnias e in· 
famias do anticlericalismo. Quasl todo minis-

Exmo. Sr. Arcebispo Metropo- politano. Em nome do Exmo. ca. Dircctorkt da Guarda Civil, 
Jitano, estando presentes tam- e Revmo. Mons. Vlgario Geral autoridades civis e militares, 
bem, os Revmos. · Conegos re- faço um appello aos Revmos. · Collendo Cabido ;vretropolitano. 
v-astldos de capa preta e ala· Srs. Parochos, aos Capellães, offlciaes da Curia :'>fotropolita-
mares, 1 aos Reltores de Igrejas, aos na, Revmo. Clero Secular e treco protestante, sobretudo si é o que elles 

Regulai• Se1n1·~a1·ios Congre chamam ridiculamente de "ex-padre", vomita AVISO N.º 5? Superiores de Cornmunidades 1 
·• '· • 

Rcligio$as masculinas e femi- gaçõcs R-ellgiosas femininas, insultos ao Tribunal da Penitencia que pare-
Distribuição dos Santos Oleos •

1 
ninas, aos clircctores de_ colle· 1t·lep

1
r_esentantcs tit"t t.',cç~o . CFa- cem exgotar o vocabulario das descompostu· 

· 1- ,, 10 1ca. reJH'E'sen an es uas e-
De ordem do Exmo Revmo I gws catho icos ue memnos e d ~ J\l 11 F .. • ras da lfngua portugfueza CONFISSÃO! que 

Sr Arc;bispo :\Ietr~!)olitan~; meninas, aoR assistentes eccle- eraç:oe
1
s ' ~sctAI nn _e _ emm

1
1· 1 t Ih J ' 

· . • ! , · d· A, • "-ti 1- -~ na e. ( emais ssoc1açoe<;. r- j espan ·a o commun1co aos Revmos. Srs. s,ast1cos <t cçao v-, 10 1ca v • "" • • _ .. 

das Fede,.·a~õcR Marianas, que mandades " Sod11ltc10s religio- J O DEVER DA PASCHOA - Mas, meu . Parochos que, neste anno co- " · - d li 
· J10 nos anteriores. a distribui- convidem 1,011 s juriscllciona- s~s, 1f·epr:'

1
~011 taçofic~ os co 0

1
º amigo, você é catholico, apostolico e romano? 

. g10s, am1 ia,1 o eis em gera . 1 
~ão dos Santos O!eos ser."t fei- dos e ús associações em geral, - ---.. _,. ·· ··--···--~----··. .·Gaba-se de sua Religião? E não quer se con• 
t<t na Quintn-l~eira Santa. das filiadas ús suas igrejas, para Asr,im ordenado, 0 cort 0 1o 1 . . . 

-' clrmanrlar;i O Palacio São Luiz, fossar, cumprir um dos pr1m~1ros deveres do 
13 ás 15 horas, na Igreja de comi;rirecerem. numProirns, " J 
Santa Ephlgenia, ~Cath-edral 'ilStaçiio do Norte, afim dD re- obedecendo o. s€'rruinte itin-era-. christão? Porque? Os insultos do anticlerica· 
Provisoria. Recommenda S. ceherem. festivamente. o Pus- rio: Av. Ran_r.:el Pestana. Rua l 11smo e da impiedade o impressionam? Ouviu 
l<:xcia. Revma. aos Srs. Paro- tor !\Tetropolita d a Igreja do Carmo. Rua iVcncPslau I criticas injustas e absurdas á confissão? E 
l I e P'-1l1lo11011·ta•,1a. E' ·clesejo. de. Braz, Praça da S!\ Rua 15 de - . ~ 10s que se em11en 1 m para - . Novembro, Rua da Quitanda,. nao quer se conf!lssar! Respeito humano? Mas 

,)bter nesse mesmo dia os San- :'>Ions, Vigario que todos os 
tos Oleos, afim de que possam li · da Ar 11 -di ces en PraÇQ, do Patriarcha Viadncto meu amigo PASTEUR, AMPERE, CAUCHY, 
usai-os nas ce11imonias do Sab- c~ egws e 

1 0
: e · · do Chá, Pral)a n.am~s de Aze- PASCAL, BOSSUET, COPERNICO, e oh! Iria 

vrnm suas i-apresentaço:s e os I nido, Rua Barão de Itapeti-
baéio Santo. J t ,,. 11 oms go fio longe si pudesse aqui citar tantos nomes de _ . a um nos ra:'a 1 e . 1 · : ninga, Rua Dom José de Bar-

Sao Paulo, 6 de i\Iarço d"Z res llª:ª mais solem111zar esta ros. Rua 7 de Abl'il. Pra<:'a da homens !Ilustres, sabios e bemfeitores da hu· 
Ul40. - (a.) Con. Paulo Rol-1 rcccpçao. Após a chegada_ {lo R-3 pnblica e Rua São Lttlz. 
11111 Loureiro, Chanceller do Exmo. e Rcvmo. Sr. Arcebispo N p 18 1 s- r I S 
A b . d b ,, d F p 1 1. cl o a e o ao ,u z, . 

rce ispa o. as anuas ª orça u) ica ~0 Excia. Revma. receberá os ·vo-
toR de hoas-v!ndas de tod-0s os 
presentes. 

São Paulo, 6 de Março ele 

manidade que fizeram isto de que você se 
envergonha - ajoelharam-se aos pés de um 
padre e.,, se CONFESSARAM, E' você maior 
que elles? E' vergonha então se confessar? 

O QUE DISSERAM DA CONFISSÃO -~sOIU -.------ 1940. - (a.) Con. Paulo Rol- Sabe o que disseram da confissão nomes illu· 
"fim Loureiro. Chanccller do, tres e alguns ímpios e Inimigos da Igreja? 

fUNOA04 !M UOS 

TAPETES 
L1N0LEUNS 

J> ASSADEIRAS 
CAPACHOS 

Arcebispado. 

FOI EMPOSSADO O NOVO 
ASSISTENTE ECCLESIAS

TICO DO COP~ 

Com a prei,ença de Revmo. 

'Ouça: 
Não ha talvez coisa mais util. A maioria 

dos homens quando cae no crime tem remor· 

* p e. Ascanio 
/.,----

tlr para os males e os crimes mais secretos." 
Sabem quem isto disse? - VOLTAIRE, 

o patriaroha da Impiedade. 
LUTHERO preferia a "tyrannía do Papa", 

dizia elle, â abolição do Sacramento da Penl• 
tencia. 

TISSOT, medico protestante de renome 
mul)dial, poude attestar que sempre foi de r~· 
sultados maravilhosos a confissão entre os 
enfermos e exclamava: "Como é poderosa a 
confissão entre os catholicos ! " 

FREUD, com todo seu materialismo pan• 
sexualista, não vê na confissão catholica um 
admlravel e genial remedlo para a alma? E 

não é a sua confissão scientifica uma perfeita 
imitação da confissão sacramental? 

Não ha razão psychologica, nem scientif,• 
ca, nem moral contra a confissãoº 

E então? 

Procura meu amigo leitor fazer este anno 
uma boa e sincera confissão dos teus peocados, 
preparar a tua alma para aquelle grande dia 
da eternidade. 

E' preciso meditar seriamente nas coisas 
eternas e procurar aquelle "unum neoessa· 

rium", aquella unica coisa necessaria - a 
salvação da tua alma. 

Ainda que fosse incerta a vida eterna, de· 
veríamos tomar o partido mais seguro, dizia 
Pascal, quanto mais com a certeza da palavra 
de Deus e da razão? 

BRANDÃO * ~+:~~~~~~~~~-:-+:~~~~~~~:+;.~~ TECIDOS P A R A lVr.'0· 
VEIS E DECORAÇOES 
DE TODAS AS QUA· 

. LIDADES 

Conego Paulo R. Loureiro, M. 
D. Chanceller do Arcebispado. 

1 e dos Revmos. Pad'!'es 'José 1 

J <lo Ani,-yral Germano, Pedro 
Joiàs e Cautelas do Monte 

1 ~ ~ ;:; t Grande ~ 
~ ~ 

.,. o cie Soccorro ~ M . ~ ;~ armoraria ;~ 
TNSTALLAÇúES 
JH; f.'OTTTL'\'.\S i\IO
BILIARIOS c;o:,1rLETO'; 

: Balint e Victorio Nardon. nu-, 
i merosos dirigent-es e associa-
dos dos Nucleos femininos e 
masculinos do COP, represen
tantes dos Circnlos do •. Y11iran
gn. e São Caetano, realizou-se 

Ná<> comp·rem e nem vendam sem primeiro 
saoer o seu valor real. O unico Avaliador 
Offic!al acreditado junto ao Governo do 
Estado de São Paulo, junto á Suprema 
Côrte de Justiça, bem assim a Auditoria 
de Guerra da 2.ª Região Militar é BRE
TANHA, com escrlptorio technico par\'\ pe
ricta-s e avaliações, á Praça Patriarcha, 8, 
Sala 5-D, telephone 2-8272. 

.:+. s . .ct: !; everzno ~ 

~ Tumuios ãe marmore e ;~ 
'+1 Granito ~ 

. .-
OFFICIX AS PTIOPRU.S 

RUA SANTA H:PHIGET'OA, 51 

1 
no dia 29 do corrente. ás 20½ 

1 
horas. na ma Sayão Lobato, 

'n. 0 49, a solemne poss-e do no-

/ (Conclue na 4.ª pag.) 

~ ~ 
~; Av. Dr. Arnaldo. n.o 60 ; .. 
i!i í'el. - 6-2512 •! 
:+: s. PAULO :~ 
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_39.ª CONSULT.ti. 

CONS. - Conferindo estas passagens eras 
l3agradas Escripturas, uma após outras ( ! ), 
desejava que V. Revma. me desse uma res
posta. O Antigo Testamento diz: em Exodo, 
20; 8-11: "Lembra-te de s<1ntificar o dia de 
sabado. Trabalharás seis dias e farás nelles 
tudo o que tens para fazer. O setimo dia po· 
rém é o sabado do Senhor teu Deus: ni\o fa· 
rás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu 
filho, nem tua filha, nem o teu escrav:>, nem 
., tua escrava, nem o teu animal, nem o pere
grino que vive das tuas portas para denti-o 
Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a 
terra, e o mar, e tudo o que nelles ha e des· 
cansou ao setimo dia; por isso o Senhor aben· 
coou o dia seimo e o satificou." 
• Em Exodo, 31; 12-16: "Falou mais o Se· 
11hor a Moysés, dizendo: Fala com os filhos 
de Israel e lhes dirás: Vêde que guardeis o 
meu sabado, porque este é o slgnàl estabale
cido entre mim e vós pelas vossas gerações 
para que s~ibais que eu sou o Senhor -;iue vos 
santifico. Guardae o meu sabbado, po1·que é 
santo para vós: aquelle que o violar mJrrerá 
de morte; o que trabalhar neste dia, perecerá 
êl sua lama do meio do seu povo, Vós traba· 
lhareis seis dias; no setimo dia é o sabbado, 
descanso consagrado ao Senhor: todo o que 
trabalhar neste dia morrerá. Os filhos de Is· 
rael guardem o sabbado e celebrem-no pelas 
suas gerações. Este é um pacto sempiterno 
enfre mim e os filhos de Israel e um 'lignal 
perpetuo; porque em seis dias fez o Senhor 
o céu e a terra, e no setimo dia cessou a obra.'' 

Em Ezequiel, 20; 11-13: (10. Eu os tirei 
c!a terra do i::gypto e os conduzi ao deserto). 
11. E lhes dei os meus preceitos e !hes mos
trei os meus juizos observando-os. viverá o 
horrnlm por elles. 12. Além disto, eu lhes pres· 
crevi tambem os meus sabbar;!os, para que es
tes foS1>em um slgnal entr,e mim e elles ~ para 
que sot1be-sse-m que eu sou o &mhor tiue os 
~anctifioo. 13; Mas depois de tutlo isto os fl· 

,ll:loa da .ca11a . d~. t-s~e-1. ,ne ~r.~~&.\'ctffl :ru> deser-

R od io Consultas 
Tendo transferido sua res·1dencia para o Rio de Janeiro, onde leccionará no 

Collegio Santo lgnacio, o Revmo, Pe. José Lourenço da Costa Aguiar, S. J. prom
ptificou-se gentilmente em nos enviar daque.fla cidade a collaboração que, com o 
titulo de "Radio Consultas", vinha mantendtl nesta folha. Taes consultas não mais, 
serão irradiadas, devendo os consulentes endereçar suas perguntas a esta folha. 

Dadas as raras qualidades de cultura e de intelligencia, que distinguem o 
autor, e que asseguram tão largo e completo exlto ás "Radio Consultas", o LEGIO-, 
NARIO sente vivo prazerem assegurar por esta forma a continuidade da secção.· 

to: elles não andaram nos meus preceitos e 
rejeitaram os meus Juizos, observando os 
quaes viverá o homem por ellcs e violaram In
teiramente os meus sabbados; disse eu pois 
que derramaria o meu furor sobre elles · no 
deserto e que os consumiria. (14. E eu o fiz 
por gloria do nieu nome para que elle não fi. 
ca:;se desacreditado diante das gentes, das 
quaes eu os fiz sahir á vista dellas). 

Nos Evangelhos de São Matheus, Jesus 
nos diz: "Não cuideis que vim destruir a Lei 
ou os Prophetas, não vim destruir, mas cum· 
prlr. 18. Porque em verdade vos digo que atê 
passarem o céu e a terra, nem um iota nem 
um apíce desaparecerá da Lei, sem que tudo 
se cumpra. 19. Aquelle pois que omitir um des
tes minimos Mandamentos e que tal ensinar 
aos homens, será chamado mlnimo no reino 
dos céus; mas o que aguardar e os ensinar, 
este se chamar·á grande no reino dos céus. 

Jesus chama-nos novamenb a attanção, • 
condemnando-nos em Mt. 16; 6-9: "E assim 
an!llastes o mandamento de Deus por causa 
de vossa tradição. 7. H ipocr.itas, bem 'Jrophe
tizou çle vós Isa ias, dizendo: 8, Este povo me 
honra com os labios mas o seu coração está 
longe de mím. 9. E me rendem um culto vão, 
ensinando doutrinas .!I mandamentos dt' ho. 
rne111l,"· 

\ 

~m São Lucas 23, 54-56: vemos que Maria 
Mãe de Jesus tambem obedeceu a Lei de Deus 
até a morte de seu Filho. 

éomo pois V. Revma. me explica estas 
lncoerencias, quando Jesus diz em Mt. 24, 35: 
''0 céu e a terra passarão, mas as minhas pa
lavras não hão de passar. 

Deus de·u a Lei, Jesus não veio mudai-a. 
Sua Mãe observou-a. Jesus chamou de hypo
critas em S. Matheus, 15, 9-9, confirmando o 
que disse !saias, 29, 13 em sua prophecia, 

Qual é a resposta que V. Revma. ,Joderá 
me dar, sendo como são as santas Escriptu
ras, o Livro por execellencia, a palavra de 
Deus, a Verdade? Estaremos certas em guar
dar outros dias que não nos é autorizado ( ! ) 
por Deus e nem pelo filho Jesus? (M. 
H., -- São Pau1o;. .. .... 

REJSP. - Agradedendo-lhe, Exma. Con
sulente, o interesse por estas nossas Radio
Respostas sobre Religião, interess-e mostrado 
por esta substanciosa Pergunta que nos en
viou, pass;i,mos immcdiatamente a sati-;fazcr 
ás suas interrogações. 

Iremos porém, passo a J}'.\ssv. 

Em 1.0 lugar ·é bem verdade que :'.faria 
Santíssima observou a Lei Mosaica até a pro
mulgação evid$ntemente. da Lei Nova tra.zid~ 

por Christo, Deus e Bo:-.;cui. liras, quero ob
servar-lhe que o texto escri!)turistico de São 
Lucas que citou nada provaria neste sentido. 
Diz elle assim: "jEra então o dia de Parasce-. 
ve e já la começar o sabbado. 53. J,.s mulheres 
que tinham vindo com Jesus desde Galileia, 
seguindo a São José (de Arimathea), viram 
o sepulchro e como havia sido posto .. 1elle o 
corpo de Jesus. 56. E voltando, prepararam 
aromas e balsamos; repousaram no sabbado, 
em observancla do mandamento." Lc. 24, 54-
56). Que Maria tenha ,guardado este sabbado, 
não duvidamos. Todas as mulheres que na
quelles dias haibtavam,- Jerusalem o terão 
tambem guardado. Mas Maria Santiss!ma não 
pode incluir-se no nu-mero daquellas "'.nulhe
res, que ainda qu-erendo prestar uma ultima 
homenagem ao seu Divino Mestre indo ungir
lhe 

1
o corpo, não deixaram menos, por isto de 

deshonrar-Llhe e desacreditar-Lhe a palavra 
dada que resuscitaria d-epois de 3 dias. Mari<1. 
Santisslma, pelo contrario, certa da resurrei
ção de seu Divino Filho, não pensou abso1u
ta:mente em ungir-Lhe mais cuidadosamente 
o corpo, mas esperou em casa a apparição e 
a visita delie. 

Em 2. 0 lugar, si concedessemos e desse
mos de barato que só estes textos citados pe
guir-se-ia urna coisa bem curiosa. Só teriam 
a verdadeira Religião, só seriam verdadeiros 
Christãos. . . os Judeus e os Adventistas do 
setimo dia, aos quaes, quero suppôr, 1Tixma. 
Consulente, que pertença~. Só os Judeus, de 
facto, e os Adventistas do Setimo Dia ou 
qualquer outra Seita de a.inda menor impor
tancia, são os qne actualmerite, no mundo to
do, ohservam o descanso do sahbado. Os Ca.
tholicos os Protestantes e os Orthodoxos ob
~ervam o Domingo; os l'vlussulmanos a G.o. 
Feira e alguns povos de Afrlca a 3.ª Feira, 

F1sta consequene!a absurda de termo~ (Jtllê 
consi<!crar só os Advenfü,tas e os Judeus co
rno verdadeiros Christãos, leva-nos natmí-al
mente. a procurar urna solução mais cond"!T.i:in
te ao bom-senso commum. De feito, si bif)m 

JC9~uç.J!l!,,;~1:~ 

' 



LEGTONARIO São Pau-lo, 10 de Março de n,40 

DIRf.l'ID 

Comprar tudo que sua apresentaçcto exige 
e oferecer á sua família um conforto útil, 
mediante suaves prestações mensáis. Assim 
como V.S. se orgulha de seu nome, orgulhe-se 
de possuir um CARNET CREDIARIO. 

NoJ.lSqs seç.çQes: Novidades • Camisaria • 
Perrumaria • Secção de Senhoras • Crean
ças • Calçado • Alfaiataria e Crediário 
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Radto· Consuitas 
t~nclus:io aa · pa,g. ánrertorf;'" 

córisiderarmos os textos citados veremos para 
logo que elles estão mal ci.tados e ·.não são 
os unicos que existem sobr~ o caso em contro
.versia. 

Estão mal citados os do Antigo Testamen• 
to visto como j.á vivemos no Novo Testa
mento. Parece pouco, mas é tado, Exma. Con
sulente. É de facto, um vezo constante dos 
adversarias do Catholicismo pedir conta a elle 
de determinações e prescripções com as quaes 
nada, absolutamente, tem elle que ~r. Ju
daísmo é uma coisa e Christianismo é outra. 
O primeiro não é sinão uma parte desse rio 
da Revelação Divina que, tendo sua origelh 
no Eden, continuou a correr até a urtima pha
se desta mesma Revelação, que é o Christia
nismo, fundado pelo pr.oprio Deus feito Ho· 
m-em, Christo Jesus. Elle m~mo confirmou 
isto, quando disse com as palavras citadas 
pela Exma. Consulente: "Ouk êlthon lrntaly
sai, alla plêrosai: Non veni sólvere, sed adim
plere: Não vim destruir, abolir a Lei dos Pro
phetas, m«s -enchel-a completamente, enchel
a. -até em cima, cumprila perfeitamente, aper
feiçoal-a numa palvra." E que seja este e não 
outro, o sentido destas palavras de J-esus, El
le o mostra immediatamente no mesmo Capi
tulo~ "20, Porque eu vos digo que si a vossa 
justiça não for maior e mais perfeita que a 
dos Escribas e dos PhariEeus, não entrareis 
no rei-no dos Céus." 

Notemos aqui que os Escribas e os Pha
riseus pretendiam ser os mais fieis observa
dores da Lei Mosaica. É que o Christianismo 
de facto, pede aos seus adeptos, muito maior 
Jlerfeição que o Judaismo aos proprios. E si
não continuemos a ouvir o Divino Salvador: 
ta Exma. Consulente existissem sobre o caso 
e se concedessemos e tambem dessemas de 
barato que só a Bíblia é a Regra de Fé, se
"Tendes ouvido que foi dito aos Antigos: Não 
matarás. Pois eu vos digo de não vos trardes 
contra vosso irmão. Ouvistes que se disse aos 
Antigos: Não adulterarás. Eu porém vos digo 
que todo aquelle que olhar para uma mulher 
cubiçando-a, já pecou em seu coração". E as
sim de seguida, umas quatro ou cinco vezes 
mais, põe Jesus em confronto a Lei Judaica 
e aquella que viera Elle em pessoa instituir. 
"0uvist-es que foi dito aos Antigos. . . Eu po
rém vos digo: "Só um louco ou. . . um Deus, 
poderia f~zer tal coisa. 

Quanto ao ponto que nos occupa esnecial
mente, o descanso sabbatico, temos uma phra
se que parece ter passado até agora desaper-

;eoide. aos A«ventistas do Setimo Dia. É el!a 
de São Marcos, 2, 28: "Disse-lhes ainda Jesus 
(aos Phariseus que se escandaHsavam de, na 
op.pinião delles, Jesus e os Apostolas não ob
servarem o sabbado): O sabbado foi feito por 
causa do homem, e não o homem por causa 
ão sabbado. 28. Fortanto o Filho do Homem 
(isto é o Mess-ias, isto é Jesus) é Senhor tam
bem do sabba.do. De feito, este preceito sab
batico como todos os outros preceitos positi
vos do Antigo Testamento foram abrogados 
no Novo TestameRto. O sol supre a luz da. Lua 
e das Estrella:s. Quanto agora ao tempo da 
substitu-i-i;ão do Sabbado J,udaico pelo Domin
go Christã-0, é do tempo Apostolico. É o que 
se ded-uz-·dos Aetos dos Apostoles, XX, 7; da 
I Co XVI, 2 e do Apoe. I, 10. Si consultarmos 
a tradiçãó vemos lgnacio de Antiochia escre
vend-0 aos Ma,gnesianos, 3: "Si alguns se con
verter-em do J.u{laismo á nossa Religião, não 
devem observar a festa do sabbado, mas '·ka
oo. kyriaken zõntes", vi-vendo segundo a festa 
do Senhor". Na epistola do Pseudo-Bernabé. 
escripta no fim do 1.0 ou nos principias do 
2.0 seculo: "Por isto celebramos com alegria 
o oitavo dia, no qual Jesus Christo resusci
tou dos mortos." O mesmo dizem Justino, Ter
tuliano, et-c. 

Vamos concluir esta Respostar.Radiopho
nica. com uma simples observação. No livro 
do Exodo, que me foi citado 2 vezes, ha tam
bém outros capitulas e versiculos que, me ex
tranha não serem lidos e applicados pelos 
Protestantes, que todos proclamam, serem as 
"Santa Escripturas", o Livro por- excellencia 
a Palavra de Deus, a verdade mesma". não só 
mas as tem como regra unica de Fé. Assim, 
abrindo ao acaso o Exodo, 2 Capitulas antes 
do citado pela Exma. Consulente, encontro 
no Capitulo 29, 38 e seg.: "Isto, é o qu-e deves 
fazer sobre o altar. Dois cordeiros de um an
no todos os dias successivamente. 39. Um cor
deiro de manhã e outro de tarde. 40. Com um 
cordeiro uma decima parte de flor de farinha 
amassada . com azeite de azeitonas pesadas. 
que seja a. quarta parte de um hin, e vinho da 
mesma quantidade para as libações. 41. Offe
recerás de tarde o segundo cordeiro com as 
mesmas cerimonias que a oblação da ma
nhã!. . . 42. Este é o sacri:ficio que com um 
cu-lto continuado pelas vossas gerações se de
ve offerecer ao Senhor etc." 

Uma só pergunta, agora, Exma. Consu
lente. Fazem-se no Protestantismo estes sa
crifícios que, no entanto, no dizer das Santas 
Escripturas, com um culto continuado pelas 
gerações, devem ser offerecidos ao Senhor? 

l~--n~. nci~--t;;;;,- I ra~·~;··~~~õii~--~~----~~~~~i--~l 
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Telephone 2-7111 t f 
-· " .. "' " ,,,.. Í · · NÃO PERCA 1.'EMPO. ENTREGUE. A Í 

Compro Our<> 
para. entregar directa.mente 
ao Ba.nco do BrasH, joi.as, 
moedas de prata, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
dO dia. Consultem nossos 
preços. R'tla 3 de Dezembro, 
S'l, sobreloja, sala n.o 4 
São Paulo. 
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f E::;tabelecido ha 10 annos com escriptorio á Rua t 
i São Bento, 290 - 6.0 

- sala 14. Telephones l 
1 2-737 4 e 3-5544 • f 
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: Governo Archidiocesano 
,(Conclução da 3-.ª pag.;r • dirigentes e assoc1aclos ao COP dade, disse que os circuli!!tas 

, 'e seus Nueleos afim de qu~; para conseguir a realização \ 
vo Assistente Ecclesiastico d.3 obedientes e disciplinados, sob do s-eu ideal, devem proceder; 
Circulo Operaria Paulistano, a direcção competente de sua do mesmo modo. ·· 
Revmo. Padre Jeronymo Ver- Revma. trabalhem com enthu- Evitar a lucta, as discussões 
m-in. siasmo e sempre unidos, para acaloradas, procurando attra• 

Cantado o Hymno dos Op.e- o desenvolvimento material, e hir os companheiros de traba, 
r-arios Brasileiros, o Revmo. principalmente espiritual d a lho para o gremio do Circulo, 
Conego Paulo R. Loureiro, pro- obra circulista em São Paulo. com um trato amigave1, pres• 
cedeu ~ leitura da provisão E em seguida o Sr. Arcebis- tando-lhes pequenos serviços, e 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arce- po deu provisão ao novo A. E. edificando-os com bons -exem· 
i bispo Metro-politano, nomean- A seguir O Revmo. Pe. Jero- pios de catholicismo pratico. E 
.'do o Revmo. Pe. Jeronymo ·riymo Vermin, agradecendo as rezar pela conversão dos ope. 
Vermin Assistente Ecclesiasti- palavras eloginosas do Revmo. rarios afastados da Igreja. 
co do COP. E a seg~ir~ põe em Oonego Loureiro, profferiu bel- Somente assim, exercendo o
relevo o zelo e a apt1dao desse la e attrah-ent allocução d _ apostolado operaria revestidos 
dist~cto membro da C~ngre- l lineando O mo~o pratico ~ e~- pela carida<le christã comre
gaçao do Sagrado Caraça-o de fioiente pelo qual procuraná guir.ão os r e s u 1 t a d o s alme• 
Jesus ao cargo pa'.a O qua,l d.ar o melhor desempenho pos- ja<los. 1 

fora nomeado, concite.ndo aos sivel á ardua tarefa qu-e lhe Todos os oradores foram: ca~' =============- :foi eonfiada pelo Exmo Revmo. lorosamente applaudi<ios, sen-

H I 
Arc-ebispo Metropolitano. Isto do a sessão encerrada com 0 

. nt1'c1' ~s rlfl nter1'o·r porque a questão social catho- Hymno Nacional, canoo.do pe-
: . Ü . U UU . . liea está suffieientemente es- ·-los presentei:,. 

1
-. 

·tudada, sendo imprescindível 
----. -agora passemos· das paJ.a·vras 

á a~ão, e dos pianos á-s r-eali-
TUNDIAH'Y: '· zações c a p-a z e-s de ioopirar 

,con.fiança aos operarios· 'e at-
(Do nosso correspandente) :trahíl-os ao nosso gremio. 

Visita do Exmo. e Revmo. Sr. O sr. Porfi:rio Prado, ein\ n:o-
Aroebispo Metropolita.no - Jun• 
diahy teve a honra de hospedar, _me <la C~P e de seus Nucl~os, 

·. 
1 

d' s Exci·a agradeceu o gesto magnammo 
por a guns ias, · · d E R s A 
Revma. o Sr. D. José Gaspar de ·. "<; xmo. e ~mo. r. rce-
Affonseca e Silva, Arcebispo Me-,·-b1-spo Metropo!It~no, nomean
tropolitano de s. Paulo. s. Excia. d? para S€U ass'lS~nte ecale
Revma., recebido e acompanha- siaSUco sacerdote tão operoso 
do por gra,ncte massa popular, e. conhecedor da qu-estao so
que assim lhe prestava suas fi. mal, como é o. Revmo. ·Pe. Je
llaes homenagens, V'isitou os vi- ronymo Vermu1;,. assegurando 
nhedos municipaes, uma das que_ tooos os ~ingentes -e a~
princlpaes actividades do munlci- soci~dos do Circulo OJ?_erano 
pio. Dia 5, celebrou s. Excia. Pauhstano se . -empenharao . em 
Revma. Missa Pontifical reali- trabalhar, umdos e obed1en
zando-se á tarde o com~omisso -tes á voz do seu sabi:o guia, 
dos novós membros da J. o. c. O procurando attingir o mesmo 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, grau de desenvolvimento dos 
qÚe aqui chegara dia 2 de Mar- Circi:los Operarias co-i.rmãos 
ço, regressou para s. Paulo dia 5. de Sao Paulo e d-e outros Es-

Aproveitando a estada 00 s. tados do Brasil, que· ca~inham 
Excla: Revma. em Jundiahy, foi n~ vanguarda do movimento 
inaugurado o salão parochial, CirculiSta. 
onde foram cdlocados os retra- Terminou externaiHiO a gra
tos de s. Excia. Revroa. e do · tidão dos dirigentes e associa
Revmo. Pe. Arthur Ricci, Deca- d o s d o C O P. para com o 
no e Vigario da parochia de N. ·!levmo. Pe. José do Amaral 
s. do Desterro. Gar-m.ano, pela dedicação com 

Pela riassagl:lm do 1.0 anni;f 
versaria da ascenção do Sant<f 
Padre Pio XII ao Summo Pon-' 
tificado e do natalicio de sua: 
Santid(l.de, o Exmo. Sr. Arcé• 
bispo Metropolitano enviou . o 
·seguinte telegramma ao Exmo. 
Cardeal Secretario de Estadp:1 

"CARDINAL MAGLIONE _.:...; 
CITTÃ DEL VATICANO. 

DE UTR.ttQUE HODIERNA: 
FAUSTITAT-E P A ULOPOLI• 
TAN] CHRISTIFIDELIS, AR-, 
CHIRPISCOPO PROEEUNTm 
ATQUE CLERO, PATRI BEA
T I S SIM O.,. VEHEMENTER 
GRATULANTUR SIMULQUE 
VOTIS OMINANTUR UT SE· 
ROS IN ANNO S SUMMUM 
PONTIFICEM DEUS SOSPI• 
TARE BENIGNE VELIT. 

JOSEPHUS - ARCHIEPIS• 
COPUS.". 

Sua Santidade assim res
pondeu: 

"ARCHIEPIS-CO P U S A F• 
FONSECA - SÃO PAULO. 

AUGUSTUS PONTIFEX 
PERGRATA OMINA EFFUSA 
BENEDICTIONE REPENDr 

CAR. MAGLIONE,'! " 

CHRISMA 
Retiro _ Os congregados Ma- que durante um anno,sem me- j 

ria.nos compareceram em grande dir sac:ificios exerc~u ~ cargo [ No proximo domingo, dia ló,. 
numero ao retiro reaJizado du- _de assiStente ecclesiastico do 'I ás 14 horas, hayerá ., Chrisnra 
rante os dias de Carnaval. Este COP. . . ne,s Igrejas Matrizes· de N. Se
anno, o numero dos que toma- O sr. LUIZ Mazarella, dele- lonhora · Auxiliadora do Báirro 
ram parte no retiro excedeu a -gado do Nucleo d-e Sant'Anna, 1 da Luz e de São Raphael. · 
toda expectativa. Foi mais uma p r o f e r i u uma saudação ao 
prova do progresso espiritual dos 

I 
Revmo. Pe. Jeronymo Vermin, * No domingo passado, dia.

Congregados Marianos jundia- f-ormulando votos afim de que 3 de Março, S. Excia. Revma.: 
hyenses. Deus abençoe os seus traba- o Sr. Arcebispo Metropolitano, 

Vocações - Graças ao influxo lhos e seja longa a sua perma- ordenou, ás 7½ horas, na Ca• 
mariano, tem augmentado o nu- nencia na direcção do Circulo pelle. do Seminario Central do 
mero de vocações religiosas em O p e r a r i o Paulistano e seus Ypiranga, varios diaconos e 
nossa paroch!a. Assim, mais tres Nucleos. sub-diaconos. 
congre~ados acabam de tomar a Terminou despedindo-se ao A's 10 horas do mesmo dia, 
resoluçao. de se torna:en:1 saoo_r- antigo assistente ecclesiastico, S. Excia. R-evma. assistiu pon
dotes: ~u~ Antonio. 0;1ve1ra, Mil- . Revmo. Pe. José do Amaral I tificalmente na Cathedral Pro
ton, Zotm1 e Antomo Ponzeto. Germano, qu-e tanto trabalhou viso ria, a Missa do Cabido. Me• 

E mais u~ dos fructos do em prol da Obra Circulista. tropolioo.no. 
trabal~o realizado pelas Co~- 0 Revmo. Pe. Pedro Balint, A's .2 1 h oras, s .. Excia,, 
~regaçoes Marianas, e dos mais Revma. :embarcou no "Cruzei• 
importantes. em nome do Circulo Opere.rio do Sul" com destino a .:Rio de 

do Ypiranga, felicitou o novo 

SERRA NEGRA, 

Estando a passeio nessa estan
cia paulista, o director desta fo
lha e mais alguns redactores do 

. LEGIONARIO foram convidados 
para tom.ar parte em uma reu
nião da Congregação Mariana lo
cal, pelo Revmo. Pe. Machado, 
director da Congregação e paro
cho de Serra Negra. Puderam, 
assim, observar o extraord!nario 
fervor e piedade dos Congrega
dos Marianos e o zelo incansa
vel do seu director. 

Aliás, é este sector apenas um 
indice da piedade do povo dessa 
cidade, tão bem orientado pelo 
Revmo. Pe. Camargo. 

CA:CHOEIRA 

assistente ecclesiastico do Janeiro. 
COP, promettendo c o o p e r ar Dia 4, ás 9 horas,· deirembar.;, 

que de S. Excià; 'Revma'. · .d., 
com S. R-evma. afim qe que Sr. Arcebispo no Rio. de Ja~
todos o~ Circulas Operarias neiro. L O g O após, S. Excia. 1 
de São Paulo, não obstante R-evma. esteve no Palacio da a autonomia de que gozam, 
trabalhem unidos e nortee.dos Nunciatura, e:in · visita ao Sr. 

Nun · A t r pelo mesmo ideal, de propor- _cio pos O ICo. 
cionar ás classes operarias O D~a 5, ás 7½. h_o.ra s, f-1. 
maximo de bem estar a que E~c1a. Revma. ass1stm a Santa 
tem direito, e por esse meio j M1ss~ celebrad~ na C~pella da 
conseguir a sua rechristiani- Nun_ciatura. Apos a i\ihssa, .Sua 
zação e conquistai-as ao rei- Exeia. Revma. Sr. D. José Gas
nado pacifico de N. S. Jesus par de Affon~eca e Silva, :e: 
Christo. rebeu das mao~ de D._ ~~01s1 

· Masella o Falho Arc-hrep1sco• 
O Revmo. Pe. José do Ama- pal. 

ral Germano, agradecendo as No dia 6, S. Excia Revma. 
referencias feitas _aos seus tra- o Sr. Àrcebispo Metropqiitano 
balhos, como assistente eccl-e- esteve em visioo. á s. Excia, 
que continuará a dedicar-se á I R e v m a. o Sr. D. Sebastião 
Ob_ra Cü:culista, em sua Paro- Leme da SiI-veira Cintra, Car-, 
chia, pois a reconhece como deal Arcebispo do Rio de J~" 

Congregação Mariana - Inau- ª mais importante e necessa- neiro. ... 
gurou sua séde dia 3 de Março, ria nos tempos actua-es, para Neste mesmo dia· S. Excia
com diversas solemnidades, a ª expansão da! Igreja entre Revma. o Sr. ArcebÍspo Metro: 
Congregação Mariana loc.al. A's 9 as classes populares. • politano retribuiu varias vi-
horas, foi celebrada Missa com Por ultimo, falou o Revmo. sitas que lhe foram f-eitas em 
Communhão Geral dos Congrega- Conego Paulo R. Loureiro, elo- São Paulo, pelas altas ·antori
dol!. A' tarde, realizou-se a ben- giando a dedicação e zelosa dadei:: da Republica- e pelo Sr. 
ção solemne da Imagem de Nos- actuação do Revmo. Pe. José Embaixador do ChiÍe junto ·ao 
sa, Senhora das Dores, Padroei- do Amaral Germano, durante governo brasileiro. 
ra da Congregação. Foi, então, a o tempo que exerceu o cargo No dia 7, ás 21 horas, pelo 
Imagem levada em procissão' até de assistente eccl-esiastico do ••cruzeiro do Sulª', regresso de 
a séde, realizando-se então a COP. R-elatando o exemplo de S. Excia. Revma. 
benção do predio. Installsda a um velho paro'cho , de Pariz No dia 8, ás 9 horas, d-esem• 
sessão comm.emorativa, pronun- que, t e n d o os communistas barcou na "gare" do Norte. 
c:iou brilhante conferencia o con- maculado as paredes de sua H o n te m, dia 9, S. Excia. 
grega.do mariano, Dr. Antonio igreja, nellas pintando a foice Revma. c o n f e riu as Ordens 
Egydio, juiz de Direito de Que- Maiores na Capella. do Smnina
luz. Discursaram a segutr, o p1;e- e o martello, em vez de irri- rio Centràl do Ypiranga, ás 
sidente da Federação das e. M. oo.r-se ou protestar, calmamen- 8 horas. 
de TauJ:iáté, e o representante de t'e tomou do turibulo um pe- A's 20½ horas, S. Excia .. 
S. Excia. Revma. o Sr. Bispo daço de carvão, e sobre aquel- Revma. esteve present,e á ce• 
Diocesano. Terminaram, assim, as -..<=onin de entrega d d"plo -les symbolos de mol'te e wo- .,,.,. = · e 1 • 
sdlemnidades indicativas de mais mas, ,da tu~ma de 19-39, da 
uma conquista d.a, Congregação lencia, traçara lima cruz, 0 Escola de Serviço Social, rea-, 
l'®.:ºªll1!!:.~.l,. • ~.m.blema~,UJ:md~-®.~.} li~® ~~L .. ~nadi\, . , 

' 
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Critica Clnematogran, hi_ca da A.J.C. E'' A N GEL H 0 

»" JESUS DEUS·' -Orientaçao mora, dos espectacuJos 
Este evangelho ~ 

um erro _judiciarlo, dando mar- INTERMEZZO - Uina Historia um trecho de uma LUCIANO SERRA PILOTO 
gem ao enredo de um filme. A de Amor (Da U. A., com Leslie discussão acalorada 
victima de processo injusto con- P:oward e lngrid Bergman) - travada entre oe 
segue evadir-se duas veres de, Um violinista de nomeada aban- maioraes do judaís• 
uma penitenciaria agrícola, im- dona a esposa e filhos para vi- mo e Jesus em Jern
pulsionado pelo tratamento cruel ver com uma jovem professora salem. _ No meio 
e pelo desespero em que se en- de musica. Ambos, entretanto, do odio e irritação 
contravam a mufuer e filho. Não reconhecendo o erro que prati-

DOMINGO DA PAIXÃO. s u a lfoVelà:ção. S·t' 
conhecessem b e--m
sua doutr-lna, sa;be,,,: 
riam que Ab'rahãio:\ 
;G é Pae dos Cren.i· 
teS' e fuJ:\dador de' 
um grande povo, em,· 
viTtude daqueHe seu -
predestinado d -e S• 

cendente que have• 
ria de remir todo o 
Genero Humano. A 
este seu filho, por 
isso, eiie, como to• 
dos os que faziam 
parte de seu povo, 
era inferior, estava 
s u j e i t o. Por isso, 
quando s-ua a 1 ma, 
qu,e se encontrava 
no Limbo, viu, por 
permissão d-iv:ina, o 
appa-reeimento d Cl: 

(Da. Italfilme, com Amedeo Naz
zari e Germana Paolieri) - A 
tentativa de um vôo transatlan-

São João, VI 1,1, 46-59 

Naquene tempo, disse Jesus aos Júdeus: tico e um combate entre tropas 
italianas e abyssinias são os mo
mentos mais emocionantes des
ta pellicula. Uma desintell-igen
cia conjugal é tratada com d-is
crecção. Algumas scenas da luc
ta entre os peninsulares e os na
tivos do paiz conquistado tornam 
o filme desaconselhavel aos me
nores. - Cotação: Acceita vel, 

fosse a inictativa da victlma, e o cam, rompem a umao illicita, que pululam das pa
criminoso teria freado impune. voltando e'He para o convivio da lavras dos Judeus, 

calma, segura e· Ora, isto poderá indu2lir muita familia. Si o ambiente de sym-

Quem de vós me convencerá de peccado? Si vos 
digo a verdade, porque não ,me acreditaes? Aquel
le que é de Deus, ouve a palavra de De-us. Res
ponderam-lhe os Judeus: Bem dizemos nós q-ue 
és samaritano e possesso do demonio. Respondeu 
Jesus: Não sou possesso do demonio, mas honro 
ao meu Pae, e vós me deshonraes. Eu não pro• 
curo a minha gloria; outro ha de procurai-a e 
tazer justiça. Em verdade, em verdade vos digo - ' 
aquelle que guarda a minha palavra, não ha de 
ver a morte eterna. Disseram-lhe os Judeus: Ago· 
ra vemos bem que és um endemoninhado. Abra
hão morreu, e os Prophetas tambem; e tu dizes -
aquelle que gJardar a minha palavra não provará 
a morte eternamente. Porve11tura és tu maior do 
que nosso Pae Abrahãó que morreu? e do que os 

Prophetas que tambem morreram'? Quem te in
cucas ou pretendes ser? Respond~u Jesus: Si eu 
glorifico a mim mesmo, a minh:a gl-oria não é 
nada. E' meu Pae que me glorifica; àquétle que 
dizeis que é vosso Deus, e entrefanto não o co
nheceis. Eu, porém, o conheço, e !Í,i, disser que náo 
o conheço, serei mentiroso como; vós. Mas eu o 
conheço e guardo a sua palavra .. , Abrahão, vosso 
pae, desejou ardentemente ver o meu dia; elle 
o viu e se alegrou. Mas os Judeµs lhe responde
ram: Ainda não, tens cincoentai annos, e viste 
Abrahão? Jesus lhes disse: Em _verdade, em ver- -
dade vos digo - antes que Al;>rahão fosse feito, 
eu sou. Então pegaram os Judeus em pedras para 
lh'as atirarem; mas Jesus escondeu0 se e sahiu 
do Templo. 

1tranquiiknnen te engente a querer fazer justiça com pathia em que apparece o ro-

menos para crianças. 

as proprias mãos, o que é inac- mance illicito, personalizado pe- sina Jesus verdades 
ceitavel.. Reprovavel tambem é a los principacs interpretes, póde fundam:entaes acer
apresentação dos methodos ap- ser de effeito perigoso, por ou- ca de sua pessoa, e 
plicados para a evasão da peni- tro lado as circumstancias que exprobou com ener

ESCRAVO DE UM ERRO (Da tenciaria. Não é um filme re- e n v o I vem o arrependimento, 1 gia, a cegueira in
Metro, com Edward G. Robinsan commendavel aos menores. - constituem uma lição mera!. Os vejosa áe seus pa
e Ruth Hussey) - N{)vamente Cotação: Acceitavel para adultos. adultos acostumados aos espec- tricios. - A doutri-

tfiMlíbihií-tii&+-4?fHH @\iiiííiili)i'V,, taculos saberão ver uma coisa e I na de Jesus eleve 
,~ 1 outra, tirando deste filme uma ser acceJLa porque 

NO ESTADO do ESPIRITQ lição proveitosa. Não se reco_?l- não é a ae um ra-
- menda aos menores. - Cotaçao: billo v ui g ar, mas 

Messias, exultou de: 
alegri<t, emq:uanto o 
-Orgulho õe seu PO• 

SANTO Bom pa1•a adulto!&. v e m authenticada 
- , com o testemunho 

~ 

Aos 7 4 annos de idade, curada pela ,} 
HOLL~WOOD EM DESFILE I do Pae Ceieste que 

(Cem Alrce Faye e Don Ameche) . . gi T 
- O thcma centra;! do filme é O Jlll~a e _ on 1ca. 
a apresent~çíi,o das actividades Por 1 s s O - aquellcs 

vo, recu,,ava-se a ver 
rnu Salvado-r no 
Filho de um ca-rp-in• 
teiTo. - J e s u s é, 

.. Galeno2al '' 

mmo. Snr. Depositario do Galenogal. 
Pelotas Rio Grande do Sul. 
Cordeaes sau<iaçõea. 

Tenho a honra de participar a V. S. qtie mmna mu
lher, com 74 annos de idade, soffria de Syphilis ha mais 
de 15 annos, e rebentou uma fedda na perna, que ia 
tomando desde o peito do pé até o joelho, já estava na 
cama, 8 mezes, sem esperan<;a alguma de ficar boa, ap-e· 
zar de ter toma-do infinioo.de de remedios. Lembrei-me 
do seu poderoso preparado "GALENOGAL" -e pegou a 
tomar sem alivio. Quando completou a quinta duzia 
ficou radicalmente cumd-a, e assim venho por este meio 
dar-lhe meus sinceros agradecimentos pela sua d-escober
ta do "GALENOGAL", que abaixo de DEUS curou a mi
nha dedicada companheira de tantos annos. Por' ser 
verdade assigno este attestado, com as duas test-emunhas 
presentes e com as firmas reconhecidas pelo Escrivão 
deste 2.0 districto. 

0 

Piratiny, 2.0 districto - Estado do E. Santo. 

Como testemunhas: 
Simplicio Alves Pereira 

Francisco Luiz Hin::: 
-Henrique Teixeira Guedes 

•Reconheço verdadeiras as tres assignaturas supras, 
dO'tl fé. Em testemunho da verdade. Segundo destricto 
de Piratiny.~ 

(Assignado) 

O "GALENOGAL", 
por um JURY como -
encontra-se em todas as 
blicas Sul-Americanas. 

N. 33 Apsl(L 

Lourival Alves Pereira 

Escrivão Districtal 

UNICO depurativo, cla'!lsif!cado 
PREPARADO SCIENTIFICO -

Pharmacias do Brasil e Repu-

LI., D. N. s. P. N. 963 

r de um direct-or de studios, acom- q u ~ ª ouvi:em e 
l panrumdo a evolução da arte ci- praticarem nao co-
~ nematographica. Certas scenas lherá -ª morte eteriq do enredo poderiam ser dispen- \ na; nao ~ morte do 
~1 sadas, apesar da gravidade ser I corpo que é a se-

~

} attenuada pela rapidez com que l paração natural das 
passam. - Cotação: Acceitav1:l., Partes que com-

:, põefn o ilomem, mas 
~ CHERI-BIBI (Da Fox) a morte q u e é a 

Filme baseado nQ bastante co- privaç1lo d e D-eu s 
nhecido thema das prisões de por toda a eternidade. - Este i;entido espi
desterro na Guyana Franceza. ritual das palavras do Divino Mestre, os Ju
Muit-os panoramas e até mesmo deus não quizeram comprehender, pois de
muttos pormenores nada têm de , scjavam apanhai-o -em falta que justificasse 
novidade. Considerando algumas I uma condemnação; e a occasião po,receu-lhes 
scenas de assassinatos e outras I propicio. - Para o Judeu, Abrahão era um 
de revolta e panico, 0 filme só· nome sagrado. Seria quasi blasphemo aquelle 
poderá ser visto por adultos. - 1 que o menosprezass-e, ou lhe diminuísse o 
Cotação: Acceitavel para adultos.: conceito. Ora, Abrahão morrera, e_ todos os 

HOMEM PRATICO (Da Pa- 1 propheoos, bem como quantos ouviram s_uas 
ramount, com William Boyd) _ pal".1-vras; e_ vem agora Jesus a ~recomzar 
Filme de banditismo: luctas, a 1mmortahdade para quem segmr a sua 
mort-es, tiroteios etc. P:)lo gene- doutrina: "Acaso és maior que nosso Pa-e 
ro, não convem a crianças e 
adolescentes. - Cotação: Accei
tavel para adultos. 

Abmhão? Quem te inculcas? - Conhecendo 
hem a perfidia de seus adversarias não teme 
Jesus na sua resposta· salientar a ignorancia 
dos Judeus ac-erca da propria Religião Mo

-pois, realmente su• 
perio1' a Abrahão. A 

_'natureza desta su-· 
perioridadB é dada 
nas ultimas p a I a• 
v r as do Salva<lor.
naquelias que leva-
ram a irritação dos 
j u d e u s a o auge::, 

"Antes que Abrahão fosse feito, eu sou".º 
A sup·erioridade de Jesus não é, pois, a que,, 
ha de prophetas a prophetas, segundo a im• 
vortancia maior ou menor da missão, mas 
é a superioridade que ha entre o que sempre 
existiu e o que foi feito um dia é a distan
cia infinita que ha entre o Creador e a Crea
tura.,· - Bem _ entenderam os Judeus as res
posta de Jesus, e quizeram lapidal-o como 
blasphemo, pois se fazia Deus. - Não era 
chegada, porém, a hora de Jesus, -e assim 
Elle esquivou-se facilmente. Quando Elle fôr 
preso, ·saberão todos que o foi porque Elle o 
quiz. Não hâvia força humana que pudesse 
ret-el-o. Sübiu ao Calvaria por propria von•
tade. Foi ~vado pelo amor á sua creatura::' 
"Dilexit me et traditit semetipsum pro meit, 
- Amou-me e se entregou por mim. 

CHARLIE CHAN NA ILHA saica. Levados por paixões, que delle,s faziam 
DO THESOURO (Da Fox com nns mentirosos, desconhecem os dogmas de 
Sidney Toler) - O conhecido 1 ========================================:::: 
detective investiga desta, véz os i :+::+:+:~~~;:+::+::+::+::+::+:: :+::<-::+::+::+::+::+::+::+::4'::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+;~;:+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+;:+::+::+::+:~:+::+::+::,;-~:+::+~: 

lw ~ crimes de um pretenso magico. , :~ .. ~ 

1 !:!~ª!e~sa:::;:io;r:n:::;l, c~~-- ! l] A o E m p o r ·1· o To s e a n o E; 
! 1~/ ;~~:~a:et:~:e:dulto;.º-1 g ,. §'. 

PRECISAM-SE DE 13 MU- ! :~ ,~+.~ 
LHERES (Da Ufa-Art, com!(•; M 
Kil'sten Heiberg e Victor Staal) ! ,, (f 
- Garimpeiros num deserto aús-1 :•: B e r t O I U C C ·1 & C ,· a L t d ~ , :+f 
traliano annunciam estar preci- j !!! 1111, il li -· , U • ~ 
sando de mulheres. O casamen- 1 ;+; :~ 
to que reall:11am, todas menos ; :!; ~~ 
uma, é de feição bastante exqui- ! :+; E N X Q V A E S ;+;i 
. hr d d 1 t'd 1 ,+, ... , 

Prosegue a campanha communista 
no Mexico 

sita. P ~ses . e up o se~ 1 o, ;+; ;~ 
dialogos mdel1cados, att1tudes ! ,•: ------ • !l 
critica.veis de varios personagens, ~; P A R A ~· 
constituem uma falta de respei- ;~ , _ . , ~ 

to ao matrimonio e uma lncom- :!: :). 
Cerca de 6.000 hespanhoes tina, nascida da dedicação sin . . e o· . L E G I A E s . . · prehensão do ambiente de fami- ;+; L ;:. 

que se refugiaram no Mexico, guiar dos jesuitas e dos .reis lia. o filme deve ser considera- ,, ~ 
wpós a Victoria de Fmnco, catholicos. 

1 

do portanto, com muitas reser- ;•; ~ 
vieram crear um serio proble- i---=-------------------:-------1 vas. - Cotação: Restricto. ;; :~ 

ma politico, pelo preoccupação FALTA AGU.A.. EM EXHIBIÇÃO ~ Sortimento completo. - Artigos de plena confiança. -- ~ 
de fazer triumphar no Mexico em sua casa? ,+; Sempre os preços mais convenientes. .+, 

os ideaes vermelhos. CAPANGAS DO BARULHO - ;+; :: 
O governo mexicano, entre

tanto, trahindo a tradição ca
tholica dos paizes latino-ame· 
ricanos, burlando o artigo 32.0 

da Constituição Mexicana que 
prohibia qualquer activid:i.de 

pólitica de estrangeiros, auto
rizândo a immediata naturali• 
zação dos hespanhoes no M.e
xico. 

Participando, o governo me
xicano com a propaganda mar-

xista em seu paiz, trahe, não 
só, os cidadãos mexicanos, co· 
mo tambem toda a America La-

E' mais ão- que provavel 
que as canaiizações estejam 
entupiãa~. 

Assim sendo 
TELEPHONE PARA 2-4031 
O systema "HYDROTECH
NICA" evita remoção ou subs
tituição ãe cannos,, estragos 
nas pareáe.s e toda a incon
veniencia, por 1ongas horas, 
da presença ãe encanadores. 
NÃO EMBARAÇA OS SER-

VIÇOS DOMESTICOS 
E' rapido - Commodo -

Barato 
Sociedade "HYDROTECHNI
CA" Limitada. - R. S. Ben
to, 45, 5.c andar, sala 502. 

Telephone 2-4031. 

Acceital'.el para adultos pela Le- •!i '.: 
gião dà Decencia. :~ RUA GENERAL CARNEIRO, 89 ~ 

PROXIMOS FILMES 

CRUEL Ê: O MEU DESTINO -
Acceitavel para adultos pela Le
gião da Decencia. 

RUMO A PARIS, GAROTAS -
Acceitavel para adultos pela Le
gião dá Decencia e Restricto pe
lo "El Pueblo". 

ANDY HARDY ~ O TAL -
Acccitavel pela Legião da De
cencia. 

ADOLESCENCIA - Acceita-
vel pela Legião da Decencia. 

~ ~ 
:+: . . .• . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..-:~~~~ 

NOMEÃDO ASSISTENTE , ECCLESIASTICO 
INSTITUTO DE SERVlÇO SOCIAL 

DO 

be conservar-se Cesar, quiz ser 
(Conc,Jusão da 1. pag.) Deus. 

zação já afastada do ()atholicis- Ninguem pode, realmente, ne-
mo, novas mysticas, as mysticas gar a opposição da mystica ca
totalitarias, pretendendo encher tholica a essa mystica naciona
o vazio das almas sem fé do lista, tributaria do materialis
seculo XX. mo, loucura do mundo, desvir-

E estas novas mysticas vêm tuamento completo do verdadei
oppor-se, evidentemente, a ver- ro patriotismo. 
dadeira mystica: opposição vio-1 O patriotismo verdadeiro não é 
lenta e insuperavel, opposição mystica porque não pretende ser 
entre Deus e Cesar que não sou- religião, não pretende ser orien-

tador da alma e do corpo, não 
absorve, emfim, não é totW!i
tario. E' natural, expontaneo co
mo o amor á familia, ao lar, aos 
lugares queridos. 

O Patriotismo catholico não ê 
mystica totalitaria, não quer 
subordinar o destino do homem 
á. Patria, o são patriotismo é o 
homem que comprehende suas 
obrigações para com a collecti• 
vidade social a que, sem trahir, 
pertence, todavia, seu Senhor, 
nem seus irmãos de outras patrias 
nem sua finalidade ultima, 

SENHORES ALFAIATES 
Casimiras, .Brins, Linhos e A viame.ntos '? .. -. 

SO' .,na A s LB E R T 
Largo São Bento, 40 :~·: São Paulo 

t 
,i,\•·· 
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FRACOS e 
,ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTAOO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE T0NICO 

'Conferencia de In
terventores 

nealizou-se, de 1.0 .. a 6 do cor
rente, a Conferencia dos Inter• 
ventores dos Estados chamados 
eia 3." zona Geo-Economica, com
posta dos Estados de São Paulo, 

- ~-Minas, :fl.io de Janeiro, Espirita 
·santo e Districto Federal. . 

Foram estudadas numerosas 
theses, inclusivé sobre educação 
e saude publica, coordenação de 

: transportes, desappropriação de 
; t.erras e ligação rodovia.ria São 
,·Paulo-Mina.s-Rio-Espiritct ·santo, 
: padronização de producçáo agri
. cola, assistencia technica aos 1-a.-
vi·adores, limites, marinha e 
guerra, encerrando-se os tr:>.ba
lhos dia 6, ás 11 horas, no sa
lão nobre da Prefeitura de Petro
pJli.s. 

Decretos-leis 

ô Presidente da Republica ftll· 
81gnou um decreto-lei permittin
do a ampliação ou modificação 
de suas instaarações pelas em
prezas de energia electrica, des
de que a necessidade ou conv0-
nicncia da medida seja verifi
cada pelo Conselho Nacional de 
Aguas e Energia Electrica. 

As ampfü:.ções ou modificaçõzs 
dependem de decreto referenda-

~~<e~êt"4\MA~'1J~5%·r~;--R;., .. ,Jn.1.,, ... JiS:U.l;&ri.!1~~~o; Bt· ~4-:"2.-.~D?-t~:•M>Vta1í&i§bWl&i.-™1#, A A tW.ailP« 544 g 

centros commerc!acs da Amenca 

I 
f""' l do Sul ,,"' A s·-- I L ,ra impedir a propagação, do con-

Hon~m a Missão emnarcon r,..l, . flicto. _ : s. I::', o P~r·a Pio xn tem r.10-

para os Estados Un"idos, devend,1 · vimentado toda a diplomacia va-

Pa.1:à. , 01 nomeado director dà fà- "I-Iabeas • corpus ti.cana para conseguir encontrar passar po1· Recife e Belem do * p . 
brica de Bom Successo o core. uma solução pacifica e satisfac-

Viagem presi

dencial 

Embarcou sexta-feira para o 
sul a bordo do cruzador "RL:> 
Grande do Sul", o Presidente e.la 
Republica, que vae assistir as 
manobras da 3.ª Região, em São 
Simão, seguindo de Flor!11.nopofü 
para o Rio Grande por via aerea 

Em sua companhia .seg·i:iu o 
Ministro -da Marinha, que deverá 
inaugurar varios me1horament0s 
em Santà Catharina. 

OURO 
Pata o Banco do Brasil, 
Antes de vender seu OURO 
é de seu .proprio interess0 
consulbtr os nossos pr<'ÇO ;, 
A VALIAÇOES GRA TIS. 
Tambem compro prata, den., 
tadure.s e ouro baixo. Vcnde-j 
se ouro para dentistas, 
R SAO BENTO, 549, 1.0 

anel., sala 9 (pr0x. ao 'laq,; 

S. Bento), - SAO PAU.LO 
1 

nel Themistocles Cordeiro de • • toria para o assumpto. S. S. re-
Me1lo. para mar1nhe1rOS cebeu em audiencià, o . Cardeal 

1 

* O navio mineiro .. c.;abedel- Arthur Hinsley, que de Londres 
lo", construido no Arsenal da allemãeS trouxe. o pensamento d·o governo 
Ilha das Cobras, iniciou suas ex- i~glez sobre 8: que

5t
ão. 

periencias sob 
O 

commando do O Pontifice, apesar de não co-
Na secretaria do Supremo Tri- h ffi i 1 t capitão de corveta Edmundo Mu- n ecer o e a men e o pensa-

niz Barreto, bunal Federal deu entrada um mento do governo italiano, pro-
p~ido de "habeas-corpus" im- cura por intermedio de Mons. 

* Foi assignado um decreto al- pet-rado em favor de varias trl- Borgoncin, saber exactamente, 
temndo o quadro suplementar de pulantes dos transatlanticos "Cap quaes são as exigencias italia
Engenharia, que passou a ser Norte" e "Uruguay", que fica- nas. Tambem O sr. Myron Tay
constituido de 3 corone!s, 10 te~ ram retidos em Recife, em vir- lor, embaixador especial de Roos 
nentes-coroneis, 6 majores, 43 ca tude da guerra, e aJ.li presos á sevelt junto á santa Sé, tem 
pitães e 39 nrimeiros tenentes. disposição do consul allemão. desenvolvido grande esforço, no 

O Pão Mixto 
O Ministro da Agricultura, afim 

de que tenha melhor acceitação 
o pão mixto, baixou uma ordem 
de serviço recommendando se
jam tomadas pelo director da 
Fiscalização do Commercio de Fa
!inhas as seguintes providencias: 
a) fiscalização permanente ás 
p?.fü,rias, com o objetivo de ve
rificar o processo usado no fa. 
brico do pão mixto; b) propor 
medidas sobre a suspensão do 
funccionamento das panificações 
que não apresentarem product01 
de boa qualidade, e c) apresen
tar d1aramente ao Serviço de Pu
blicidade Agricola uma relação 
dos estabelecimentos fiscalizados 

Tendo os navios, tempos depois, sentido de encontrar a solução 
recebido ordem de ._partir para satlsfactorla. o sr. Taylor tem 
romper o -bloqueio a!liado, aquel- repetidas vezes conferenciado 
les tripulantes se recusaram a com Mons. Gluseppe Malusardi, 
seguir viagem, o que levou o con- presidente da commissão desig
sul allemão a solicitar á Policia nada pelo Papa, para estudar as 
Marítima de Pernambuco a de- propostas dos p~izes neutros- a<r 
tenção dos marinheiros, afim de questionaria do summo Pontifi
serem embarcados de qualquer ce, sobre as perspectivàs da mis
fórma para seu paiii-. Para que são confiada ao sr. Sumner 
sejam postos em liberdade im- Welle~. 
petraram o nedido de "habeas- Apesar de toda difficuldade, é 
corpus,. a de se crer, que Inglaterra e Ita-

elo Brasil 

lia, cheguem a um accordo a res
peito do problema que tanto 
ameaça ser causa generalizadora 
da actual conflagação. 

RADIOS E 
REFRIGERADORES 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME SÔ 

ELIXIR 
OE 

NOGUEIRA 

mente na embaixada allemã de 
Dublin. 

Encerrando as discuss6éll a. 
respeito, o sr. Butler affltmou 
que Lord Tavlstock não agira. em 
nome de nenhum dos governos 
interessados, o que tambem de• 
clarou o embaixador allemão em 
Dublin, 

Esporte no front. • •1 

O chefe do governo francez, 
sl.'. Edouard Da1adier, abriu um 
credito de 3. 000. 000 de francos, 
para permittir a todos os regi
mentos francezes, a pratica de 
jogos e de esportes. Um official, 
!I).cumbido da organização espor, 
t1va, será addido em cada regi• 
menta. 

Ao que ·informam as noticiaf 
de Paris, 10.000 ~las de fute
bol já foram enviadas para as 
frentes de combaw. 

A situação dos Ca
tholicos 

Temendo que o actual confl!C• -
te, se extenda tambem pelo 
Oriente, S. S. o Papa Pio XII 
tem se interessado vivamente pe
Ja eventual situação dos catholi
cos no Egypto, Syria e Pales
tina. 

· do pelo Ministro da Agricultura. ·l 

'* Por decreto-lei n.0 2.054, foi Noticiás 
creada a Commissão Executiva 

l\1iHtarcs 
Affirma a mesma ordem que ha 

muito tempo ficou evidentemen
te provado que as misturas em 
nada prejudicam a qualidade do 
popular e discutido alimento re
sidindo porém na technica pani
ficadora o segredo do bom pão". 

1. AULAS - Realizou-se ás 
14 horas, do dia 5 a solem

n!dade da reabertura dos cursos 
Universitarios do Rio de Janeiro 
na Faculdade Nacional de Medi
cina. 

de marca General Electric, 
só com 

ANTONIO JACOB 

FONES: 4-4521 e 7-0973 

Sua Santidade, ao que" infor
ma noticia do Vaticano, desig
nou o Patriarcha Lat.1110 de Je. 
rur'J.lem, Mons. Luigi Barbalaini 
para se entender a respeito des
te assumpto, com as autoridades 
londrinas. 

;do Plano Siderurgico Nacional, ~ 
·,composta de 5 membros nomea
dos pelo Presidente da Republica. 

Iniciar-se-ão amanhã as ma
nobras da 3,a Região Militar, sob 
o commando do general Estevam 
Leite de Carvalho. 

Conflicto russo
finlandez 

IncUilllle á commissão reanzar 
estudos technicos para construc
/ ~áo de uma usina siderurgica e 
organizar urna campanha nacic
nal para construção e explora
ção da usina. 

Deverá a usina utilizar a maior 
porcentagem de carvão nacional, 
para o que a commissão 'fará es
tudos previos sobre beneficiamen
to e distribuição de typos de car
vão aue interessarem. 

OBJECTOS 
UE ARTE 

COMPRAM-SE 
MOVEIS,' PIANOS, QUA
DROS, TAPETES PRA· 
TARIAS, JOIAS, CRYS
TAES, BRONZES, LOU
ÇAS, MACHINAS DE 
COSTURAS, DE ESCRE
VER. PAGA-SE BEM. -
ATTENDE-SE CHAMA
DOS PELO TEL"EPliONE 
4-0878. RUA AURORA, 
Antigo 136. 

Missões Norte
Americanas 

Partiu sabbado atrazado para 
os Estados Unidos a Missão Eco
nomica da Gamar.a de Commer
cio de São Franciscp de Cali
tornia, que após uma estadia nef:
ta Capital, seguia para o Rio de 
Janeiro. 

· Segunda-feira chegou ao Rio, 
iJrocedente de Buenos Aires, a 
Mi$são de Commercio e Boa Von-, 
tade, do Texas. Sua finalidade é 
estudar as possibilidades de maior 
tntercambio com o Texas, para o 
que já \percorreram numerosos 

Para assistil-as, seguiram pare, 
o Rio Grande do Sul, o Presi
deJ:1\C da Republica, o Ministro 
da Guerra, o chefe do Estado 
Maior do Exercito. 

A direcção das manobras fkci 
assim constituida: 

Director da manobras, general 
Estevam Leite de Carvalho, cor.1 
mandante da 3.ª Região Militar: 
chefe do Estado Maior, coronel 
João Pereira de Oliveira; rhef. 
do Serviço de Intender;cia, coro
nel Raul Vieira da cunha; che!e [ 
do Serviço de Engenharia, te
nente-coronel He'lio Copa Gonzc.- 'r· 
lez; chefe do Serviço de Tran.;
missões, capitão Armando Perei- · 
ra; director de Arbitragem, ge-
neral Mario Pi.nto Guedes, 1.º 
sub-chefe do Estado Maior r]o 
Exercito; officiaes de ligação 1 
Jtmto aos dois partidos, coroneis 
Salvador Cesar Obino e Anor ' 
Teixeira dos Santos; arbitras, 70 
officiaes. 

Partido Vermelho - Corpo de 
c.avallaria: commandante, general 
Alexandrino Ferreira da Cunha: 
1.ª Divisão de Cavallaria: com
mandante, coronel João Bantist.J 
Magalhães; 2." Divisão de· Ca
vallaria: commandante, coronl'i 

2. SECUNDARIOS - O Mi-
nistro da Educação determi

nou que as aulas ·aos estabeleci-! 
mentas secundarias em todo o 
paiz tenham inicio de 25 do cor
rente depois da Semana Santa. 

Continua a heroica resistcncia 
finlandeza em todas as frentes 
de combate. 

A cidade de Viborg, que com 

3. CONTRA · TORPEDEIROS a queda de Koivisto foi comple
Os contra-torpedeiros 

"Trippe" ,e "Stack". da Mari
nha norte-americariã que se en-

tamente sitiada pelos vermelllos, 
continua resistindo com effica
cia. Os russos não conseguiram 

contravam na bahia de Guana- occupar senão os suburbios da 
bara, proseguiram segun,;',a-feira cidade a 6 kilometros de Viborg. 

Todo o esforço russo para se 
apoderar desta praça de guerra seu cruzeiro. 

~,<?>~~AÇÃO t)~ 

~' ~ó 
$ "ANTONIO ·CO.LLr t 

= Existente desde l 905 = 
N. C., C O L LI - S'uccessor 

R.- 11 de Agosto, 2s - lei. 3-2506 

tem sido innuteis. Agindo com 
forças muito mais numerosas e 
melhor municiadas do que ·as 
finlandezas, o exercito russo tem 
conhecido serios revezes em to
da tentativa de se apoderar de 
V!b,.org. 

No isthmo da Karelia as tro
pas russas progrediram lenta-

1 mente, debaixo da viva resisten
, eia dos finlandezes. 
' De Moscou communicam a oc

cupação pelo exercito russo das 
localidades fin1andezas de Avan
saari e Netala, no isthmo da Ka-

Plano de paz 
Lord Tavistock, regressando de 

Dublin, na Irlanda, publicou na 
imprensa londrina, as bases em Hernani.,_ Corrêa. 1 

Partido Azul - 3.ª Divisão de E 
Cavallaria: commandante, general , 
Milton de Freitas Almeida: 3.d XTERIOR 

que o governo allemão acceita
ria a paz. Segundo se affirma, 
Lord Tavistock foi recebido na 
embaixada allemã de Dublin, on
de teve conhecimento destas exi
genclas allemãs. 

Divisão de Infantaria: comman
dante, general Miguel de Castro A 
Ayres; destacamento "X": com
mandante, coronel Francisco ãe 

guerra no 
dente 

OCCl· 1 
1 

Depois de varias semanas de ! 

A Italia e o 
Bloqueio Na Camara dos Communs, os 

deputados opposicionistas exigi
ram explicações a respeito deste 
plano de paz, · 

. Antes de partir para a. Cap!· 
tal do Imperio Britannico, -o 
Cardeal Barbalaini conferencia
rá com o Summo Pontífice. 

O i'llusfre prelado visitará tam
bem Paris. Ao ,í!Ue parece, sua 
missão é de solicitar aos dois go
vernos, a livre pratica da reli
gião cathollca, nos territorios do 
Egypto, Syria e Pálestina. 

CASIMIRAS? 

CASA MlINJJtA,,, 

Rua Mauá, 141 - S. Paulo 

4 Noticias 

1. PETROLEO - A Allema
nha adquiriu os 38 poços 

petroliferos da "Companhia Pe• 
trolifera Foranij Rumena." 

2 CARVÃO -· Segundo notl• 
• cias de Berlim, em face- do 

bloqueio, a Italia receberá o car~ 
vão allemão, por via terrestre. 

Paula Peixoto Vieira da Cunha. 
* Foram designados pada com
maruiantc do navio mineiro "Cá-
rioca" o capitão de corveta Jor-
ge de Passos Mattoso, e para o 

quasi _nenhuma act!vidaáe no [ As relações entre a Grã Bre
" front" occidental, as hostillda- · tanha e o governo italiano at
des recrudesceram um pouco. tingiram nesta semana um es
Entretanto, ainda não se deu ne- tado muito tenso, em virtude da 
nhum choque, que se possa con- aprehensão, por parte da Ingla
siderar importante. 

1 

terra, dos navios italianos, que 

Respondendo as interpellações 
feitas ao governo, o sub-secreta- 3 ,.,. . MILITAR - Encontra - se 

Jlª Ita.iia uma Missão Mili
tar Hollandeza, commando do submarino "Hu-

maytá ", o capitão de corveta 
Hermano Almeida da Silva. 

Os communicados allemão. e co~duziam carvão, adquirido do 

rio das Relações ,.,,xteriores, sr. 
Butler, affirmou que a propos
ta de Lord T.avistock, por certo, 
não exprimiram. os termos pelos 4. INTERVENÇÃO - Em vis• 
·quaes a Allemanha deixaria de ta dos disturbios e fraudes 

Indicador Commercial 
francez dão conta dum comba- Re1c-h. · 
te entre forças das infantarias Os referidos navios receberam 
gerrnanica e ingleza. Segundo o a carga no · porto de Rotterdam. 
communicado official do Reich, Apresados pelos inglezes, os va
neste combate, que se deu" a pores italianos foram conduzidos 
oeste dos Vosges, foram mortos ao porto de Down, base britan-
20 soldados britannicos e - 1 nica de cóntrolle ao contrabando. 
allemão. O facto, a principio, causou 

combater. eleitoraes, o governo da Argenti.,; 
Um deputado opposiciontsta, na decretou a intervenção fede

sr. George Straus. extranhou vi- ral na Provincia de Buenos Al
vamente; o facto dum cidadão res, Ao que se affirma, o lnter-

ACCESSORIOS BICYCLETAS 
para automoveis TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
... ISNARD & CIA . 
o MELHOR SORTIMENTO 

Importação Dk.ecta BRINS 
ISN ARD & CIA. 

SORTlMENTO V ARIADISSIMO 

AVIAMENTOS 
importaç11o Directa 
CASA ALBERTO 

para alfaiates 
LARGO,~ S. BENTO N.º 40 

CASIMIRAS 
8'l'OCK CO~PLETO 

Consultem e. A,urora - P~!ntex - PiTitu~ 
Nacionaes e Extrangeiras 

C~A ALBERTO CASA ALBERTO 

O con'lmunicado francez an
nuncia que o intento allemão de 
se apoderar do posto defendido 
por tropás britannicas, fràcas
sou completamente, tendo os at
tacantes soffrido pesadas perdas. 

As maiores actividades de ar
tilharia durante esta semana, se 
registraram no sector da Alsacia. 

\

',ritannico, como o Lord Tavis- ventor será o sr. Julio Rócca, ex
•ock, _ser recebido tão cordial- vice-presidente da Republica. 

grande surpresa, em Roma oc- .,, ...,-·, casionando depois violentos 'pro• &ii••lll!!l!!!!!!l!!!!!:!!!!!!'W _ _, _____________ .., 

testos do povo, imprensa e go
verno italiano. 

A Inglaterra regeitou todos os 
protestos italianos, o que tornou 
ainda mais critica a situação. O 
ministro do Bloqueio Eco!?e'Ínico 
disse textualmente na Camara 
dos Communs: "Cessaram as ex

R e.e o, d a ~ õ e s 
c,graddv€15 

~-rl,o gtr d V a-dd>'S r,11!1!\s.'~ 

Como as condições at1!1osphe- portações de carvão allemão pa

t 

ricas vem melhorando, augmen
aram nos ultimas dias da se

mana a actividade da aviação, 

~iq .!),~~" .s:sun<>: fr!l,nceza., 

ra a Italia." 
Este conflicto, como é de se 

esperar, preoccupa vivamente to
da a Europa, e principalmente é 
.P,a.re. ,~~ -~J.!e;,J~~g~~~~,Jl~.------

Odl'~lt~ CM.fUl,C.• 

••-a 1SNARD- .li. ClA. 
RVA :U 'DE MAIO, 88 

Plloaff,~4-3GS'f e~. 

.. 
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São Paulo, 1 O de Março de 1940 ~, E G l o N A R J (\ - ,, _ 

Refiexoes_ ..... 

-'llNTEM POUPADO. 
~v1·~TE-~ GANtt:b.: . . ~ " ' 

1 
Dt.rante estes dia; &a SantR 

Qu;.,,e;ma: conside~a como uma 
dadiva do Céu lod-a occasiiio ele 
te .mortific~rcls ·e não <l ~!xcs 
va,ssar nem uma, sem te apw
veitares <lei-la, 

Pratica e com a pratica irás 
formando em teu coração 1,an
tos J:labitos que um di,a. fo ·ma
rão tua corôa de glorias. Ril-

Escola Remmngton 
Dactylographia - ·1'achygraphia .. Contabilidáde 

CURSOS PRATICOS E RAPIDOS 

MATRICULA SEMPRE ABERTA 

Rua José !!Q!li!acio, 148 - '.felephone 2-6562 

fe~era~ão· ~as Cmmreuacões · Marianas 
Conforme fÓi noticiado, .·eaJi. guida, o dr. J"osê Pedro abordou 

zou-se :no domingo ,passado, a assum-ptos ,marianos, principal. 
ireunião mensal da Federação. mente no que se 1·efere á im-

Presidiu a sesi,ão, o sr. José portancia da vida interior es
Villac na 1;tusencia do Revmo. pir!tual. As ultiiw,s pa-hvras 
Pe. 1'rineu Cursino de Moura, do orador .foram demoradamente 
s. J. applaudidas. 

pr1me teus olhos e nao O:J d,;. 
tenhas em col,;as que -sa,U~a
zem unicamente á. cu~iosidadc,. 
FJyita toda conversação em que 
se t1,a,ta cousas meramente mun
danas. Faze a-s mortificações 
externas que -a. obediencia e as 
circumstancias -pe~mittlrem. "lup
porta. pa.cientemente, -a doenç,,., 
bem como ou-tra-s vicissitudes 

toda -p·arte e assim '!)repara no 
intimo de teu eoraçã.o um -cari
tinho para ,a,hi te recolheres em 
Deus. Toma a .peito as palavras . 

que o Senhor disse um dia a I' 
Santa 'l'hereza: "Com que gost'J 
não f•alaria ,eu -com muitas al
mas; mas o mun-do faz muitc, [ 
barulho e,m seus corações que 
ella;s não ou vem mais a minha 

que a Providencia te enviar c,u voz." 
permitUr ven~s a soffrer e não 
te queixes -quando te faltar al-
guma -cousa. Qwa.ndo te fa.ltar o Filha de Maria, que D0us 
que julgues necessario lembra- Nos-so Senhor não tenh<t •L mes, 
te que o Divi.no Mestre não t!.· ma queixa de ti que pe~tences 
nha uma pedra onde repousa,r .s á .parte escolhida, ao· seu reba- , 
____ ,beça. Exercita-te tambem n- nho. 
mortificação Interna, re,pvlminr.o Jesus habita em ti cheio de, 
tuas :paixões e nunca e.gindo p, -r amor e de hon-dade .para te il
vaidade, por amor proprio, por lum!n,a.~, -corrigir,, dirigir e te 

c,a:prieho ou ·por outrO,S motivos a'ssistir em tudo que póde scr-1 
hUlll8/11:0S, ,mas sempre -com e. vir para tua eterna -salvaçfto. 
unioo. intenção de agradar a Acostuma-te, ;pois, Filha de Ma-1 
Deus. ,.;ria a fa,1!a,r ,com EJ.Je de. ma.nei-

Compenetra-te bem da verd'l-- ro :ma:is intima, -eh-eia de -con-
de que Deus está a teu ,lado em ·fiança .e de amor. .J 

PENSIONATO CATHOLICQ PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazive! e sob direc
ção catho!ica. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERE:t'{CIAS 

CINEMA CATHOLICO 

ADI 
í\fRESENTA i\GQRA 

··'Q INVENCIVRL'~ 

5 VALVOCAS ONDAS CURTAS ELONO~ 
.. ,_ UM RADIO DE LONGO ALCANCE -

~9 At.QANCE DE J:'OP.QS; 

Peçam demonstrações sem cómpromísso ~-

AMERICO NICOBA:TTI 
- - - - 1 "--. 

\ Abertos os trabalhos, o sr. J",1-1 Para encerrar a reunião mcn
i,é Villac .particip_ou aos ~re-sen- sal, o Presidente da mesa con
tes, 0 motivo da ausenc1a elo vidou o dr. Luiz Tolosl ele Oli

(Conclusão da 2.ª pagina) Revmo. Pe. Director. O Revmo. veira e Costa, para dizer a:~ 

~raça Ramos de Azevedo n.º 18 ~ 1.0 aii.êiar ;· 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 o radio e que se não cheg~ até 1 
a diocese de V. Exc1a. Revma. ' -=:.:::::======================::-====-::Pe. Irineu Cursino de Moun, sut,s ultimas palavras. Depois 

pado nacional multipiicam-se s. J., acompanhou a Friburgo disto, com as orac;ões do costu-
como os pães e os peixes cio 

a voz da Vera-Cruz por motivos 
technicos que havemos ele afas
tar ou corrigir, os nossos fil. 
mes chegarão até os mais re
motos rincõ-es e povoadoR do 

1-Iomenagens a um martyr !Jrasileiro 'Uma turma de 12 Cong,·egadcs me, foi encenad,a a sessão. deserto ele Betlrnaida: vêm fer-
que, chamados .por Deus, ingrGs · Pl'I~ .. IA mentaclas, abençoadas, operam 
tiarão na Companhia de Jesus. AGDREGAÇ(H;;s ,\. , " 

milagres. Convem notar, além o Presidente da F2deração, em I'RL'llAHIA 
Conclusão d~ L'' pag-.) 

disso, · qu-e a Vera-Cruz come-
eeguida faz uma exhortação iws çou pela montagem completa 
Presentes, .recommendando: "Si?- Dui:ante o anno de_ l939, 1.1.C1 

Brasil. Porque lá estão as su- ! ra~ão aos jesuítas rio-platen
las, e lá está o povo, que faz i ses. Portador dessa preciosi
do ci11emf;l. um centro, uma es-

1 
dade foi o proprio vice- postu

cola, uma cathedral ! A tena i 1ador da causa ele beatifice.çft0, 
e o povo são nossos. Foram I Pe. Thomaz Travi, que a le
baptizad~s pelas P?la~ras . e I vou a B,uenos Aires em Setem

receberam uma éalorosa salva 
de palmas, vibrando o povo 
dentro da propria igreja, no 
maior entlmsiasmo l'eligioso e 
cívico: ele sua estação transmissora 

de exemplos vivos de Congrega- pedidos sJe ag-g-regaçõ~s foram e de seus estudios e escripto-
dos Marianos.'_' enviados li Prima P1·imaria ele rios. Nessa despesa, consumiu "Carissimos ouvintes! Ter

mina ela a parte liturgica desta 
solemnidade, eu vos pergunto: 

Grande numero de Congreg,1 • Roma. , . . a totalidade elo seu capital, 
ções responderam á chamada. O o Bra,sil oecupa o primeiro lu- 500: 000$000. A Cephas com du
sr. Presidente passa e. ler o ex- g,ar, pe-lo nu101ero de pedidos _de I zentos, menos da m-etacle, por 
pediente d•a. sessão. Em .prim•ei- I aggi:.-gações de Congre_gac;oes I conseguinte, instalará a sua 

pelas fadigas elos M1ss10nar10s bro de 1928. 

TANAGRAN 
Mananas para homens " Jove~s. agencia importadora e fará vir 

Das 280 aggregações feitas em ela Europa e da America os 
1939, 100 dell~,s fomm soli.:ita
das ,por nosso paiz. Seguem-'10, 
os Estados Unidos, com 47 ,ig. 
gregações, a Polonia com l'l, a 
Allemanha com 16, a India com 
15 e outros com numeros me
nores. 

Quereis que o coração do Bea• 
to Padre Roque fi.que comnos--

do Evangelho. Nüo elevemos I Pois foi esse mesmo cora
de_ixar o r:ovo e, a t-erro. nas I ção que, conduzido por um 
nrnos dos Judeus que os repa- , avião militar, nilotado pelo te- co, ou volte para a ArgBntlna? 
ganlzam por forma assustado- : nente Guerra,· foi solemnissi- Não, não pode voltar, é esta a 
ra, ·ein süàs synàgogas do mau I mamente recebido no Congres- nossa resposta. 

Optimo fortificante e regu
lador feminino. TANAGRA,\l 
mercê de >ietts hormonins. 
rejttvenes<;e a mulher. 
TANAGRAN é um excellen,e 
tonico feminino. Em todas 
as drogar-ias. - Preço 10$000. 50 CongregJções, exclusiva

mente -para homens, solicitaram 
ro lugar foi feita a.os present.,>B sua ag,;r,·g:lçflo, em todo 0 

a communicaçã.o da fundação do mundo. D,·st,.rn, 15 estão estaol?
Instituto de Serviço Social. E.s- lecidas na Allemanha e 10 no 
te Instituto, creado e didgido Bmsil. 
pela J"uv~ntude UniversitariB. Os ,pedidos de aggregação rk 
Catholioo., tem [>Or fim, a for- Congi·egações, tanto .para ho
mação de Assistentes Sociaes mens, como para moços, subi
masculinos. ram a 76. Destes 58 foram ;;o. 

A -palavra foi em seguida con-1 licitados pelo . Br;sil, que, oc:Lt
cedida ao Congregado Luiz Ca- ,pa, ·pois, o primeiro lugar. En1 
la2ians, que falou sobre a regu- segunr'lo lugar, c0m 5 pedido,,, 
lamentação <la im-prensa. vem Luxemburgo, e em terceir0 

O -sr. José Villac avisa aos Jamaica, -com ·~. 
presentes que se fará uma lei- 122 Congregaçiíes excius!va
tura espiritual, extrahida do uti- mente de moços, solicitaram 
Ussimo -livro "Exer.cicos de Per- sua uggregação. 
feição", do Bemaventurado Af-- Os Estados Unidos occupam o 

1. 0 lug,a.r, com 42 .pedidos, sef.l! i· 
do pelo Brasil, com 26 e pela 
Polonia com 14. 

fonso Rodrigues, S. J. 
Terminada a, leitura espi1·i

tual usou da palavra, ,a convi
te do presidente da mesa, o dL". 
José Pedro Galvão de Sousa, 
Presidente da Congregação de 
Santa Cecili•a. e Director do Ins
tituto de Serviço Social. O ora
dor inicia dizendo da necessi
dade do +nstituto ora creado 0 

da grande obra apostoJic,.,1. que 
elle •por certo realizará. Em sc;-

'Tambem em numero de :ig
gregações de Congregações ,p,i_,·p_ 
.meninos, o Bn1-sil é o 1:> collo
-cado, com ;;eus 6 ·.pedidos, -a.com. 
.panhado pela India com 5 e pe. 
los Estados Unidos, com 4. O 
numero de Congregações desta 
-natureza, aggregadas em 19:3J, 
foi de 31, 

primeii·os filme8 de longa me
tragem cuja collocação nos ci
nemas existentes, muitos elos 
quaes se associarão afinal á 1:os
sa -empresa, assegurará os re
cursos necessarios á montagem 
de cinemas ou salas proprias 
de onde advirão mercê de uma 
engrenagem já hem estudada 
recursos ainda maiores para a 
fundação de eKtudios privati
vos da empr-esa cinematogra
phica Cephas. 

cinema! so Eucharistico de Bento G~n- O Revmo. Superior Geral da 
Contra o mal sõ lia um re- çalves, a 24 de Fevereiro, on- Companhia de Jesus ha de ti.P• 

medio: a· victoria integr,al, tan- de foi exposto á vener~ção dos provar a nossa justa preten• 
to mais rapida quanto mais fieis. são. A Argentina amiga, sem. 
rezarem e trabalharem os ca- Terminada a parte liturg!ca pre nobre e cavalh-eiresca não 
tholicos ela empresa cinemato- da solemnidade qu-e nesse mes- se opporá! 
graphica Céphas. mo dia se realizou na Igreja E lá no céu ouço uma voz, 

Esperando a b-ençfw pedida de São José, S. Excia. Revma. a voz do Beato Padre Roque, 
e uma palavra de ainor o de fé, 0 Arcebispo D. João Becker, que diz: Paro. a felicid~de do 
que nos encha de bravura nes- que estava presente, ~ronun-1 povo rio-grandense, meu cora• 
ta nova crnzada, beija-lhe O ciou as seguintes palavras, que ção fica na terra gaucha." 
sagrado annel, o de V. Excia. 

O problema como se vê e 
bem assignalou Jonathas Ser
rano nada tem de complicado 
(.)U insoluvel. E' um problema 
de confiança. E disputando-a 
aos tomadores de acções da 
nova sociedade, i1ós 11Os firma
mos numa credencia1 ap·ena3: 
a da obra já realizada, muito 

Hevma. •filho humilde e devo-
tado. 

(a) Placido de Méllo - S-e-
cretario-geral." 

Reir.11 Paz em 
Varsovia ..• 

mais difficil, Porque muito (Conclusão da 2.ª pagina) 
mais cara, muito mais techni- e ficou exposLo durante mais de 
ca, muito mais complexa, a ra- uma semana. 
diodifusão catholica. Todo mundo é obrigado a re-

A V. Excia. Sr. Arcebispo colher-se á casa ás 20 horas. os 
pedimos entretanto, -antes ele que moram nos suburbios devem 
tuclo uma benc;ão especial para estar ainda recolhidos mais ce-· 
o nosso estranho commetimen- do ainda, ás 19 .ll.oras. Passada a 
to a Empresa Cephas. Digne- hora, ninguem ousa aventurar
se dizer com toda a .(ranqueza, se fóra cte casa, mesmo munido 
em algumas palavras que gra- de um "passe" liv.re ou salvo
v-aremos como bulas de acção, conducto regular. As reacções 
o que a V. ExC'ia. parece ela 1 ·das sentinelas allemãs são t_ão 
nosRa tentativa nova. Lembre- "espontanea&" que ninguem te
se em seu santo zelo r,,ela Ral- ria a loucura de enfrentai-as." 
vação das almas. que o cin-ema Assim conclue o observador 
é obra mais importante cio que I neutro que acaba de visitar Var-

OS M~LHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENEIGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

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

lmmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MALVTEIGA "BANDEIRANTE" , 
Kilo 9$000 

========::;:==========~==============~= -======= 
MEDICOS 

GYNECOLOGIA 

Dr .. Barbosa de Barros 
Ci-r.urgia - molestias de senho• 
ms - Corus.: R,,ue, Seno.dor Fe:
jó N,o 205 - 2..9-, - Predio. Ita
quer.ê · - Te-1. 2-2741 - Res. : 
Rua. ·QU:i•ntlinó ·Bocayuva N. 0 30 
Tel. · 7-1268 ..;. Coneultas das 10-
11 e dais 14 á.s 17 - Sabbados, 

das 10 ás 11 horas 

CLI'NJCA GERAL 

Paul·, 

ln ic 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Constant, 23 -
4.0 and. - Sala 38 - Te!, 2-lí)86 

S. PAULO 

Dr. Carlos . Moraes de 
Andrade 

~ 
I' 

DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa 
culd·a~le de Pharmacia e Odon
tologia de São Paulo - Ciru~gião 
Dentista diplomado em 1914 -

• 1 n 1 
Àrnaido Bartholomeu 

l'irnrglão - Dentista - Radlofo-1 HQMEOPA THJA 
gista - Pela.· Escola de Phar-
macia e Odontologi•a de São 
Paulo - Clinica Dentaria em 
geral - Raios X - Diathe,rmia 
- I-nfro.-Vormelho - Coo.guhção 
- Trans-illu-mi.nação · - Vitali· 

· Dr. Rezende Filho 
Cons.: Ru-a, Senador Feijó N. 0 

205 - 7. 0 andar - Te!. 2-08~3 
bas 15 á.s 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves N. 0 597 - Te,l, 7-8167 

Rua Benjamin Constamt, 23 - Ex-dentista do Lyceu Coração rte 

4,º andar _ Sala, 38 • Tel. 2-1986 Jesus - Especialidades: Pivots_. 

dade pulpar, etc. - Trabalho;, 
poi· cartão, hora ou orçamentes 
Rua. Martim ~rancisco, 97 -

Te!. 5-5476 .- S. PAULO ENGENI-IEIROS 

Dr. FranciscQ P. Reimão 
Hellmeister 

Corôas, Pontes, Dentadura., Lf;H I~ PROPAGAR O 
anatomicas e sem abobada pa- MMlf®~M\.iMiibiiillti'®t 
latina - Consultas: Das. 8 :'rn " 

12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architecto 

ADVOG.A..DOS 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Quintino Bocayuva N,; 54 
3. 0 

- Sala 323 - Te!. 2·7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua Quintino Bocayuva N. 0 51 
- Sala 319 - Tel. 2--0035 

Dr. Vicente MeliJlo 
Praça da Sé N. 0 3 - 2. 0 ª""'dar 

Sala 13 

Dr. CelestinQ_ Bourroul 
.Residenela: Largo São 

e . Rua Direita, 64 - 2. 0 a-ndar -· 1 ., N. 0 8 - Te!. 2-2622 - ons.: 
Rua. '/ dê .A:bril 235 -

ã.iJfl-~-
Da,s 3 lRua São Bento, 224 - 1. 0 and. SaJ.a 7-7A - Res.: AI. Barão d, 

~&la 3 ~ XeL 2-1543 • S. PAULO Pira.cicaba, 499 - S. PAU.LO 

;;;::.,a;,.4 fMllllltll r·esi-dencias collectivas - Rua 

Dr. Paulo Mor~tzsohn de 
Castl'.'11> 

LEGJQNARIQ "1 Architect4ra religiosa, colleglcs, 

E' DEVER DE TODO'- Libero Badaró N. 0 641 - i Rua ria. 
OS C.&THOLICOSt S. PAULO anda.r. 

Quitanda N. 0 139 - I.• 
Te!. 2-6769 - S. PAULO 



Nota frtternatiionnl, j 

Situação lnsupportavel\ 
Dene.v Sales ~~~~dti!W~;srf~JE!íp!'«31fW:!E*?+!!•HMWd:ij 

Em Outubro de 1B38, qUÓ.ndo Chamberlain e Daladier eram 
'!."ecebidos com flores em Londres e Paris, ,pelos ,seus prop:i.gan
distas que habitualmente os apresentavam .como os salvadores 
da· ,paz, extranhánios a innocencia dos que criam nelles, e expu
·zem9:s os factos ,como elles eram realmente: O Reich amea.çou 
.Jtomâr uma ,pequena região dos suddetos, na Tcheco-Slovaquia. 
·1.ond.res. e Paris ergueram-·se indignados, ameaçaram céus e ter
·ras, provocaram uma crise tremenda, chegaram a ablr trinchei
ras nas ruas das cidades, e de,pois seus chefes foram a Munich 
dar ao Reicil mais elo que inicialmente pedir:i., c voltaram como 
oheróes. 

Se Chamberlain e Daladier tivessem se callado, deixando 
Praga e Berlim se entenderem sozinhos, é prov•a.vel que a: Tchec:>
Slovaquia tivesse .perdido ,menos, e é .certo que haveria uma 
,crise de menos no mundo. 

Porque, então, egfram assim? Apenas pa,ra darem tempo ,ao 
tempo, e criarem uma .valvula pam. a indignção d!a. opinião pu
:blka franceza e ingleze.. 

Foi uma · tragk,a ;pa!,haçada, de que :-esultou o desapparecl-
1\llento da .nação tcheque. 

Por .um milagre inco.m,prehensivel, com o fra:casso de Municil 
os ,chefes dos governos de Londres e Paris soffreram talvez a 
maior derrota que esses governos ,registra.m na historia, e con
tinuaram incolumes em seus postos, naquelles ,paizes em quo a 
~res por dois cahem os minister!os. 

Com o ataque á Polonia, a Franç,a e a Inglaterra entraram 
em guerra ·para defendei-a. Assistiram impavidas o esmagamento 
do .paiz, e inventaram a guerra economtc,a. e o bloqueio contn. o 
Reich. 

Hoje .ninguem mais ,crê na •efficacia desses methodos de guer
ra. Aliás, é indiscutivel que um individuo anormal como Hitler 
:lançará mão e .todos os meios antes de ,ceder, .pelo que a França 
e a. Inglaterra ,terão que fazer guerra de verdade, antes de im
porem suas condições. 

Se durante esta ,estagnação melhorassem as condições dos 
e,lliados, ella ser.ia 1ouvavel. Ao contrario, porém, cada vez .nais 
crescem ,a,s ,probabilidades da terminação da guerra na Chtna, e 
do acco1·do integral nippo-r.usso-allemão, ,crescem as ;probabilidades 
de completo domin\o teuto-russo na Escandinavia, assim como 
,crescem os ,preparativos .technicos n,J.lemães para. transformai-em 
a Pctlon~a, dominada e a Russia, em fornecedores efficazes de 
abastecimento, emquanto a Ing}ater,ra fornece .pretextos estupídos 
!Para ·lançar a Italia na guerra. 

Ao mesmo .tempo ·Surgem ba,lões .de en,saio de paz :por todas 
as formas, as mais exquisitas, como a dos dois officiaes inglezes 
a-aptados na fronteira hollandeza, onde h>aviam ido receber pro
ff>Ostas allemãs - cujo conteudo não ,se sabe. 

Ou um Lord inglez que se entende cordialmente com um 
consul allemão, apresentando propost,a,s de paz ,muito SUSi)elta.s. 

A situação actual é insustentavel, ·e mais, dia menos dia, a 
guerra. deverá estaUa,r verdadeiramente. Mas é tambem .possivel 
- ,e muitos indícios ha de esforços nesse sentido - que su,rjc1. 
uma .paz de Munich. 

Expondo as delicadezas estupidas das ,pessoas "·senslveis", .11l.o 
se fez até agora a guerra, mostrando o espantalho do sangue 
,a ser derramado. 

Mas, se ·não se ,pretende realmente fazer a guerra, e o final 
rvae ser uma. paz em q.ue fique tudo como está - ou J1 taç:i 
,novas .concessões ao Ref.ch - então era inutn, e é revoltante essa 
,palhaçada tragica. que tantas vidas tem custado já, inutilmente. 
Se, porém, ha principias que justificam ,a guerra, e a opln!il.o 
,publica não rpermittirá. e.quella manobra, então que se faça l,ig0 
ia guerra, que mais •cedo ou .mais tarde tem que su~gir, evitando 
essa expectativa ihorrivel ,pa-ra. os que estão no "front", ,poi·s ella 
nenhuma. va:ntagem· ,trará afina1. 

-~.--------------------------

t~# §Ua grande sessão de 

1RENDAS 
para rochete, alva e para toalhas de altar 

tem os mais lindos, feitos a mão e a ma.china., 

•• 
RUA DA LIBERDADE, 100 

Phone 2 - 2593 São Paulo 

Em visita ao LEGIONARIO 
Na 4.ª feira p.p., teve esta fo

lha ,a satisfação de receber a vi
sita do Sr. M. Rogatko, Consul 
da Polonia nesta Capital, e do 
Revmo. Sr. Pe. T. Wyrzykowski, 
Missionario de Nossa Senhora da 
Salette, que se faziam acompa
nhar dos Srs. Boris Czernorucki, 
Presidente da Sociedade Po1one
~. e G. Kóscialkowskl. 

Recebidos pelo Revmo. Sr. 

ção a que tem obedecido a pro
pria diplomacia da Santa Sé. 
Indifferente a questões mera
mente temporaes, relacionadas 
com problemas economicos, geo
gra phicos, ethnographicos ou 
historicos, o LEGIONARIO, como 
jornal catholico, não é e não 
poderia ser indifferente ás ques
tões religiosas, e, fazendo éco ás 
palavras do Santo Padre, não 
pode deixar de deplorar que o 
curso dos acontecimentos inter
nacionaes tenha sido tal que sua 
consequencia concreta e objetiva 
tenha sido o predominio de go
vernos totalitarios e pagãos so
bre um povo essencialmente ca
tholico. 
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A Confederação Nacional ~as Conoreoaçôes Marianas 
elogiada em irradiacao 

!; 
do Vaticano 

As actividades crescentes, Resumir essas v1ctonas se- O numero cte Retiros e reti-1 ae perto acompanham O de, 
firmes e constantes das Con- ria tarefa estafante e impossi- rantes no carnaval já vem im- s~nvolviínento das Congre~a· 
gregações Marianas do Brasil, ve1 pois que muitas dellas - pressionand,o os leigos ha va- çoes, 0 numero da~ vocaçoe~ 
vêmsse impondo e conquistan- e. maioria - se operam nas al- rios annos, pelo s·au extraord,i- sacerd,ota'.:'s que ahi se mam• 
do victorias em suas luctas. mas e escapam á observação. nario augmento e aos que mais feS t ªm nao Passa d-esperce• 
---------------------------------' _____ bido. . 

A' Confederação Nacional 
das Congregações Marianas, 
não faltou ainda, a comprehen
são da necessidade de uma 
oposição systematlca ás cam• 
panhas protest,antes em nosso 
paiz. 

E com esse objectivo lançou,, 
na Capita1 do paiz, a publica-: 
cfw do bol-etim "Pró Ecclesia".: 
- Sobre a importancia dessa· 
iniciativa diz melhor, o facto 
da Estação de, Radfo do Vati• 
cano, em transmissão para a 
America Central, tel-a elogiado 
calorosamente. Nessa trans• 
missão, feita ás 21,30 horas de 
domingo, em castelllano, lou• 
vava a Estação do Vaticano o 
facto de estar ,a iniciativa sob 
os auspicias da Confederação 
Nacfonal das Congregações 
Marianas e, além disso, a "ob
jectivide.de ", do boletim e o 
optimo serviço prestado á Igre
ja, para chamar a attenção de 
todos sobre a propaganda pro
testante. 

O facto é, realmente, digno 
d-e nota, pois que, durante to
da a transmissão a unica noti
cia do Brasil foi referente a, 
essa iniciativa feliz e oppor
tun,a ela Confederação. 

Consa~tacão df" s~. 
vilha á Iminaculada 

Conceição 
Este anno as festividades da 

Immaculada Conceição, em Se
\'ilha, revestiram-se de grande 
esplendor. Mais de 20.000 pes
soas assistiram á Misr;;a Pon
tifical, celebrada na Cathedral 
daquella cidade. Este templo, 
é em tamanho o 3. 0 em todo 
o mundo, sendo tambem um 
dos mais rico~. 

A esta.tua ae Tyrglls Knuutinpork a,, vista por traz, encara o <J,t,!; re1lo de Viipurí, que cons'trtam 0 

centro da resistencia local, cuja heroicidade espantou mais uma vez o mundo, nessa lucta desigual, 
pois da propria Helsinski as noticias de ha já mais de 15 dias e onside1·avam a queda immediata 

Officiou, o Carcteal Segura, 
que deu a benção papal, no 
mesmo momento que, da "Log
gia" Santa Maria Maior, S. S. 
o Papa Pio XII lançava sua 
benção. 

"' da cidade em mãos russas como facto consumado. 

relo ~iseffvofvimento do "Diario" ~e Bello Horizonte Na cerimonia foram usados 
vasos e outros utensílios do 
mais alto valor artistice, da 
epoca do Renascimento. O "Diario ", conhecido jornal 

catholico de Minas, encerrou ha ! 
dias a "Campanha Intensiva" 1 

em prol da diffu.são da Bôa Im- ' 
prensa. 

O programma estabelecid<J 
para o dia do encerramento 
dessa phase inicial da necessa
ria e urgente càmpanha em pról 
da "Boa Imprensa", foi uma 
consagração dos trabalhos e es
forços de todos os amigos de tão 
nobre causa. 

Pefa manhã, ás 7,30, S. · Excia. 
Revma. o Sr. D. Antonio dos 
Santos Cabral, Arcebispo de Bel
lo Horizonte, celebrou o Santo 
Sacrificio da Missa n,a Capella 
de "O Dmrio". A's 20 horas, no 
auditorio da Escola Normal rea
lizou-se a sessão solemne presi
dida pelo Sr. Arcebispo. Nessa 
occasião foram apresentados va-

Aliás, o facto de tanto a San
ta Sé quanto o Brasil terem re
conhecido o governo polonez de 
Angers prova hem que a con
quista da· Poionia não é um acon
tecimento ao qual se possa ficar 
indifferente. 

rios numeros de arte. Alem da 
parte · artistica fizeram-se ouvir 
varios oradores. 

Do discurso do dr. Mario Ca
rassanta, que foi um dos ora
dores, destacamos o seguinte 
trecho: 

"Todos os dias ouvimos fa
lar dos effeitos da Imprensa. 
Sabemos, de sobra, que ao J 

máo jornal é preciso appor o 
orgão da verdade, para um 
combate corpo a corpo, dia
rio, incessante". 

S. s. accentuou a seguir as 
difficuldades com que luct,a um 

o cuidado que me merece a ori
entação de "O Dia.rio", esse 
apostolo incansavel que é a 
garantia da perfeição de nossa 
vida. christã e a maior benção 
que Deus concedeu a Minas Ca
tholicr, ". 

E' de se esperar, que os catho
ltcos de São Paulo imitem os de 

Na cerimonia da tarde, S. 
Em. Revma. o Cardeal Segura, 
em brilhante allocução expri
miu o jubilo que lhe ia na al• 
ma pela magnifica profissão, 
de fé do povo de Sevilha. 

Em seguida, o Sr. Cardeal, 
Minas, organiiando uma cam- em presença das autoridades 
panha de Amigos d.a "Boa Im- e dum numero nunca visto de 
prensa" para dotar a nossa ter-
ra de um apostolado incansavel fieis, c01~sagrou a cidade de 
que seja a garantia da perfei- Sevilha, á Immaculada Con-
ção de noSSia vida catholica. ceição. 

diario catho1ico. Mostrou a neces- .--~!!'!!!!---------~--=~---:-------------, 
sidade de um orgão catholico, . r ~ 1,. e' , m '"'\. ftA°"'.tl\ 1 
que isento de injuncções partida- t-1ta' C\ , c::u-\; Q \ 
rias ou de interesses puramente f bn · 1 d~ melh' o~ 
materiaes, trace aos seus leitores a , -1 a · ,,-
º caminho da verdade, e os guie ·,CiA_gJMIRA/ nos princípios da moral c.atho-
lica. 

Para chegar a diario, o grande L, 
jornal de Minas, contou com o . /. ~ 
abnegado trabalho de todos os 
catholicos de Minas, os quaes 
não medi,ram sacrificos para 
conseguirem que em seus lares 
pudesse penetrar um jorna.1, dig
no de seus lares e digno de co-
laborar eficazmente na educação 
de seus filhos. 

Conego Antonio de Castro 
Mayer, Assistente Ecclesiastico 
do LEGIONARIO, e pessoas da 
direccão desta fólha, foram os 
ãistin'ctos visitantes conduzidos á 
sal.a da directoria, onde se man
tiveram em animada e longa pa
lestra. Em seguida, visitaram as 
installações redactoriaes do LE
GIONARIO, e se retiraram sem
:pre acompanhados por membros 
eia directoria. 

Vieram os distinctos visitantes 
agradecer a atUtude de franca 
solidariedade assumida por esta 
folha, para com a Polonia ca
tholica, martyr ao mesmo tem
po da perseguição nazista e com
munista. 

MODAS E CONFEC(}õES FINAS 

PARA SENHORAS E CREANÇAS 

E N X O V A E S PARA BE B t<.: S 

O dr. Manoel Pires de Car
valho e Albuquerque, presidente 
da Associação dos Amigos de O 
Dia1io nessa sessão solemne leu 
o seu relatorio. Usou da palavra 
tambem o Revmo. Pe. Alvaro Ne
gromonti. Elisa Chan __ der 

S. Excia. o Sr. Arcebispo de 
Bello Orizonte proferiu algumas Attende-se a domicilio 

Predlo São Manuel 6.0 andar . Sala 003 
Rua Marconi n.l' 138 Telephone: 4-0628 

A linha de conducta do LE
GIONARIO se impõe a qualquer 
jornal catho1ico, e nossa folha 
Dlo faz senão .seguir ,a orienta- 1 

palavras, entre as quaes o se
guinte: . Sabeis que eu tenho es
pecial carinho na formação do 

,============================::., clero,· Emtretanto não é menor 

;' 
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Estão ter-mútadas as nos1iU1cla
des russo-finlandezas. O LEGIO
NARIO, tl,el a sua norma de rei
vindicar em t11.do e por tuão os 
tlireitos da Sa11ta Igreja Catho
lic.a, não pode deixar de mani
festar sua magua profunda pelo 
modo por que cessou o conflicto. 
A magnifica epopéia finlandeza 

··provou ao mundo inteiro o valor 
,nilitar da pequena republica bal-. 
tica, e a vergonhosa impotencia 
do exercito verme!lho. Entretanto, 
à. desproporção das forças era 
por demais sensivel. E alguns dos 
territorios finlandezes, exacta
t11ente aque!les que supportaram
b' ::peso da gueITa e foram o thea::
tro dos maiores Ianc_es de herois
i:no das tropas do Gal. Manne
t"heim, passam agora para o do
bolchevismo. 

Nomea~a a Junta ArcM~iocesana ~a Acção Cat~olica 

· Assim, a hydra do athetismo 
deglutirá populações inteiras, 
subvertendo nas consciencias as 
mais elementares ideias religio
sas, transtornando a ordem juri
dica e social, e martyrisando por 
todos os modos possíveis aquel
les que se conservarem hostis ao 
bolchevivsmo. 

Praza a Deus que nesta 1ucta 
nova e ainda mais terrivel, que 
se abre agora para as populações 
conquistadas, ellas saibam de
monstrar um heroismo não me
nor do que no campo de ba
talhal 

Durará esta paz? Só Deus po
derá dizel-o. Uma seria appre
hênsão nos assalta neste momen
to. Incorporada ao territorio so
vietico precisamente a parte %' 
territorio finlandez, que se reve

-lou tão diffic!lmente acces~ivel a 
tropas invasoras, pelos obstacu
lós natur,aes e militares ali ~xis
tentes, a nova. fronteira da Fin
J.andia será defensavel çom igual 
efficacia? Ou esta paz deixou a 
Flnlandia com os limites inteira
mente\ desguai.rnecldos de defe-
11:as naturaes, que o exercito so
vietico poderá transpor '.lmanhã 
sem difficuldade? 

Neste ultimo caso, a unica coi
sa que restará á Finlandia, em 
materia de garantias, será a pa
lavra sovietica. E o mundo in
·teiro sabe, hoje, do que vale a 
palavra totalitaria 1 

* 

:se bem que a admtnlstra
ção ecclesiastica de S. Excia, 
Revma. o Sr. Arcebispo Metro
p.olitano esteja apenas no seu 
inicio já tem uma historia no
tavelmente densa, taes as rea· 
lizações pelas quaes se tem as
sinalado. 

As actividades de S. Excia, 
Revma. - não é difficil per
cebei-o - constituem desenvol· 
vimento de um plano metho
dico, que vem de alto par::i bai
xo e do ce:rne para a .periphe
ria,, fa-zendo sentir em no.:sa 
v1aa., re11g1osa, · soi> ·-codos . os 
seus aspectos, uma intensa ác
çao propu1sorai e r_e.9rgan1za-
dora', · 

O plano de S. Excia. Revma. 
começou _por ser executado no 
que o apostolado -tem de mais 
alto e de mais nobre, isto é, 
na estructura do proprio Go· 
verno Archldlocesano. Começou 
S. Excia. Revma. por coofirmar 
no cargo de Vigario Geral ~ 
Mons. Ernesto de Paula, que 
vinha dando a suas elevadas 
e complexas funcções um tão 
brilhante desempenho. Em se
guida, nomeou Vigario Geral 
o Exmo. e Revmo. Mons. Al
berto Pequeno, cuja actividade 
e aposto'ado destinou a um 
campo especializado e de im
mensa impotancia: as Orden~ 
e Congregações Religiosas te
mininas da Archlçfiocese. Esta 
medida constituiu uma innova
ção, e acarretou para o aposto
lado das Religiosas, vantauens 
esperituaes cujo alcance só no 
Céu se poderá exactamente 
avaliar. Escolhidos assim seus 
dois principaes auxiliares de 
adm!nistr~ção, .e confirirac.!o 
no cargo· de Procurador Geral 
da Mitra da Archidfocese o 
Revmo. Sr. Conego Dr. Nico
lau Consentino, cuja longa ex
periencia e lncontestavel tino 
S. Excia. Revma. soube apro
veitar, deu o novo Arcebis?.J 
inicio á organização do Cabido 
Pela nomeação dos novos Co
negos, e pelo reinicio das func
ções iiturgicas normaes do Ca
bido, S. Excia. Revma., além 
de normalizar este impor~ame 
orgão do Governo A:-~hidioce
sano, deu ás funcções da Sé 
cathedral um explendor digno 

Registramos a este proposito as da _importancia do so_lio p~ulo
Ultimas declarações do "Osser- j pol1tano: Pouco depois, v_e1u a 
vatore Romano". o orgão da\ nomeaçao dos novos off1claes 
Santa Sé, pouco ,antes de ser .as-

da Curia Metropolitana, tam· 
bem acolhida com geral satis
facção. 

Ao mesmo tempo, já estuda· 
va o novo Arcebispo a cre<1ção 
de muitas parochias nova:;, al
gumas já delimitadas por seu 
saudoso antecessor, que falle
ceu antes de poder assignar ~ 
decreto que as -
erigia canoni• 
c a m_ ente. A 
creação das 
novas - p a r o, 
chias pode, ser 
COf'.lsid e r a d a 
por dois, aspec
tos. De um· la
do, muitas 
Igrejas func-
cionando na 
Archidio c és e 
com aprecia
vel numero de 
asso_c i a ç õ e s 

a paz se verificaria em breve, na , .l O 'l ~ ; s1gnado o armisticio, predisse que ' ~ ~ 

Finlandta, e accrescentou que se , 1 • t\ O O 
tratava de uma paz tão vergo- i G t \ \' 1" • 
nhosa, que todos os circulos po- i , n'e'i>\\- . 
Jiticos tinham constrangimento ; :::;~·. • 9e O \ àO O ' 
em se referir ,a ena. Era a paz : \_;\t"(\ \\\\Ot\ O 
entre o lobo e o cordeiro... J no,\OG \:,~ 

· o orgão do vaticano mostrou 1 \){Oi eot"(\ 
como se applicavam no caso as G 
graves palavras do Papa, em uma 
allocução que pronunciou: "é 
certo que a espada pode dictar 
condições de paz, mas a ,.spada 
não tem o poder de crear a paz". 
A paz, dil-o Pio XII em seu 
formoso lemma, é "opus ju~t!tiae" 
fr1,1cto da justiça. Só a justiça po
de crear a verdadeira paz. A paz 
creada com flagrante violação de Os 
todas as normas da justiça não 

Sacerdotes na 
frente de guerra é senão uma tregua oppr-0biosa 

para o vencedor, que cessará dia 
mais dia menos, quando o venci
do desembainhar novamente a 
espada na justa reivindicação de 
seus direitos, ou ... o. que pare
ce ás vezes tardar porém não 
falta, Deus fizer sentir sobre , o 

Os sacerdotes francezes, como 
em 1914, não hesitaram em res
ponder ao appello da patria 
ameaçada. A Fralll}a é um dos 
p~izes que mais guerras têm tra- : 

vencedor a cole-ra de Seu braço vado. E em todas ellas sempre ha 
vingadOl', 

A visita do sr. voh Rib!:lentrop 
ao Vaticano se cercou de por
menores preciosos, que niio po
demos delxaT de registrar. 

O primeiro delles é que os au
tomoveis que compunham o cor
tejo com que o ministr.o allemãp 
se fez acompa,Bhar ao Vaticano, 
não estavam _ decorados com a 
cruz gamada. Em gera!, nas ce-

. rlmonias analogas a estas, os au
tomoveis _ dos visitantes officiaes 

_ ostentam, entrelaçadas, 9..3 ban
deiras do respectivo paiz e do 

sacerdotes que se desflacam pelo 
valor, e cujo patrioltismo -os in'-
dicam ~ra as operações de mais 

. responsabilidades. 1 
Agora, mais uma vez elles sc " 

viram na necessidade de abando- rellgio·sãs e Intenso n"10v1men
nar o desempenho de seus minis- to espiritual, for-am elevadas á 
terios de sacerdote, para irem g,a- dignidade Parochial. Não é dif
rantir as fr.onteiras do paiz. flcil perceber todas vanta~ens 

dahi de'correntes para os fieis. 
Os sacerdotes não são uma ex

cepção. E a magnifica abnegação 
por e11es mais uma vez cienwns-

Tomadas todas estas provi
dencias S. Excia. Revma. po
dia repousar, tanto mais que, 

trada, como diz Fernand Laurent ao- mesmo tempo que desenvol• 
em "le Jour - Echo de Parls", vera dentro cta Archidiocese tão 
não é senão um dos muttos'.as- Intensa activid~e, fez sentir, 
~~-~. ~~ f_r.a,A_c_e?-- · .ma sua quaHdade de_ M!~"..lP.O_f!· 

ta, sua acção sobre .toda a Pro
víncia Ecciesiastica cujos limi 
tes coincidem exactamente com 
os de nosso Estado. Esta reu-
nião, que implicou na realiza
ção de diversas conferencias 
successivas, desenvolvidas sem 
aparato mas com grande me
thodo e efficacia, corresponde 

aos mais arden
te s, desejos da 
Santa Sé, e pro
duzi_u fructos do 
mai o r alcance. 
Em seguida a 
isto, foi convoca
da sob os auspi
cies e pela ini
ciativa do Exmo. 
e Revmo Sr. Ar
cebi_spo a r eu
nião de todos os 
Direct 9. r_e s_ de 

Ensino Relioso da Provlncla, 
que tambem teve resultados 
de uma efficacia que superou 
certamente todas as espec
tativas. Sem m e n c i o na r a 
cànipanha da Cathedral, as ir.
numeras obras a que S. Excia. 
Revma. tem dado propulsão, e 
as so-lemnidades a que tem 
comparecido, cumpre ainda ac-
centuar que este imme11so 
acervo d!! occupas;ões f9._I_ ~c::~e_s 

cido pela nomeação do Exmo. 
e Revmo. Sr. D. Ma.noel da Sil
veira d'Elboux para o cargo cie 
Bispo Au~iliar de Ribeirão Pre 
to, o que acarretou a vacancia 
da reitoria do Seminario Cen
tral da lmmaculada Conceição 
do Ypiranga, tendo a acerta
díssima escolha do novo Rei
tor, Pe. Dr. Manoel Ped-Fo Cin
tra, exigido uma _ ren1odetação 
dos quadros de direcção da
siuelle importantíssimo estabe
lecimento de ensino ecclesias
tico. A isto tudo, somm'am-se as 
reuniões do Clero e das Reli
giosas, presididas por S. Excia. 
Revma., com impertuba-rel re· 
gularidade, e ter-se-á uma ide-ia 
ela grande série de realizações 
que nestes poucos mezes de 
governo ecclesiastic_o tem sido 
levad_as, ~c_ab~ · · 

s. Excta. Revmli. pódià re• 
J 

pousar, dissemos. Mas foi o 
contrario que se deu. lmmedfa
tamente após haver levado a 
cabo estes importantes empre
hendimentos, as vistas do Ar· 
cebispo se voltaram carinhc,sa-

. mente para a Acção Catholica. 
Já quando Bispo Auxifiar, Dom 
José Gaspar de Affonseca e 
Silva fora o animador e o prln· 
cipal organizador da Aoção 

Catholica, que·_ jamais se po
deria ter estructurado sem 
seu , apoio efficaz e activo. 
Semp~e modelar na Incon-

dicional obediencla ao Sto. 
Padre, o novo Arcebispo 
conservou, na dignidade a 
que o elevou a confiança 
da Santa Sé, todo o ardor 
que consagrára ao aposto

lado da Acção Catholfoa. 
Seria normal, portanto, 
que cuidasse lmmediata
mente dela, tão logo os 
principaes aff-azer.es da 
administração archidio
cesana· lhe dessem tem
po para tal. 
Fiel a sua norma, de 
agir do cerne para a pe
ripheria, as primeiras 
attenções do novo Arce
bispo se voltaram para 
aquillo que é ao mesmo 
tempo o cerne e a cu· 
pula da Acção Catholi
ca, isto é, a Junta Ar-
chidiocesana á qual in· 
cumbe formar espiri
tualmente, estructurar, 
dirigir e Impulsionar 
o movimento da Acção 
Catholica. 
Assim, na reunião do 
Clero, reaflzad·a na 
Curla Metropolitana 
no dia 11 p. p., s. 
Excla. Revma. annun
ciou a nova Junta, 
assim constitulda: 
Assistente Geral da 
Acção Catholica, Re
verendíssimo Conego 
Antonio de Castro 
Mayer; Presidente da 
Junta Archidiocesana, 
Dr. Plínio Corrêa de 
Oliveira; Secretario 
da Junta Archidioce
sana, Dr. José Gon
zaga Arruda; The 
zoureiro da Junta 
Archidiocesana, Dr, 
José Benedicto Pa· 
checo Sailes. 
Cumpre assim S. 
Excia. Revma. a 
promessa que fize
ra á Acção Catho· 
llca, em sua ultima 

Assembléa Geral an· 
tecipando-lhe atê a rea· 

lfzação. S. Excla. Révma. 
promettera a nomeação de 

um Sacerdote que dirigisse a 
Acção Catholica inteira, e de 
uma Junta que trabalhasse sob 
suas ordens. Publicada agora 
a nomeação, a cerimonia de 
posse se dará em fins do cor
rente mez . 

A Junta Archidiocesana este· 
ve em visita a S. Excia. 
Revma., a quem foi apre
sentar as expressões de sua fi
lia! ~ lrreatricta aub~l!&ão, 

pedindo ao in:esmo tem-po suas 
instr-1;1cções e suas bençãos pa• 
ra o t-raba-iho que vae realizar. 

Aet-ualmente, cuida a Junta 
das pro.videncias necessarias a 
sua insta-Ilação em escripto· 
rios adequados no centro da 
cidade, onde possa dar mala 
f~il dese~penho a suas actl• 
vidades. E' dese-jo ·d-a Janta 
que, por occasião de sua posse 
sõ'l:emne, as insta-f:lações Já es
tejam plenamente conclui-da:., 
a secreta-ria monta9a, e o cc:rn
tacto já perieitamente est:abe• 
tecido com os va-rioa seci:oreS 
da AC9ão Catholiça, de sorte a 
assegurar a p1en-a extensão e 
efficac:ia de sua actividade d1-
recto-ra. 

E' tambe:m Üi!JfÍo de- registró 
o facto de tet' o Exmo. Revmo. 
Sr. Ar.ceb=ispo Metro-po:fl-tano 
ter confiado a M-ons. Er-nesto 
de Pa-ula, V-igario Geral, e ao 
Conego Dr. Antonio de Castro 
Mayer de procede-r á reorgani· 
zação da Con-feder.ação Catho• 
lica. 

Varias tem sido as homena 
gens recebida-s pelo novo As• 
slstente Geral e demais mem· 
bros da Jun-ta. Entre ettas se 
destaca por seu significado e 
proporções, uma manifestação 
a Set' prestada hoJI!~ ás 11,30 
horas, pela Fedei-ação Mariana 
Feminina. · 

CONTINUA 
a persegmção da Igrejá 
Cathol-ica na Bohemia e 

Moravia 
O néo-paganlsmo hitlerista 

continua em sua obra aniquilla
dora; anti-catholic,a, em tc>dos os 
-paizes que lhe suppor-tam o jugo. 

No "protectorado" da Bohe
·mia e Mora.via continua o t-ra
balho bem nazista de "protec
ção ". Actualmente se -acham dis• 
solvidas to$-s as aggren<Jações 
ou associações cathoHcas, tanto 
as de aetgos como as eeciesias
ticas. 

Mas a actividade · dissolvente 
não se resume em deoretos e o.r• 
dens para supprlm'ir as aggre .. 
miações c.atholicas. Infelizmente, 
os nazis têm tambem empregado 
a força, e já não são poucos os 
conventos e claustros viol9.dos e 
confiscados. 

Assim é que o mais velho con
vento da Moravia, em Rajhrad 
foi supprimido e suas terr'.ls divi~ 
<lidas entre os colonos do Tyrol 
itali.ano. Destruidos tambem se 
acham todos os conventos das 
Irmãs do Sagrado Coração; a 
Igreja e o Con:vento de Opava es
tão já ameaçados de demolição, e, 
finalmente, os lyceus catholieos 
de Litomerice e Kridlovree, im
portantes centros de catholicismo 
estão transformados em quar~ 
tels da Juventude Hitlerista. 

A constante e astuciosa cam
panha anti-catholica níi.o se li
mita porém á perseguição de re
ligiosos e demolições de conven
tos, ella se extende a toda e 
qualquer forma de actividade ca
tholica; ultimamente o director 
do hebdomadario "Pritomuost" 
foi encar-cerado por ter comettido 
a imprudencia (verdadeiro 
crime, no pensamento nazista) de 
lembrar uma promessa de Hitler 
aos tcheco-lov.acos, qua-ndo tud~ 
Indicava que o Fiihrer pretendia 
esquecei-a, como de costume. 

Santuar10 do Sa• 
grado Coração ~ 

Jesus 
Com grandes solemn!dades se

rá commemo.ro.da a. Seman~ 
Santa, -no Santue.rio do S~.grado 
Coração de Jesus. Todas as ·so
lemnidades serão abrifüanta.&s 
peha- Sohole. Cantorum do In'llt!;. 
tuto T-h-eologi-co Pio XI. 

Os senmões serão pregados 
'!)Or g.randes oradores sac.ros: 
Todas as solemnidades da -Se
mana Santa., serão raaJizadas n<> 
Santuario do Sagrado Coração diJ 
,T,.sua. · ' ·._ 
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COMM[NlANDO ••• 

AINDA OS MORMONS 

"A Igreja dos Mormonistas 
tem-se sujeitado, desde o inicio, 
a perseguições violentas, em ·va
rios paizes, em virtude do fana
tismo de adeptos de outros cre
dos. Apesar desta opposição c em 
virtude da obra social que vem 
emprehendendo nos quatro can
tos do universo, a Igreja Mor
mon tem crescido constante
mente", etc., etc .. 

E' a.ssim que o "Die,rio ela 
Noite", de 13 do corrente, inicia 
a entrevista de dois missionarios 
mormons. publicada com grande 
destaque na terceira pagina, com 
todos os recursos do sensacior..a
lismo moderno. O trecho acima 
transcripto, porém, não faz par
te do corpo da entrevista, mas é 
a introducção com que a prop·ia 
redacção do jornal apresenta o 
assumpto. 

E' extranhavel que aquella fo
lha tanto se preoccupe com a 
seita exotica dos mormons. Nem 
~e diga que, justamente por ~er 
-ma seita exotic.a, apresenta in-

'~/;============-================= 
Nomeada a primeira Junta Archi• 

diocesana da Acção Catholica, natu
ral é que os leitores do LEGIPNA
RIO tenham curiosidade em conh.e· 
cer seu programma. Quem ler com 
:>ttenção os Estatutos da Acção Ca
tholica Brasileira, subscriptos por 
todos os membros e ratifica.cios pela 
Santa Sé, verá que a somma das res
ponsabilidades depositadas na Junta 
é formidavel, pois que lhe incumbe 
a estructuração, coordenação e direc
ção do movimento da Acção Catho· 
lica, e o estabelecimento de sua co• 
operação com as varias obras ou as
sociações auxiliares da Archidiocese, 
tudo isto sob as ordens d?. Aut"ri'°'~
de Ecclesiastica, representada pe• 
lo Assistente Geral da Accão ca~,~9-
lica. -

óra quanto mais complexa e ex· 
tensa é uma tarefa, tanto mais ella 
exige um programma organico pla
nejado com espirito de Fé e com in
telligencia, e executado com methodo 
e firmeza. A Junta Archidiocesana 
não cumpriria, pois, sua missão, se 
não se esforçasse por elaborar e exe
cutar, sob as ordens do Assistente 
Geral, tal programma. 

E os leitores do LEGI-ONARIO, f!. 
liados quasi todos á Acção Catholica 
e ás obras auxifiares, terão por certo 
o desejo de conhe.cer al_go a este res-
peit~ •• · · · · · · ,. 

Nosso programma se resünie ent 
um lema que acceitamos com enthu• 
siasmo, porque nos é dictado pela 
propria natureza das coisas, estabe
lecida pela Providencia. E' o dístico 
que se encontra no brazão de armas 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano: "para que todos se• 
jam um". 

O conhecimento o mais elementar 
dos Santos Evangelhos mostra o ar• 
dor extremo com que Nosso Senhor 
Jesus Christo pedia para a Igreja, 
e recommendava aos fieis, a !Jnião. 
Pode-se, mesmo, affirmar que pou• 
cas preces brotaram dos labios dl· 
vinos com ardor igual. 

A razão é simples, como deve ser 
concen1c:1a segunc:10 a a9utrina aos 
Santos Evangelhos, está no cerne da 
propria missão de Nosso Senhor Je• 

sus Christo no' mundo. Como Salva
dor, veio Elle · restabelecer o vinculo 
de união da graça, que estava parti
do desde o peccado original. E, ao 
mesmo tempo, unir na abundancia 
exhuberante das graças, da Nova AI· 
fiança, todos os fieis entre si, recom
mendando-lhes que trabalhassem por 
unir a si todo o genero humano, no 
aprisco unico, sob o baculo do unico 
Pastor. União do homem a Deus, dos 
fieis á Igreja, dos filhos da Igreja 
entre si, e dos infieis ao Corpo Mys
tico de Nosso Senhort''Jesus Christo, 
nisto se pode resumir a obra do Di
vino Salvador. 

O que significa, por exemplo, a 
phrase "Ide e ensinae a todos os po
vos", senão "ide, e uni ·na commu• 
nhão da doutrina e da vida da,1graça 
a todos os povos"? 

No que me diz pessoalmente res-, 
peito, a primeira execução qúe devo 
Clar ao lema CI~ Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo é referente á minha 
união interior com Deus Nosso Se-

nhor. Que si a intensldacfo dos tra
balhos não faça minguar mas pelo 
contrario crescer em mim a intensi· 
dade da vida interior, ·que minha p!e· 
dade se torne mais ardente e minha 
vida de oração mais authentica, eis 
à primeira de minhas preoccupações, 
que mencioiio apenas para pedir, 
neste sentido, a tantas almas piedo· 
sas que leem o LEGIONARIO, o 
apoio de suas orações. Porque, se 
neste tereno não houver· progresso, 
terei imp4icitamente trahido a con· 
fiança de meu Pastor, tornando sem 
fructos reaes e sem merito diante de 
Deus meu apostolado. 

Essa união a Nosso Senhor tem 
como condição e como conse(luencia 
necessaria uma união cada vez maior 
com a Santa tgreja de Deus. Mas n 
Santa Igreja está muito longe de ser 
um ente abstracto. Estar unido ã 
Igreja é estar unido ao Papa e ao 

Plmio GORR!ll DE OUVEIRA 
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Arcebispo, t,em como a toaas as ae
mais autoridades ecclesiasticas, cons
tituidas acima de mim. Estar unido 
á Autoridade é obedecer-lhe amoro
samente, exactamente, fielmente. Er· 
rando-se com a autoridade, acerta· 
se. Acertando-se sem ella ou contra 
ella, erra-se.,~. 

* 
Voltados assim os olhares para o 

alto, e estefada neste programma in
terior toda a actividade externa, pos
so falar em nome da Junta. 

Se prógramma de união se refere, 
antes de tudo, aos que estão alist~· 
dos sob as bandeiras de Christo-Rel, 

A união não deve ser, em nosso 
programma, uma mera palavra. Pelo 
contrario deve ser uma palavra pai• 
pitante, de realidade sobrenatural e 
natural. 

A união entre catholicos é a Juxta
posição tranquilla de elementos he
terogeneos. Ella é a coordenação pa
cifica de pessoas unidas pela com· 
munhão de ideias, pela communhão 
da vTcla, pela identidade da acção. 

Que ideias? Que vida? Que acção? 
Ideias, só as da Igreja. Vida, a vida 
sobrenatural d.a graça. Acção, a ac· 
ção cathol ica, 

Unidos todos nós á lgreJà, estare
mos unidos entre nõs. O conheci• 

mento do que seja a Igreja, o amor 
á Igreja, obediente á Igreja, eis a 
medula de todo e qualquer program
ma de união, 

Mas tal objetivo só se alcança por 
methodos impregnados de espírito 
catholico. Se, como diz Sto. Agosti
nho, Deus sabe governar.· "suaviter 
et 'fortiter" o coração humano, não 

deve ser outro o modo pelo qual se 
oeve desenvolver o dulcíssimo e op
portunissimo apostolado de un,ao no 
Corpo My.tico de Christo, que é a 
Igreja. 

Oeste campo de elelçãó nossos 
olhos se voltam forçosamente para 
outro terreno. Quantos e quantos ca· 
tholicos, nesta immensc1 Ar..,!iidior- 0

-

se, são filhos da luz, são filhos da 
Igreja, e não conhecem a Igreja, são 
soldados de Christo pelo Baptismo e 
pela Confirmação, e entretanto estão 
afastados das lides do bom combate. 

A elles tambem, com immenso af
fecto se estende nosso desejo de 
união. Trahiriamos nossa graça bap
tismal, se entendessemos essa união 
como uma tral'lsigencia com aquilto 
que nelles deve ser reformado, Pelo 
contrario, a expressão mais genuína 
de nossa caridade deve consistir em 
eleval-os á luz da vida da graça, isto 
é, á pratica correcta dos Mandamen
tos. Se, ao cabo do afanoso apostola• 
do que se abre diante de nós, fosse 
um pouco menos numerosos os ca• 
sos em que Nosso Senhot' "in sua 
venit et sui eum non receptorum", 
quem po'derã medir a inte.nsidade d~ 
nosso iu)JiJo• · -- -··- ' 

Mas O Zelo hão tem limites. Ellei .. ~ 
: extende ainda, e com que ardor! 

p~ra as muitas almas que, arra~ta• ·~
das pelo pecado da apostasia ou nas• 
cidas na ignorancia da verdadeira 
Religião, se encontram hoje fora do 
gremio da Igreja Ca_tholica. 

Judeus, protestantes, scimaticos, 
espíritas maçons, communistas, na· 
zistas a todos elles quereríamos ver, 
finalmente reconduzidos ao bom ca· 
·minho, cantando ao nosso lado as 
glorias de Deus. 

Que Nossa Senhora, que, sendo 
Porta do Céu é implicitamente Porta 
da Igreja, se digne incendiar nosso 
zelo cóm todos os recursos necessa· 
rios para attingir ao menos em par· 
te tão alm~jado fim, é esta nossa ar, 
dente oração a este respeito. 

Evidentemente, é grande o pro• 
gramma. Mas diminuil·o seria dimi· 
nuir a Acção Catholica. 

A legião dos que trabalham por · 
Nosso Senhor é immensa em ·São 
Paulo. Uma estatística official de ha 
poucos annos atraz informava serem 
150.000 na Archidiocese as pessoas 
filiadas a associadas religiosas. 

E' com toda esta legião, que a Jun
ta conta, para, sob a direcção da Ac
ção Catholica, levai-a mais aguerri
da, mais coordenada, ·mais ardorosa 
e mais disciplinada do que nunca, pa
ra as arenas para lhe apontar o ba
culo do Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo. 

Sejamos um na oração, um na vi
da interior, um no modo de pensar, 
de sentir e de viver, e necessaria· 
mente seremos um na hora do com
bate. 

Esse grande exercito, assim unido, 
poaerá Infundir terror ao adversaric:1 
e, o que é muito mais importante, 
attrahir sobre si a abundancia das 
bençãos de Deus. 

7 DIAS EM 

RE VISTA 
( Conclusão da 1.,. pag • 

Estado do Vaticano. a aerogaçao 

1 

desta praxe trad.icional foi inter• 
pretada pelos rqmanos, com evi• 

, dente ·razão, como a expressão do 
i desejo da Santa Sé, de não ver 
j entrelaçadas a bandeh·a do Pa• 
1 pa e a flamulla nazista, que tem 
j ao centro "uma cruz inimiga da: 
i Cruz de Christo ", como disse o.; 
immortal Pio XI. 

* Tambem é extremamente !nte•' 
ressante o empenho demonstra
do pelo "Osservatore Romano'' e 
pelos jornaes catholicos da Ita
lia - hoje em dia são elles,. 
aliás, muitíssimo pouco numero
sos graças á pressão fascista ...... : 
em frizar que o sr. von Ribben
trop so1icitou a audiencia a~ 
Summo Pontüiee, .e que o Vatª' 
cano de modo nenhum tomou 
iniciativa de convidar 9. ~/.nts~r. 
allemão. 

* Os leitores do "Ossei'VatórJ 
Romano" sabem que essa folhal-j 

· costuma publicar na primeira pa·~ 
. gina, com destaque, e enclmad ' 

pelas armas pontificias, uma· sec 
ção em que menciona ,todas a 
audiencias concedidas pelo San ... , 

' to Padre. Além disto, costuma of. 
orgão da Santa Sé publicar va~ 
rias photographias representan-, 
do aspectos d!.\ visita de cada mi .. 
n!stro de Estado, ou emb'lixador, 
que visita o Vaticano c~m ca
racter solenne . e official, como foi 
o caso do sr. von Ribbentrop. 

Entretanto, desta vez o "Osser
vatore" quebrou todas as praxes. 
'Transferiu para uma pagina de 
dentro a noticia da audiencia do 
sr. von Ribbentrop, para nccen
tuar a pouca simpathia do Vati
cano, e não publicou uma só 
photographia da visita. Irimitou
se, apei;ias, a d;ar uma noticia em 
meia columna de jornal, na qual 
insistia muito no facto de o Va
ticano não ter pedido a visita do 
sr. vou Ribbentrop, mas. pelo 
contrario, ter este soHcitado uma 
audiencia ao Summo Pontifice. 

Aquelles, de nossos leitores, que 
estiverem um pouco familarisados 
com os processos Jornalistkos po. 
derão comprehender melhor do 
que ninguem o que esta attitude 
-do "Osservatore" signific:;i,. ' 

Como todos os annos, a Sagra
da Rota. tribunal supremo em 
que são julgados, no Vaticano, os 
-;Jrocessos de .anullação de casa
mento religioso do mundo inteiro 
publicou uma estatística das 
anul!ações requeridas, e do nume
ro de processos deferidos 0011 

aquelle tribunal. 
Dado o facto de se tra~ar de 

processos provenientes do mundo 
inteiro, seu numero é ins;gnifi
cante, elevando-se a algum<1.s · de
zenas sómente. E ·a proporção dos 
indeferimentos extremamente for. 
te. Isto denota a summa mora, 
!idade com que a Santa Sé ago 

eresse jornalístico. A entrevista 
foi apresentada de um modo qus.
si carinhoso, e tem por finalida
de desmentir "noticias infunda
das a respeito dos fins e ·dos cre
dos re1igiosos que constituem a 
estructura moral dessa religião" 
e dar esclarecimentos sobre os 
"fundamentos basices do cred1J 
mormonista." Ora, foram os ca
tholicos que, por seus meios de 
publicidade, mais combateram a 
obra de que aquelles missionarios 

~- em materia tão delicada, o que ~~-:===========-~-=============================================~ estabelece um triste contraste 

CATHOLICO 
estavam incumbidos, e denuncia-1 e mor . 
ram a seita como prejudicial aos O ~m 
nossos interesses espirituaes. 01,1- -
de, pois, quer chegar o "Dia.rio 

EXCLUSIVAMENTE suas. Joias e seus Pres~ntes 
JOALHARIA 

na conhecida 

da Noite"? 
A respeito das iniciativas catho

llcas, que não são poucas nem CASA CASTRO 
ãe pequena importancia, aquelle 
jornal nunca fez a propaganda 
que agora dispensa a uma dou-
trina ridícula e suspeita. Pelo R Ü A 
contrario, sabemos muito bem o 

15 DE 
Unicos que ·é a "campanha do silencio". 

Entretanto, tudo o que represen
te qua'lquer attentado á integri
dade da verdadeira Fé é farta
mente divu1gado, com habilidade 
e tacto. Por exemplo, a moxini
:fada mormonista, que tem na sua 
origem uma historia complic:ida 
em que entram livros de tolnas 
de ouro, pedras com aros de p,a
ta, e outros elementos da mai.s 
authentica e réles macumba é 
apresentada de forma a desviar 
quanto possível o ridículo, cue 
lhe é inherente, e tornai-a ..t:na 
coisa razoaveL Ha, na entrevkta, 
uma pergunta bem preparada, 
sobre o credo mormonico, á qual 
um dos missionarios, em atLlu
de pathetica de actor de cü .~o 
responde ennumerando um rói 
de bel!issimas virtudes que Sf'

riam a profiss5.o de fé da seita, 
de maneira a fazer com que 0s 
blcautos pensem que os mo:
mons não sejam uma gente tão 
. llim w.si.m ••• 

Mas a subttleza chega ao auge 
quando se trata de destrinchar a 
questão da polygamia mormoni
ca. Em meio á descripção das 
"maravilhas" da seita apparece 
uma explicação curta e apagada, 
em que se diz que a polygami.a 
era doutrina que só foi acceita 
até 1890, quando foi eliminac!a, 
sendo o mais grave motivo desta 
depuração o facto de ser contra
ria ás leis norte-americanas. Is
to .assim, dito por cima, cm110 
quem passa sobre uma questão 
secundaria. Deste modo, poucos 
notaram esta particularidade ver
dadeiramente notavel: a doutri-
na mormonica. cuj,a seita diz sel' 
inspirada por Deus, com o tal li
vro de ouro, um "anjo" e uni 
"propheta ", como instrumentos 
da revdu<;úo, ainda não esti\va 
perfeita. Veiu dar-lhe o ultir::,J 
acabamer,to uma revelação .. , dJI 
Policia .•• 

"' 
OFFICINAS PROPRIAS 

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

Revo lta·m- se os sudetos 
Um dos maiores problemas em lizaram manifestações ho~tis ao tem celebres balnearios, as mu

que se debate, actualmerrte, a nazismo. l lheres fizeram uma parada com 
"Grande Allemanha" é certa- Em Zeefeld, por exemplo, os um estandarte onde se lia: "os 
mente a sua fa'lt,a de unidade es- tyrolezes já promoveram diversas bêbês das mães allemãs morrem 
pirltual. Apezar de toda a im- manifestações anti-hitleristrn;. de fome". 
mcnsa propaganda nazista, o que Em Llberac, outróra uma cida- Outro conflicto, ainda mais 
mais pesa no estado de esplrito de rica, as mães de familia fi- grave, surgiu na cidade de Lito
dos povos subjugados pelo nazis- zeram um com!cio em praça_ pu- merice, onde a população alle
mo é a lembrança das vi1Jlencias b'lica para reclamar viveres, e mã gritou pelas ruas: "Nós que
por que foram conquistados e o como é do caracter nazist!I., coube remos voltar á Tchecoslov<1quia". 
rcgimen a que se acham sujeitos á policia resolver o "caso" destas Resultado: mortos, feridos e a ci
presentemente, e aliás, não sé po- mães de familias que ped!am pão dade em estado de sitio. 
dia esperar outra coúsa. para seus filhos. Outr,a questão de vulto nos ter-

O -silencio da imprensa hitle- · Em Podmokly (Bodenb.ach) a ritorios subjugados pelo nazismo é 
rista é, naturalmente, compl~to, população masculina recusou-se a a distribuição de terras -:onfis
todavia, Informações seguras nos luctar pela Allemanha emquanto cadas. Actualmente essas terras 
relatam as agitações dos territo- os soldados allemães perihanecem têm sido fartamente dlstribuidas 
rios submissos. aquartelados na sua cidade, e só para os chefes nazis; ora é 

Os sympthomas dessas deshar-1 como sempre, a· policia acabou evidente que o povo que ajudou 
manias estão apparecendo. vencendo a resistencia! o nazismo se sinta logrado, o que, 

Em diversas cidades já se rea- Em Karlowy-Vary, onde exis- aliás não resolve nad~ 

com muitos tribunaes civis onde 
as anullações as mais evidente
mente descabidas encontram: áa 
vezes acolhimento sympathico. 

* Convem notar que us'lmos o 
termo "anullação" para niencio
narmos a expressão consagrada 
na linguagem corrente. Mas com 
o proposito de accentuar forte. 
mente sua impropriedade. , A 
Santa Sé não anulla casamentos. 
AnuUar significa tornar nullos os 
effeitos de um casamento valido, 
Ora, o que a Igreja faz é coisa 
muito diversa. Ella declara que 
sempre foram nullos, e nunca 
produziram effeitos validos, os 
casamentos em questão. O casa
mento não existe, POl" exemplo, 
sem o consentimento de ambas 
as partes .Se, pois, um.a das par .. 
tes foi forçada a casar-se, com 
o revolver no peito, a Igreja não 
anulla tal casamento, mas se li-·. 
mita em declarar que nunc'l hou-1. 
ve casamento naquelle caso con.., 
ereto. 1 

No divorcio, pelo contrario," 
actos civis de casamentos absolu
tamente irreprehensiveis sob o 
ponto de vista da coneção juridi..; 
ca são dissolvidos voluntaria .. 
mente pelo juiz e pelas partes; 
Nada ha, pois, de ma,is diversa 
do que a nullldade declarada ou 
reconhecida officialmente pela 
Igreja depois de rigo!rosiss1mo in• 
querito, em certos casos concre
tos, com· a immoralidade sen:t: 
nome que é o divorcio com ca•: 
sa~ento ulterio~ 



São Paulo, 17 de Março de 1940. 1,EGIONARIO 

As Trewas e a luz do ~ª1 Vi~'l'itm11~0: g1 ~{! jfli .- / ~ • i ·? ti ; 1. :-:,z 

Em nenhum facto da His-, Pe. Ascanlo BRANDÃO 1· 
toria se viu o homem com 
todas as suas fraquezas e mi- veronlca - o amor confor- eloquente das respostas a dM 1 

serias e o mo no drama de tador. ao homem insensato. \ 
,;angue da Paixão e Morte de Dimas - o amor penit'.?nte, E a loucura vestiu a sabl'· ' 
Christo Nosso Senhor. José de Arimathea - o amor doria com a tunica dos loL1c0:;,, 

E' a revelação mais espan- reverencial. E de eHrodes a Pilatos, t, de· 
tosa da maldade h"umana. E Era a luz, a grande luz do Pilat.os a Herodes, a Ve.·dade 
é tambem, a revelação mais amor, naquella horr!lnda noite I se apresenta no Tribunal da 

Governo 
oO•,O••O .. l)•••··•··•··•·tlf••• .............. Q .. >10•••toOHlfll•••····"' 

Alchidiocesano 
............ o .. ••·•··•··•·•O••• .. • .. • .. •··• .. o••0 00

• ........... o,. ....... o .. •··•··• .. • .. • .. • .. •·· .. ·•••• ..... • .. a-

admiravel e sublime do amor das trevas de Satan. , mentira e do erro .. No Tribunal 
divino no pobre coração nu- ! do insensato, no tribun'li d0 Domingo de P.a.mos - A's 1 ') 1 vendo em seguida o officio ele Revmo. Conego Sylvio de l\-1oraes 
màno. JUDAS . , pusilanime, Jesu:. a sabedoria' horas, benção dos Ramos, Prc- Trevas. Mattos. 

Em torno ae .iesus se con· ê declarado o Louco. i c!ssão e Missa com Assisten.:m. No throno servirão as dignl- A's 10 horas, solemne Pont!fi• 
gregou a escoria e a gloria da o discipulo que com Jesus , E diante da Verdade se p11r· i Pontifical.. dades cal do Exmo. Sr. Arcebispo que( 
humanidade. Judas e a Trnhi· comia O pão, 0 vende aos Pon-1 gunta cynicamente: 1 Será celebran.tc o Revm,o. e,,. Diacono, Revmo. Conego Be- no fim, dará benc;am papal. 
ção, ;An-naz e O odio vingativo. tifices e O entrega ã ordi! orl- _ Quid est ·verltas1' J nego Paulo Ro,lnn . Loureiro. nedicto Pereira dos Santos; Sub·· No throno sen-irão. as Digr,I• 
Caiphaz e a hypocrisia. Hero- minosa no Jardim do Geth5e· Que é a vcrc.ade! !No DthrnMno t·serv1Lrãdo. Monc&a- diacono, Revmo. Conego Dr. Ai,- dr,cte.s. 
des e a insensatez. Pilatos e manl. Herodes e Pilatos nunca tal-' n 1or ;· ;r 17s nc01ra, t· o- tonio de Castro Maycr. No Altar. scr\"irão como Dia-

.1 · "d d B -- e 'i J d ficou ta•·am na lnreJ·a Corpo Myst' nego l". 1coau onsen·m1, Fará o· Sermão do Mandato co:-io, o Rcvmo. Concgo P,,ctl(> ª. P~Sl animr ª e. arraoa., u as P_ara S'!lmpre , · . " ' ,- , Mons. Ernesto de Paula e Co- o Revmo. Conego Dr. Nicolo.~1 Ro!lim Loureiro e como s,.,_., · 
o crime. A plebe e ;:i rev~1lta. 1 mareado como Ca,m. O eterno . co de Christo. ne~o Manoel Meirellt-s Freir~ Consentino. dlacono O Revmo. conc;;o JoJé 
As trevas de Satanaz. Era che· S)lmbolo da trahição. A Paixão! Herodes - ª incredulidade Ã Paixão será cantada: G"t~·!.s- Os Revmos. Srs. Concgos us.~- 1 Maria Fernandes. 
gada a hora do poder das de Christo continua atravez i superirticiosa. Herodes a to, pelo Revmo. Mons. ni·. Mar- rão capa carmezim. 1 Pregará 

O 
_Revmo. Mons. fJ,:, 

trevas. dos seculos. mentira peri(;JOSa, a rapo<:a, tin:, Ladeira; Ch:ronista, pel,'J Sexfl:.-feira Santa _ A's l(i ! Martms Lademi., 
"Haec est hora vestra et po- Ha Judas em todas as éP0 • Herodl:ls a insensatez. ~vmo. Conego Aguinaldo José 1 

testas tenebrarum ... , cas. Trahidores de consciencia, Pilatos - covard;;, fr;ico, o Gonçalves; Alto, pelo Rcvmo. Co- horas Missa dos Pressantificadc, MONS. JOÃO ALBOINO 
Trahidores da Lei Divina e da politico compromettf.cior rla ne.go Dr. Nicol.au Con=ntino. co~ Asslstencla do Exmo. Sr. Ar-Esta é a vossa hora, a hora -~ ceb'"po , PEQUENO 
Igreja, Justiça e da Verdade em face os B,,avmos. Srs. Conegos es- "' · 

· do poder das trevas, dizia Je- T h'd do Altar e da Pa• da., ameacas do erro t ,,_ . ti No throno servirão as Digni-
sus ã turba que o prendia no ra ' ores " - ·- ar.,.o rev~. dos de capa preta d d O Santo Padre Pio XII, ~; 

nhecendo os bons serviços prfJ 
tados á Igreja, em favor do 1/1 
mina.rio Pio Brasileiro de Rom/: 
!}elo Pe. João Alboino Pequeat 
houve por bem conferir a esi. 
illustre Sacerdote, a distincção d 
Mo11senhorato. 

tría. A politica moclernâ n:ío 11ós I com alamares. · ª es._ . . 
Ja rd im dás Oliveiras. Trahidores do lar sagraclo- l mostra cada dia mi>har~s do · . Sera Officlante_ 0 Revm~ .. _co-

Que são elles? Judas vivos' Pilrto<>? · 1 ~uarta·t'cira Santa A's rn nego Manoel Meirelles Fiene. 
atravez 'da historia da pobre E·sl;distas, que concl:imnam '1 i,o;.;,G, Of1'ici9 de· Trev; - t:a~ 1 Ch-Aito Paixão! sReerá c ª neta dª J-

ch · L 1 - , t 1 r s , pe o vmo. onego o-
Na Pa ·ixa·o na ho~, a das tre· human_id.ide.. o r1s,o e avam a3 rn'-10$ r,o i:r, p~c n com a amares. . R d.· d C Ih . Ch•· , d s . , d ,. , 1 h ct 1 · • se o 11gues e arva o, . o-

• 1 E nao serer porventura ,1u as an~ue innocen,e os ,·1 o,; .a I Quinta-feira Santa -.. A's 1(1 1 nista, pelo Revmo. Conego Ani:c-

A LUZ 

vas, do odro, resp ancescem as-. d. f~ d L I D' 1 1 ..., 
1 

p t f 
1 1 t , d .,. S ; quan o o ,en o a e rv na greJ.i. . . ,.oras, so_ emno . on 1 1c_a c

1
0 nio Alves de Siqueira; Alto, pelJ ros no ceu o Mmor. ~m a 1 . ,,, E t d t t ,,, s A b d 

noite não se contemplam es- ; .ou da greJa • . s a IS as que en reg.im o ' u.xmo. I. rce !Spo, p1ece it.a Revmo. Mons.' Ernesto de Pau•.a. Monsenhor João Alboino Pe, 
queno nasceu na cidade do Cm· 
to, Estado do Ceará, aos 3 di:. 
Maio çle 1889. Cursou human\da• 
des no Seminario Menor Metfo• 
politano de Pirapora, nesta Al'• 
chidiocese, completando sua f.Jt• 
mação ecclesiastica no Seminario 
Archidiocesano de Fortaleza on
de foi ordenado aos 30 de Ndvem .. 
bro de 1914, pelo Exmo. e Re• 
verendissimo Sr. D. Manue1 da 
Silva Gomes. 

treilas 110 céu. 0 Amor ,·P.s· Christo no seu Corpo Myst1co . do canto de Noa e haverá tam- Fl.\l'IÍ O Sermão da Paixão 0 
plancesceu nas trevas do Cal- ANNAZ E CAIPHAZ á furia da plebe de8espr,r~da: bem a bengam dos Santos Oleus. Revmo. Pe. Dr. Castro Nery, 

na ,apostasia das massa$, e: No throno servirão as digui-
vario. Em Annaz o 0010, o v-31ho sem Deus e sem pãc,,, j d.ades. / Sexta-feira Santa - _A_'s 18 

Maria - o amor de mãe. odio da sinagoga. Em Caiohaz 1· Farn o Sermão da lnstlt11lção horas começa~á Q Off1c10 de 
João - o amor virginal. . a requintad.i hypocrisi;;i. Rasga BARRABAS ·f o Revmo. Conego Antonio Al- -:r:re~i:ts que sera segµ!do da Pro-
Magdalena - o an1or repa- t · d f' a- -1 ves d" Siqueira c1saao com o Senhor Morto. as ves es ouvin o a con 1ss a - , , · . . .. 

rador. , da Divindade do Filho ele Deu~. O bandido, o vil, crlminoiso · Será Diaccmo da Missa o Sf!ra Offl?.ante O Revmo. C~-
Pedro o amor arrF.lpcn- Í Violaram-se todas ás léis do preferido aç, Justo! 1 Revmo (!onego Francisco Clpul- rego Bened1cto Marcos de Frel-

diclo, 1 julgamento. Já não havia lirg<1r salve-se aarr;.bãsl lo; Subd1acono. o Revmo Conego as. 
. para "l Justiça. t:. nypocr·rta- E O Christo? E': Jesus? José Amaral Ribeiro de Mello. O Exmo. Sr. Arcebispo e os 

1 
mente rasga O Pontífice as Crucifige! Crucifige eum! 1 _ Os Revmos. Srs. Conegos un- de capa de alamares, acompa-

FALTA AGU .i\ ', suas vestes num Qesto de pr-> PrefirimQs sem">re no Trfhu- 1 rao capa carmezim com arminho nhpai•ão ºá cortejo. 
v I regar o Revmo. Conego Jostl 

! testo. ,' na! da consc1encia, t:5arrat:ias . Quint.a.-feira Sa11ta. - l,avapés Amaral Ribeiro de Me:llo. 
Na Archidiocese de São Pauto, 

Mons. Alboino exerceu as funo .. 
ções de Capellão de Villa Maria 
Zelia, de Parocho de São Janua~ 
rio da Moóua e de CapeUão do 
Asy!o Nossa Senhora Auxiliado
ra, deixando está para trabalhar 
pelo Collegio · Pio Brasileiro de 
Roma. Por esta auspiciosa noti
cia certamente grande será o 
contentamento daquelles que, 
através de seu apostolado, conhe
CE!m d!! perto as bellas qualidades 
que exhornam a pessoa de tjão 
!!lustre Sacerdote. 

em sua casa? 
E' mais ão que provavel 

que as canalizações estejam 
entupiãa5. 

't O odio de Annaz e a hyoo- a Jesus! 1 - A's 18 horas, o Exmo. Sr. Ar-
crisia de Caiphaz atiram Jcs:rs Barrabás de minhas pai'<oes, ! cebisoo officiará o Lavaoés. h-'· Sabbado Santo - A's 10 ho-

11 aos tribunaes de Roma: Barr.ibás do meu ociio, Barra- 1 ra.s, benç,am do fogo - canto 
b "'á ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii do Exultet - Prophecias. - bl'ln-1 Entre o odlo e a hypocrl3la ás da minha carne, l:ar;-a., s !' 

O 
çam da Pia Baptismal - Lactai~ 

Assim senac 
TELEPHONE PARA 2-4031 
o systema "HYDROTECH
NICA" evita remoção ou subs
tituição âe cannos,, estragos 
qas pareâes e toda a incon
venienci.a, por longas horas, 
da presença de cncanadores. 
NÃO EMBARAÇA OS SER~ 

vae Jesus na sua Igreja, desa• do ouro, Barrabás da vingança, ABELLns nhas e Missa de Allelula com 
fiando a furia de todas as te,,,. Barrabás de meus pecc;;dos. U A.ssistencia Pontifical. 
pestades hereticas e vencendo Salve-se Sarr~bíí:.! B RAN e os No throno servirão as Digpi-
a hypocri 5 ia dos que cm no· E; Jesus na voz da minl-:a · dades. 
me de uma falsa lei a cnn-

1 

consciencia, na voz· d.a minhd Será celebrante o R e v mo. 
demnam, mãe tão sant'1, cio meu am4~o;- j Mons. Ernesto de Paula; 

Annaz e Caiphaz! a voc;sa ~o_padre,'"'da Igreja? Não! !\:\o!' As prophecias serão cantadas 
raça não se extinguiu! .• , "'eJa con~en-H;'ldo Je:it.is! Sa.!-' G ..J,.,' pelos alumnos do Seminal"io Cen-

ve-se B.irrabas do meu pec- _., .: trai do Ypiranga. 
HERODES E PILATOS cado! ONTRA A i Qf; Revmos. S1·s. Conegos usa-

A P L E 6 
B QU[OA 005 (ABELLQS . · Ji ! rão capa carmezim. 
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E' rapido - Commoao -
uarato 

Sociedade "HYDROTECHNI
CA" Limitada. - R. S. Ben
to, 45, 5:; andar, sala 502 •. 

Herodes, sensual, gros·;elro, , . _ IE ! Domingo da Resurreição _ As Distribuição dos Santos Oleoi 
supersticioso - só quer rr.ila- E a .r)eb~ u;ula_v~; CASPIA TU 1 CAHTJC 6 J:t:,., canto de Matinas e Laucte~ De ordem do Exmo. e Revmo. 
gres de Jesus. Crucrf,~•e. Cruc,fiue etm,! }\ PRt:MA Rtt .IJV '1-:los , alumnos do Seminario, Sr. Arcebispo Metropolitano 001>1. 

Teiephone 2-4031. 
1 

Interroga-O. lnutil! Que ha Compr~he~de-se t ª rn ~nh~. flllJl!l.3 ~jíl!'-.J1,3 id · P · • S munico aos Revmos. Parociros 

~e lo~ecs~r~n?de~ :11e~~~oedzr~ai: 1 mudança ;co:::::a e~~m img~~ htf.:utifiVD1Q1a ~:i=:i~:p::;~~:i:~~~sa:e~~ que, nes~c::i~~ ~;~.ª~:~~ 
=========:::===. ;;;:;:;-;;_:;:;::,_ ~=========== 

\10,ª CONSULTA. 

PAPA 

CONS. - Como a Igreja C.,atholica pôde 
provi,r qye São Pedro foi papa e a Biblia não 
menciona em parte alguma a palavra "papa" 
e alem de tudo o proprio São Pedro disse na 
sua Epístola (1.º) cap. 2, vers. 4: "Chegae• 
VO§ para ele (Christo), a Pedra viva" e nos 
Actos cap, 4: 11 taml:lem diz: "Esta é a Pedra 
(Christo) que foi rejeitado por vós?" Antes 
do anno 605 (A. D,) em que l;lonifacio 111 
tomou para si o nome de "Sacerdote Unlver• 
sal", não se fala na Historia nada com refe• 
rencias a papas e foi só em 1073 que Gregorio 
VII tomou o titulo de "Papa". Como me pode 
explicar isto e por que é que só em 1870 o 
Concilio Vaticano decretou o dogma da infal• 
libilldade papal? ~ (Rev. R. P. C. - São 

R a d Consultas 
Tendo transferido sua resiaencia p;.ra o rho ae Janeiro, onde lecclonarã no 

Collegio · Santo lgnacio, o Revmo. Pe. José Lourei,co da Costa Ag.uiar, S. J. prom-• ~ 
ptificou-se gentilmente em nos enviar da'fuellfil ctdade a coH;1boração que, com o 
titulo d.e "Radio Consultas", vinha mantendo n_esta folha, Taes consultas não mais, 
serão irradi;:idas, deve11do os consuremes enaereçar suas perguntas a esta folha. 

Dadas as raras qualldades de cultura e de intelligencia, que distinguem o· 
autor, e que asaeguram tão largo e completo exlto ãs "Radio Conaultaa", o LEGIO
NARIO sente vivo prazerem assegurar por esta forma a continuidade. da :.ecção, 

. Paulo). 

sob!'e os demais Apostolas. Nós poderíamos 
citar-lhe, se assim ihe der prazer, m11!s de 60 
'no!)1es qqe podem ser aplloados ao Bispo de 
H.oma. 

O que importa saber é si rle di!·eito e ne 
RESP. - Quer parec-er-me que em tres facto São Pedro recebeu e exerceu este di, 

-pontos ou capitulos deve ser divillida eata reito de Primado entre os demais Apostolos, 
eonsulUt do nosso estimado consulente: sobre e depois delle, o Bispo de Roma sohre os 
0 nome do ,; papa·• dado aos Bispos de Roma; demais Bispos do orbe. E é isto, simples-
sobre os textos citados e sobre a famigerada mente isto, o que dizem os cathoHcos. Ainda 
qu-estão da infalibilidade dos papas. São tres que o Papa não se chamasse Papa, fica1•ia 
consultas numa só. Comecemos pelo nome. de pé esta these catholica. 

. Que a palavra "Papa" não seja mencio:uda A l.ª parte do nos1,a th-esc, qi1e P~dm, 
em parte alguma da Biblia, damos completa- recebeu e exerceu o Primado sohre os de-
mente de barato. Sabemos perfeitament·e, bem mais Apostolo:,, é bem 'facil de ser provat]:i. 
os catholicos que -esta palavra, nos veiu do A) Jesus pro"Jetteu a Pedro -este Prima:lo 
grego "pápas", passando pelo latim '·papa"', quando lhe disse: "'Tu és Kepha p!err~) e 
Juvenal {Sat. VI, 632) a usou no sentido de sobi•e esta Kepha {pierre) edificarei a minha 
"velho, de aio, d-e nutrltius". Entre os r:hris- (gi•eja. E a ti darei as chaves do reino elos 
tãos passou logo nos primeiros seculos, a céus. E tudo O que ligares sobre a terra 

de Jerusalem, cujo fructo é a Carta Encyclica 
facilitando aos pagãos a entrada no Christ.ia
nismo. Pedro viiiita pastol'almente as lgrejas 
recen-funtiaaas, confirmando-e,s na fé. Pedro 
r-ecebe, por primfliro, no Christianismo ao pa
gão Cornelio. Pedro exerce, por Prim~iro, o 
poder coercitivo da Igreja nascente, ferindo 
de morte a Ananias e Saphira; excommun
gando a Sirniio o :.\fago. E' Pedro e111fim, o 
primeiro a confirmar a verdar!e da pregaçiio 
Christã com o e:,tupendo milagre do coxo rla 
Porta Especiosa do Templo. 

Este primado de Pedro deve continuar, 
emquanto durar a lgr-eja da qual é o funrla
mento, a base. Ora a Igreja. segundo a von
tade de Jesus, deve durar até a consuma(;1o 
dos seculos. Logo este prinmdo de Pedro, 
este fundam-ento, deve tai-nbem durar até a 
consumaçiw dos seculos. Não pessoalmenle "111 

Pedro, que já morreu. Logo em alguem por 
elle. ser applicada aos bispos e a outras dlgnifla- sei·á li·gado tambem nos céus., tudo O "Ue 

d 1 · t· T t 1· ( t t ' E esse alguem. nos diz a Historia qiw fo-
es ecc esias icas. er 11 iano mor O en re rlesligares na terra será desligado tambem ram os Sucessores de Pedro em s

1
ia cathed;·a 

220 e 240 p. C.) já lhe dá o sentido exclusiva- nos céus. B) Jesus, realizando esta promessu, 
· mente actual, applicado isto é, ao Bispo de onlscopal de Roma. 

Roma -. ,, 0 Papa. é O Bi"spo dos Bi'spos". Tan1- investiu São Pedro desle primado, quando lhe ,., H' t . Os Conci'li'li's 
- disse:· "Simão, Barjona, apace'nta as minhas ,,ompn,semos 11 18 ona. -

bêm neste sentido exclusivo é usada a pala- ovelhas." C) Pedro é reconhecido como tendo Ecumenicos, isto é, UniYersae$, até agora i·eu-
vra pelo Papa S. Siricio (i" 389) e Enorlio nidos, desfie o ultimo do Vaticano (1870) :::u-
de Pavia (t 473). Não ha negar porém. que este primado entre os Apost010s e exerce <Je bindo até o primeiro, em Niceia (325), não 
foi Gregorio VII em 1073 quem, para evitar facto est-e Primado. El!e preside ª reunião dos foram reunirlos sinão por ordem, com consenti-

. confusões, ãeierminou a exclusividade da dita Apostolos e cruando da eleição de i\Ia th ias em mento anterior, ou com a.pprovação posteriqr 
· palavra para o Bispo de Roma. Na igreja Gre- lugar de Judas. Elle é O Primeiró em dar em dos diYersos Bispos ele Roma. que se sucede-
ga, ainda hoje, chama-se Papa a todos os r,:i.blico, no dia 'de Pentecostes, testemunho r.am desde 325 até 1870. Entre 325 e os pri-

' Sacerdotes. da R-essurreição de Christo, em interpretar meiros annos da vida do christianlsmo, tenv>s 
Como vê o prezado consulente não é na com autoridade as Escripturas e en1 promul- os testemunhos de Clemente Romano (seculo 

aplicação d-e uma palavra a uma pessoa que gar a Lei da Graça. Pedro em nome de todos I), de Ignacio de Antiochia {sec. II), de Ire-
se vae basear um dogma capital da Fé ca- os Apostolos, responde aos Prlnclpes dos Sa- neu (sec. li), de Tertuliano, de Cipriano, de 

,; ~holi_ca, como ~ o do.Prim!!d_<> de Sã.Q_ ~411!. .. cer,4~~~i P*,Q. p_r~e ~. <Ur.l.P ~- .GP!'l~.W_Q_.:.. JerOUYJll.9 Q d~ UO;p,tbl~ 

Todos estes Santos Padres são concordes 
em ver em Pedro e nos Bispos de Romã., su
eesores de Pedro, o fundamento, a base, o 
fulcro, a cabeça da Igreja de Christo. · 

B) - Passemos agora aos textos citados 
pelo Rev. R. P. C. "Chegae-vos para ella 
{Christo), a Pedra viva.·• (I Petr. 2, 4). "Esta 
é a Pedra (Christo) que foi por vós regeitada." 
{Act. IV, II}. 

RESP. - Que N. S. Jesus Christo seja o 
autor, a pedra angular. o smnmo chefe, a uni
ca cabeça, o sustentaculo da Igreja por Elle 
mesmo fundada, não é coisa na qual ponham 
duvida os. Cath.olicos. De resto, pouco mai(l 
atraz já o deixamos dito. 

Nada obsta entretanto, (e 6 isto justa· 
mente o que affirmam os catholicos á luz ela 
recta intepretação dos textos escripturisticos) 
a que, sendo Jesus a Pedra primeira, a pedra 
angular, .a pedra fundamenta(· o fundamento 
invlsivel, divino, da Igreja, e que não pode 
ser substituido por outro, seja Pedro a pedra 
secundnria, o fundamento visível dessa 111t-i;,ma' 

Igreja e isto, em consequencia elo privilegio 
de que o inve!'ltiu o proprio Jesus. 

Quanto aos textos propriamente, vamos 
Jêl-os no contexto do periodo inteiro e não 
assim arrancados delle. Abramos I Petr. 2, 4: 
'· Chegando-vos para Elle como o. pedra viva, 
reprovada 6 corto, pelo2 homem,, porem TJor 
Deus escolhida e h,onorificada., Vós tambem 
como pedras vivc:s edificae-vos sohre elia, 
casa espiritual, sacerdocio san.to, 1mra. offcre
cer sacrificios espirituaes acceitaveis a Deu~ 
por Jesus Christo .. , · 

Para quem ler sem preconceitos as linhas 
acima para logo verá o pensamento de São 
Pedro. Nào trata aqui São Pedro e nem ct.e 
lc>nge se reffere a questão do Primado. QuP,r 
elle aponas comparar a Igreja fund.acla por 
Christo a um edifício de alvenaria. A justa
JlOsiçiio dos fieis, (outras tantas pedras vivas) 
r. Christo (a nrincipal pedra viva) constituiria 
o edifício da Igreja. :"\um dos angulos <leste 
edifido -está a pedra fundamental. a pedra ,tl".

galar. q1w s0ria E!le, Christo, unindo ;1~sim 
o A. ao N. Testamento. A mói· parte dos Ju
deus porém recusaram ató' hoje esta un!ãa. 
com Christo. Por isso ,s que Sào Pedro escreve 
terem e!les, judeus. não nós catholfcos, com:11 
parece insinuar o illustre Pastor R. P. e .. ftl
J eit,.i-p.o a. »..e.C!I:!L IWK\lJlH:'-... . 
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_,_ LEGJONARit• São Paulo, 17 de ·Março ite 1940 

Comprar tudo que sua apresentação exige 
e oferecer á sua familia um coaforto útil, 
mediante suaves prestações mensóis. Assim 
como V. S. se. orgulha de seu nome, oÍgtdhe~se 
de possuir um CARNET CREDIARIO. 

Nossas secções: Novidades • Camisaria• 
Perfumaria • Secção de Senhoras • Crean
ças • Calçado • Alfaiataria e Crediário 

A CASA N,o 1 NA PRACA DO PATRIARCA 

,Is Curas de lourtes á luz da 
• 1 

sc1enc1a 
------~ 

Uma these de doufora:do soôre as ~ras mi}a~r.OS~$ i,ie 
;;:-·-- · -- · - · · ---· Lmwdes 

O Dr. Guariier, fazendo su:i I ção pelo "Bureau des Constata- ça pârà ã saude, processo aetual• 
these de :f1m de curso perante tions M-édicales"; mente agora se pouco conhecido. 

: :-a Faculdade de Medicina de Al- 2.º) os feitos de Lourdes. O Dr. Guarner classifica os 
gir a po1:1co tempo, def-endia sob 1-) .º) Depois de uma curta factos de Lourdes em 3 grupos: 

( -0 titulo de "Da instant~eidade deflniçi-0 desta que é a saude e l.º) Curas organicas instante,. 
da.s curas " de Lo urdes , e .. por_ 'a doen~a. 0 autor descreve O neas de lesões organicas. 

: sub-titulo Trabalho haurido da· :funcclonamem:o do "Bureau des 2.0
) Cur8:l funcci?naes ins1a.n"' 

clinica de Lourdes. ,e<>nstatations Médicales", e sua taneas, depois orgamcas de doen-
M. Guarner toll!Qu por estudo- ·lllltlleira de proceder. Em defi-· .ças 

0
organicas. 

a primeira de suas camGter.fsti-,: 'nitivo este Bur-eau só leva em. 3. ) Cur-as funccionaes instan
cas, para as quais_ o professor. -constderaçã-o as curas de doen-: :taneas de doenças funccionaes. 
Guinier, de Montpe.füer, poz á .luz 'ças orga-:n!cas delllOBstradas 

0
_ Os casos deste ultimo grupo 

1 

as curas so~:'en~turaes de __ . Loll;; · de cura expontaneas e Jnstan-. não immediaA:e.mente classifiC$• 
des, a saber A mstantane1dade , ':taneas. ,dos pelo B. c. M. mesmo sendo 
caracterist!ca de primeir~ .,impor- : 

0 
· . :de pouco interesse que sejam, até 

tancia, sem a qual nos e impQs-,. 2· ) O Dr. GuaTner expoz 12 :·o dia em que o .progresso da. 
sivel, ,a.e "Bureau des eonstatfo- · _:easo8 e,_,tom~ differentes perio- aciencia permitta classificar .os 

··nes Médica1es" identificar a in- -:dos da biatona medica dos San- casos ditos de .. histera.tra.mna
tervenção divina e sua substitui- 'tuarlos de Lourde.s, insistindo na · thismo, por exemplo, dentro um 
ção ás forças · desfallecidas da .-vantagem dos factos rllcentes. E dos dois outros grupos. Os· ·~nos-
natureza. assim que nos mostra as curas siers" ficam abertos. 

A questão;· par.a elle, foi tr-a• dé: Os. feitos do segundo grupo 
tada da maneira pl'inoipal. Mlle. Joachine Dehaut, Ul!)era- não retidos sómente quando pa-

A obr.a, depois de uma . certa .da perna (1878); {( .. . recerem particularmente .e~ra-
il:troducção preambular, está di. Pierre de Reidder, traétµra. -o~inarios, quando por exemplo,' a. 
v1dida em tr~ partes: historlca; abert"a da perna esquerda, i;J~u-' cura funccional se substitue ab• 
as curas, a mterpretação desta dartrose e supuração (1875);/;· :' solutamente para a cura .orga"tji-
instantaneidade e a procura de Mlle. Alice Viert.e · · itóntte c~,- a doença fica depois'. a-,~te 
uma causa. ·' per . . · ·estado 

E termina com as conclusões .. :tuberculosa (l9l2); . . • ·1·. Emfim os f.actos do primeil'o 
· ., :tvl!lle. Emille Cailleux, paraly._ grupo constituem as verdádeiras_ 

HIS'l'ORI-CO zla ·-(lOOl); · curas de Lourdes e esta instan-
0 hístorico medico de I,oilr- Mlle. Jullenne Hasard, màr de · taneidade de seu's processos que 

dia d -Pott, dor-so-Iombar (1923); f motivou o objecto e o titulo deS• des, de 1868 para nossos s, e 
uma duzia de paginas sobrias. Abbé S-ochit, intoxicado pelos ta these. · 

Elle dá a chronologia do "·Bu- gazes asphyxiantes durante a 
reau des Constatatlons Médica- guerra (1929) ; 
les", seus diversos presidentes, da Mlle. Louise Jamain, tuber
lucta imposta pelo mundo pró e culose pulmonar, intestinal e 
contra o "feito de L-ourdes". peritonal (1937); 

A CAUSA DAS CURAS 

Colatão' ·de ~rau ~os assistentes sociaes ~e 1939 
o autor termina este histo- Gilbert Clot, broncho-pneu-

rieo dizendo que o B. C. M., em monta (1928); 
verdade existe depois de 1858 e 
que os acontecimentos de Lour
des são sempre vistos por teate-

Mllle. Madeleineguinot, tuber
culose pulmonar e mal de Pott 
(1934); 

O Dr. Guarner, emfim dentro 
da 3.ª parte de sua obra, pro-. 
cura a causa das curas de Lour• 
des. Certos .autores tem queridO 
explicar pelos erros de diagnos
tico que não é sempre extrema
mente preciso. 

Discurso do Exmo. e Revmo. Sr. Dom José G -- de munhas medíe.as; em um primei-aspar ro periodo, que vae até 1914, Mlle. Pàulette Margerie, me-

· - Affonseca e Silva ~ negou-se pratieamente se bem ningite tuberculosa aguda (1929); 
que não em theoria, as curru; Mlle. Louise Arnaud, esclerose 

Realizou-se no dia 9 do cor
rente, no Salão de Festas do Es
planada Hotel, a cerimonia de 
formatura dos alumnos da Escola 
de serviço Social de São Paulo. 

Presidiu o acto S. Excia. Re
verendissima o Sr. D. José Gas
par de Affonseca e Silva, que 
fôxja. escolhido pelos diploman
dos para paranymphar a solem
nidade. 

Aberta a sessão pelo Sr. Arce
bispo Metropo'.litano, foi dada a 
palavra ao sr. Luiz Carlos Man
mm, que em nome de seus col
legas de turma saudou o para
nympho. 

Teve lugar a seguir a entrega 
dos diplomas e das insignia5 de 
assistentes aos diplomandos. 

seguiu-se a cerimonia do com
promisso da nova turma, cc>ns
tando de promessa sobre os 3tos. 
Evangelhos.· · 

Finalmente, S. Exc!a. Revma. 
o Sr. Arcebispo, como paranym
pho, dirige a palavra aos afUha
dos. Suas primeiras palavras são 
de congratulações para a Escola, 
que ha poucos annos se apresen
tava timidamente ao nosso tJU· 
blico e naque11a noite já dipio
mava mais uma turma de alum
nos e a estes, pelos annos em 
que se beneficiaram fartamente 

OBJECTOS 
DE .. ARTE 

COMPRAM-SE 
MOVEIS, PIANOS, QUA
DROS, TAPETES PRA
TARIAS, JOIAS, CRYS
TAES, BRONZES, LOU
ÇAS, MACHINAS DE 
COSTURAS, DE ESCRE
VER. PAGA-SE BEM. -
ATTENDE-SE C H A~
DOS PELO' TELEPHONE 
4·0878. RUA AURORA, 
842 - A'lltigo 136. 

de uma formação technica, mo- ção contra a mentalidade mate- de Lourdes; em seguida, desde em placas (1926) : 
ral e religiosa no contacto de rialista que invadiu as conscien- 1-914, surge um segundo perio- M. Gabriel Gargam, paralyzia 
mestres competentes e exémpla- elas e. as instituiç_ões. E vão se.: do em que a discussão é admit- espamodica traumathica (1901); 
res e pela applicação de metho- rá todo. esse trabà~ho· de edifica- 1 tida e ·le~ll,da a effeito pelas al-. M. Ernest Orbain, · paralyz!a. 
dos àdequados. ção de uma sociedade melhor sl tas autoridades· medicas. \ tr.aumathic:,a (1931), cura sem 

E,efere-se a. seguir o .Metropc~. fôr deacurada à . construcção do · , conclusão. 
Iita á hora tragica que o";múndo · edíficio da vida -~.ír).terlor;· .. nada, AS ()URAS ·· 
vae vivendo. As paginas dos jor- mesmo se conseguirá de tr-ium
naes destes mezes de guerra va- pho sobre essa mentalidade ina
lem por volumosos livros de me- terlalista si se não tiver espt
dltação. A tarefa necessaria que rito profundo de vida sobrena.• 

o Dr. Guarner divide sua 
gunda parte "As curas" em 
capitules: 

:j O Dr. Gilarner discutiu todos 
se- , estes casos, um após outro, e in-

2 sistindo sobre a instantaneidade 
do pr-ocesso de cura. 

cabe a todo o homem bem inten- tural. 
cionado, principalmente áqU,ê!Ues Finalizando, aconselha aos di
que se propõem a dedicar-se aos plomandos que n_o ;;eu aposto:-a-

1.º) As curas e sua constata-

'(ANAGRAN· 
necessitados e ao seu reergui.- do do serv~o sociài, trabalhem 
mento é a da proprla santifica- sempre, sem esmorecimentos, com 
·ção. alegria e confiança. Alegria àe 

Como assistentes sociaes, quer quem vive da caridade de Chris- 0ptimo fortificante e Tegu-
que os- dip1omandos saibam sem- to; confiança de quem €~pera ·lador fe-mini-no. TANAGRAN 
pre manter nobres os ideaes do tudo da graça de Deus. Os na mercê de seus hormonios, 

rejuvene_sce a .mulher. 
TANAGRAN é um excellenle 
toniico temi-nino. Em todaq 
as dro.garias. - l?reço 1_0$090. 

serviço social, collocando as mo
dernas technicas especializadas a 
serviço de um coração generoso, 
a serviço da caridade. 

vos assistentes sociaes devem tra
balhar cantando nas horas ale
gres, e trabalhar· confiando, 

E' preciso levantar uma reac- nas horas tr-!stes. 

o braço ·esquerdo do nazis.mo 
"La "Croix" em recente nu-1acção com o seu presente :-isso- , am~aças atiravam as massas he_

mero relata interessantes factos ciado. 1 sitantes ao lado dos militantee 
sobre a politica nazista. .. 0 DZismo, chefe e dirigente pan-geTmanistas. Effectm1.do o 

o e.aso é O seguinte: aa i;aciica commum; o nazismo l:, Anschluss, era necessario ainda 
A população austriaca tem sof- 0 braço direito; 0 communi~o é 

I 
assegurar o futuro, e ets ;)Orque 

frido as maiores brutalidades e O_ bra~o esquerdº• e ª .ocmbma- os vermelhos gosam de uma li-
oppressoe- s. por parte de uma ca- çao nao _é nova, pois que Bis-

k j t i berdade, de uma tolerancia, que 
tegoria de individuos que nor- marc ª ª pra cara. 
malmente deveriam estar nas ca- Mais tarde, poucos anr~cs de- admira os menos per.s9ica2'18S: 
deias. Síio eUes os extremistas da pois, a manobra viria se effectuar elles ficariam bem mais sidmira
esquerda, os vermelhos, os com- sobre um terreno mais .amplo dos si soubessem até onde vae a 
munistas. Pois elles são tolerados; . Vencido no Mame, o Reich to- complacencia do nazismo para os 
são livres, e além de continua- mou "a arma da Revolução·,, e que e11es crêm seus inimigos 
rem a viver tranquillamente, sem collocou debaixo de seus pés seu mortaesl 
serem molestados, não são to- bolchevismo educado, fabricado 
!bidos quando pregam suas idéas na Suissa; pagou suas d-.:.spezas, O braço direito e O braço e~
dissolventes. installando-o na Russia, onde querdo servem con;junctamente a 

E' mistér pois precisar a na
tureza. desta singularidadP. appa
rentemente notada como extra
nha e anormal. 

A Austrta não podia ser a 
unica excepção da regra mliver-. 
sal, do communismo, a qual é a 
de agir em perfeita unidade de 

passou a servir como seu auxiliar, vontade unica de uma só cabeça. 
seu instrumento. Mesma tactica Isto porém não impede que a 
em toda a linha. comedia das "duas ideologtas, 

Como vemos foi i jogo effe- inimigas mortaes" continue a 
ctuado na Austria. 

Muito tempo .antes do Ans . ser representada. 
chluss, Berlim fomentava o ex-1 Quando veremos a extermina
tremism.o rubro, na Austria, cujas ção desses dois monstros? 

CARA-CTERISTICOS DESSAS 
CURAS 

As curas, dentro a. s-ua·-genera
lidade, reconhecidas pek> B. c. M. 
sã:o em numero de uma dezena, 
cada anno e o aut.or sublinha 
esta constatação que está ba
seada em numerosos annos de 
experiencia e "que não ha pro
porção alg1mia entre os progres
sos da medte!na e o numero dos 
milagres de Lourdes. 

.Em uma alinea especial, o au
tor refere-se ás caracterist-icas 
das curas de Lourdes estudadas 
pelo professor Guinier. A ausen
cia do agente curador, a instan
taneidade, a ausencia de conva
lescença, imprevisibilidade da 
cura, a ex!stencia de um signal 
sensivel revelador da cura, de ci• 
cRtr!:?.es e cura funccional ante
rior á cura organiea. 

.a..>e todos estes ca.r.a..cteres, a ins
tantaneidade é · sem dtivida. a 
mais notavel. El!a é e,bsoiuta ou 
relativa; absoluta qnando a cura 
é ·por· assim dizer feita immedia
tamente, relstiva quando 
absomta entretanto dentro- de sua 
essencia - a cara não se ma
nH'esta cle,ramente, mas dentro de 
um tempo bem curto. 

O caracter !mprev:lsivel não 
permitte a observ~o attenta 
dos prime~ slgnais revela<lo
res da volta ao estado normal. 
sem falar, bem entendido, da 

·grande diffiettlde.de que ha sem
·.pre para "apanhar" o instan
te preciso da passagem da doen-

S·ENHOR-ES .ALFAIATES 

Outros vêem nestas doenças 
novas fórmas clinicas que é pre.;. · 
ciso observar .o processo da cura-; 
que será expontaneo e instanta-·· 
neo, de baixo de crise. 

Que factores de cura · evocar? 
Dos faboresphysicos ... 1 E ar 

.agua da gruta? 
' Vimos depois de varias analy

ses, tanto no ponto de vista chi• 
mico como no ponto de vista ra-' 
dio-activo, o que se deve pensar 
dena. 

A athmosphera de Lourdes? 
Mas o clima de Lourdes, não é 
um clima de montanha tempera

-do. Analogo .a elle o das cidades 
dos Pirineos. 

Dos factores psychicos? 
A fé que cura? 
A suggestão? 
Mas· todos estes factores, ttn! 

susceptiveis de engendrar a cura 
organica instantanea duma mo
lestla organica. 

As forças desconhecidas? Mas 
alguma força desconhecida não 
pode nunca .. explicar a instanta.;, 
neidade das ·curas de.L-ourdes ·que 
é um facto indubitavel, e o ~Dr. 
Guarner nos forneceu ,.os.:,argu
mentos os mais solides. pa:r:a.:;che .. 
gar a conclusão -que cor-0a seu 
trabalho: só a intervenção divina: 
pode exp~r a instantaneidade 
das curas de Lourdes. 

l>ENSE NO SEU. 
P~OXIHO l>IISENII 

CINE 
PATHfBAE 

11m rirdadtiro · 
para oseular 
por 30$ 

mensau 

Films de rui< 
so suooessc 

·comedias est 

1 
Casi.miras, Brins, Lin.ho.s e A - . i·· ? v1a.men os ___ _ 

SO' na CASA 
Largo S-ão Bento, 40 ---- . São Pa.ul:O 
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O Santo Sudario de Tunm R Ei E Eº ALVADOR 
1'esde o dia glor!Õso ein que . :do usados t.odos os modernos é'fov'o;'pefiêtrando ·atl'avés dos te-

13. Pedro e s. João Evangelis- .meios de pesqttiZa,, como 11, mi- eidos sem les&' ossos, oudesse 
·ta, indo ao Santo Sepulcbl'o o: ero-photogra-pWa, QS r~ R,onth- sµpportar.o peso de um corpo hu
encontraram vasio e acharam gen, etc.. -uiàno. A· seiencia. em seu cons
dobrado á parte o sudario C!>;tn: Em 1902 ,appai:ecla o trabalho :t;ante progredir, cada vez mais 
que José de Arlmathea envó1-·· .do Prof. Paul V!gntm, pr-0fes- contrlbue pai:a esclarecer e con
vera o Santisslmo Corpo de Je- · sor de biologia na Universidade f-lrmiÍ,r a f-é, esperemos assim, que 
sus, dezenove seculos passar,am de Paris, intitulado "Le saint em breve pelo constante e acura
durante os quaes, o Santo su- linceul de Turm" em que o au- -:do · estudo <iessa questã-0 tão re
dario peregrinou através as tor após elthaustivas pesqui2a& levante para toda a Chr!standa• 
maiores vicissitudes, soffrendo a.dduzia provas e encontrava ex- de venha dissipar as ultimas du
pelo tempo, pelo fogo e pela plicações rigorosamente cient!!i- vidas e esclarecer em todas as 
agua, assaltos que damnifica- cas p,ara muitos problemas le- suas minuclas esse magnifico do
ram em muitos pontos sua es- vantados em torno da qu':!stão, cumento da Paixão e Mmte de 
tructura. não [ogrando porém assin;i, logrou demonstrar que o Nosso Senhor Jesus Christo. 

·o EíERNO CRUCIFICADO (JESUS ENTRE os AMOTINA D os~ 

ti.pagar delle os signaes com que I negativo grava.do no Santo Su- NOTA: - No Santo Su<lario, 
a misericordia de Deus respon- dario era devido á acção das su- a'l.ém dos 80 slgn.aes cor,respon
deria aos incredulos de hoje, que bst-ancias contendo saes ammon- dentes a.os 40 golpes do "f!ague 
como S. T.homé no Cen11.culo, niacaes, presentes n.as secreções romanum" evidenciam-se os tra
necessitam ver e tocar par:i. po- agonicas e que transformam ~uc- ços de innumeros outros golpes, a 
derem crer. cessivamente em carbonato de pont-o do Dr. Hyrela em seu li-

Estamo!t na um
ma semana da. v_lda 
mortal d-a J e s u s 
Christo. Os E v a n
gelhos acompanham, 
nestes ÜÍlas derra
deiros, passo a pas
so, a actividade <10 
Salvador, narram 
circumsta n c i a d a. 

mente toüos os seus 
actos. Q u 1 z o Se
nhor d e ! x a r lem
brança indelevel de 
'Sua P.assagem por 

· Jerusalem, quando 
ahi esteve para ce-
1 e b r a r a Paschoa 
dos Judeus, e con
sagrar com S\!a im
molac;ão, a Paschoa 
dos Christãos. Elle 
mesmo in-teressallse 
por qu,2, su-a eri-t:rada 
na Cidade S a n t a, 
n e s ta semana rne
moraveí, const:ltua 
u m facto publico, 

D_OMINGO DE RA.M 03 

São Matheus, XXI, 1-9 

N"á'cjuêire tempo, como se ap-roxlrifassem de 
Jerusal:em, e viessem a Bethph-agé, Junto ao mon
te das OHveiras, mandou Jesus dois de seus dis· 
cipul-0s, dizendo-lhes: Ide á aldeia que vos está 
de fronte, e logo achareis uma jumenta presa, 
e, com efla, um jumentinh-o. Desatae-os e trazei
mos; e si alguem vos disser alguma e-ousa, res· 
pondei que o Senhor precisa delles, e logo vos 
deixarão tra:re1-os. Tudo isto aconteceu para que 
se rea-j:Jzass-e o que dissera pelo propheta: 
Dizei ã filha de Sião: Eis que teu Rei vem a ti, 
cheio de mansi<lã-o, m-ontado numa jumenta e num 
jumen-tinho, filho da que está sob o jugo. Indo, 
fizeram os discipulos como lhes preceituára Je
sus. Trouxeram; pois, a jumenta e o jumentinho, 
e cobrindo-os com os seus vestidos, fizeram o 
Mestre montar .. A maior parte do povo se poz 
a estender suas vestimentas sobre o cam·inho, e 
outros cortavam ramos de arvores e juncàv;im a 
-estrada. A multidão que caminhava <ldeante, e 
a q.ue segu-ra _ atraz, clamava dize11do: J::losanna 
ao Filho de David! Bemdito o que '(em -em nome 
do Senhor! 1-!osanna no mais alto do.s céus! 

ê a prova mais 
patent-e d a i m p o
t e-n.c ia do Sy• 
nhedrio d'eante do 
prestigio do 
Divino Mestre. To• 
das as ameaças dos 
maioraes d a R e 1 i• 
gião Mosaica n ão 
foram capa-zes para 
conter o enthusias• 
mo do pov-0. Na en• 
trada triu-mphal de 
Jesus -em Jerusalem 
duas cousas ha..cujo 
symbolismo con'V'em• 
nos á alma salien
tar. Jesus foi rece
bido com Íl o n r a a 
reaes. An1es tl.e~1,e 
só a Jehú, ao ser 
en Un~ontzado, deita
ram os .Tud.eus---G-uas 
vestimentas aos pés 
11ara que as J.}1zas&3 
na passagem, como 
signa.l d-e vassaJ.a. 
gem perfeita. Assim 

uma eonsa-grac;ão popular estrondosa. N,a Ga
Jiléa, Elle fugira sempre ás manifestaçõns do 
povo enthusiasta á vista de seus milagres -e 
beneficios em favor dos humildes. Agora é 
Elle que prepara a su-a glorificação. Chegara 
sua hora, e era preciso que ficasse bem pa
tente que não fôra o poderio do Synhedrio, 
ou a malícia humana que o venceu e levou-o 
ao patibulo; mas que seu sacrifio foi, de 
todo em todo voluntario, que si as forçüs dos 
homens o venceram. foi porque tiveram para 

_ isso permissão do Alto. A consagração es
trondosa, -espontanea e geral que teve Jesus ao 
entrar em Jerusalem, na qual tomou parte to
do o povo ( que para isso não fôra predis.posto), 

Jesus foi consagrado Rei dos povos, que volun• 
tariamente se submettem ao seu suave Jomi
nio. A humildade da montaria, de que fez uso, 
afasta, de outra part-e, toda a severidade que a 
magestade real se apresentava aos subclitos, 
Jesus, é pois, nosso rei, mas sem incutir 
temor servil, porquanto reina com doçura e 
mansidão, mais, conquistando os corações no 
.que subjuganclo-os pela imposição dos seus 
direitos soberanos. E' Rei, mas o é porque 
ó Salvador, como o acclamou o povo - Ho• 
sanna ! - Salvae-nos ! E é pela sua paixão 
- a prova maxima do seu amor - que Elle 
vae conquistar seus vassallos. 

Veneravel Irmandade de N." S." do 
Rosario dos "Homens Pretos·· OURO 

O Santo Sudario venerado em ammonio e em ammonlaco, vro "La Passione di Cristo" o.f- Na Igre-j-a. de Nossa. s~mhora ne.r,a.vel I-rma-n-&j:de de Nossa. Se. 
Para o Banco do Brasil. Turim, é um pano de linho me- cujas exhalações ágindo sobre o - firmar não se ter conseguido en- do RoS0.rio, no Largo Pa~'sandú, nhora do Rose.rio dos "Ho.men s 

dindo 4.,36 metros de compri- aloe de q1:1e estava imprcgn&d.u contrar Intacto, sequer 1 centi- foi or,ganizado um programn,ll. Pretos", o Revmo. Pe: Dr. :W:
mento por 1,10 de largura, tendo o sudarlO, formam uma suostan- metro continuo de superficle do I para as solemnidades da Sema- n-&ldo de Souza Pe;-elra. em cada centimetro quadrado, 40 eia corante indelevel, a aloetina, S d na Santa. Os . coros e canticos estarão 

agra ° Corpo (Pesquiza atra- Toda,s as solemnidades serii,o- ·sob-·à·Te_gencia.>ilo Irmão Màestro 
fios de urdidura e 25 fios de tF_a- -de que o_ linho é avido, absor~en- vés do S. Stld.ario). -c~-los Cruz. -
ma, mostrando claramente as u·- do-a rapidamente. Taes expenen- presidio-as pelo capellão da Y~- = 
regularidades da tecitura á mão, ci~s foram confirmadas pelo chi-

1 e cuja authenticidade quanto á mico Colson. ll!lt n 
origem e idade está cabal e te- _Em. 19_31 fo~am_ ~omeadas duas l l . ·ui·r~ ~ a 
chnicamente provada, tendo em comm1ssoes c1ent1f1cas, uma ita- uii§ 
]._9_9;?, o ;Barão_ du T~il. ,archeolo- -!ill.-na presidida pelo Cardeal Fos- ~ . _k _ ffl_J _ . 
go da Associação Nacional Fra;n-1 sati de Turim e uma fra.nceza, - · · tij li; \:.ii 
ceza de Archeologia descoberto ! pre~idida pelo C.ardeal ye:dier de 

Antes de vender se-u OURO: 
é -ele seu propr.io interesse. 
consulta.r os nossos preço6., -
A V ALIAÇOES GRA TIS. 
Tambem compro .prata, den-
ta.duras -e ouro baixo. Vende-
se ouro ,para dentistas. 
R. SÃO BENTO, 549, 1.0 
and., -sala 9 (.prox. e.o -largo 
S. Bento). - SAO P-AULO· 

Egypto, um lençol mor-tua-rio do I c~ificar.am plenamente ~s conclu- , -· C o-n. A. A. de Siqueira sun-eiçã-0, entr-ecortadas de Alle-
nas escavações de Antinos no I Paris, as quaes commISSoes ra- r 
mesmo tecido e de dimensões I soes do Prof. Pau:I V1gnon. As (Da Commissão Archldiocesana de Musica Sacra) luias como de gritos de triumphc, 
quasi iguaes. . pesquizas realizadas excluiram até a solemne Missa da Pascoa, 

Ao primeiro exame, o que mais, completamente a possibilidade de Bem comprehendida sobretu:h ram acompanhados por mais en- dia serena dos Nocturnos de T:e- com o "Victimae paschali Jaudes 
chamou a attenção do observador I ser O negativo obra de mãos h~~ no seu significado intimo, a Li- cantadora musica. Melhor, a me- vas - pontilhadas de antífonas - de fremitos tão lestos e alvi
no Santo Sudario, é uma dupla manas (pintura, etc.) 0 que Ja turgia é auxiliar poderoso p:u-,t lodia gregoriana os não acompa- sobremaneii"a expressivas ao mes- çareiros, até os tres últimos fes• 
ftleira de manchas symetricas se podia saber ante-riormente, recebermos as lições dogmatica, nha, antes lhes va-e tão estrd- mo tempo que discretas, de la- tivos Alleluias do Communio da., 
deixadas, pelos incendios de Be- pelo simples facto do completo e nos inteirarmos do espirito d:. tamente unitla, que com eU-ag mentações . que são lagrimas do Missa, _ tudo na semana Mai.<Jr 
sançon · em 1349, e de Chanbéry desconhecimento das imagens ne- Santa Igreja. Quanto mais pro- forma um só corpo e uma só :1-J. coração feitas brados sonoros, de é admirave-1, é encantador, de 
em 1532, cujos estragos felizmen- gativas, antes do descobrimento fundos os ensinamentos que h1>- ma. Os textos sagrndos que tudo responsorios profundos e formo- uma expressão artística deveras 
te apenas attlngiram as im- da photographia, - e ao mesmo vemos de receber, tanto mais vi- dizem, que sabem narrar, ora:, siss!mo.s, - através das melodias consumada, onde os sentimentos 
pressões dos hombros e ante- tempo pelo estudo detalhado dos va e impressionante a liturgia. descrecer, lyricos ou familiare~, da Missa da Instituição e das se descrevem e se manifesta':U, 
braços das duas figuras, deixan- positivos obtidos pela photogra- que, por assim dizer, os concre- , esplendidos é encant,9,c,iores, en- aliciantes antifonas do Mandat.o, ora recolhidamente compungidos, 
do intiactas as porções princi- phia, estudos esses realizados em tiza ante z:iossos olhos. A' arte (; cerram todas as vozes: a de Deus, - através da grave austeridade ora desbordantes de avassallador 
pael!-. 1931 pelo redactor chefe da Re- decoração liturgica e ás cerimo- a dos homens, a da natureza." da Missa dos Pressantificados jubilo, na maneira m-ais ade-

A symetria dessas queimaduras, vista ~hotographica Italiana o nlas rituaes, vem. accrescentru:- R:ealmente, des_de a primeira o climax d,a liturgia musical da quada ao mesmo tempo que na. 
reparadas pelas Irmãs Clarissas Cav. Gmseppe Enrie, membro da se o canto sacro, afim de que ~or ant1fona do Domingo de Ramor,, Grande Semana, na adoração da medida ma:s discreta. 
de Chambery, e explicada pelo acima citada commissão italiana, todos os nossos sentidos, suave- · - onde a expressão de alegria Cruz, nos ·improperios, no hym- E é bem O desejo da santa Ma
facto de ser O Santo Sudario con- concluiram serem as impressões mente, o ensino da Santa Igre_ja pela entrad~ triumphal do Sal-. no Pange Lingua, - expressões dre Igreja que as almas e os 
servado dobrado varias vezes, até do Santo Sudario um perfeito ne- nos venha illuminar as mentes e vador (Hosanna) é sublinhada maxlmas da a1ma christã e'll corações de todos os seus filhos, 
attingil' 1148 de suas dimensões gatlvo de um homem de raça se- aquecer os corações, movendo-n.,s nu_m como toque de clarim se- p_rantos ante o Red~mptor cruci-1 nesta Grande semana, se abram 
totais, adaptando-se ao tamanho mlta de perfeitas proporções ana- á compaixão dos soffrimentos d•) gmdo de uma guirlan~a de f.lc- ficado e morto; ate as melodias docels á influencia magica des• 
da custodia de prata em que era tomicas, morto de morte violenta Redemptor e aos transportes de re~, . --:_ desde as ant1fon!s d~ aurore'.1'8s do Sababdo_ ~nto, na tes ritos solemnissimos, vlbr8 n. 
guardado e cujo principio de fu- trazendo todos os signaes da fla- jubilo ·pe).o seu triumpho. P1oc1SSao d?, 1:~mos, os pucr; marnv-rlha_ das ondas Jubilosa~ do do _como harpas unissonas e me• 
são occasionou os maiores est-ra- gellação romana (40 golpes com Mais. No canto litui,gico, c-s Heb~a~rum , ci.:!11 ª1:gells ~- Exsultet, 1:1supera~el obra ~ru~1a lod1osas, afim de que a mages
gos na preciosa reliquia, acar- o "flagrum roma.num" formado fieis como que constituem a v0z pueris , 0 hymno Gloria laus , de exp_ressao musical, na tnplw~ tade liturgica das cerimonias e 
retando tambem, pelo emprego de 2 tiras de couro com chum- mesma da Igreja, em celeste col-- - em que pa_rece ainda se ouve entoaçao do Allel~la - mare o enlevo celeste dos cantices ve• 
d f · t 1 bos nas extremidades e ligadas loq-uio com o Divino Esposo E' 0 éco argentino das vozes do·, montante de alegria que trans- nha trazer a desejada renova 

e aghua p_ara rels nar 
O 

me nª ' as a um cabo curto) do suppl!cio 1

1 

um acto da Communhão · dos pequeninos de Israel, - desde O borda e se atira para o alto, nas ção das consciencias no contao: 
mane as 1rregu ares que ne a se , t do "P · " · Vés · · ' t da cruz de uma ferida no hom- Santos. Um preludio do céu. Se can ° assm - scena vi· peras enfeitadas de tons to vivo e emocionante com a sa~ 
enron ram. bro dir~ito (lacerado pelo peso de uma musica qualquer, dizia visslma de ~elodlas_ tão exa~tas bra~cos e luminosos, -::- até as J cratissima Paixão de Nosso Se-

Até 1898, o Santo Sudario era da cruz) e cujas feições reve- Ronsard, que um que não se e marcantes, atraves da salmo- Matmas, na antemanha da Rt:- nhor Jesus Christo. 
obJecto de veneração dos fieis Iam os numerosos golpes rece- commovesse e se arroubasse dJ· ·:+::+::+::.;:+::+::+:.:+::+::+::+::+:::•::+::+::+::+::+:~:9::+::+::+::•::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::.::+:·•·~·.,,. .. .,'.~:.·-.·:.:'. ........ '.+:'+''.+:'.+:'.•" .. '. .. -.·:.:~-.·-.·.., .. ·-.,~ 
principalmente por conter os bidos, com fractura do osso na- cernente ao ouvir suaves acorde e ;~ · · · ,. ,. " .. ·· " ,. ·· ·· •· ·· " " " " " " " ·• "" " ·• " ·· ·, 
traços deixados pelo Preciosissi- de melodia, deveria.mos conside- - · "" 
mo Sangue do Redemptor, e para sal e numerosas tumefações re- ,•: A E · T ~ ral-o alma viciosa e depravada, ,, • ~ 
esse sangue era attrahida a. at- velando na expressão lndizivel pois não é digno da acariciadora :•, O rn p O r I O O S C a n O ~ 
tencção de todos que º viam. pois soffrimento e inexprlmivel m.t- luz do sol quem não º move º :.S.; . - a 
as demais impressões apenes for- gestade. encanto da musica, - certo ha. + -~ 
mavam um esboço impreciso e ' ; '~ Posteriormente, · medices reall- vemos de affirmar com maior en- ,41 ,.., 
confuso das feições e corpo de carecimento ainda que não é dig- ,+, ~ 
Jesus. zaram estudos anatomicos, phy- f: "+' no do nome de christão, filho da 1+, ~· 

No anno de 1898, a photogra- siologicos, etc. sobre o supp1icio Igreja, quem não se sente enle- -~- B t 1 . & e . ~: 
phia tirada por Secundo Pi~, re- 1· da cruxificação, constatando ex- vado e extasiado aos sons me;o. { - e r O U C C 1 1 a . L t d a 

11 
~; 

velava ao mundo a maravilhosa perimentalmente e exactidão dos diosos com que a Esposa de Jesus ·•· ~· 
nova, após 1900 annos, tornav,a- . . Christo manifesta toda sua aln,a ;:':~_:,_ ;:'r.,~:.-
;e possive1 obter uma photogra- mformes fornecidos pelos doeu- e canta os seus transportes antf. ;:: ~. 
phia do Salvador, dum negativo mentos photographicos do Santo o··a11tar e o throno de Deus. .+. E N X Q V A E S ,.: 
milagrosamente preservado da Sudario sobre muitos pontos em A liturgia musical da semru,a :.: ~ 
acção do tempo, do fogo e da duvida da agonia e supplicio de Santa é sobremodo expressiva. ~ ~ 
a.gua. Em 1931, foi novamente Aqui mais do que alhures, - pois .+ P A R A · · 
Photograph.ado O santo Sudario, Jesus; assim as pesquizas do Dr. ;+; -~ 

t 
• que as palavras embora riquis.,l- ~ ~1 

desta vez em presença de 6 peri- Barbe t provaram ser no punho, mas de significado não chegam + f" 

tos ª numerosas testemunhas, que entre ª primeira e segunda filei- todavia ª expressar todo º con- :•; e o L L E G I A E 5 , 
acompanharam todas as phases ras de ossos do carpo, P, logo teudo dos sentimentos que en- !: ;+: 
da revelação, attestando que as abaixo dos ma-leols nos membros chem o coração, - é a musica ~l e 
chapas obtidas não foram reto- a alada libertadora que as v~m :•: ~, 
cadas de maneira a1guma. inferiores, conforme portanto ªº levantar da materialidade de sua. .•. Sortimento comp·-Ieto. _. Arti .1os de ·plena cont1·an"-a. - '+' 

Despertada a attencção do I que revela o Santo Sudario, e condição, aos vôos espirituaes e ~ Ft 'I:' ~; 

mundo religioso_ e cientifico, nu- não na palma das mãos e dorso aicandorados com queª a1ma au- t, Sempre os preço.s mais con_ venientes. ~· 
merosos estudos se succederam seia exprimir-se. ~ ~ dos pés como apre!:enta a tra- 1 • ~· 

afi..-n de verific,ar a authenticida- dição os uniros pontos em que l ? gregoriano ~. sobretudo, a~- ~ RUA GENERAL CARNE.IRO 89 ~; 
de do Santo Sudarlo e a vera- mrravel. "JamaIS textos ma1t:- -:.1 , .$; 

cidade dos detalhes a,presenti:tdos se encontram as cond,içóes ana- l:)ellos, escrevia Bellaigue, de uma \,!+; - ti 
r~-~-ll..L ~~}~~--~e,J~21'1L~:_t __ ~Ht~~~-}l.i9~~-ªIl~ i'.~.1-~ _ 4l!-_e_ -~-- ~~ª~--~!\_llt~ -~m 8?.l~~e_i;! ~ 1~-~~;t.:t~~~~:<.:~~~~;~~;;~~~:+:~;~~;+:~~~~:~~~~:~:+:~~~~;~~~~~~~~~;•~ .. 0 .,..~~~-.·~-.·i~i~~~! 
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PRECISANDO 
. DEPURAR 
O SANGUE 

TOME SO 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

Estradas de F er:ro 
encampadas 

opnar em seguros privados as 
sociedades anonymas, mutuas e 
cooperativas. O decreto estabele-. 
ce ainda o capital minimo exigi
do para o inicio das operações, 
dispõe sobre a organização das 
sociedades, e commina as penas a 
que ficam sujeitos os infracto
res de suas disposições. Por decreto-lei asslgnado pelo 

presidente da republica foi en
campada a Estrada .de Ferro The
reza Christina e seus ramaes. 

* A eleição dos membros da 
director!a do Instituto Nacional 

. do Matte foi adiada, por decre
f?1 j to-lei, até que seja determinada 
~a · por nova lei sobre a economia 

Sao hervateira, ficando t a m b e m 

* Tambem por decreto-lei 
incorporada ao patrimonio 
União da Estrada de Ferro 
Paulo-Rio Grande. 

No referido decreto-lei, que 
determinou essa incorporação, 

transferida a primeira reunião da 
junta deliberativa do Instituto. 

~m. c~!11º.. ?ªS . so~i~~ade~, "A j * For11m introduzidas varias 
Noite , R10-Ed1toia e Ra- 1 modificações no Codigo de Mi

dio N_acion~l ", e das terras no ' nas, por decreto-lei assignado 
Parana e R10 Grande do Sul, per- pelo presidente da republica. 
tencentes a .Estrada, foi fixada a 
fórma de resgate das debentu
rcs, excluindo-se assim a acção 
da justiça, no processo de desa
propriação - forma legal de 
&cquisição de propriedades deter
minada pelo interesse. publico, 
quando não ha accôrdo entre o 
poder publico e as partes. 

Foi nomeado. de accôrdo com 
o mesmo decreto-lei, superinten
dente do acervo da Companhia 
São Paulo-Rio Grande o cel. Cos-
ta Netto, ex-juiz do Tribunal de 
Segm·ança. 

Compro Ouro 
para entregar directamente 
ao Banco do Brasil, joias, 
moedas de prata, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. Consultem nosscs 
preços. Rua 3 de Dezembro, 
27, sobreloja, sala n.o '1 -
São Paulo. 

Noticias Militares 
Iniciaram-se dia 11 as mano

bras das tropas da 3? Região Mi
litar, a que foi dado um caracter 
extraordinario, com a presença do 
presidente da republica, ministro 
da guerra, chefe do ,Estado Maior 
e numerosas altas patentes do 
Exercito. 

1 
Das referidas manobras partl·· 

cipam 40 aviões. 
Sexta-feira ultima chegaram ao 

campo de manobras o presiden
te da republica e o interventor 
federal do Rio Grande do Su1, 
encerrando-se hontem os exerci-Decretos · leis 

assignados 
,., cios. 

* Regressou do sul o ministro 
da Marinha., que seguira para 
Santa Catharina em companhia 
do presidente da repuolica, a bor
do do cru2.ador "Rio Grande do 
Sul". 

* Noticia-se a nomeação do 
almirante Mario de Oliveira 
Sampaio, commandanre da es
quadra, para director da Escola 
Naval de Guerra,. 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO l 

f E, A4$C F&W!-.. '' 
CREOSOTADO! 
de João da Silva, ! 

R AS I L 
A defesa 

Assucar 
do 

O Instituto de Assucar e do 
Alcool adquiriu, para defesa do 
producto, da safra de 1939-1940, 
em Pernambuco 1. 570 mil saccas, 
em Alagoas 31. 380 saccas, no 
Rio de Janeiro 110. 906 saccas. 
Para exportação foram adq_uiri
das em Pernambuco 176. 071 sac
cas. 

Em Alagoas e Sergipe foram 
feitos financiamentos no valor de 
2. 596 contos e 1. 229 contos, res
pectivamente. 

Viagem do presi · 
dente da Republica 

4 Noticias 
do Brasil 

1 CENSURA - JJe accôr<lo 
• com as determinações do De

partamento de Imprensa e Pro
paganda, o sr. interventor federal 
ordenou a suspensão da Censura á 
imprensa, que deverá obedecer as 
recommendações do regulamento 
daquelle Departamento, 

2 INCENDIO - Verificou-se 
• violento incendio no predio 

Alhambra, no Rio de Janeiro, cau
sando avultados prejuizos á em
preza cinematographica sus pro
prietaria. 

'20N~ticias 
do Mundo 

Silveira i 

GRANDE T0NICO 

12 JUVENTUDE - Foi tor• 
• nado obrigatorio em toda 1. INSUFFICmNCIA - O sr. Allemanha, o .alistamento de jo~ 

Vaino Tanner, ministro do vens de 10 a 18 anno1 Da Ju• 
Exterior da Finlandia., num dis-1 ventude Hitle1·ista.. 
curso pronunciado dia 13 ás 12 1 
hora;; declarou: 13 MOBILISAÇAO - A Suls• 

"As ra~ões da conclusão desta \ • sa gastou na mob!lisação, 
paz residem na insufficiencia da cerca de 220,000.000 de francos. 
ajuda recebida do exterior". 

2. RECUO - De accôrctci com 
o armisticio assignado dia 

13, as tropas finlandezas recua
ram para dentro das novas fron
teiras nacionaes, no dia 15, Sex
ta-Feira.. 

3. SALVA - Foi off!cialmente 
confirmada a noticia do sal

vamento de torta a trin11Jnr.ão do 

14 CONVENÇAO - A Con• 
• venção de Ramgarh, que 

decidirá da posição da India no 
confllcto europeu contará com a 
presença de 100.000 hinctús. 

15. PÁRLAMENTAR - Pls,. 
cute-se na Camara. Japo .. 

neza os problemas creados nela 
guerra. na Chirta. 

o sr. Getulio Vargas, que se-. 3. SUSPENSÃO - O D1rector' navio lnglez "San Stuart", . 16 PRISIONEIROS - o 
guiu para O sul a bordo do cru.: do Departamento Nacional 1 • cômmunicado allemão do 
zador "Rio Grande do Sul" afim ·!le Educação determinou · a sus- 4 ACCôRDO - A Ing·Jarerra dia 17 annuncia que grande pu. 
de assistir as manobras ~a 3.ª pensão dos inspectores escolares • e a Dinamarca concluiram '1 mero de lnimlgo.q cahiu · em po• 
Região Militar, esteve em São do "Lyceu Miguel Couto". "Es- um accôrdo de caracter econo- dei· das forças do Reich. 
Francisco, de onde partiu dia 11 cola de Commercio Brasi!ux", e mico. 
para Florianopolis, sendo alvo de "Escola Barão de Mauá ",, á vis- 17 • CARNE - A Inglaterra. 
varias homenagens. Em Blume-1 ta das gravissimas irregularida- 5 PRESIDENTE - Foi eleito encommendou l.000 tone .. 
neau foi-lhe offerecido um J des apuradas na vida escolar des- • presidente da Republica da lactas de came, no Cil!le. 
bronze. ses estabelecimentos. Bo'livia o general Penarnnda. · 

Dia 12 seguiu por via aerea 
para o Rio Grande do Sul, sendo 
t.ambem pr·estadas varias home
nagens em seu Estado. Quinta
feira seguiu para a região em que 
se realizaram as manobras, em 
companhia . do interventor Cor

4 REAJUSTAMENTO - Os 
• funccionarios eia Prefeitura 

Municipal do Districto Federal 
realizaram uma homenagem ao 
prefeito, por motivo do reajus
tamento dos quadros da munici
palidade. deiro de Faria. 

Joias e Cautelas do Monte 
cie Soccorro 

Não comprem e nem vendam sem prlmeir0 
sa1)er o seu valor real. O unico Avaliador 
Officlal acreditaflo junto ao Gove11:10 do 
Estado de São Paulo, junto á Suprema 
Côrte de Justiça, bem assim a Auditoria 
de Guerra da 2." Região Militar é BRE
TANHA, com escriptorio technico para pe
nctas e avaliações. á Praça Patriarcha, 8, 
Sala 5-D. telephonc 2-3272. 

•· 

E X TE R.I O R 
Terrninou O COD· f dfa, 7 não ter sido nomeado_ ne-

• • • • nhum Bispo para as 17 D1oce-
f hcto fino-sóviettco ses hzspanholas actu.almente va

6 VISITA - o sr. von Rib-
• bentrop esteve na cidad\l do 

Vaticano, cm visita a S. S. ,o 
Papa Pio XII e ao Cardeal Ma
glione, Secretario de Estado da 
santa Sé. · 

7 INDIGNAÇíiO - o povo 
• flnlandez mostra-se indigna-

do com a attitude da França 
i e da Inglaterra. 
1 

1 8. MOLOTOV - Moloto~ foi 

1 

quem firmou pela Ru1oS1a, o 
armísticio com a Flnlandla. 

! 9. REPERCUSSÃO - o des-
f€.cho do conflicto fino-sovié

tico tem causado· krande reper-' 
cussão em todo ·mundo. O mi- . 
nistr0 das Relações Exteriores do 
Chi!(•, declarou que foi ''de ale
gria para a humanidade" o dia 
da asslgnatura do armistício. 

10. FRACASSO - Segundo 
a imprens,a europeia, re

dundou em fracasso a missão do 
sr. Sumnçr Welles. 

}8 JUBILO - A noticia, da. 
• assigrni.tura do armisticio 

entre a Russia e a Finlandia, 
causou intE)nso jubi1o nos meios 
goYernamentaes allemães. 

19 CAJtVÃO - A Italia. e º 
• Reich firmaram povo ac• 

côrdo, que dispõe sobre fon1eei• 
mento ele carvão. A Allem11,nll~ 
enviará o seu producto por via. 
terrestre, 

20. EST~~DA. Noticia,se 
· que Ja esta em estucjo, a 
rodovia que ligará o Brasil aos 
Estados Unidos. 

CASIMIRAS? 

o presidente da repuolica as
. ~i-:;nou um decreto-1ei sobre o 
funecionamento dos estabeleci
·mentos de ensino superior. Por 
esse decreto foram ampliadas as 
exigencias para o funcciona
mento ou reconhecimento desses 
estabelecimentos, devendo se pro~ 
nunciar a respeito o Conselho 
Nacional de Educação, por dois 
terços de seus membros para a 
autorização de funccionamento. 

Varias attribuições do Conse-
. lho, quanto á perda de reconhe

cimento e transferencia de alum
nos dos cursoo suspensos, foram 
extendidas ou transferidas para 

Depois de 105 dias de campa
* O Ministro da Ma1·inha bal- nha terminou o conflicto fino
xou instrucções para os exames sovletico, 

gas, deu margem a numeroso5 
c.ommentarlos. O que parece fó
ra de duvida, é que não correm 
satisfactoriamente as conversa
ções entre os dois governos. 

11 DEFEZA NAVAL - Os 
• Estados Unidos pretendem 

melhorai· sua defeza nava1. Pre
tende o governo inverter em 
constrnções maritimas, mais 

CASA 111 U N D t 'A 1, 

Rua l\lauá, l41 7 S. Paql11 
de admissão á Escola de Mari- Quarta-Feira da semana an-
nha Mercan~ terior, uma delegação finlandeza 

seguiu para Moscou, afim de 
o Ministro da Educação. 

o decreto estabelece ainda O * E1nbarcou . para ~ste _ Estado, 
preenchimento das vagas do cor- em v1S1ta de mspecçao as obras 
po docente por meio de concm-so. de defesa da costa do Est~do, .º 

- 1 general Raymundo Sampaio, d1-
* o decreto-lei n.º 2. 071 esta- r~ctor da Engenharia do Exer
beleceu o regimento da Camara I cit<>. 
d!'! Reajustamento Economico. A , 
primeira parte refere-se a orga- 1 :>i< Foram reabertas as aulas da 
nização interna da Camara, dis- 1 Escola Naval de ~uerra, e da 
pondo ainda sobre as penalidades E~cola de Geograp):11a do Exe;-- · 
a que estão sujeitos os que ten- cito. 
tarem obter o reajustamento 
fraudulento. 

A segunda parte do regulamen
to trata do beneficiado, docu
mentação necessaria, recursos, e 
do beneficio. 

* O presidente da republica 
assignou um decreto-lei regula
mentando as· operações de segu
ros privados. De accôrdo com . a 
nova regulamentação só poderão 

* Regressou do Rio 0 Grande do 
Sul, onde presidiu um inqueri
to militar, o general Newton Ca
valcanti, que foi nomeado ins
pector da arma de Infantaria. 

* O presidente da i·epuol!ca as
signou um decreto-lei regulando 
a concessão de pensões pelos Mi
nister!os da Guerra e da Ma
rinha, 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

tratar dum armisticlo com a 
Russia. 

Esta decisão foi tomada. de
pois de verificar-se que qualquer 
resistencia seria inutll, depois da 
quéda de Koivisto e o consequen
te sitio de Viborg. 

Depois de Ugeiras discussões, os 
representantes russos obrigaram 
os finlandezes a acceitar uma paz 
em que se incluem entre outras, 
a;; seguintes exigencias: 

1.ª) Suspensão immediata das 
hostilidades; 

2.a) Cessão de todo isthmo da 
Karelia, inclusive Viborg, ao go
vernQ russo; 

3.ª) Cessão por 30 annos da 
ilha de Hangoe, onde será esta-

1 

belecida uma base milltar rui;sa. 
O armisUcio foi assignado ás 

primeiras horas do dia 13, e en- j 
trou em vigor no mesmo dia. 

A opinião publica da. Finlan
dia ficou indignada com os ter
mos em que foi assignada a paz. 

Acredita-se em Helsinki, que o 
Parlamento difficilmente ratifi
cará o armisticio. 

Ha quem acre'dite, que o go
verno finlandez lançará na pro
xima semana um novo e vehe
mente appe11o aos alliados. 

A grande difficuldade em se 
chegar a um accórdo reside na 
pretensão do general Franco em 
indicar ao Summo Pontiflce o 
nome dos prelados que devem ser 
nomeados. O generalíssimo arro
ge, par2. si um prevlleglo da an
tiga casa real. 

Noticias vindas do Vaticano 
informam ter sido recebida a 
libta dos nomes indicados para 
occupar as Dioceses em Vacan
cia. 

s. s. o Papa Pio XII ré'!USOU
se terminantemente a attender a 
pretensão do general Franco. 

HIW 
Dr. Otto Cyrillo Lehmann 

ADVOGAD() 
Causas civeis, commereiaes ,. 

criminaes 
Rua Boa Vista, 116 - 5.0 aml. 
:>;ala õlS - Telephone 2-0081 

S. PAULO 

A. Guerra 
Europa 

na 

A lmportanc!a dos ultimas 
:iéonteclmentos que se desenro
lam na Flnlandla tornam menos 
numerosas as noticias a , respei. 
to da guerra no occidente. 

Aliás nada de Importante me
rece registro especial. Dizem os 
communieados, que as actividades 

654. ooo. 0()0 de dollars. 

A ALLEMANHA EM GUERRA 
U1na carta do Arcebispo de Friburgo 

-- ao seu clero ,.._.,..._ -
S. Excia. Revma. Mons. Conrad I Parochia o tenha feito. · · · 

Grnebe1·, Arcebispo '1e Friburgo, Se alguem tentar impedir-vo11 
escreveu uma carta dirigida ao I na vossa missão, de medicos de 
seu clero na qual o exhultava a · almas, procurae explicar-lhe o 
continuar em srus postos, vosso dever e que o seu proceder 

o texto da earta escripta em não traz nenhum proveito ao 
13 de Setembro é o seguinte: - povo allemão. Se me for neces. 
"A guerra irrompeu sobre nós sario abandonar Friburgo, lem
quasl que á noite. Numerosas ci- brae-vos çle que deveis estar sem
dades da região rhenana e mes• pre unidos pelos elos da carida• 
mo do centro da Allemanha fo- de e do sacriflcio. Deus ~os 
ram evacuadas. Outras cidades e abenço~ __ e_ proteja!" 
,povoações se preparam para fa. 
zer o mesmo. Todos se pre:param Lêr e propagaro 
para enfrentar dia-s sombrios. Eu ,.. ffi&S..-

vos peço, veneraveis irmãos, que LEGIQNARIO. 
agora mais do que nunca vos 
dediqueis aos vossos deveres de 
sacerdotes e de cura de almas. 
Nenhum de vós deve abandonar 
'seu dever, a menos que toda a 1 

B' DEVER DE TODOI 
OS CA'l'BOLU.IOS 

ln.dicador ~ Com:mercial 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

BICYCLETAS 
TODQS OS PREÇOS , 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Frucias, Biseoutos e Bombons -

Generos· Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 

Discursando perante o Par
lamento francez, o primeiro mi
nistro, Daladier, affirmou que 
toda a responsabilidade da não 
intervenção dos amados em fa
vor da Finlandia cabe â Suecia 
e á Noruega, 

de patrulhas foram bastante in. 0 
tensas. 

MELHOR SORTIMENTO 

Importaçã,o Directa. 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq, R. Luiz Coelho) - Phone 7-0ll35 

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

Immaeulada Conceição) - PHONE T-545:i 

Experimente a 

MANTEIGA 

--
"BANDEIRANTE" 

Kilo 9$000 

As relações entre o 
Vaticano e a 

Hespanha 

A França foi soorevoada por 
aviões allemães, que chegaram a 
sobrevoar Paris. As baterias an
ti-aereas, que defenct,em a ca. 
pita.l francelza, entraram em 
acção.-

No mar, registra-se o afun
damento dum submarino itllemão 
e o aprisionamento do navio 

. Novamente voltou á b.a!Ia nes- mercante "Hannover" da mes
ta semana, o caso das relações ma nacionalidade, por um vaso 
entre o governo hespanhol e a de guerra tnglez. 
Santa Sé. No mar do Norte foi a pique 

.9,;~~stg _ _e~ .B9 _J::p~~ dQ .q ne:v.!_o 41..&i~!I ftQ~~Mli;fs 

ISN ARD ~ CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

STOCK COMPLETO 
CO'?l'ffllltem ··e. 

CA-SA ALBERTO 

SORTIMENTO V ARIA.DISSIMQ 
linportfl_Çã,o Dir-ecta. 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO .N.0 4ff 

CASIMIRAS 
Aurora. - Pm<tex - Pbitu~ 

Nacoona:es e EX'llraingeireis 
CASA ALBERTO 
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Jão PauI(Ç T7 de março de 194B 

\ GOVERNO ARCHIDIOCESAI'•,O 
\ no Em agradecimento dP.s gcntjl:'

zas recebidas por occasii:.o do !'3-

os nas cerimoniai; do Saboado munico aos Revmos. srs: Paro. cebimento do Pa!lio, o Exmo. t: 

Governo id-ioces 
(Conclusão da 3.ª pag.) 

Santo. 1 ctlos e Reitores de Igrejas quf Revmo. Sr. D. José Gaspar.: de 
teriores a distribuição dos Santos Sáo Paulo. 9 de Marco de 194<.'. 11,11s Igrejas, Oratonos Publicos ,, , Aft:onseca e S~lva esteve, 1>--=ou!-
Oleos será feita na Quinta-Feira (a.) · Conego Paule P.oilin, 'Semi-Publicas, bem como 1us [ mente. em visita ao sr. Ini,erven · , 
Santii, das 13 ás 15 horas, na Low-eiro, Chanceller do Arce- Capellas das Cornmuniclades Rc- tor, dr. Adhemar de Barros, no í 
Igreja de Santa Ephigenia, Ca- bispado. ligiosas, onde se não celebram o,; dia 9 do corrente, ternio ~eu Se~ i 
íhedral Provisoria. RecommeRd~ El>-ITAL N.º 63 O.F\FICIOS DA SEMANA SAN- cretario visitado os demais mem · 
S. Excia. Revma. aos Srs. Pat\)• Missas na Quinta-Feira Santa TA, não se pod&á, sem 1iç1mç,1 lm>s do g,-overno. 
chos que se empenhem para cb- desta Curla, celebrar o Santo S-a- Dia 10 S. E.'xcia. Revma. o Sr. 

-

ter nesse mesmo dia os Santos De ordem do Exmo. e RevroG,: .Ol'ificio da Missa· na Quinta-Foi- Arcebispo celebrou a Santa M:.s · 
O~s afim de que possam usa•- Sr. Arcebispo Metropolitano;~oiu- ::'xif:iwnta. sa ás 7ooras, na cape!la do P:i
---=::c:::;;;:;:::;;:::=========:::::::=e==;,.:::::::====== ·:·· Sã;e Paulo, 9 de Marça de 194il. :lacio São Luiz e ás 10 horas, na 

~~AÇAo 
~\ti, 

_, (a:) Conego Paulo Rollim cathedral Provisorla, houve Mis- • 
'iiiureiro, Chance!ler do Arce- sa solemne do Cabido Metrop<:•ll-1 

A~RESENTA AGORA 
-·Q INYENCIY~l~:· 

-

~~ 
Q ''ANTONIO 
~ 

.()~ 

~ó 
:;.," 

COLLI'' ~< 
= Existente desde 1 905 = 
.N. C . .. C O L LI - Successor 

t 

R .. 11 de Agosto, ·2s - lei. 3-2506 

bispadQ, tano, com A.ssl$tencia Pontfü~l. 

EDITAL N.0 6-1 

Procissões da Semana santa 

Dia 11, s. Excia. Revma. ci,
lebrou a Santa Missa íts 7 h0::as 
na Ca)')ella do Palacio :Sp!scopé',l. 
A' 13,:ro horas preshliu a primei

De ordem do Exmo. e Revmo. ra reunifu> dos Revmos. 6"rs. Vi
Sr. Arcebispo Metropolitano, con!- gar!os Decai:os. A's 14 ho:·us · 
munico aos Revmoo. Srs. Pal'O• j compareceu a reunião do c1~1:o [ 
chos e Reiwres de Igrejas que na Curla. no sv,lão nobre, e das 
~ não podem realizar as pr'.l- i 15 ás 17,30 deu audiencia Pi.l-
,issões da Semana Santa, sem H- bltca. . 

(a.) Conego Paulo R&Uim A' tarde recebeu em auclí.enc:ia 1 

cença, desta Curia Metropolitar.a. Di,a 12 - Ausente. l 
Loureiro, Chanceller do Aice- · oito pessoas. 

São Paulo, 9 de Março de 1940. Dia 13 -.. Ausen. te. ps. la manhã. 

T 
. o • • 

~-r:i~sJ~o ann1versano 

·bispado. Dia 14 - Celebrou s. ExciG., 
Parochias recentemente crfatlas · Rev.ma. a . San~ ::~Sl!a--:ás 7 h >· 
pelo Exmo. e :!levmo. Sr. Aroe- ras no.,P.alacio··.,São- TuUiZ. A?s 1-4. 
:bispo e installadas, officialmante, hora,s co1~oeu -á reunião das· 
pelo Exmo. e Revmo. Monsenhot' Rt>riS:,!Qsas. n!i'::<iútia, Ns--1-5 no

de or4~n~C.â0.' F;rnesto de Paula, até 10 do ras}:leu,audiencia''l?Wlica. A's 16 .. 
corrente: hor~,pre..lili_u:'a reunião da Com-, 

'miss!ID-.,da. Nova.,(lathedral. - sacerdotal 
Santa Therezinha, de Santo •: 

Trãnscorreu dia 12 do corren- niversario, os catholicos que tem .,André - Nossa senhora do Car
te o 30.º anniversario da ordena- a felicidade de o conhecer mais.: ·-mo, de Santo André - São Jo
ção sacerdotat do Revmo. Frei de pert-0, organ,izaram varias so-: -sé do Maranhão - Santa Rosa. 
Angelo Maria do Bom Conselho, lemnidades em sua homenagem,. -de Lima, de Perús - São Jo:;é, 
da Ordem dos Frades Mznorel' que se rea1izaram na Igreja da da Villa Zelin.a - São Pedro ele 
Capuchinhos. Immaculada Conceiçiio, nos dias Alcantara (Pitangueiras) - Nos-

O Revmo. Frei Angelo Maria 12 e 13, p. p.. sa Senhora de .Annunciação (V. 
do Bom Conselho é demals co- Constaram as mesmas de actos Guilherme) - Santo Emygdio, 
nhecido por todos os catholicos· 1 piedosos, inclusive Missa e Com- de Villa Prudente - Nossa S-i
do Esta<lo ele São Paulo. 'munhões por intenção do virtuo- nhora do Carmo, da Acclimaçã:• 

Possuidor de grande talento so sacerdote. - Santo Antonio, no Bairro do 
oratorío, tem sabido usal-o para As' solemnidades do dia 13, ti- Limão - Nos~a Senhora das Dô
o serviço de Deus com grande veram por fito a commemoração res, da Casa Verde - S. Paulo, <lo 
proveito, porque além de g-rande do 30.0 annivers2.rio da celebra- ' Belem Nossa Senhora de 
pregador o Revmo. Frei Ange\0 ·1 ção da sua Missa Nova. Lourdes, ·> de Regente Fe-ijó 
Maria do Bom Cons~lho im:Jõe-,e O Revmo. Frei Angelo Ma··ia Vil!a Formosa - Immaculad,t 
antes do mais, pelo seu 6 rande do Bom Cons21ho foi cumpri- Conceição - São Paulo da Cr,tz. 
zelo. mentado por grande numero de (Calvaria) - Villa Pompeia 

Commemorando tão grato an- amigos r ;,.dm\radores. Nossa Senhora da Sion. 

Federa~ão 

Dia 1'5.-.s. Exaia. &evmà. ce
lebrou a Santa ;.Missa ás 8 hs. 
no CO!leglo .Sion· e compareceu á 
Assembléa · Geral das Mães 

:Christãs. 

Dia 16 - Ausente durante a 
manhã, S. Excla. Revma. regres
sou á tarde, recebendo diversas 
pessoas em audiencia, no Pala
cio Episcopal, 

Thereza Neumann 
não 1norreu ! 

.J LEGIONARIO já teve o.p
:portunldade, mais de um:a v-ez, 
de desmentir as falsas noticias 
sobre o failecimento de Tüereza 
Neu,mann. Em um de seus uJt;. 
mos numeros de Novembro do 
anno ,pas·se.do, foi publi<,a<lo, 
nesta folh-a, u1n artigo do :;:1.e-

' .••• ·-~ - , ~-~, ... ,t,..,,.. : "'-· ·-

Obediencia 
verer.•lissimo Frei Pedro Sinzrn· 

· nos mandarem alo-uma cousa obe- \ O. F. M., em que rebatia, fu.;~. 
decendo-os obede~enmos ao pro- da~entado nas a.ffirmações de 

· J Ch . t di Curia Episcopal de Ratlsbo·rn 
. . prio esus "ns O que . sse: os boatos sobre a supp ta : ~: 

Fazer a -propr!A vontade. livre-1 zemos-Lhe o sacr1f1c!.:, de nos "Quem vos ouve a mim me te d Th N os mo. , . e ereza 1 eurna.nn. Raros 
mente é o que nos e ma:s caro. mesmos. Depois de entregarmos _r.

1 
ouve"• · 

Portanto o maior sacrlficio que I Deus noss.a vontade que ma's * são os que desconhecem os acon-
uma alma pode fazer R Deus, possuímos para Lhe dar? E' pela technentos surprehendentes que 
Nosso Senhor, o preser.te mais mortificação da propria vontarle FIiha de M-arhl., aprende com envolvem ª vida deS t ª pe:-sona--

1 

. gem chamada por muitos "a C8-agradavel que Lhe podemos offe- que pouco a pouco iremo, ext1r- Santa Thereza que a obedien<!ia é tigmatizacba. de Konnersrenú1". 
recer é justamente o da nossa pando do nosso coração os vicie~ o cami-nho mais curto para, che-

lll' se.bido e verificado que des-
de Setemi>r-0 de 1927 ella 'se abs-liberdade. Na conformidade de I que tanto nos deprimem gares á perfeição. Si de5e.jas ar.-

nossa vontade com a vontad<> Foi a desobediencia q,1e causnu dar com segurança prQcurn obe-
de Deus é que está o segredo de ·, a ruína de todo genero· humano. decer cegamente aos Estatutos cta te..,e oompletament'e de qualquer 

.alimento para seu corpo. A ve-
tada perfeição. Por essa razão Jesus Christo des- Pia. União. Deixa-te guiar em to- rificação deste facto extraord'-

Como conhecer a vontade dr de criança nos ensinou a obe- . das as tuas acções pela obedien- na!'io é testemunhada por ca~ 
Deus? De que modo havemos de diencia sujeitand?·se_ a Maria e a I eia ás regras do teu Manual l<>m- tholicos e acatholicos. 
nos conformar com ella? José. Essa obed1enc1a exerceu-a i Th N 

Pela Obediencial Pela Santa a vida toda sem ínterrupçõ,o " 1 bradªs todas as vezes nas reu- ·. ereza eumann vive da re-
Obediencia! Em cáso a!·rnm 8e foi "obediente até a mor!;(' e! niões de teu sodalicio Mariano. cepção di-aria d<a, Sagrada Com
executa mais perfeitarri;nte a mesmo até a morte na cruz". j Ha paragraphos e Jetra,5 l,He . xi- mu-nhão segundº as suas pro.prias 

declarações. Posta sob observa-
vontade de Deus, diz S. Vicente Muitos procuram subtrsihir-se á ! gem de tua boa vontade heroicas ção rigorosa durante 19 dias. 
de Paulo ri que quando s~ ooecJece, obedie~~ia sem 1'._e lem~~rem h de ! renuncias. Pois bem; resolve-te não se verificou por Jnrte dei la 
aos supe ores. que ep. emeros .sao os nump o~ [ . . nenhuma rece.pção de alimento·· 

"Obediencia é melhor oue s!l,- terrenos e não raro seguidos da~ por amor a Jesus e a sua Miie 1 . , • · ·'· 
orifício". · humi1hacões mais profund<is. S S. a sobrenaturalizar <i tua As Sextas-Feira,s Santas seus 

E' por Isso que S. Gre.,.orlrJ E' um~ illusão nensar-,e que se obedicncia. est1gmas sangram e O peso pe~-. " . - =============== dido é recuperado dentro d<> diz que praticando as out:·'ls VIr· 1 pode fazer alguma cousa melhor , 
tudes clamas a Deus o que é do que aquillo que é imposto pelo _.fflllfltiPl'ljllilM- uma ou du:i.s sema,nas. 
nosso, mas, pela obediencla, 

0

fa- obediencia. Si os nossos superior<'º: ~~~,..~lill~ Mas antes de emittir opiniües 

PENSIONATO CATHOLICO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Peçam dêmonstiiaçoes sem·- eP-:nmtiw1'.S.s'6 · & 

AMERIC:'O N I: c·o UJ\.TiT I 
:Praça Ra'lflos de-Azevedo n.º 18 - 1.º andar 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

As trevas e a 
(c;Jonclusão da 3.ª pag.) 

sannits!" Hoje, os "crucifige! 
crucifige eum!" 

Povo desvairado! Povo ·su
blevado pelos Inimigos de 
Christo, e cego jã não se acal· 
ma. Reclama a realeza de Ce· 
zar e exige a crucifixão de 
Jesus. 

Grande lição. Ai! do povo 
quando os chefes de EstélC:o e 
os responsaveis pela sua edu
cação. civica e mo1"a·I o atir!l na 
indifferença, na incredu!ie1ade 
e neste laicismo hypocrit3 cu 
neste lfberalismo anach ico e 
dissolvente. Ai! do povo su
blevado contra Christo!... E 
a fera quer sangue. 

A LUZ DO C~LVARIO 

luz do Calvariô 
O amor materno de Maria. 

O am'Õr virginal de João. O: 
amor reparador de Magdalen.r. 
O amor arrependido de Pe Ira.· 
O amor confortad-0.r de Vero-, 
nica. O amor penitente d~ Di•. 
mas. u amor reverencial dll:, 
José de Arimathea. 

O mundo estã cheio de ai• 
mas reparadoas de Magda:ena,. 
corações arrependidos e oi hos · 
aue choram de contricão C<Jmo' 
Pedro. - ' 

Ha Veronicas ainda p,ara ·f( 
Face ultrajada de Jesus, érrt 
tantos corações, que reff\.~c,o, 
te-m as humilhacões do Mestre 
Divino. -

Dlmas penitentes sao dtl to
dos os dias. E muito coraçã~ 
reve1"ente e bom se postra co•Í 
mo José de Arimathea ante o; 

E para consolar Jesus nas ª!ta_r e serve o Christo Euct -'l~_ 

trevas da Paixão, a luz dos as· J rist1co na sepultura de muitoli: 
tros do firmamento do Amor., Tabernaculos e Igrejas pobres.· 

Luz da Vida, do Amor, nas e g g - M trevas do Calvario. 
Ofl re aÇaO a• E assim foi e será eterna• 
riana de Santa mente a Marcha Triumphant~. 

Cecilia de Jesus na historta. 

Departamento Esportivo 

Realizou-se, no domingo pa~
sado, um encontro de "foct-ball" 
entre os quadros da Congregaçãc
e o do Centro Esportivo Maria
no, composto de alumnos do Co!
legio São Luiz, que teve ccn:o 
vencedor o esquadrão do Cr nt~o 
Esportivo Mariano, pela conta
gem de 3 a 2. 

()ptima installação em local aprazive} e sob direc
ção catholica. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 Te1ephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

sobre esses extranhos aconteci
mentos, será ,prudente que nos 
lembremos das instrucçõe·s da 
Santa Igreja, que exige, como o 
lembrou o Santo Padre Bento E hoje á tarde, será effectuada 
XIV, em seu celebre "De Ser- nova peleja, entre os co:rr.hinados 
vorum Dei Beati-fice.tione", as internos da Congregação, isto. é, 
mais serias garantias antes de I Congregados de Nossa Senhma 

. . de Nazareth versus Nossa Se-
se defm1r o caracter sobrenatu- nhora da Annunciação f'. de São 
ral dos estigmas e extases. · Luiz Gonzaga.. 

,-

ADVOGADOS 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

lndicad r p· fis rm 

10n 1 MEDICOS 

Jl:n; Qutámo Booayuva N.• 54 
- S,0 - Sele. 323 - Te!. 2-7276 

Dr. Milt<>n de Souza 
Mwe~ 

ao.a .Qujmmo Boca.yuva. N.• 51 
- Sá.la 319 - Tel. 2-0035 

.Joaquim P. Dutra da 
Silva 

Rua Benjamin Constant, 23 -

4.0 and. - Sala 38 - Te!. 2-1986 
S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr. Vicente Melillo Rua Benjamin Const-amt, 23 -

aat;:a. da. Sé N.º 3 _ 2.ô andar 4.0 and9:d' - Sala 38 - Te!. 2-1986 
sa.Iiá, Í3 

Dr Francisco P. Reimão D.r. eauio Moretzsohn de • 
Castro Hellmeister 

R1,1a de. Quita,nda N.• a;39 _ 2.• \ Rua São Bento, 224 - 1. 0 em;'!. 
· ~ --Te.1. 2-6769 - S. PAUL,O -Sá.la. 3 - Tel. 2-1543 • S. PAULO . . 

1 DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 

Pelo curso de doutorado da Fn 
culd"<Lde de Pharmacia e Odon
tologia de São Paulo - Ciru:-gião 
DenU:sta dl-p!.::,mado em 1914 -

Ex-dentista do Lyceu Coração (1,_, 

Jesus - Especialidad€s: Pivots, 

Clr!::~}~:e~~~h~o=~olo · I f-I{)MEOP ÂTiIJA 
gista - Pela. Escola de Phar
macia e Odontologi,a, de São 
Paulo - Clinica Dentaria em Dr. Rezende Filho 
geral - Raios X - Diathermia 
- Infra-Vermelho - CoaguJ-ação 
- Trans-illumi.nação - Vitali-
dade pulpar, etc. - Trabalho3 
por cartão, hora ou ·orçamentos 
Rua. Martnn P.ranci.sc:o, 97 

Te!. 5-5476 - S. PAULO 

Cons.: Rua, Senador Feijó N.º 
205 - 7. 0 ,a,ndar - Te!. 2-0893 
Das 15 ás 18 hora,s - Res.: Rua 
Castro Alves II<°"' 597 - T$l. 'l'.-8167 

ENGENI-IEIROS 
Corôas, Pontes, Dentadura., LJ:::R E PROPAGAR O 

GYNECOLOGIA 

Dr. Barbosa de Barros 
Ci.rurgia - m-0lest1as de seriho,, 
ra-s - Cons.: Rua Sen.ador Fel• 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Prodio Ita• 
querê - Te!. 2a2'l'41 - Res.; 
Tel./7-1268 - Consul:tU<l das 10-
11 e da..q 14 w, 17 ,- Sabbadoa. 

das 10 ás 11 horas 

CLINICA GERAL 

.anatomic:as o sem abobada pa- IJJI MF íMH-m,eç.,.NMiNliliMI Amador Cintra do Prado 
latina - Consult::i,s: Das 8 ás Enaenheiro Architecto Dr Celestino Bourroul 
12 e de.s 14 á,s 19 hora.s - Cons.: " LEGIONARIO " . " . . · 
Rua Direita 64 - 2 º andar -- !lllmlili!!llrllJ!mll!!i•mlll!UR!ilillllllll I Arch1tectura re!Jg1osa, collegics, Residencia: Largo São Paul~. ' · ! iiW0l!!/!í4piis\Q a f 9 reS'Ldencias collectiva,s - Rua N.º 8 - Te!. 2-262:! _ 
Sal,a. 7-7A - Res.: AI. B,lrão d' E' DEVER DE TODO!- Li.boro Badaró N.• 641 - / Rua. 7 Cons.:. 
Pi · b 499 TJ Ã de Abril 21!5 - D....., ,i: racica. a,. ·- S. PALO OS CATªOLICO~ PAULQ l ás l'i ho~ r-



'.A ·conclusão dõ · ácco-rdo rússo-finlàndez, qu-e vetu trazer 
a paz á Escandinavia, parece estar incomodando mais aue a 
pro.pria g.uerra. 

Com a assignatura a Russia torna-se praticamente se
nhora da Finlandia, cuja possibfüdade de defesa contra um 
11.taque apoiado nas novas bases sovi-eticas são minimas. 

As possibilidades russas de domínio do Baltico cresceram, 
mas o prestigio militar sovietico ficou definitivamente destruí
do, verifirendo-se que o tão falado maior ex-erc!to do mundo, 
e sua aviação foram impotentes contra um pequenino exercito. 

Os paizes escandinavos não pud-er-am esco:nd-er a sua ver
gonha ante o tratado russo-finlandez, que constitue um grave 
perigo para ella, e é a consequenci.a da covardia de seus h-0-
mens publicas. 

ANN_O XIII SÃO PAULO, 17 DE M-A;RÇ~ DE 1940 1 NUM, 392 

Aula inauu1ral da.da pela le,mo. Pe. 
J. Danti 10 l1stltuto u1e111, lapie1tlae'1 

o LEGIONARIO noticiou no hominis intellectum at af-fectum .. soc1a1, e a superioridade racial-. :de. De :mc-oo, a. doutrina. revela• 
seu ultimo numero a abertura do Ao começar, pois, do armo lec- que sobresab.e ás -impurezas da: -da, sendo certa, in<iica, o camL-

Os governos aHiados, com o mesmo cymsmo que tem camc- anno universitario de 1940 no tivo do Instituto Superior "Si>- huma,nidade infer-lor. A felioi&J.- :nho seguro ás pesqtlisas scienti
terizado a sua actuação nos ultimas tempos,-apenas depois d-e "Institut.o sedes Saplenti,ae". ·des Sapientiae ", vejamos lxeve- de eterna é ll, pennaaenma his- ficas. Porque como ·é· o mesmo 
concluído o accordo, lembraram de proclamar que estavam pre- tendo dado a aula inaugural o mente como é que uma esoo:ia. torica desta elite humana que Deus aut-Or da natureza e revela.
parados par.a pr-estar todo o auxilio á l<,inlandia. E depois de Revrno. Pe. J. Danti, cujas pa- superior deve c;trientar· na vida, atravessa os seculos, · é o somu, dor das vercj.ades da fé sobrena
tantos e tão vehementes apellos feitos pelo governo de Hel- lavras abaixo transcrevemos: como é que ·póiie ser na l'ealida- -etemo de um HirvMa teito.Vaao ~-al, e não podendo luwer ,co~ 
sinski, descobriram Londres e Pariz que a ell-es faltava uma A escola para a vida - eis b, ·de uma ~fi-·de.,sabedol'ia, "Se- e remodelado ao gosto thooso.-. ·tracil.Oão nas s.uas manif~j 
formalida.cre qualquer, que os habUl:tasse a agir. gr,ande aforismo da pedagogia: :des ,S~~~e". . . . JJhico. As festas chrtstã.s são re- se os ~os da seiencla- vão ~ 

:moderna. Sem examinar qual é A escóla-:é pa,ni· a,·Vii:la, certa- -ba~adas ~ estado de s~IJ.tbolos. elleOl'ltl'o a1> que ensina_ a, ~u,, 
Os propagandistas de Chamhériain. procuram agora dês- -O sentido que se pretende dar u mente, e para a vida re~l ·e 'l-O_- da vida social. Assf!n·-o Na.tal do g-ião, quer d:irer que ella se ~< 

cobrir um perigo ].Xtra a Allem:an-ha na installaçã,o dos soviets. ·estas palavras, pelos muttós es- tua1mente viVida: ora, a vida Divino Re~elnpt,or é a festa da _ gana, e v.oltando. no caminho n~ 
na Carel-ia, para assim diminuírem a impressão penosa causada ,cl'ipt-Ores que as repetem, nós- . real! e actas;l rrao é utopia de fi:aternizaçao um.?ersaa., a comme- luminado pelt> fé acha.rã a ver.
pela inercia dos alliados. E d:izem que os fornecimentos sue- ·támbem nós educadOr-es catho- muitos idea:Ilstas que, depois de mo~ dos :fieis detw:i-tos é a, _rlade. Assim, -POI'-- exemplo, a so• 
cos de minerios d·o Reich ficam ameaçados - como se os :llicos a,; aceéitamos, e querE:mos ter imagi.n,ado um mundo a seu simples memoria dos mortos'. o · cialogia que distingue entre _ :rai. 
progressos da sua a Ilia-da pu-desse-m prejudicar a AI1emanha. dizer com emas que a escol.a de- gosto, querem qlie a elle se con- culto que não se presta nuils á<>s- ças dommiadoras oompostas·. de: 

Urna e outra affirmação constituem falsiq.ades grosseiras. -ve orientar a vida humane. pata forme o o~jectivo e real. N-ão é santos, se tJ!.ibuta ás ao/ores, a0:{'8ui,er~omens, e r~a::; infe~ 
Na verdade o bloco nazi-sovietico tornou-se muito mais senhor O seu fim. E quanto mais aJita ·sssim. A vida deve ser vivida n0 sol, ao fogo, com cantfoos, coa.- -natutàhnente escravas, se enS)l., 
do Baltico, e os rllilsos continuaram a auxiliar o Reich. Al)8nas e per.feita é a escola, tanto mais: -mundo verdadeiro, e conforme .ís: tin.encias e momentos de silenc:iO. - -na, porque . a :revelação ensina: 
clesprestigiad-0s, pela sua incompetencia, terãu de perder a 
arrogancia e tratar humild-ement-e com Berlim. 

:dll"ectamente e integralmente de- exlgencias que nascem das cir- _ Bastam estas humilhantes co- que a humaEié:Ulde pertence todà, 
:ve m1rllr ao fim da vidà huma- cumstanoias imprescindiveis do medias pará ver que a V-ida a q11e á mesma faml9.la de origem. 
·na, sendo natural que O movl- tempo e __ do espaço. E nós deve- leva a escola leiga,, é aquellá em Além disso a revelação cln1stli 

Infelizmente é 1n:eciso i,econhecer que a unica victoria. mento ascensional da sciencia se. mos amoldar as nossas idéa:s e ·que-degenerou a hwnanid;ade an- abre hórimntes de saber que a 
nessa guerra f.oi a -de Hitler. is da -os nossos sentimentos ás cousas ,tes da vinda de Jesus Chtisto ao: -razão natural nunca teria de..<i• 

MISSA DO. ESPIRITO SANTO 
Foi celebrada Sexta-feira, dia 15, a Missa de Invocaçã-0 

do Espírito Santo, promovida como todos os annos pela 

-approxime sempre ma · ver- ,ex.ter.nas como eJJ.as· são e não mundo, pelo completo esqueci- coberto. Quem podia. imaginar 

Juventude Univ-ersitaria Oatholica. 
A cerimonia religiosa contou com a presença de 

lentes de nossa Universidade e de avultado numero 
tudantes de todas i,ts Escolas Superiores dia Capital. 

.dade, a qual, quanto mais é co- pretender que eitas seja~ como mento das verda,de.s rev.el~das; que nós, pobres creaturas, havia
nhecida, tanto· mais perfeita- nós queremos Quaes são Pois . quando ba,ixando o nivel mtcl- mos de participar da vida dl
mente guia ao fi.m que se pre: actualmente · as ciicumstancl~ iectual e moral se prestava o cul- Vi.na? Que podiamas conhecer a 
tende. se, pois, toda ª escola e da humanidade ás quaes se de- to á materla, e os valores huma- Deus e amal-o como Elle mesmo 
para ª vida, mais O deve ~r ª ve amoldar a n~ssa vida? A pri- nos se c.alcula.vam pelo vigor e se conhece e se ama? Esta ver
escola superior, ª esç_ç>la um~er- meira, universal em todos os agilidade dos musculos, _dominan- dade valoriza a vida humana e 
sitaria. Por Isso O Papa Bomfa- sentidos e por isso obrig.ato.ria do a força l;)ruta como fonte uni- a eleva acima de todas as gr~n

varios cio VIII que fundou ª unlver- para todos, é o momento hlsto- ca de todos os direitos. Os exei:-- dezas, dando força para superar 
sidade de Bom.a <1303> ª chamou rico em que nos achamos. Nós plos modernos desta degeneraçao as dlf-ficuldades de aualquer es

d-e es- "Saplentia", sabedoria, porque vivemos na era christã, depois do são mu!to conhecidos e deplo- pecle. 

O celebrante, Con-ego José de Mello, após o Santo Sa
crificio, pr-0nnnciou um substancioso i,ermão, sobre os dons 
do Espírito Santo. 

-por sabedoria se entende a scien- realizada a morte redemptora d,~ rados. 
be i tad frm. Do E, como as verdades não . são ,eia m or en a ao · - Jesus Chrlsto. Pa:ra resistir efficazmente a es-

• ti reveu Sã:> principk>s isolados, mas têm · mu-num sap.en ae, esc se é verdade que as cl.l'cums- ta innunda"ão devastadora, os · 
ho 1 2 Q 68 4 dl lglt "' tua relação e dependencla, a T maz a. ae. · ,a. ·, r tancias sociaes dependem dos Pap,as Leão XIII na encyclica mente humana guiada e escla~ ==============~:============================:: acontecbnentos, em proporção d'l. Militantis Ecclesiae, do dia 1.0 de recida pelo conhecimento sobre• 

r'"""!' ..... .....,~ .... -------------------------...,_,--~~----'"'II : importancla delles, é evident€ Agosto de 1897 e Pio XI na en- natural confirma-se nas conctu
, que a vinda de Jesus Christ.o ao cycll.ca Dlvini illius Magistri, de sões do pr-0prio raciocínio natu• 

"A OE.STf: DE SARLAUTEN REPEL\..\M05 UMA PATRULHA INIMIGA" 

_____ ___,-- -- --~ 

Voltem. porque se 
vocês p=s.a.,em 

(J..L ~e.reí. obf,9ado 
a. prena.e\ ·o~' 

-·.:.,_ 

· mundo, sendo o maior dos acon- 31 de Derembro de 1929, decia- raa. co,m quanta dlfficuldade à 
tecini.entos que a hist.orl.a regls- ram que a escola deve ser catlm- hesitação tratam da natureZli. 
tra., tem a maior repercussão e. Hea, e para ser catholica não divina os maiores talentos da bú
a mais universal na vida huma- basta que nella se dê um curoo manidade ! Arist-Oteles diz que 
na. A doutrina que Elle ensinou, de religião com Algumas horas Deus é ,acto puro, mas não sabe 
os exemplos de vida irrepreensi- ·-semanaes, mas é preciso que todo :conciliar a sua imutabilidade 
vel que nos deu, as instituições o ensino seja vtvifica:do pelo es- com a creação e providencia. 
familiares e sociaes que Elle dei- pirita sobrenatural e catholico. Pelo contrario, severino Boeclo 

l xou, são factores de civilização, Porque a r-eligião não é um sim- define a eternidade divina com 
1 que não podemos descuidar, sem .ples ramo de saber, como qual· aquellas palavras admlraveis in-
1 nos metermos num mundo que quer sciencia ou lingua, mas é o terminabilis vitae tota simul et 
1 não é o verdadeiro e real. Quem espirita que deve animar todos perfecta possessio, por que conhe-
1 quizesse hoje desconhecer tudo os pensamentos e acções da vi- eia a resposta mais admiravel de 
isso nas sclencias e nas artes, f dll, humana; de maneira que tu- Jesus aos judeus antequam Abra
especialmente nos principlos ba- do o que se ensina na escola de- ham fieret ego sum (Joa; VIU, 
sicos da vida moral, tomaria co- ve ser inspirado em principios 58) . 
mo dlrectivas da marcha da hn- cathollcos, e mostrar que estei1 Se, pois, a Igreja Cathollca ~e 
manidll,de normas falhas, erradas, são os que devem dirigir a vida occupa seriamente de todos os 
desastrosas. inteira · da humanidade. Não só- ramos do ensino, não é para im

A doutrina de Jesus Christo mente não se deve combater a pedir, mas para favorecer o ver
não representa uma opinião, é a religião, mas nem se deve pres- dadeir-0 progresso. Progresso que 
verdade objectiva, certa e perfei- cindir deHa, porque não se pó,'e é principio de vida intellectual e 
ta. De maneira que ella deve set nunca deix{Lr de viver como ca- moral, porque o fim da revela• 
recebida por todos; e, se é ver- tholicos. ção chrlstã é justamente a vida, 'l dade que deve ser entendida e E' erro gravissimo pensar que como nota São João no seu evan-

l por isso examinada e explie,ada, desta forma se impede o pn- gelho - haec autem scripta 

1 
não deve porém ser discutida nem gresso das scienclas, por.que pelo sunt ut credatis quia Jesus Chris-

f 
mutilada. A verdade se ha de ac- contrario assim é que se progri- tus est fillus Dei, et ut credentes 

i ceitar inteira, e quando não se vitam ltabeaµs in nomine eius, 

i ~o~~~o~~~:e:~::dii~:na:~;~ -,-D; . ...,.&i=v~j""'1~~-- ~~~ae=;P~ ~r=~~~~e:!~s::O~ ~~~ 
! mais, sem termos direit.o de r!J- Oeu.lista a vida. 

jeltrul-a em consequenda do nos- R. Sen. P. EardlQ, ·15 • 8. A escola catholica é para a lifflH -.-14·a- n. horas 
so orgulho ferido, porque preci- T-étepllone a-ni3 vida real, actual e futura, tem• 
samos confess.ar a nossa f,raque- •• • . · •••• _ _ * • .j poral e eterna. 
za intellectual, incapaz de i;abt:r -=·~=-=·==='"=·"="=·=====4=k=·=============-:--:=:::3 
tudo. 

Jesus Christo disse muitas ve
res que o fim da sua vida e da 
sua morte era a salvação de to
dos os homens, e por isso lemos 

: na 1. ª · epistola de São P.alllo a 
Tlmotheo (II .4. ) , "Deb!S vult 
omnes hom-ines salvos fieri et ad 
agnitionem v&it!ttis • venire. " 
Deus quer a salvação de todos, 
pelo conhecimento e pela pratica 
da vel'dade revelada. Então a 
vida real, actual e integra& da 
l.mmanid.ade é a vida oàFistã C'l.

,1 tholica, pela qual podemos che
, gar á vida eterna. E' isso o que 
j Deus quer, este é o :fim que De:u~-
1 pretende no governo do mupdo~
então, se a escola é p1ua a v:i<ia.. 
real, e a vida. real é a v!da ca
tholic.a, segue-se que a escola da-

i ve ser para a vida cath-01ica, não •. 

1
, para a vida puramente humana; 

1 

porque ho.je a vida genuinamen-
te humana é a v.ida cathoik:a. 
não é a, vida que desconhece J,e

. sus Christo Redemptor, e-r$. sua 
Igreja. 

""e,~1110'\I,.$; \ 

A logica nos obriga a esta con
clusão. Pouco importa que nem 
todas as escolas a reco~, ou 
que muitas a r<1geitem, ou:-iietur
pem com as fabulas eruditas do 
iaicismo sclentifhlo. Deus J;)ara. es:: 
laicistas é a for.ça ocoulta'.<ia ~a
tureza, o sangue <m ll:uriuÍ.nirlade; 

. -•• -- ------- ·-

"os "º~~s lOLOAD~. ESTA MAHHA,, DESENVOLVERAM tNTENSA ACTJVIOADE 11
· 

~ ·-····-- . ___ --· 1selecoion.ada, ou a eoseetl.vida · 
Não só o LEGIONARIO tem extranhado a "guerra" na frente occldental. - A "Folha dà ·que:devora-.os·indi:vlduos,como "' 
~<>ite" commenta com rara habilidade e muito esplrito pel~ lapls de Belmonte, ~ai !1.l!M..ª~9, SatW'no_ da mythologlá. Are~. 

110 trabalho acima, que com a devldll :,,enia _re.pr,Q.~~J:n..9-,'-. _ · · j~ 6 11 ~~•=-~ ___ ., 
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o recente encontro cios· srs. CtIRISTUS VI CIT 
Hitler e Mussolini deu á ,m
prensa dos pa.izes- que com
põem o eixo ideologico e 

t>olitico Roma-Berlim ,)pportu
nidade de reaffirmarem sua so
lidariedade plena e cordial. 

+ RE NAT • A Resurreição de Nosso Senhor 
Jesus Christ.o é penhor da victo
ria e da exaltação da Sta. Igreja 
so,b.r·e :todos os seus inimigos. 

Assim, perdem terreno as es
peranças dos que suppunl1am 
que a aproximação sovietic..i
uazista vi-esse enfraquecer a 
.alliança nazista-fascistai, e o 
caracter doutrinario d,a allian· 
c;:a entre aquellas potencias se 
!l,ccentua cada vez ma.is, pois 
que fica demonstrado que ao 
fascismo não repugna a alli<1.1· 
ça nazista nem sequer de9<>is 
de ser ter feito luz sobre c,s 
propositos antt.communistas 
que o III Reich affectava. 

,,. INIPERAT 

* ,-
1 

· Para dissipar as esperanças 
dos que sõ cedem quando for
·çe.dos pela evidencia é interes
sante citar o proprio jornal do 
sr. Mussolini. Disse este no 
dia 18 p.p. ,escrevendo sobre a 
recente conferencia do BreIJ.· 
ner que os que suppunham sec.r 
a Italia uma sentinella post,i 
junto á Allemanha para conte
ner a expansão totalitaria se 
enganaram. "Actualm-ente a 
Italia não serve de policia par:i 
nenhuma nação" declar0:i 
aquelle autorizado orgão fa~
cista.. 

Muito digna de nota é tã.m
bem a declaração seguinte fei
ta na mesma data pelo me.;mo 
jornal: "O supremo ideal ita
liano é uma revolução fas,]iJta 
mundial". Tiram-se dahi <1s de-
duções opportunas. ,.e. 1 

O LEGIONA:IO já t!c!m dito 
mil vezes que não tem prefe
rencias por este ou aquell-e 
paiz. -Se -.f-a~-eensuras ao fas
cismo não admitte entretan~o 
qÚe ninguem lhe diga qu~ é 
inimigo da Italia pela :iual nu
tre a maior sympathia. 

~ ========-~~-

vigiado pela espiona~ 
gem nazista 

o nazismo no afan de propa
ga,r aos quatro ventos a união 
da famili:a, e,Jlemã, tem explor..,. 
do o facto de se encontrarem 
nas fileiras dos seus combatentes, 
um grande numero de parente.s 
do ,ex-k,aizer GuilhermeII, 

Este fa-cto, considerad.Q iso,a. 
da'lllenÍe, nada significa, 

Realmente, natural é que os 
pa,rentes da ex-familie) imperial 
da Allemanha não tenham fugido 
ao appelo do seu ;paiz em um 
caso de guerra tão melindrosa. 
Não v,ae nisso nenhuma coni
v,encia com o regime hitlerist<i.. 
Faz-se aqui uma excepção na 
pessoa do pr.!ncipe Augusto Wi
lhelm, o unico principe Hohenzo
llern que pertence ao partido 
~zista. 

Isto se prende, por certo, ao 
te1np0 em que a familia imperial 
áiimentava illusões a respeito do 
nazismo. Entretanto, as pr~s 
esperanças iá se devem ter desva• 
necido. 

Dependendo dos subsidios vin
do do Reich, pois que ahi se loca• 
Usam as sUJaS iPropriedade, Gui
lherme II não se pode furtar .is 
vlsita.s e á coonpamhia de pessoas 
vindas de Ber.liro ,principahnen
te de um medwo, cuidadosa ll 
temeroso pela sua "so.ude". 

Dentro da mesma ord·em de 
Ideias o LEGIONARIO está 
muito longe de identificar o 

(Conclue na segunda pag,) 

"Irmãos: Se jã resuscitastes com Christo, procurae as coisas que são do Alto, onde Ohrlsto estã assentado ã direita de 
Deus. Saboreae as coisas do céu e não as da terra. Porque / estaes _mortos, e a vossa vida estã occulta com Christo, em 

Deus. Quando Christo, que é vossa vida apparecer, então apparecereis com Elle na Gloria." (Col. 3, 14) 

Essa,,s visitas rigorosas e es
crupalosa.s, iper.mitem á Gest~>O 
conhecer e controlar as attituçles 
dos ex-kaizer · da A'llemanha, em 
Doorrn e, indirectamente as da 
familia Hoenzollern, que assim 
passa a viver vigiada pela espio• 
naie ~~ IDYLIO NA FRENTE OCCIDENTAL ••• • •• 

A ª'Terra de Ninguem" é theatro de ·commevedoras manifestações de amizade 
Ôd terrorídfad zes - fazendo-nos logo voltar provocr alguma resposta do rio, porque elles perderam ú 

a lugar s-eguro. outro lado do rio, porém tão eq.uiiibrio sobre as yjgas da 
Um dos officiaes que 1:os pouco desta vez se mo;;traram pontee 

acompanhava, para tornar mai:;; disposto a responder. Em. tro- E o tenente mostrou-nos 03 

convincente a demonstraçã:i,: ca, vimos, momentos depms, autographos dos dois "poilus" 

irlandezes receberam fun .. 
dos da AUemanha 

Transcrevemos do "O Esta- aos seis correspondentes nu
do de S. Paulo" de 16 do cor· merosos casos referentes á 
rente o communicado abaixo, "disposição amistosa" das tro
da United Press, em que se pas alsacianas destacadas ;:io 
patenteiam os "horrores" da lado franc-ez da fronteira. 
unica guerra declarada das que, Na ponte de Winsteborff, pu
ultimamente, têm ensanguen- zemos á prova essa dispostç--lo 
tado o mundo, guerra, entre· amistosa. Os seis correspm1-
tanto, que apresenta a sing!.llar dentes, acompanhados de ou
partlcularldade de ser quasi in- tros tantos officiaes allemães, 
cruenta .. , a.travessaram a barreira de 

offereceu-se para fazer a t<.:m- 1 quatro soldados francezes pas- com os quaes havia feito a Ha bem pouco tempo, todos 
tativa, de palestrar com o ini- sar tranquillamente á porta <.lo torca. devem estar lembrados, um Arce-
migo, coisa que se fazia com barranco op-posto com a maior I O tran{luillo sector do Alto bispo da Irlanda prohibiu a dis
frequencia, s-egundo disse. despreoccupação como se igno- Jlheno offerece muitos as!}ec- tribuição de sacramentos aos 

A queda Cio gabinete Dala- saccos de areia e chegaram á 
dier, porém, dá bem a mostra ·ponte, parcialmente destruina 
da reacção da opinião publica, pelas bombas, surgindo t;>lena
e faz esperar que os aconteci- mente á v-ista dos soldado,; 
mentes tomem um curso mais francezes que guarneciam as 
sério, de accôrdo com a gravi- defezas do outro extremo da 
dade real da situação. . pont-e. Na-da occorreu. Porém 

Effectivamente voltou á pon- rassem que offe~ciam excelfln- tos sérios da guerra, em con- membros do exercito republicano 
te, e com a mão em concha ,te_ •alvo aos atiradores alla- traste com outros semi-comi- irlandez. A's informações na• 
junto á bocca, gritou cm ilia- maes. _ c?s. So~re a porta de uma can- quena d.ata prestadas pelo LE
lecto alsaciano: "Allô,- « poi- Os soldados allemae_s do sec- tma, vimos pintada esta Je- GIONARIO devemos accrescentar 
lus", deixem-se ver!" Ao que I tor do Alto Rheno dize,:ll <J.~~ 1 genda: "Bar do Selvagem Oes- mais uma: o nazismo favorecia 
parec-e_, porém, os "poil,1s" não nunca. fazem fogo, se~ao a.L· 

1 
te". O chef-e de noss comitiva, a rebeldia irlandeza. 

estavam nesse momento de ha- ram do outro lado, coJSa que , um coronel de rosto energ;co,. O enviado especial do "News 
mor communicativo, pois nã.) rara~ent_e occorre. Para confir- 'convidou-nos a entrar pare. to- Chronicle" em Dubl!t1 aver!guou 
houve resposta. c-~-~ I maçao, :.1mo_s_ lo~o, -em um po•,. m.a_r um "traguinho". Pouco detidamente a quei:tao do fman-

. --- ·· _, to da p11me11 a lmha, um gran- mais além um cartaz collocacio I ciamento, e conclum de forma a 
JUNTO AO EXERCITO AL- o official allemão que enc1be

LEMÃO NA FRENTE DO AL
TO RHENO. 14 - Os militares 
;allemães, desde os genera-e3 

A segmr, um soldado ane- d 1 t · · d' l ' - d · d ·d _ . . . e e rei.ro 1mprtisso, que 1z .1 em uma cantina, dizia em ~n- nao e1Xar uv1 as. 
mi:o ~ubm_ a _um monticulo da o seguinte: glez: "Secret Service". Os republicanos lrlandezes re-çava decidiu que era prudente 

não d-esafiar em delil,Qsia. a primeira hnha e entoou a PC· -' Ch . . cebiam e talvez ainda hoje rece-
pule.r canção de guerra allem§. " aque coupe de votL: Dois _generaes e uma banda bam fundos do erario allemão, 

até os solde.dos rasos, relatam sorte - e os soldados franc+:i- "Erika" com a -esneran"-a ele, ,oté sem repondu ausitõt d-e musice. apresentaram-nos as 
' "' " . . . com os quaes vêm mantendo os Cada disparo de vossa parte, boas vmdas em Kehl, a um,1a t d t is =======:;:===============================:::;:;=-=== á d'd · d' ºd d d Rh ac os e error mo. · ser respon I o 1mme 1a~a- c1 a e o_ e~-o evaquada. pc- 0 embaixador do Reich em / / L / / mente. los allematis, s1tuada bem pro- Washington servia de caixa a este 

rr1 ít er condemnado por n' ít ler nh~:1 :::~~ª;~ p~~t~:ct:: ~~ xima a (~::::r:~ 2.ª pag.) ~:lm~~to~:/~fo::~~~r seus 
Rheno, que visitamos, os sol-

Sem commentano a'lgilm, vamos I ber da Russia um auxilio que não de já, a imminencia da guerra e 
ilpresentar certas palavras de Hi- seja pouco effic.az". será o fim da Allemanha. 
tler sobre elle mesmo, ou seja, E ma-is adiante~ Mas é necessario accrescentar 
sobre sua obra. "Ou bem um accordo russo-al- ainda: 

"Orientação para O Estado ou lemão fica sobre o papel, e então 1) Os que actualmente detêm 
politica do Estado". Cap. XIV do não nos poderá, valer nem obrl- o poder russo não pensam em 
Tomo II do "Mein Kampf": gar, ou não será letra morta, e concluir uma alliança honesta e, 

"Do ponto de vista puramen
te militar, as condições seriam 
directamente catastrophicas no 
caso de uma guerra da Allema-
nha e d.a Russia contra toda a 
Europa occidental e provavel
mente contra todo o resto do 
mundo. 

..!\ lucta se desenrolaria não 
tanto em territorio russo, mas 
sómente em territorio allemão, 
aem QJia a Aaemazma J;l0ssa. rece• 

então o mundo ficará em adver- menos, em cumpril~a. 
tencia. Que ingenuidad€ nos per- Não se trata de um partidario 
mitte pensar que em taes cir- do qual o unico int-eresse é a des
cumstanctas a Inglaterra e a truição de outro partido ... 
França esperariam uns dez an- 2) O perigo pelo qual a Rus
nos até que a alliança germano- sia deverá succumbir ameaçará 
russa tenha chegado a sua pre- sempre a A'.llemanha ... 
paração technic.a ,e para a guer- A lucta contra a bolchevização 
ra. Não, a tempestad~ cah!ria mundl.al judaica exig-:;_ uma atti
com rapidez f111mlnante sobre a tude clara para com· a Russia. 
Allemanha. 

1 
o facto mesmo de concluir uma Não se pode trocar o diabo por 

_awança coµi a B\liBia indica, eles• Bel.Zebuth, , • ,. 

dados állemães nos falaram de As 
encontros amistosos realiza relações germano-italianas segundo 

a propaganda nazista dos discretamente com sol.la· 
dos francezes que falam alle
mão, e d-e numerosas trocas 
de cortezias. 

O official mencionado, .::on 
tou-nos, que em certa ocooRiií.o, 
haviam atravessado ai ponte 
semi-destruída, em plena noite:, 
para troce.r· um receptor de ra
dio alleemãl.,1 por uma vacc'l 
franceza. 

"Essa noite. eu entreguei o 
receptor" - disse-nos. No dia 
seguinte, os "poilus" abatera, J. 

a ~cca e dois delles durante 
a noite, nos trouxeram um pe 
daço. 

Alguns pedaços cahiram ao 

A revista de propaganda alie- 1 titude e suas concepções são 
mã, "Volkerbund", publicada -em aquelas expostas no inicio do 
Genebra escreveu recentemente: confl!cto, isto é abstenção de to-

" As obrigações da Italia para da medida bellicosa baseada na 
com a A1lemanha subsistem in- vontade sincera de manter a 
teiramente, apesar de, por um guerra em sua Intensidade e em 
commum accordo, não ter sido seus perigos, nos limites actuaes. 
pescripta a intervenção auto- Entretanto, isto não significa 
matice. da Italia. que a Italia permanecerá lndif-

0 accotdo germano-russo, CO·· ferente a evolução d-esta guer
mo realidade militar e política é ra, ,e muito menos a sua 
um a preocupação puramente conclusão. No momento opportu
germanica, que em cousa algu- no a Italia defenderá seus int.e
ma difficulta as relações com a 
Italia, notad.amente com a Ita
lia fascista. 

A Italia não é neutra, Sua at-

resses, quaesquer que elles se
jam,. dentro ou fóra de suas 
frontG!ras, na terra ou no mar••. 
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i -, 1. 

O LEGWNARtO fuiri <ti in.'l.· 
:,;:imo prazer em receber visitas 
ás installações de sua redacção . 
J officina, mas pede qu-e não 
sejam as mesmas feitas nas 

2as., 3a.s e 4as. feiras; POl'. ~xi
Jen.cias d-0 serviço. 

Não p-ubllcamos collabo·ração 
de pessôas extranhas ao nosso 
~uadro de redac!ores. 

CUMINTANDO -·· 
tJM LIVRO OPP-ORTUNO 

Recebemos, em offerta genti! 
de seu autor, Monsenhor Luiz 
Gonzaga de Moura, já bastante 
oonheéido pelas suas publicações, 
o ltvro em dois volumes "Acção 
Catholicà., - Surtos · Apologe
ticos ". Não se trata de uma ex
posiÇão systematica dos prind
:PiOs organicos da Acção Catho
lica, mas de uma serie de arti
gos, curtos na sua hmioria, e 
rlispostos sem um plano appa
'l'ente. Entretanto, estes artigos, 
pela sua linguagem enthusiasta 
· e vibrante, e pela· concisão, asse
melham-se a dardos despedidos 
com mão certeira, destinados a 
',ferir a intelligencia do leitor, cha
mando-lhe irrecusave'lmente a at
tenção para certas verdades. Es
tes varios golpes se vão succeden
do sem que se descubra, a primei
ra vista, uma ordem predetermi-· 
nada. Após algum tempo de lei
tUl'a, porém, percebe-se que o au
l!or vai criando, habilmente ,uma 
athmosphera ideologica, de for
ma a modelar a mentalidade e 
estabelecer convicções profundas 
em quem lê. 

O que logo Impressiona no li
vro de Mons. Moura é a larg,ue
za de vistas com que se encara 
a Acção Catholica, sem particu
larismos e restricções. Em um 
capitulo, em que encampa a opi
nião de outro propagandista, as
sim define o àmbito do program
ma da Acção Cathalica: "Altar: 
Sacrifício da Missa, Communhãb; 
Igreja: casa de oração, da· vida 
Interior de ·Tecepção dos sacra
mentos; Imprensa: obrigação de 
todos os catholicos de auxiliarem-
na; Obras sociaes: syndicatos, 
cooperativas, circulos operari-0s; 
Urnas: necessidade de bôa poli
tléa, .apoio á Liga Eleitoral Catho• 
lica, etc.". 

:l!lm outro lugar, depois de al
tumas phrases incisivas,, o A. 

'ln bc!Hssltna Carta Pastor=.! gil.e rl!• 
r1.~.1u a seus diocesa.1?0:-;, S. Exda. 
Rcvnt.t. o Sr. Arcebispo _l\'i::eU.·{?1)9,iHano, 
te,•e uma altitude füultissimh. ti:.1n·e~~i~ 
va, que por não tê1· si!Íll talv.êz suffl. 
cientemente notada, bem merece Um 
commentarlo. 

Não ignorava o novo Pastor f!Ue, in• 
felizmente, eni sua Archidiocese corno 
hoje e1?1 dia em todas as c-t·andes éi• 
dade~, fllrvilhllltt heteslas, pnllulam im· 
moralidades, e· se articulam, subtis e 
tenebrosas, as tram:t"s dos inimigos de
clarados e occultos· da Igreja. Entre• 
tanto em sua primeira. mensagem, não 
quiz S. Excia. Revma. lembrar-se de 
nada disto. Deixando p a r a mais 
tarde o exerclcio dos rigores do juh! e 
da energia do generalissimo, qulz apre
sentar-se aos seus diocesa.nos exelusiva• 
mente como Pa.e, lembrando, por sua 
mansidão, as palavras com que o Pro
pheta anteviu a entrada. de Nosso Se
nhor em Jerusalem, na festa de Ra
mos: "Ecce rex tuus pacificus .• , els 
ahi teu Rei pacifico." 

Não obstante, ao mesmo tempo que 
fechava os olhos a· ta\).tos factos dignos 
de censura, e extendla as manii'esta
cões de seu amor até aos proprios ln• 
f leis, elle teve em sua Pasto.ral duas 
amea.ças fortes, energicas e eai:regauas 
de rigor. E uma della.s foi pata os. fau• 
tol'.es de discordla dentro. dlls meios ca

.'thljlicos, 
· · Penso não ser necess:trlo dizer mais 
~o que isto, para prevar até que ponto 
um vkro espirito de umão e de colla.-. 
boração corresponde aos desit.nills da• 
quelle que, para o LEGIONA-RIO como 
pa1,a todos os catholicos de São Paulo, 
é a lei viva, e a encarnação da pro
pl'ia Igreja Catholica. E' com o intuito 
de cooperar neste sentido, que 1·egistro 
aqui algumas refie~ 

* Parece-me que o problema da unlá& 
dos catholicos não é uma mera ques· 
tão sentimental e precisa ser encarado 
com realismo e espirito pratieo. 

O problema da união se reveste ·de 
Aspectos diversos, conforme eada am• 
biente: entre os catholicos militantes 
elle é um; entre os que slio sintptes. 
mente pratica,11tes, eile é outro, e, final• 
mente, no que se refere á união dos 
não eathoHcos á Igreja, os termos da 
questão variam mais uma vez. 

Estudemos hoje a união entre es ca• 
thollcos militantes. 

Em meu ultimo artigo, mostrei como 
se deve entender, em linguagem catho
lica, a união. Multa gente suppõe que 
a união consiste no convivio in'diffe
rente e indolente de elementos que, 
ideologicamente, são hererogeneos e até 
antagonicos. Uma 1al união não é se
nãe a caricatura -da união prepda pe· 
lo Santo Evangelho. A verdadeh·a união 
em Nosso Senhor Jesus Chr.isto é a con
vergencm plena das· almas (!Ue profes
sam integra!lnente a mesma Fé, vivem 
da mesma vida da graça, e praticam 
os mesmos mandamentos. Não ha ver
dadeira união entre os catholieos, se 
alguns delles se afastam da vida da 
g~, que se haure ·na frequencia dos 
Sacramentos e na pratica séria da vi• 
da inte1•ior. Não ha verdadeira união 
entre os catholicos se seu modo de vi
da de todos elles não for identico em 
tudo, espelhando cada qual segundo sua 
vocação as mesmas normas eontidas no 
Santo Evangelho. A verdadei1·a união 
dos catholicos só existe (!Uando estão 
todos unidos á Igreja, Pensar como â 
Ig·reja pensa, viver da vida. sob1-enatu
ral da Igreja, e agir ·sempre e por toda 
a parte como a Igreja manda, é na 
realizàção deste tritilice programma, 
que os cathoiicos podem e devem en• 
contrar a vcrdadeh-a união. O dulcís
simo apostolado da união deve consis
tir em debellar nos circulos catholicos, 
e não raro entre os proprios catholicos 
militantes, ee1·tos erros que, fmctos da 
ignora.nela religiosa e da má formação, 
diminuem a união das almas com a 
Igreja. t:' esta. nina eondição vital de 
fecundidade para a Acção Catholica. A 
Santa lgi-eja é a -vinha e nós somos os 
sarmentos. Quanto mais estivermos uni
dos a ella pela intelligencla, pela von
tade e pela vida, tanto mais abundan-

::r==-. 
te stríi.o os fructos t:ne_ !JOdereirtds fàz~i' 
brotai· 1~2 vin!ta do So1~-~01·. 

. . \ . 
Esta pí-000,n1!>ação de unir 1ut~t, e 

nlab os càtiwli~os iiillít:.11tefi i Íg;i-cja 
sá htti!Oii 1101· l.111\ du1,lb ·111otivo. Oe u1ii 
lado, o primeiro de nossos deveres é 
1;:u·ã eoíll tis que estão tnais 1n·oximos 
do nós 11é.la Fé. Se a caridade material 
deve começar em casa, e há Jiropdá 
fítmllia, as,:f\n támbem a c:u-!tlatle es
}liritual d~vé NJh1eçat• hão só em hl)ssa 
cil!Sa, jrttlto aus que são nossos irmãos 
J!élo sangue e pela natureza, mas aln-

. da na nossa Casa es!)lritual que é a 
Ig·i·eja. junto · aos que são nossos irmãos 
na Fé, por obra ela graça. Por outro 
lado, não vejo meio mais urgente, mais 
Hfieà:t e mais seguro, de desenvolver 
um à.mplo apostolado de conouista, do 
«.ue de orar e trabalhar par;_ (!ue se 
Integre na plenitude do es!)irito da 
Igreja essa multidão de catholicos mi
lltà.ntes existentes na Arcbidiocese. Já 
tenho tido occasião de r~ijr mil ve
:tes que, segundo uma estatil!tica já an• 
tiga e portanto ltoje superada pelos 
constantes a-cc1·esclmos dos sodalicios 
religiil80S, ha. em Sáo'Paúlo U!.:CIOO,·pes
seas filiadas -a a:ssoofttçííes ca,titollcas. 
lma«ine-se est4f'immenso exercito, abra
!tado de sede/ele apóstolado em conse· 

União 
quenc_ia de uma formação esmerada e 
authentica: que beneficios não se po
deria. esperar delle em prol da salva
ção das milhares de almas que, nas tre· 
vas da Ite1-csia e da ignorancla, jazem 
boje longe da Igreja? 

* Um lromem vale pelo Que valem suas 
eonvicções e pela fh-meza de sua von
tade. Se quizermos realizar um pro
gtamma de uÚião, deve elle consistit
em coordenar fortemente os espíritos cm 
torno das mesmas verdades, e de edu
car vigorosamente as vontades na pra
tica das mesmas virtudes. 

Ora não lla out-ro motlo de se con
seguir isto, senão 11or meio da prega
ção insistente de uma ,•erdade (!Ue, pa
ra os ca.tholicos, é a chave oue lhes 
franqueia todas as outras. U~ amor 
esclarecido, fundamentado, lueldo, en
thusiastico, incondicional e intrepido 
dos catholleos para com a Igreja. 
deve levai-os a 11ensar em tudo e por 
tudo como ella pensa, agir como ena 
age, e sentit como ella sente. Isto ob· 
tido, estará realizando em sua medulla 
nosso programma de união. 

* A este proposlto, é preciso accentuar 
que uma verdadeh-a união dos catholi
cos só pode ser obtida se tivermos em 
vistá que na Igreja,_ tanto quanto na 
Casa do Pae Celeste, "ha muitas mo
radas". 

E' interessante notar como na lgre~ 
ja, ao par de_ uma inflexivel e lnque
brantavel unidade de doutrina, ha 
grandes variedades 'nas coisas contin
gentes. Esta variedade começa por se 
fazer notar em assumptos dos mais 
centraes, como seja, p. ex., a liturgia. 
Como ninguem ignora, é grande a va
tiedade das liturgias existentes na 
Igreja. Ao par disto, muitas são as 
Ordens Religiosas ou as Dioceses do 
rito latino que eonservam, com a ap
provação da Santa Sé, pequenàs va
riantes Iiturgicas que lhes são peculia
res. No theor de vida e ha esph-ituali
dade elas 01,dens Religiosas, quantas 
differençasl São variedades harmonl
cas, que l811ge de se contradizerem se 
completam. Mas nem 1)1>r isto deixa.Ili 
de ser variedades que lnostt·ám tiomo é 

=============~====:::.;..~~ 
rico em t-llnálhia<le~ e ás11edo3 ô· cspi
r,~.o c:1thnlk.o. s~ totl:..s esta::; t·~ricda
ch:.'.i êxLh:.:n íicitan1r-nt~ deniro l~C. l~p.-f!
.ia, e cO\t!stih1é::1 r,tü'a cH:.i ur..1 c1•1:a-
1hcnfo,· de,-e-~e-·c11mt1rehenUcr g11e a ',\e• 
çã-0 Ca thollca não deve 11roc11~ar re-. 
dl1zh· e 'ün1rot·n!lza1· entH~ seúís tnt-m
bros e~tas mufüplas manlfcsta~ões de 
vida esl)ititüal. Pelo contrario, flrnmn° 
do fortemente a u11idade em tudo ~ue é 
necessario, deve e!la deixar uma santa 
liberdade naquillo o.ue consdtue, não 
apenas uma variedade forntosa de as· 
pectos, mas muitas vezes obra directa 
do Espil'ito Santo nas ahnas. Qual
quer trabalho de coordenação dos ca
tholicos deve oppor-se intrapsigente
me~te a to d as as . falsas es
piritualidades, todos os exaggeros, 
t o d a s as deformações de pieda
de. Mas seria uma exhorbita.ncia e um 
erro lamentavel 11retender .impor· uma 
es11iritualidade uhiea, um typo unico d'-' 
vida de t1iedade ou de vida interior. 

* Finalmente, ainda na um ponto a 
1ccentuar, 

Ser.la uma ingenúldadé' suppo1· que 
aos catholhms militantes basta ·uma 
unidade de forma-é)ã.o. Esta unidade é 
esseiidal, Mas não é tudo. l!:' neces• 
sarlo qué, della, decorra uma séria uni
dade de acçã-o. 

A este proposito, con\l'em lé1nbrar 
quõ a identidade dos pr-ineipios doutri;. 
nal'ios não é sufficiente para assegu
rar aos homens uma effeetiva unidade 
de movimentos. Tão complexa ê a 
realidade contemporanea, que quando 
os es11iritos passam, da .ordem doutri
nat·la pam o campo da ·acção, muitas 
vezes são levados a divergir entre si, 
sobre o modo de ajustar os faetos aos 
11rincipios. 

Evidentemente, jamais será possível, 
nesto terreno, reduzir os espil-itos a 
uma unidade completa. Entretanto, li 
eerto que g-randes dlverg·encias se 1io
deriam e,•itar se, entre os elementos 
cathollcos, houvesse um systhema de 
articulação mais methodico e intelli
gentc. · 

A realidade é que, sendo innumeros 
os l)roblcmas a resolvei·, cada qual se 
ccmsagra Inteiramente a sua esphera de 

0 actividade, nella se especialisa, e coin 
isto perde frequentemente a visão de 
conjuncto dos factos. Dahi certos erros 
frequentes, auxiliados J)elas fraquezas a 
que tão facilmente nos prestamos. As
sim, é ás vezes difficil exigir das obras 
partieulares mn eerto sacrificio, em bc· 
neficio de uma iniciativa collectiva. 
Po1·que? Porque, perdida a v!sio de 
conjuncto, cada qual sup116e que sua 
obra é a mais importante de todas, e 
considera uma sonegação injust_a o sa
crificfo aue se lhe ncde. Outras ve
zes, trat;•se de estab;,lecer um:a g-ra.nde 
obm de eonjuneto. As pessoas respon
saveís J)Ela direcção da obra tomam uma 
eerta orientação, e as erlticas pu!ullam 
par todos os lados. Porque? E' que, ten
do cada qual começado a se· 1ireoccupar 
com aquelle 111·oblema geí-al apenas na
quelle momento, evidentemente as in
comp1-ehens5es são innumeras. 

Urgo estructura1· de tal modo o mo· 
vimento catholico que a comprehensão 
reciproca entre os que trabalham nos 
diversos sectores da Acção Catholica, 
das obl'as e associações auxiliares, seja 
levada ao maximo, 

* Finalmente, ,como já ficou dito, é 
obvio que nem sempre se conseg·uirá. 
reunir toõos os es!1iritos cm torno dos 
mesmos pontos communs. Mas, como 
bem disse um Santo ,- Sto. lgnaeio de 
Loyola se não me engano - a obc
diencfa consiste em obedecermos os su
periores quando suas ordens não con
cordam com as suas ideias particulares. 
Porque não ha me1•ito em obedecermos 
quando estamos de accotdo com nos
sos superiores. 

Assim estructurado o movimento ca
tholico, é ou não é verclàde que delle 
se poderá díter que, !leia integ"i'idnde 
da doutrina, s'C'ní "pluchra ut r,oi", 
pela pure~a de sua vida setá "electa ut 
tuna", e pela rijeza de sua acção será 
"terl'ibllis ut castro rum· acies ordinata"? 

1 
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CATHOLICOS 
,-· 

encastôa este trecho bem esco- Com· .. pi· ·em· 
lhido de um.a carta de Pio XI ao -~ t~J~LJJ_$JV ~MENTE suas Joias e seus 

JOALHARIA 
na connecida 

Cardl:lal Be1·tram, de que apre-
sentamos algumas passagens: "A 
Acção Catholica não determina -
uma forma especial e exclusiva 
da acção; antes, valoriza e diri
ge ao apostolado toda obra ou 
associação ... Pela sabia distribui-

CASA CASTRO 
ção dos trabalhos e das forças, 
pela unidade de direcção que traz R. . u· A
comsigo e que se extende a todas 
as secções e organizações diver-
sas. . . aproveitará dos fructos 
produzidos por Assoei.ações reli-
giosas e economicas a ellas levan-

15 DE 
Unícos 

do auxilio e incremento, manter-1- dido claramente é a que se re
~ mutua benevolencia e cordia- fere á selecção dos membros da 

· lldade, e promovendo a coopera- Acção Catholica, que devem al
gio dé todos com grart'cles \'ánta- mejar com todas as forças a per
OtM lia Igrejà e da Sociedade". feição christã. A argumentação do 

•; 

~ questão que Mons. Mou- A. é crystallina. A Acção Cathdli
A de~o.witi-a llave1· comprehen- ca, d!z elle, é um sacerdocio lemo. 

OFFICIN.AS PROPRIAE 

NOVEMBRO 26 {Esquina da Ru9 Anchieta) 
cottcession.anos dos AFAMADOS relógios "ELECTRA" 

ora, para as S:icer'clotes a Igi·e- quanto possível da perfeição da
ja, pela palavra de Pio XI na que!le que o manda, e fazer-se 
encyclica "Ad Catholiei Sacer- santo". Logo, conclue, para os 
dotii" exige "elevação de men- membros da Aécão Càtholica se 
te, pureza de coraÇfio, santidade devem exigir, fuutií.tls m\ilartdis, 
de vida" devendo "por mBn'dato as mesmas condições. 
de Jesus Christo app1-oltirnar-se I Por estas J;Jassa&ens colhitias ao 

acaso no livro de Mons. Moura. 
bem se póde aquilatar do seu valor 
e utilidade, pela rectidão de dou
trina, · clareza fJ!e exposição, e vi
vacidade enthusiasta, que de
monstram o zelo aPOstolico de 
seu auto;;:. , 

·• --·-~·-- ··' ·, .. ~~-,. .·-. -- . -. 

Faz desaparecer e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

17DIASEM 

REVISTA 
,.,, (Conelusão lla 1." pag.) 

Governo francez com a Fran. 
ça. Grande amigo da li'rança, 
conserva elle toda a libe\'clo.. 
de de apreciaçüBs quanto .;10 

Governo daquelle paiz. 
Houve muitos france/1:es que 

se agastaram com as censura; 
que o LEGIONARIO fez ao 
G.a.binete francez, especialmeu. 
te no que concerne a politica. 
ex_terior. A crise ministerial 
recentissima., verificada ;..a 
França, crise esta que foi evi
dentemente motivada por ra
zões de politica exterio1·, 1wo
va claramente que to.mbem a 
opinião dos francezes >estava 
longe desse incondicionalismo 
situacionista provocado pelas 
saudades, em certos elementos 
residentes fora da França. 

* 
Voltando ás relações entre 

o nazismo e o fascismo, trans
crevemos do "O Esta(1o úe 
S. Paulo" o seguinte trecho de 
um communicado official a!· 
lemão; 

BERLii\L 18 (RP11t 0 r1 - 1\ 

agencia allemã ,; D.N.B." divul
gou esta noite o s-eguinte ,;01u., 

rnunicado: 
"Embora não tenha sido pos-

sivel obter pormenores sobra 

1 

as conferencias teuto-italhna3, 
hoje realizacla8 na fronUira 

; elo Brenner, pocle-s-e affirm0.r 
: que as rlisrussõeR demonRtra-
1 ram a firmeza ela base com
: mum rla cooper.ação italo-.11Je
. mã. As espe1,anGas das noten. 
cias occidentaes de que; n J\ 1. 
Jemanha e a Italia possam ser 
separadas ele sua brase e',:n
mum, devem ser considera1.hs 
vans cm face destes factos. 

1 
Pode-se salientar q110 nas ,,,-,!'!· 

i versacões ele hoje todos os mais 
: i!Úporta.nles problemas rio di;t 
1
1

· formn discntirlos dentro ()e um 
, espirita ele franqueza jamais 
: igualado ... 

· IdyHo 11a frente 
occidental "e~ 

(Conclusão da 1.ª paq.) 

Emquanto correspondentes e 
i officiaes comiam rno ranc-ho 
! dos wldaclos. a banda de mnsi· 
! ca executava. na rua, as pe·1_,; 
'ttt1-e lhe solicitavam, com taniO 
1 vigor e enthusiasmo, que ns 
1 francezes talvez tivessem per-
1 guntado, ele si para si. :c<e estrt• 
i vamos em festa. Os dois dh'l 
· de excursão pelo Alto Rh,~110 
: nos revelaram que os aliem-ãr:s 
· mantêm alerta sua vigilanci,t 
wbre as linhas francezcs e 
suas poderosas defesas ele mu
ralha occidental. porém, a tran. 
quilidade reinante em toda a 
frente lhes p-ermite conservar 
seu bom l!um-Or, emqua1ttJ 
mohtam guarda. 

O Catholicismo 
na ,Dinamarca 
A reforma protestante de!xou 

só ruínas onde outrora havia urna · 
Dinamarca cathollca · florescente 
Desde aquella época o catholi.cis-

l mo foi prescripto no territorio 
dlnamarquez. 

Sómente em 1849 a lei da pres
' cripção foi revogada, podendo os 
j eatholicos pizar novamente o 
. territorio dinamarquez. Os catho-

Ucos não hesitaram . em · voltar 
para a patria antiga, e em 1868 
conseguiram crear uma Preféitu
ra Apostolica que· em 1892 se 
transformou em Vicariato Apos~ 
to!ico. 

Actualmeilte a. Dl.ilamarcà tem 
26.000 catholicos numa popula
ção de tres milhões de almas. 
Este anno a Dinamarca_ Catholi
ca recebeu o seu primeiro Bispo 
dinamarquez na pessoa de Mon
senhor Suhu, que se converteu na 
idade de 30 annos e entrára i;ia. 
Or~~ll\ ~ s. :een~ . " 

,,,,/ 

r, 

,• 
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FICOU PA'\, - .. TI 
Em· seu maravilhoso livro :1,

titulado "Das ·Duas Torres". Ida 
FriedeÍ-ike Couqenhouve dedic<l 
toda uma parte - e das mais in
teressantes e valiosas - ás qu~ 
'' ficaram para tia", como é a 
expressão popular. 

Frei Pedto Sl#ZPG, 

Não é possível resumir tudo em 
poucas pa;lavras ou num unico 
artigo, mas já não será inutil dar 
uma amostra: 

nem ultra 0 desenvolvidas. nem 
mesmo segundo a infonç~o. 

111aram, a n:cebcrão e continqa
rão a plasmai-a! 

1 NON EST H!CI forços íoucos na ancia de se
pultar de novo a Christo. 

1 Não está aqui, diz o An_jçi 
: ás santªs mu!tii,rqs mostrnndq 

o sepulchro ae Jesus, vazio. 
Surrcxit! Resuscitoq! A boa 

nova cqrreu por toaps os çon· 
fins da G;,!ilQ<l e Çhristo vic· 
torioso seni1or da vlçla e çla 
1110,te, provou a verdade e a 
grandeza g;:t i,ua Mi~si\o. Por, 

a rasc~oa lfflº 

Resurreição 

Cacia anno, em cada Pas
choa, até o fim do!l seculos, pa
ra vosso ciese1,pero, senhorea 
racionaíista;,, a igreja ha dc, 
cantai·: 

''Surrexit Pominus vere. AI• 
leluia!" 

O Senhor resuscitou vereia• 
çleiramente. Allelµial_. 

que, di.; ~ão Paulo, "êi Çhristq 
não resuscitpu, é vã, é inuti! a nosGa fé". Eis 
porque a palavra do Anjo ás s;;int;;s mulheresi 
e a sepL1ltura va?ia, constituem o maior e q 
mais convicente dentre todos os argumentol;l 
c!a Divindade de Christo Nos:::o Senhor, 

"Non est hicl"' 
Aqui não está! 

A PASCHOA 

A 1-'ascnoa da Resurreição é a festa ::las· 
featas Ch ristãs. 

"Quando, ha cerca de 12 aµ
nos, deixamos o cojlegio, nas con-
ferencias de despedida tratou-~e 
de pi·e_ferencia da escolha do ... ess 
tadó. Você se lembra? ... Deram
nos uma receita para tres est?.
dos, entre os quaes, depois Jc 
madt1ra reflexão e invocação ,lo 
Espírito Santo, tínhamos que es
colher: o estado religioso, o ca
samento, o estado virgim,l no 

Não somos tão pouco freiras 
no mundo, para usar uma ex· 
pressão da moda que me parece 
conter uma çont-raqicção ip.tsr
na... pcixemos aos çham.aqc.; 
em realiçi1<de, o \"Jlle é tjejes; dei -
xeniol-o com granc:le rcvenmcia <' 
com llm pouco tje tris~eza: qt,c 
elles puderam afastar-se, qe fac:
to, para estarem só com Deu~: 
que foram dispensados das ;1os
s.as condições · complicadas, para 
viverem em condições muito sim
ples, como imagem e symbolo pa
ra nós todas ... 

Não pertencemos a elles, poL, 
não sahimos ... Nós ainda esta
mos, onde vivemos. Não é sim. 
ples? Nesse caso, porém, deves 
mos estar de facto; permaj"lecer; 
estar presentes; aqui, onde estJ.• 

• • • Oh, qóc, é perigoso, ná,1 
1nerecemos confiança, somos fr~
geis, mentimos a nós mesmo~, 
deixamo-nos lograr, so1,1os Cl'ian
ças escaldadas se~n receia11mos ,) 
fogo, - mas como comprehen
cteriamos tudo isso? Como cxpG
r!mentaremos, por cima, a mis<'
ricordia e paciencia, o consolo f 

a fidel:dade de noss9 Deus? Co
mo a prenderemos a providenc\ar 
por noss,i salvação, eomo agra- "Surrexit ! " Resuscitou ! Duas pa!.:.vras 
deceremos ao nosso Salvador, 5i · que aiicerçam o etjificio piurisccular ::Ja lgre
só o iqnos nos livros, pensando, ja e a crenç11 na Oivindaçle de Je~qs Christo. 
porém, no interior, ás occultas, E eis porque nenhum facto evangelic9 sof· 
que aJJeEar de tudo somos me-- freu maiores e 111ais ~everas çritiC<!S da in
lhores, e _qlje as coisas pezac:las e credulidade~ 
duras ná E;pistpla aos ~omanos, 1 

f·estii das A!leluias", das "santas are
grias", da immensa familia de Ch-risto. A Re
surreição de J!)sus é o maior facto da his,, 
tarja. A antiga liturgia chamava a9 t>omingo 
de Paschoa "Rc; dos dias", "Domingo das 
alegrias", solemn.idi!cle das solemnidades". 

· Os c;;it!1ec•n;,"11os passavam a noite de 
sabbado Pi!rí'l 0ç-mingo em orações e recebiam 
o b;,pfsmo. Pela madrugada, a hora da Re
surre 1çao ;iDraç8vam-se · os cnr1staos cneios 

- mundo. so_bre a pe~c.aminosidade geral, C CONTRA FACTQ$ . ... 
nao ,foram q1tas para nós, - 'qUt! 1 
nós, apenas por humildade te
riamos que nos incluir? 

de Jubilo e ei,clamando: "Surrexit Dominua 
verei!" 9 flenhor resuscitou! 

A ESCOLHA DO ESTADO 
mos: no mundo. 

A. vida misturou fortemente H:i Não nuljl.a pJataforinA artifi-
nossas bella.s resoluções. Muitas cial, entre çonvent-O· e nninçjo, 
que, aqüclla vez, escolheram o pois esta nfw existe. E' uma íic
convento, casaram-se; da- ção, baseada em outra ... E' pu3· 
quellas que sonl,1avam no casa- sivel que, em terras cathojicas. 
mente e nos filhos proprios, mu> cada menina piedosa sonhe com 
tas, hoje, vivem so;;inhas; alg1.1- um véu de freira. Não faz mal. 
mas entraram no convento. sen- pois a vida acaba com as illu
tindo-se felizes nesse amor, do sões .. , 
qual, naquella occasião, nada s,,- Não ha outra solução, senão a 
biam. resolução clara o limpa, a con-

Mas as terceiras. . . Sfo, na fissão sincera para o commum: 
maior parte, senhoras indcpen- de ser uma Cl'iatura de toc:los os 
dentes, professoras. auxiliares. ·dias, simples, normal, apenas hll
enfermeiras. empregadas munic1- mana, provindo cja terra, - e 
paes. Jovens, e cheias de ardor. de acceitllr humilde e o\Jeç!icnt.:) 
reso;ven~m levar uma vida "de, paciente e grata, alegre e fiel 
dicada a Daus"... Muitas r<-- essa sorte humana , no mundo. 
zam o breviario, pelo menos par- sem condições. 
te, em Sl!bst-ituição do Officio ILJ Você comprehende quanto or-

·-côro. Tem a tendencia para un,a gulho occulto ahi tem que ser 
modestia no vestir e viver que o;: anniquillado? Quanto isso custa"? 
"mundanos" chamam de puri-1 Quão cara er,a a ficção - dig~
tana, exquesita e despida de go~- mos .tranquillamente: a imagina-
to; frequentemente não sab;:,m ção do extraordinario? E' tarefa 
bem, o que harmoniza com a .sua perigosis~ima, quasi tragica, dever 
perfeiçiío e o que não. ser extrao1'q\naria, como persona; 

Chegadas ao fim da 3.ª dezena !idade religiosa, chamar a atten
cle annos, Já estão sem saber o que ção pela piedade; é tarefa que 
resolver. Para multas, a questão desnuda as raizes da existenci::\. 
de entrar ou não num convento, protegidas tiio spmente na escu
tor-na-se aguda, pois não potlca-; ridão da profundidade, - cric1 
de suas amigas religiosas acham tensões e faz exigenci~ acima 
a sua vida edificante, mas fi- das forças human.;w, Para is&n 
cando pela met-ade, tímida e sem lia necessidade de um estado vi
resolução. Ellas mesmas assim sivel, o monastico, que ,i.braµg-e :; 
pen5q,lTI; comparam-se continua- vida exppsta cio individuo e a 
mente, vivendo do relativo, pnis modifica e segura em rigorosa es~ 
o oljtro po11to de comparação ;ão tylização. Quem, indÍviqualmentQ, 
os mumlanos, e deante desies recebeu esse chamado, a saber os 
se111pre inerecem preferencia. Vo, Prophetas, os Santos - esses se 
e~ sabe. é a simples experiencia opuzeram sériamente, pedinch 
da PPfSica: papel cinsento 110 piedade a Deus. Quem, namor?.
Jado do preto parece claro; ao do de si, a isso quer ser admito 
laqo cjo brancó ê escuro. . . tido, é como a criança ql!ll, no 

ll:1' pouco, numa ta'rde, vo,,ê palco co1legial, deseja ficar cor,1 
estava des.n1e de uma crianc:a, o papel de çavalheiro, de wa,·,' 
como si nunca tivesse visto, pen- tyr ou de eremita .• • 
sando _ subito: "Uma assim, pc- , 
quenina, cheia de vida, tam!:Jcm VOCAÇÃO PARA VIVER NO 
e1.1 pod~ria,, ter; mesmo duas e l lHL'.NI)O 
mais, s1... • . 

Oh, você que encontrasse a co

:Foi um tribunal de graças ;:le 
Deu:,, e não de sua condel)1na
ção, como você ás vezes receia
va, @e fe;;: desmon:mar essa nos
sa religiosidade que não vj.s,ava 
outra coisa senão evitar, por um 
refinado systema· de precauções e 
provas apparentes. a provação 
real e a confusão de nossa fra-
queza ..• 

Tambem nos temos vocação. 
não p,ara vivermos fóra do mµn
cto, mas dentro delle, que esti
mamos recoJ1heciçlas. 

Somos soldados. Isso, talvflz, 
lhe dê uma formula comprehen
sivel. Entenda-mtl bem: não pen
so, com isso, em coisas milita
res; naqa de exii,tencia unica, 
ljl.ente viti!, pois ser soldado, além 
disso, é uma das termas elemen
tares da existencia, assim. como 
ser medico, professor, padre. Ape
nas o nome provem do homem. 
mas a essencia tão pouco se li
mita a elle, como não se reserva 
a expressão vjrginal para a mu
lher. 

Soldado_ é aquelle que existe 
para comb11,ter, para o serviço, _o 
perigo e as fadigas. Sua vida não 
pretende 04t:r-a coisa, e isso sem, 
empµase, sem phrase :qem roo 
r,iaptismo. ~l\e é ma11(:la4o; n~o 
quer (!Ue o poupem, nem que o 
lamentem, nem que o admirem 
Falar de seu hcroiswo chega a 
ser quasi uma offensa. ~u :;er
viço e seu sacrlficio são sem Ji:

plendor nem gloria. 

O TERCEIRO ESTADO 

No Reino de Deus ha exercit0s 
formados, de nome ;mtigo, dt 
bandeira celebre: são as Ordens 
que sen1Pre se sel"\tiram comp ca
valpeiros qe Cl,risto. 

1\-!as ha tambem um exercito 
volante, homens dispersos, guar
das avançados. Eis o terceiro es
taµo, do qual você faz 1mrte. 

C()MO DijJIINJR? ragem e_ a humildade de não que- Seu serviço, sob multiplas fora 
rer ser nada mais do que crh- mas, consiste em ajudar· na pr(;-

•., "Q1.1erel1'\0S ver claro e to, tura numa.na ao lado das ou- g11ção çio Evangelqo: "para qqe 
mar uma resolução consciencio- tras, deixando atraz de si seu Te conheçam, Deus uno e verd<1 -
sa... Van10s çlefinir, antes de I QCCllltl) sta,n!lafd cja 1' perfeiÇ\í,O", çleiro, é. a quem ·enviaste, Jesus 
tudo lU:tis, onde est:tmos. Nã) - çiespre1W13nçjoss\J e saltar para 01"\r-isto." , 
somos freiras; nem tão _ pouc--o [ d_entro_, _ cheia de confiança que . - . Embora faso seji1, a, preoc
freirM que p;traral1'\ no caminho. as :inãos do C:ri.a,ç\or gue a fqr .. 

1 

c11pação __ e o serviço d_e todo e 
c:P,ristão, vqçê§ cjifferem por um.
µnjca coisa: q\1~ ~o, wr resu, 

-~ luç~o livre, se tornou o fim uni-
r -- -' Snr u ço çie sua vida. 

'· f8P.EÇARIA \...ll"J · ___ .....,.. ___ , Vocês são soldados, sempre .1p 
~cryiço, não apenas po.r dias e 

1u•o,o, <M ''" tton1s .. , "\{ÇJÇ,~~ est-1\o constante-
n1e11te na frente. mas esta ó in

.------; 
LINOLEUNS 

:P ASSAPJ;<.;tflAS 
CAPACHOS 

yis,iveJ. P?-h! ~ mie tatn~m \• 
vossa farda é a invisibilidade. Vo
cês-estão- nó serviçó'" pÜÍ:ÍÜ~o, 'no 
serviço da Igreja, mas sem or
dem notaria. TECIDOS P, A R A M0-

VEIS E DECORAÇOP.S 
DE TODAS AS QUA-

LI:QADES 

• 

Éste estaqo orig\nal reql!er uml) 
perfeição original que está no ca
racter de soldado cio serviço: nm 
sua n\'turaljqade, sobriedad~, no. 
seu silencio, seu rigor, sua deci
são, na dedicação sem resena. 
Nada, é - maif;; çontrario á si;[! 

Não ha argumentos. O tç1çtp c:la Resurrel
ção é incoritestavel, historicamente provado· 
á saciedade, e scientificamente estudado. To
das fl!! tiyppthei,es racionç1listas cahiram 9or 
terra diante da pedra do sepulchro aberto 
de Christo. 

Após tantos seculos de fé na tte~ure1çâÓ, 
dos fins do seculo XVIII para cá,, se inven-· 
tam as hypotheses ·romanescas e singulares 
de Rl;IMARUS, PAl)L\JS, STRAl,ISS e RE· 
NAM, })ara em nome de uma sciencia atrevida 
e -de uma critica de razão desvair<1d<1 e cega 
e systematicamente· nega-dora do sobreno1tu· 
ral, chegar-se alfim á loucura de pretender 
reduzir o facto incontestavel, o "facto hi5to· 
rico", o facto mil vezes provado da Resurrci
ção de Jesus, a .um mytho, a uma phantasia 
exaltada de mulheres e dos discípulos do 
Mestre Divino! Ou a humanidade en!oqueceu 
·ou tem razão esta meia duzia de phjlosophos 
e pseudos-scientlstasl 

Christo resuscitou, senhores philosophos 
e "resuscitou, verdadeiramente". 

"Sqrrexit Christus vere Allcluial 
C<1nt11 a Liturgia nos explendores da 

Pai:,ch(><I, 
A vossa incredulidade, senhores raciona· 

listas, não será capaz de abrir 011tra sepultu
ra do Christo Vencedor e Triumphante, Rei 
immortal dos seculos! Continuae com as vos• 
Si'!S hypothcses e phantaslas scientific~s, e 
vos11as neg~ões systematicàs e obstin;;icjas. 
A Hl.lrnaAiçiaçle remid9 gue ha vinte 13eculos 
adora a Jesus C,hri!,to continyará a ~ombilr 
da vo;:,::;a de!lc;renç;a e a clesafiar os vo!lsos e1;,-

* Pe A s c a n i o 

As solemnidades religiosas repercutiam 
na vida cjvll. L.ibertavam-se prlsionlliJ'os e 
escr,wos, Er<1 a alegria universal. 

E hoje aind,1 nó mundo christão, não obs
tante ei;te laici&mo, este paganismo das mas• 
sas, ainda se percebe a victoria de Chrfsto 
Resuscitado ! 

"Christus vincit, Christus regnat, Christuà 
imperat. Alleluia,l_~ 

OS OVOS DE PASCHOA 

Qual a origem e signifiçação dos ovos 
de Pascho,1? 

A Paschoa era a festa dos ovos, porque atã 
ha bem pouco o seu uso era prohibido duran• 
te a Quaresma e Semana Santa. A Festa da 
Paschoa levantava a prohibição e -dahi para 
symbolizar a alegria o OVO DE PASCHOA. 

E porque se usam ovos de côr vemclha? 
Ha nisto uma lenda de origem pagã. Um dia 
nascera ení Roma uma criança. E uma galll• 
nha,, diz a lenda, paz uma ovo de côr ver,. 
melha. 

A criança veiu a ser o Imperador Mal'cc, 
Aurelio, em 224. E como os pagãos se regoti• 
javam do bom governo do imperador phi!oso
pho, em signal de alegria, offereciam aos aml• 
gos ovos pintados de vermelho, desejando-lhes 
felicicl<1des e bôa fol'tuna. ' 

Os christãos adaptaram este usó, mas e, 
sobrenaturalizaram. Na Paschoa da Resurrel• 
ção de Christo offereciam uns aos outros ovo·s 
cie côr ve·rm~lha, desejando-se mutuamente 
uma glorhisa resµrreição na vida eterna! 

Meus leitores! Bóas Festas de Pachoal 
Viva Jesus Resuscitado ! 

BRANDÃO * O Bolchevismo descripto pelo Conferencia Social 
6olchevismo · Realiz,a;r-se-ha no salão nobre 

O titulo a.cima repredt1z: com I um povo q11e quer a liberdade," do CoUegio s. Luiz, á Avenida 
muita ei,:!lciiqão e com interesse Imitil será, qualquer Palavra Paulista, 2324,, no dia 28, quinta
hi~torico inegu!!.lave!, a sitµa- :uossa, tentando reforçar o !,en- feira proxima, ás 20,30 a ~-ª Can
ção actue.l criada pelo stalinis- tido brutal e sem raziio da ul-
1no. ' tima campanha do exarcito ferencia "Pró Acção Catholioa" 

Vejamos: no anno de 1900, no li vermelho. El' o proprio pa-e dos promoviçja pela Associação do11 
jornal ISKRA, quando o tzar sovlets, que accusa. Após isto Antigos Alumnoi, dos Revmos, 
Nicolau II decidiu encetar ope- j é de se admirar que algqem :Padres Jesuítas. 
raçi'ie~ miiitare::; vi~qndo juga- , ainda tente justificar o aniqui- Será conferencista O Exmo. Sr. 
I~r a auionoi11ia do Griio-cluca- lamento de um povo çle 1 I!li· pr.. Francisco de Paula Reimão 
do da Finiandia, Lenine escr.:,.

1 

jhões por 94tro cje 180 mill\iies, Hellmeister que dissertará sobre 
veµ Q seg,µ1me; ai11cle. ajudado por certos regi- "Deveres cto ~siaao nas relacões 

'' E' este um e.cto de menta- ( Jnes pseudo-defensores ela ci- entre euwregago~ El empr;ga-
lidade de um tzal rotineiro." cilização, ·_dores", 

Bem entendido, um povo de l 
2 1ni\hõ~s e µ)eio qe fi11liJr~\le-1· ;--:--. .,_,,.,_",,., __ .,.,.,,.,._ . .,,,.,.--.-,,,,....--,-,,-,.,..,,.,.,.....,..... . ..,.,.,..,.,....,....,.,,---=----.,......-"'------~--
zes não pode jamais 1torihar 
em no.s <1tç1c?-r, m;ls nós toqc1,, 1 
os ç,i!la(h\qs l'\lflflOS, g;r?va~em-Gs 
no mais fundo ele nossa memo-
ria a 1-·nfami~. cuja desllom·a 1 
peaa sol:\re 11ós . 

Nós mesmos, nos encontra
mos hoje ainda num •3,,tar1o ! 
ele escrnvidão tal que se ser
vem ele nós para escl'avisa1, 
ou.tro!> \}ÇlVOS. 

Pois não supportariamo~ ain
da para. nós um governo q,ue 1 

não_ somente reprime CO:U1 urna : 
{erocj(ladc §ílng:\\\fülrií\ to,\\1 .1 / 
:aspiração <le liberdad-e, nrn.~ , 
que até ~e serve dos soldados i 
rU!ÍsÇIS p,ar{l reduzir ao nada, 
pela viol-encia, os esforços rJe 

, ·> - •• 

EELLlSSlMO SORTIMENTO DE RENDAS 

fE!TA~ Ã MÃO E 

A MACHINA PRO· 

P, RI AS PARA 

INSTALLAÇúF.S 
DE CQ:ftTINM ., ~IO, 
8.l~IA~~os CQ~H"~ETO.i 

• 
Q~FIC:{NAS J>.n(\P.RIAS 

TOALHAS DE AL· 

TAR, ROQUETES 

E ALVAS, pu,rn~a, do qu~ ~ndolencia,, vai<ia- Eis parte dos respectivos trc
~ ~ moleza. Deve ser d~ ~ldH - chos de Iqa, C~~enhove sçi)?,re o 
do ~ attitude lfeante qas ç\qre,zas "terceiro ~J<l.~\I", em qu11 mu\-. ! 
e difficuldades. tos, desp,i,-~iv:~µ-iente, sô vêem ! 
- Ó 'compromis.so de trabalho in- tias. Si estas cori:esponderem .os j 
c1ue º consentimento silencioso -traços desenhados __ pe1a escripto- Rua da Liberdade, 100 

R U A S A N T A E P H I G ~ N l ~ . €), 1 ço~ t~Ç>, quanto çi ~rviço pç,s~a ra, são ll~i'.AA~, ~postolos e Phone 2 - ~593 S ã o P a u J o 1------------------...----,;,..__-_ .. ,-._-__ ..;_ ·-1 ___ c\latar, _ Ve>l!'._~~i _n\ln _fit _ip.JJJria,"_ ~~oru a wu tempo. ,-~----~~------------·------' 
- -•• • -•• •••••M ·- ~---

... 
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tEGTONARJO São Paulo, 24 de Março de 194.0 

Governo 
1111 ............ 11 1 1 ••••• , ................ u,ii 

Archidiocesano 
,. ............................. " ............................................... ~ ........................... .... 

, 
atraves ; Monsenhor Ernesto de Pau- Santuario do Coracão de Ma

la, Vigario Geral, despachou: ria. 
d-encia, que fundou para assis• 
tir aos pobres e -a que dev,3m, 
tantos benefícios as classes hu- 1 

mildes de Tortona e outraà' 
muitas cidades. Esteve em São 
Paulo mais de uma vez, , cer•. 
cado s-empre da veneração uo': 
pranteado Arcebispo D. Duar~
te, e aqui estabeleceu a sua 
Obra na então Igreja de Nos• 
sa Senhora de Acheropita, ho. 
je pe,rchia de São José, con• 
fiada ao zelo dos s-eus Filhos 
e abnegados cooperadores· __, 
os Padres da Divina Provi.'l.en,, 

DO 11CREDIARIO" 
Que pômos á sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a proporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos seus, meáiante 10 pres
tações m,ensáis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação 1 
Para acompanhar _os caprichos 
da móda, para ostentar bom gos
to e· elegância, basta possuir um 

CARNET CREDIÁRIO 

PELO NOSSO SISTEMA, UM 
CRÉDITO PROPOSTO, RESÓLVE
S E EM POUCAS HORAS 

NOSSAS SECÇÕES : 
Novidades, Camisaria, Perfuma. 
ria, Secçéio de Senhoras, Crlancas, 
Calçados, Alfalatarla • Crediário 

IJ~ 
A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCA 

25 DE MARÇO 

Festa 
de 

da Annunciacão , 

Nossa Senhora 
Este. é uma das mais anti- , se assustasse com semelhante 

gas festas da Igreja. Desde saucJ\ação, o Archa.njo prose
toda a eternidade Deus ,en- guiu: "Nada temais porque 
contrara um meio digno, de achastes gmça deante de Deus. 
sua Bondade para restabelecer Concebereis e dareis á luz ·.iro 
a ligação interrompida entre Filho a quem poreis o nome de 
Elle e a creatura racional. Jesus. Elle s-erá grande e cha
T-endo o momento chegado de mar-se-á o Filho do Altissimo, 
pol-o em pratica, devendo por- Deus lhe dará o throno de seu 
tanto se encarnar e, segunda pae David e Elle reinará eter
Pessoa <la Santíssima Trinda- namente na case. de David e 
de, o Anjo S. Gabriel foi en- s-eu reinado não terá fim." 
viado para junto de uma vir- Mais perplexa ficou ainda a 
gem de santidade singular, ne- Santissima Virgem, pois, em
ra a Elia communic-,.r a sua bora fosse desposada de um 
:participação intima na r-ea!i- justissimo varão da casa de 
zação desse mysterio. David, fizera desde a mais 

Esse. virgem, da casa de Da- tenra idade o voto da mais ab
'Vid e .chamada Maria, -estava soluta castidade. Pergunt-::m 
~.::.::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:~:+::.:~~ pois e.o anjo: "Mas como pode-
:.: ~ rã is'So ser, se tenho a promess3, 
~ t Grande ~ de ser sempre virgem?" EHa, 
i.i M • :+: com estas palavras, não duvi-
~ armorar1a ~ ~ it'. dava da palavra do anjo, nem ;.~ s everinO ~ julgava isso impossível e.o Po-

~ der de Deus, mas só ·desejava ~ ~ 
~ Tumulos de marmore e ~ saber como poderia manter o 
f,. Granito :+: s-eu voto e obedecer a ordem 
t, ~ rec-ebida. EJ o anjo explica: O 
[ Av. D;·~l.Arnal:~51;·º 60 ~ Espírito Santo virá sobre Vós, 

Mas a oração da Virgem foi 
agraciada por Deus, e permit
tiu e.os anjos, segund'J o tes
temunho de São Paulo, admi
rar o tão grande myst-erío rea
lizado nas entranhas da Vir
gem. 

Essa Virgem, elevada á dig
nid·ade mais eleve.da, colocada 
acima de todas as creaturas, 
e considerada digna de se 
prestar como Instrumento -es
colhido por Deus para roolizar 
a obra da Incarnaã.o, deve 
ser o objecto· de nosso especia
lissimo amor e gratidão, pois 
todos nós lucramos com o;; 
seus merecimentos. 

E se Ella é a Mã-e de Deus, 
e Elle nosso Irmão, implicita
mente Marie. é a Mãe de todos 

· nós, e da maneira mais divina 
possível. E se nossa Mãe me
rece as nossas maiores affei
ções, que amor não merecerá 
·Essa que nos foi apresentada 
de maneira especial como Mãe 
Protectora pelo proprio Deus? 

Procissão: Santo Antonio <to 
Bairro do Limão, Mogy di>,s 
Cruzes, Moóca. 

Erecção Canonica de Resi
dencia, a favor das Irmãs Fran
ciscanas do C. de Me.ria. 

Exame Canonico a favor do 
Mosteiro da Visitação. 

Lic-ença para celebrar uma 
missa na capella da Estação 
de Santo Angelo. 

Parocho de S. José da Be
xiga, a favo1• do Revmo. Pe, 
Carlos Alferano. 

Vigario Cooperador de Poá, 
a favor do Revmo. Pe. Cecilio 
Smulders. 

Procissão: Villa Guilherme, 
Santa Iphigenia, Irmandail(;l N, 
Stenhora do Rosario, Belém, 

Compro Ouro 
para entregar dlrectament.e 
ao _Banco do Brasil, jol».s, 
moedas de prata, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. Consultem nossos 
preços. Ru.a 3 de Dezembro, 
27, sobreloja, sala. n.o 4 -
São Paulo. 

Casa Verde, São Raphael, Ibi-
rapuera. 

Binação a favor dos Revmo3. 
Padres Ceemo Smulders e Eu
cardo Scheller. 

C<Jnfessor Ordinario: das Re
ligiosas de Santa Dorothoo, a 
favor do Revmo. Frei Baptis
ta Blenk-e e da Fundação Pau
lista de Assistencia á Infan
cia, a favor do Revmo. Pe. 
Theophilo Tuwors. 

Cape!la por um anno, a fa. 
vor do Instituto de Orphans de 
Perdizes. 

Licença aos Revmos. P·:t lres 
José Bollinger e Je:t'\'.lnymo Ver
min para dar pleno uso de 
ord-ens, por 8 dias, aos Revmo,i. 
Padres da mesma Congregação. 

Vigario Cooperador: de Nos
sa S-enhora do Carmo de Sa'1to 
André, a favor do Revmo. Pa
dre Marlo Aquino e de Mo,,;:-, 
das Cruzes, a favor do Revmo. 
Frei Leonardo Oestmeyer. 

Binação: Pe. Dr. João Bap
tista de Camargo e Dom Affon
so Hein. 

#i·ocissão: Bella Vista, San
to André, Pirapóra, Bosque, 
Tremembé Ribeirão Pires, Nos
sa Senhora dos Remedios•, Sta. 
CecilÍá, São João· Baptista, São 
João de. Bexiga, Christo Rei, 

~ ;., e a virtudo do Altissimo vos 
~ S. PAULO ~ 
;.; ; obumbmrá. OS MELHORES PREÇOS 
,~~~:+::+::+::+::+::+::+:~:+::.,:+::+::~~:+::+::+.;~ "Eis aqui a Serva do Senhor, 
nesse momento -em oraçio. E faça-se em Mim segundo a sua 
dizem os Santos Pa,dres da palavra." "E o Verbo de Deus 

se fez carne e habitou entre 
Jgreja, que muito provavelmen- nós." Essas palavras do Ange-
ts Elia pedia ao Senhor, e, rea- lus nos relembram o maior de 
lização de Sua magna promes- todos os mysterios, no dizer 
sa, a Incarnação do Messias. dos Santos Padres. Na Santa 
E, dizem, o que não foi alcança-
do pelas omções insistentes de 
todos os Patriachas e Prophe
tas, de todos os Justos do An
tigo Testamento, foi alcançado 
pelo poder da supplica d,essa 
humilde creatura, desejosa de 
ser a escrava d'Aquella que 
fosse a eleita para Mãe do 
Senhor. 

Maria orava quando o anjo 
a EUa se apresentou dizendo: 
•Ave, cheia, de graça, o Senhor 
é comvosco; bem-dita sois en
tre as mulheres." E como Ella 

Missa, o Padre repete palavras 
semelhantes, ajoelhando-se e 
adorando profundamente esse 
augusto mysterlo. E' porque 
nesse momento se realizou a 
aspiração de todos os Patriar
chas e Prophetas. "Céus, en
viae o rocio do alto, e vós, nu
vens, o Justo, como chuft sa
lutar." Abra-se a terra e appa
reça o S-enhor." "Vinde Se-1 
nhor, não tardeis me.is." "Le- , 
vantae-vos Senhor no vosso po
der e vinde para nos salvar." 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Fnos - Vinhos Finos, 
Frucias, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimentici~s 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 {Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

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

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

Parocno <1e Villa Amer1ca, a 
favor do Conego Melchior ;t.o
drigues do Pràdo. 

Pleno Uso de Ordens, por 
um anno, a favor dos Revmos. 
PP. Di-ctino de 1a Parte, Crcs
cencio Irrue;rizaga, Mariano 
Frias, Anastacio Vasques, ,'l'hQc 
mé Fernandes, Raymundo Pu
jo! e Conego Roque de Moura. 

Binação: a favor dos RR. 
PP.: João Pheeney 'de Camar
go e Silva e Antonio Ráo. 

Confessor Ordinario: do Or
phanato Christove.m Colombo, 
a favor do Revmo. Pe. Fran
cisco Navarro; do Collegio "Sa
cré Coeur de Marie", a favor 
do R-evmo. Conego Manoel Cor
reia de Macedo; do Noviciado 
São Carlos de Appe,recida, a 

. favor do Revmo. Pe. CarlÓs 
Eugenio; do Instituto D. Pla
chiina, de Mogy, a favor do 
Revmo. Fr-ei Benigno Disse!. 

Confessor Extraordinario: do 
Noviciado São Carlos, de Ap
parecida, a favor do R-evmo. 
Pe. Carlos Fridolino; do Exter
nato Santa Therezinha do Me
nino Jesus, a favor do Revmo. 
Pe. Francisco Milini; do Or· 
phanato Cristovam Colombo", 
a favor do Revmo. Pe. Fran
cisco Milini. 

Capella: por um anno, . .a fa
vor da Santa Oasa d-e São 
Roque e das Capellas de São 

eia. 
Tornando publice. a noticia 

do fallecimento do insigne sa. 
cerdote que foi Dom Luiz Orio• 
ne, quer o Exmo. Sr. Arcebis• 
po si-gnificar aos Revmos. Pa, 
dres da Divina Providencia d 
seu grande pezar e externar, 
lh-es os s-eus muitos agradeci< 
mentos pelos bons, serviços que 
vêm prestando á. Archidiocese. 

São P-a11lo, 15 de Março ds 
1940. 

(a) Conego Paulo Rollfai 
Loureiro - Chaceller do Ame• 

·bispado. · 

Mons. Ernesto de Paula, Vi• 
gario Geral. despachou_;. · 

AVISO N,o 67 

Ordem nas Cerimonras dà 
Semana Santa 

8:oqu-e e N. Sen~ora. do R.osa-f' Aos R-evmos. Parochps, Ret• 
r10, ambas ~o bairro de Porun- tores de Igrejas e Capellães 
d uva, ~m _ Pirapo:ª· . determina o Exmo. e Re-vµio. 

Proc1ssao: Cotia, V1!la Ame- Sr. Arcebispo MetropolitanQ 
rica, Tucuruvy, Villa CaUfor- qu-e se empenham por que as 
nia, Osas-co, Ville. Arens :Santa cerimonias da Semana Santa: 
Rita.. 

SANTOS OLEOS 

No dia 21, p.p. Quinta Feira 
Santa, das 13 ás 15 horas, na 
Igreja de Santa Iphigenia, Ca
thedml Provisoria, houve dis
tribuições dos. Santos Oleos 
para as parochias da Archi
diocese. 

AVISO N.0 6S 

Fallecimento de Dom Luiz 
Oriono 

De ordem do Exmo. e Revn:Yo. 
Senhor. Arcebispo Metropoli
tano, communfoo ,ao RevmiO. 
Clero e Fieis do Arcebispado 
que, no dia 12 do corrente, fal
léceu -em Tortona (Itália), o 
preclaro Fundador da Cong1·e
ge.ção dos Padres dit Divina 
Providencia: Dom Luiz Orione. 
O venerando extincto, que era 
natural de Pontecurone, Dio
cese d,e Torona, contava com 
68 annos d-e idade e 45 de sa-

1

.. ----. ---, · Dr. Durval Prado 

R. Sen. P~-:, ;15 - S. :_ 
1113114 - 14 a 17 hora, · 

Telephone 2-7313 : 
.,.,.,-,,-,,-,,. • •• " e .., 

se faç-am na melhor ordem vos, 
sivel, com todo o respeito que 
merecem os actos liturgico:3, 
Em particular manda o Ex.mo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo que 
os Revmos. Parochos, Reito-
res de Igrejas e Capellães, nas 
procissões e principalmente 
nas cerimonias da Sexta-Feira 
Maior, á tarde, orianizem o 
desfile dos fieis ant,e a ima~~m 
do .. .Senhor Morto de mqdo que 
não -.haja demasiada aglDmera.
ção de povo :nos templos, -ta,. 
cilitando a entrada :e . .sahida 
.:los fi-eis sem -atropellos -e· ·nu• 
tros inconvenientes . mafür-es, 
Para isto -poderão j'le ent:inje,.; 
antecipadamente, com o Exmo. 
Sr. Director de. Guarda Civil. 

De ordem de S. Ex-ciit. 
R-evma. 

cerdocio. São Paul.o, 18 de Março dti 
Entre -as multiplas obras do 1940. 

·benem~rito apostola~o que f(,il (a) Conego Paulo Rollini 
sue. vida toda, sahenta-sa a Loureiro - Chaceller do Arca• 
Pequena Obra da Divina P1·ovi- bispado. · 

Escola Re,mington 
Dactylographia • Tachygraphia - Contabilidade 

CURSOS PRATICOS E RAPlUOS 
tª. 

MATRICULA SEMPRE ABERTA 

Rua José Bonifacio, 148 - Telephone 2-6562 
...... ,.,,,,,,,,.,,.., .. --~,,,,.,,..,,., ... ,.,,.,__,._ .... 

SENHORES ALFAIATES 

SO' 
Casimiras~ Brins, Linhos ,O. ' .... Aviamentos ? __ _ 

na- CASA ALBERT 
Largo .São ~ento, 40 ---- - São Paulo 

'I 



São Paulo, 24 de Março de 1940 LEG"l'.ONARIO -5-

LITURGIA EVANGELHO 

Consagração do Pão Resurreicão ., 
o que significam as palavras da Consagração "Esta geraçao mã tJOMINli<J DE PASCHO~ . 

e adultera deseja 
tantas mara.vilhas, um slgnal; e outro 

as 1ctactes, testemu-.: 
nhando a fallencia · 
dos emprehendimen, Desde ahi e até a segund.a obla- operaram São Marcos, XVI, 1-7 
tos humanos que se 

Qui - o qual, designando Nos
so Senhor, de quem acabou o sa
cerdote de falar na oração pre
cedente Quam oblationem. 

ção depois da communhão elle 
não deve tocar outra cousa ~c
não a hostia nem desunir as 
mãos senão para tocal-a. 

quando se renova a mais gran-· signal não lhe serâ 
dios,a de todas? dado que o de Jo-

Elevatis - Tendo levantado os nas propheta. As
olhos para o céu. Estas palavra~ .

1 

sim, pois, como J. o
tambem não estão no Evange- nas esteve no ven
lho. São Thomaz diz que Nos8o tre da baleial tres 
Senhor que levantou os olhos pa-- ! dias e tres noites, 
ra o céu antes de multiplicar os assim ficará O Filho 
pães, antes de resuscitar Laza- do Homem no seio 
ro, com maior razão o teria fel- da terra tres dias 
to antes de cumprir tão augus- e tres noites.,, Com 

Naquelle tempo, Maria Magdalena, e IV'laria encarrega d e · a u~ 

Pridie - na vespera de sua 
paixão e morte. Os gregos diziam 
com São Paulo (I Cor. XI, 23} 
a n. em que Elie foi preso. 

mãe de Thiago e Salomé, compraram pefumes thenticar sua orl-

ln sanctas ac venerabiles ma
nus suas - Estas palavras não 
estão nas Sagradas Escripturas. 
Podemos considerai-as de tradi
ção apostolica e inspiradas IJ{'r 
São João quando diz que Jesus 
humilhou-se até lavar os pés dos 
seus apostolas. Santas e venera
veis! que mclhor qualificativo 
poderia convir a essas mãos que 

para vir embalsamar o corpo de Jesus. E no pri.. gem divina. Christo, 
me iro dia da semana, muito cedo, vieram ao se· pois, resuscitou. 
i:uchro, ahi chegando ao levantar o sol. E diziam Nossa, fé não só não 

Ac'&pit panem - As rubricas 
são aqui muito suggestivas. De
pois de purificar os dedos no cor
poral, especialmente os quatro 
consagrados no dia da ordenação, 
com os quaes elle pega as san
tas especies, o padre toma o pão. 

entre si: Quem nos ha de afastar a pedra da é vã, mas mm a se• 
entrada do sepulchro? E olhando viram a pedra gurança âa mesma. 
afastada do sepulchro. E era no entanto muito Verdade. 
grande. E entrando na sepultura viram um jovem Comd esta con•' 

to mysterio. sentado na parte direita, coberto tle veste·branca, fiança roimsw, nos 
Ad te Deus Patrem omniiio- estas palavrns dava e se atemorizaram. Este lhes disse: Não ·temaes: ensinamentos de-

tentem _ Não serão essas pala- J:sus sua resun:ei
vras um éco das de São João? çao como o ma10r 

procuraes a Jesus de. Nazareth, que foi crucifi• nossa f.é, colhamos· 

;illllllllllllllllllllllll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;, "O Salvador sabendo que seu I te~t-e:11un;:i~ de sua 

cado: resuscitou, não está aqui. Eis o ·lugar onde os fructos suaves· 

li I Pae tudo depositára em mns · mISsao d1vma áquel-
o haviam àepositado. Mas ide, e dizei aos seus que a resurreiçf10·; 
discípulos, e a Pedro que os precedE!rá.tia Gali• de Christo nos pro-

O Futuro do Sifilitico 
1 mãos e que Elle provinha de la geração incredu
'1 Deus e ia para Deus?" la que fechava os 

léa, onóe o vereis como 110s havia' di\o; 1' ' ' porciona. Primeira-. 
, '"·; mente é São Paulo 

Conceitos extrahidos de um magistral artigo, sob 
a rubrica acima, inserto no "Correio do Povo .. , de Porto 
Alegre, Capital do Rio Grande do Sul, e firmado por 
um dos mais illustrados e competentes siphyligrapl!os. 

"E' incontestavel que toda SYPHILIS não curada., 
quer seja adquiritla ou hereditaria, e em qualquer es
tado, pode ser contagiosa. 

O futuro do syphilitl<;o é, da sciencia syphiligra
phice., um dos problemas mais delicados a resolver. 

Comtuào, graças aos progressos realizados ultima
mente, graças ao estudo de factos innumeros, submet
titlos á apreciação de observadores emminentes, ama
durecidos pela idade e pela exp-eriencie., possuimos hoje 
meios que permittem na generalidade dos casos, traz8r 
uma solução a essa questão, de vida ou mort.~ par~ o 
doente.~ 

Essas observações, amadurecida!! pela idade e pela 
experiencia, é que inspiraram ao grande syphi!igrapl10 
inglez, Dr. Frederico W. Romano, . a formula do anti
syphilitioo - "GALENOGAL" - que veiu positiva.mente 
resolver brilhante e efficazmente o delicado problema, 
do tratamento da syphilis por via bucal. 

· Tibi gratias agens _ Essa ac- o_lhos aos pro~ligios quotidi'.1-1:ºs que Ell_e rea
l ção de graças está assignalada hzava. É, pois, a resurre1çao de Chnsto a 
1 pelos quatro Evangelistas. Jesus base que justifica o obsequio racional de 
agradece a seu Pae todo o poder uossa fé na sua Doutrina, como pala'l'ra infal
que lhe deu e que Elle vae exer- liv·al do mesmo Deus. São Paulo o diz com 
cer por intermedio de seus mi- segurança e energia: "Si Christo não resus
nistros. citou vossa fé é vã." Mas Christo resuscitou. 

Benedixit - Nosso Senhor ·le- E nesse prodígio, em que se mostrou Senhor 
ve ter abençoado. o padre imita-- absoluto da vida e da morte, reanimando-se 

\ o por um signal da cruz - ora- por virtude propria, quando se achava na im-
1 ção e gesto. pot-enci-a absoluta daquelles que morrem, com
i Fregit - os judeus nsavam pediou o Mestre toda a sua virtude_ ~hauma-
pães tão finos que se poderia fa- turga, de sorte que a sua r.esurre1çao é o 
cilmente partil-os sem necessicta- maior mi1agre feito para testemunhal' su.i 
de de os cortar. Foi ao acto de rnissão divina. Os proprios inimigos de Chris
partir o pão que os discípulos ce to reconhecem esta v·ardade, .e por isso, des
Emmaús reconheceram o Mestre. áe a estupidez dos Synhedristas, subornando 

Dedit - Nosso senhor distri- de maneira riÔ:icula os guardas do sepuchro, 
buiu seu Corpo que era recebido não recuam deante de todos os meios que 
na mão, pois nos cinco primei- lhes pareçam capazes de obscurecer, ao me-
ros seculos e mais ainda, dava-- 1~os em parte, este facto. Mas Christo resus-

1 
se a hostia na mão nua para os citou. E para que, nos tempos longinqúos, em 
homens e na mão forrada por que nos encontramos de sua resurreição, não 

! um pequeno linho chamado do- faltaHse testemunho vivo para dissipar a fuli 

1 

minical para as mulheres. Por- gem do t-empo, temos a Igreja, obra de Chris 
. tanto primeiro se recebia a hos- to com sua vitalidade admiravel, atravessando 
.

1

: tia accipite. para em seguida o 
consumir - maTiclucate. aos quatro Evangelistas é tle tal 

qu-em o diz,_'.. ~hristo resuscitad~ dos mortos 
é como a p1)11;Mcia dos que adormeceram no 
Senhor. ,Pois!,qúe si em Adão todos morrem,: 
em Christo · tõdos serão glorificados. De ma-: 
neire. que sél'-eiÚ.os participantes da gloria con• 
quistada por Christo na sua resurreição. Com: 
Ch ris to resus.~itado dos mortos, s-eremos in• 
corruptíveis, Isentos por todo sempre, da mor• 
te bem como dos males que são seu cortejo 
natural, ou lhe preparam o advento; do es
tado de ignomínia, das miserias humilhantes 
a qu-e naturalmente estamos sujeitos, nesta 
vida, passaremos, com a resurreição, para o 
brilho da gloria,teremos um corpo resplandes• 
cente luminoso, subtil, agi!, cheio de um vigor 
novo que o espiritu\i.Jiza pois o torna immu• 
ne das necessidades. terrenas. Tudo isto nos 
e.guarda ·'quando resuscitarmos com Christo. 
E nos serã concedido se soubermos aproveitai" 
a exhortação que o Apostolo faz aos Romanos 
a proposito do mysterio cel-ebratlo hoje: 
"Assim como Christo resuscitou pela gloria 
do Pae, assim nós sigamos uma vida nova, 
mortos para o peccado, vivendo porém, para 
Deus, em Christo Jesus Senhor Nosso." 

Os seus mais reputados collegas, em constantes 
experiencias com o "GALENOGAL", quer nos Hospi
taes, quer na clinica privada, com resultados surprehen
dentes, estão diariamente enviando attestados eloquen
tes, que mostram ao syphilitico o caminho da -
SALVAÇÃO! 

Ex hoc omnes - Tambem ss- simplicidade, tão cLara que é 
1 sas palavras não estão no Evan- impossivel explicai-a. Não se lhe 

l
i :~!º· m:str~:d:u~º ~~:e:ou;:~ pode dar significado symbolico. 

Panificação e Confeitaria BRASJL 

Portanto, nada de exp-eriencias, nada de duvidas, 
é uma verdade incontestave1 que - O FUTURO DO 

dres ao offerecer o Santo sa . Enim - No Evangelho só está 
crifiitio devem necessariamente na consagração do vinho. Ess'3. 
cominungar. Na Igreja prim.,tl- palavra une ao preceito: comei. 
va era raro que um dos fieis as- Elia é encontrada nos sacramcn-

_Fornecimento Perfeito Para 
Qualquer Festa 

sistisse á Missa sem communga.r. tarlos antigos e nos antigos Mis-* saes manuscriptos, e ás vezes 
o padre inclina-se profunda-! como no de Provença, em letras 

._,.SYPHILITICO - depende do "GALENOGAL". Pães e Doces Finos -· Unico que não contem Alcool, - premiatlo' com -
DIPLOMA DE HONRA - e classificado como - PRE
PARADO SCIENTIFICO - na Grande Exposição Inter
nacional do Centenario, distincções essas que nenhum 
similar obteve. 

mente, apoiando-se no altar e; vermelhas. 

1 

segurando a hostia com as du:?.s Na Igreja grega "isto é o meu 
miios, entre o po1legar e o indi- ?orpo_". é pronunciado ~m voz 
cador, pronuncia em voz baixe,, :nteallg1vel e a assembléa r,~.s
diz a rubrica, distinctamente e ponde Amen, solemne profissão 
com attenção as palavras rra de fé á presença real. Nos pri-

Ferreira. Pires 
Encontra-se em todas as Farmacias e Drogarias 

do Brasil e das Republicas Sul-Americanas. 
Rua Quirino de Andrade Ns. 49-53 

Teíephones 3 · 1020 e 3 . 2812 
SÃO PAU~O 

Consagração: 
N. Aps/c. - ALpr D. N. S. P. - N. 9111 Hoc - o que eu seguro nest.e 

momento. 
Est Esta expressão commum 

rneil'os secU:los do ChristianlSIDo 
esse uso foi tambem adoptado na 1 
lgrP.ja latina. '------··-· .... · ----------------------' 

41.ª CONSULTA 

INFALIBILIDADE PAPAI.: 

CôNS. - Porque só em 1870 o Concilio Va· 
ticano decretou o dogma da Infalibilidade pa• 
pai? - (Rev. R. P. C. São Paulo). 

RESP. - Permittir-me·á o Rev. Consu
lente de, antes de rêsponder directamente á 
sua interessante pergunta, dizer o que ,m. 
tend-emos nós catholicos por dogma, e por infa· 
libilide.de papal. 

Dogma, diz-se por vezes em sentido largo 
e geral, toda a verdade de Fé. No sentido po· 
rém, preciso e proprio, Dogma é uma verdade, 
de Fé mais definida. Isto é, promulgada como 
tal por um juizo infalivel da Igreja. Por con
seguinte, não se chame, dogma uma verdade 
qu-alquer, sim.piesmente por que pertence ella 
ao deposito da revelação ou porque entra nos 
dados communs do Magisterio da Igreja. l<J' 
preciso além disso, uma consagração e pro
clamação solemne da Igreja. O Dogma portan
to é um fragmento da Revelação Divina P.n· 
\'.ertada num acto da autoridade ecclesiastica. 

Infalibilidade por sua vez, si consult."l.r· · 
mos os àiccionarios, é a qualidade daquelle 
que não falha, não se engana, não erra. Quan
do dizemos os catholicos que o Papa é infall
vel, entendemos falar na qualidade que Elle, 
emquanto Chefe Supremo da Igreja, como Vi
gario de Christo sobre a terra, tem de não 
falhar d-e não se enganar, de não errar. Tra
ta-se, porém, note o nosso prezado Consulente, 
de Infalibilidade quanto ao ensino, quanto á 
doÚtrlna. Nada se diz quanto á acção, ao mo
do de agir, nem muito menos quanto á con
ducta pessoal do Papa. E ainda tratando ae 
ensino, de doutrina, entra em questão um acto 
doutrinal, que obrigu-e toda a Igreja, e não d'} 
um ensino doutrinal qualquer. A infalibilidade 
não attinge assim os sentimentos pessoaes P. 

privativos ão homem-Papa. mas as decisões do 
chefe-Papa. Não attinge tão pouco, todos os 
ramos ão sab'3r, mas sim, exclusivamente, os 
relativos â. Fé e á Moral. 

Esta tnfalibilidade papal deve sua orig':lm 
a um . priiilegio divino de assistencia. Esta 
üraça de 'fü'is1stencia ag-e· no sentido de garan
tir contra todo e qualquer erro sobre a fé e a 
moral, o resultado d.efinitivo das deliberações, 
que o proprio Papa deve instituir segunrlo as 

-.lebt._commu-ns e elementares _da prudencia hu-

R a d • 10 Consultas 
Tendo transferido sua resrdencia para o Rio de Janeiro, onde .. leccionará no 

Collegio Santo lgnacio, o Revmo. Pe. José Lourenço da Costa Aguiar, S; J. pr.om" 
ptlficou-se gentilmente a nos enviar àaquella cidade a collaboração que, com o 

titulo de "Radio Consultas", vinha mantendo nesta folha. Taes consultas não mais 
serão irradiadas, devendo os consulentes endereçar suas perguntas a esta folha. 

Dadas as raras qualidades de cultura e de intelligencia, que distinguem o· 
autor, e que asseguram tão largo e completo exito ás "Radio Consultas", o LEGIO
NARIO sente vivo prazerem assegurar por esta forma a continuidade da secção.-

mana. A Infalibilidade pontificia é e não é 
privilegio pessoal, individual. . É, no sentido 
que pertence -eiie,· de facto só ao Papa e que 
não pode ser delegada. Não é, no sentido qn0 
não é ella uma carisma, um privilegio destina
do á exaltação pessoal do Papa. A infalibili
dade papal tende pelo contrario, toda inteira, 
ao bem commum das almas christãs. 

A infalibilidade papal diz-se separada da 
infalibilidade 'da Igreja, (da quai e!la é de 
resto uma forma), no sentido de não ter el1a. 
necessidade de confronto com o resto da Igre
ja, para ser tida e havida como expressão do 
dogma catholico. De feito, é uma e a mesma 
protecção divina de assistencia que se estende 
ao corpo e á cabeça. 

* Conhecidos assim os termos da questão, 
para logo salta aos olhos do ouvinte, o carac. 
ter conservador d-este privilegio papal que é 
a sua infalibilidade. A finalidade deste privi
legio, não é de facto, de accrescer sempre 
com dogmas novos o thesouro das revelaçõ':ls 
divinas, mas sjm de asse.gurar a conservação 
perfeita destas mesmas revelações, utilizando
se da soiemnidade da proclamação dogmatica 
·quando juigaãa necesse.rla ou futil. 

Consequencia necessaria do Primado de 
Pedro, a infaHbilidade de Pedro foi desde os 
primordios admittida pela Igreja, univers:1J. 
Facil seria aqui reunir textos comprobatori'JS 
do que . acabo de affirrnar. Seja apenas rle 
exemplo a phrase dita. pelos Pad:res Concilin
res reunidos em Ca!ced.onia, ao; receberein a 
communicação de uni.a decisão ·do Papa Leão: 
"Pedro acaba de falar pela bocce. de Leão." 

O àecreto dogmatico do Concilio Vati
cano, em 1870 sobre a infalibilidade do Pap:.i, 

assim como sobre a Immaculada Conceição 
de Maria, não veiu introduzir verdades novas 
no Christianismo, mas sim reconhecer, ;;ubli
nhar, fazer sollresahir, dar a estas duas ver
ciades o devido lugar na intelligencia e na 
coosciencia catholicas, 

42.ª CONSULTA 

SOBRANCELHAS 

CONS. - Em resposta a uma Consultn, 
4.ª feira passaaa, V. Revma. tachou de pec
cado venial de vaidade arrancar-se alguem ,s 
sobrancelhas. Será tambem peccado venial ti
rar uma mancha da pelle, arrancar uma verru
ga, tingir os cabellos, depilar o labio superior 
de um buço fóra de proposito? - (J. M. -
São Paulo). 

RESP. - Teve raz.10 a Mxma. Consulente 
em fazer esta pergunta. Ha uma grande diffo. 
rença em fazer alguma coisa por simples 
mera vaidade (como seja arrancar totalmente 
as sobrancelhas) e fazer algunia coisa por 
alguma razão mais ou menos plausivel. Neste 
ultimo caso estariam incluidos, por exemplo, 
quer parecer-me, os e.ctos propostos pela· Éxma .. 
Consulente. De feito, uma mancha na pelle, 
uma verruga, cabeJ!os brancos, buço demasia
do desenvolvido: tudo isto e quem sabe? mais 
outros senões, podem ter conséquencias, mais 
ou menos gr,aves na vida de uma moça.' 

Cabellos brancos podem Induzir a erro 
no calculo da idade e fazer suppor super-<idul
ta quem é simplesment,e adulta. E lá se vae, 
·r>or causa duns fios brancos, um. bom partido, 
um bom casamento, uma boa familia. 

O mesmo, quero crer, se pode repetir 
quanto ás manchas, ás verrugas, aos bigcdes • 
Apage,,!.:_os, arrancai-os, depidal-os em taes ca
sos, nao seriam mais peccados veniaes da 
vaidade, mas sim actos justificados. 

43.ª CONSULTA 

CONS. - Si uma pessoa que nunca fre• 
quentava a Igreja morre, nunca confessava, não 
ouvia missa nem nada, Cathoi ica só por ter 
sido baptizada. Eu· queria saber si adianta (!) 
missas e rezas para pessoas que morrem as• 
sim. - (A. G. D. - Santos), 

RESP. - É este o caso, Exma. Consu
lente, dolorosa e relativamente frequeme de 
muitos avós e avós brasileiros do tempo do 
lmperio. O dominio, nos ultimos annos, espe, 
cialmente, da Maçonaria, domínio historica
r:iente incontestavel, a heresia jansenista, fria 
0 apavorante, e. mingua já então notavel de 
sacerdotes, a vida pouco edificante de ,ilguns 
delles: tudo concorreu para o habito de con
tentar-se com o Baptismo e pouco ou quasi 
r,ada frequentar a Igreja. As distancia:, enor
mes que medeavam entre as fazendas -e as 
Igrejas não deixaram de influir seu tanto pa
ra um tal estado de coisas. 

Sendo assim como é, bem diffic!l serâ, 
já não digo calcular exactamente, mas nem 
sequer conjecturar a gravidade da culpa à.esses 
nossos avós e avós do tempo do Imperio e prin
cipios da Republica. 

Só Deus que perscrupta "os rins e o 
coração" como diz a Sagrada Escriptura, po
de determinar com precisão a extensão e os 
limites dá responsabilidade religiosa ilesses 
nossos antigos. No abysmo sem funao eia Sua 
divina misericordia, Elle saberá pôr sem du~ 
vida, "dare unicuique suum ·•, isto é, dar a 
cada um o que merecB, isto é, fazer justiça. 

Não será. portanto inutil mandar dizer ou 
fazer orações pelas sobreditas 1,essoas, pois 
que Deus pode, muito bem, em previsãQ des
sas missas e orações usar de misericordiosa 
justiça para com ellas. 

Sob este Último ponto de vista, convem. 
que se mandem celebrar missa:; e que :ie f.8,. 
çam orações, _ainda . por esteE: cathollcos de 
hoje, que se contentam tambem apenas em 
terem sido baptizados. 

Deus usará te.mbem com elles de miseri
CC>rd,i_osa _ juJtil<ª" 
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FRACOS e 
,ANEMICOS 

'l'OMEM 

VINHO, 
CREOSOT"DO, 
de João da Silva 

· Silveira 
GRA!fD~ T0NICO 

·. Matriculas na~ Es
colas Norma.es 

1 
A . JE~i .1 .1 ·'· 

· do Trabalho, a aposentadoria 1>,r 1 
invalidez será concedida indepen
dentemen~ do tempo de serviço 
do a5$ocjaqo: a aposentadorir, 
ordin!l,ria passará a - ser copside
raqa pc velhice, caso particulf.r 
da inva'lidez itos 65 annos, den-· 
Úo do espírito da Constitµiçáo. 

9 $ecretario da Eciucação bai- e as pensçíes serão crescentes corµ 
, ~<>u uma resolução, determinan-· o nurµero de fiihos. 

CÍo. que· fica autorizada, no COl'·· ' 0 plano acima elaborado tra
rente anno, a matricula· no 1.0 rá fqrte melhora para as apq
anno do curso de fo:rmaçâo prc~ sentadorias de inva)idez e para 
fissional do professor, das escc- as peqgpes. Quantp ás aposenta
las normaes, dos candidatos que, doria& ordiqaria&, terão a sua 
tendo prestado os exames vest.i- importancia melhorada, mas a 
bulares instituídos pelos decretos idade limite para' sua concessão 
9 .103, de 13 de Abril de 1938 e ,sei:á I)l~is elevada que áctual-

. 9. 256, de 22 de Junho do mes~·- ,mente ficando entretanto den
mo anno, alcançaram o total de· 'tro d~s limite~ adoptacÍos' pelos 
l50 pontos ou a média 40 cm>-'principaes regimes de seguro so
tiu.aa materias 1::om o total de ·eia!· do mundo e dos fixados nas 

< 120 pontos. . éonvenções intemacionaes assig-
Os candidatos que, não tendQ· 'nadas 'pelo Brasil. Com essa ele

aJcançado em mna ou duas m,1-,. vacão do limite de idade pre-. 
ter)as as n:iéd\as estallelecidas m teride-se . attender melhor ao as
art 14, do acto de 2? ele Julho sociado invalido e á familia do 
qe 1939, deixaram, por esse mo- fallecido 

· tivo, cje realizar 3,s provas re,;,. • 
tantes, pocjerão complet,1-r os i.====.=====:::;:==============:::;1 

,_. Úames e gozar dos favores a.sr iegµ1:ádos no artigo ii,nteripr. 
· Serão validas, para os exames 

\ complementares de que tritta 2~

::.-te ii,rtigo, as instrucções expedi
das para os exames vestibul9,res 
jâ realizados, naquillo qµe lh0:s 
:fo1,em applicaveis. 

O acto determina ainda outl'as 
medidas para a execução dessr, 
~esolução, 

FALTA AGU~L\ 
em sua casa? 
E' ~ais do (]1.le proy;ivel 

que as c?,n;il~aç~s e.,tejam 
entupida~. 

Assim senao 
TEI;EPHON'Jjl PARA 2,4031 
o llYlitema "HYDROTECH
NICA" evita remoção ou subs
tituicão qe cannos,, estr;igos 
nas paredes e toda a incon
veniencia. por longas horas, 
da presença de encanadores. 
NÃO EMBARAÇA OS SER-

VIÇOS DOMESTICOS 
· E' rapicfo - Commodo -

barato 
Sociedade "HYDROTECHNI
CA" Limitada. - R. S. Ben
to, 45, 5,0 andar, sala 502. 

Teiephone 2-4031. 

Beneficios 
videncia 

de Pre~ 
Social 

seinmdo p)apo cje reforma do~ 
ben~te~os qa,s institqições cJe p:e · 
vicjenqia; sqqmettido ao Miµistra 

OURO 
P-a.ra o Banco do Brasil. 
Antes de vender seu QUl'I-Q 
é de seu proprio interesse 
-consultar os nos&os preçoõ. 
AVALIAÇOES GRATIS. 
Tambem compro .prata, deu-
tadure.s e ouro baixo. VcRde-
se ouro .para deqtista&. 
~- SA_O BENTO, ~9, 

and., sala 9 (prox. e,o -largo 
s. Bento). - SAO PAULO 

Limites 
Guyana 

com .. a 

Inglezfl 
Realizousse no :{tamaraty a 

troca de notas sobre a fixação 
definitiva dqs limites do Brasil 
com a Guyana IngJeza. 

Lida a nota soo.re 9; approva
ção do relatorio dos bommissa
rios especiaes nomeados para de
marcar- a li11ha divisorw., de ac
cordo com o tratado de Londres 
de 22 de AP.ril cte 1926, pela qual 
é acceita a linha traçada. 

TerminacJa essa leitur;. pelo 
secretario da embaixada ingleza, 
sr. Scott Fox, o representant.e 
brasileiro leu a nota brasileira, 
em termos identicos, sendo os 
àoeumentos firmados pelo em
bajxa(:!or Geoffrey Knox e Os
waldo Aranha, que se congratu
laram. 

APRESENTA, AGORA. 
~·o INVENCIVEL'i. 

L 1<_; H I O N A R I O báo Paulo, 24 de Mar~o de 191{1 

di46Qi !501 i 44 ; •• 7kt CAh±Mw " 

PRECISANDO 
DEPURAR 

0 SANGUE 
TOME !1() 

ELIXIR 
ºª 

BRASIL Na meSllla localidade sabe-se 
que cahiu l.lnllt barreira sobre it 

res!Eiencia de uma familia de 9 

NOGUEIRA 

Registro de Pro
fessores 

O Ministerjo do Tra,,bajhd 
transmittiu s10 cja Ecjµc,ação os 
cjatjos estatjstjcos rel.Jl,tivos ao 
salarjo mínimo qos professores do 
Distrjcto Federal, Acre e Estac:los, 
afim de ser fjxada a repmnera
çi'io condigna deyida aqs profes
sores, de accordo com p dedreto 
2.028. 

Aipd,a sob1,e ·a execução desse 
tjecreto enviou o seguinte officio: 

"Devendo ter inicio a 30 de 
Abril proximo, conforme pres
creve o art. 17 do decreto-lei n.0 

2. 028, de 22, publicado a 29 de 
Fevereiro de 1940, o registro pro
fissional dos professores e auxi
liares da administração esco1ar, 
e cumprindo a este Ministerio, 
até aquella data, expedir ins
trucções para insta!lação dos 
serviços necessarios á sua execú
ção, nenhuma providencia nesse 
sentido poderá entretanto ser to
mada, emquanto forem determi
nados quaes as r~partições e au
toridades competentes para expe
dição dos certificados de habili-· 
tação para o exercicio do magisc 
terio de que trata o art. 1.0 , pa
ragrapho 1, alinea "a,, da lei 
citacla. 

$endo o assumpto da l'!lçada 
deste Minister\o, nos termos da 
djspo'slçãÓ citada, porquanto lhe 
pertence exclusivamente a com
petimcia, não sómente pelo que 
toca á jurjsdioção federal, mas 
aind~ coiµ rtl)açãq á i,ua legiti~ 
ma interferencia junto aos go
verp.os estacjl,laes e ml,lnicipaes, 
para a df;)terminaçíio da auto\·i
datje a qqe al1ude aquel]a dispo
sição, tenho a hgnrà de solici
tar V. Exa, se sirva de declarí\r 
a e&te inisterio, com a \)revida-· 
de possível, quaes os orgãos a 
que incumbe a expedição do re, 
ferjtjo certificado.,. 

pessoas, sendo salva apenas uma. 
Industria e Commercjo, cqjo c:11- Os prejuízos são consideraveis. 
rector é o presidente da com-

Uma esquadr-ilha composta 1)01 
12 a viões germanicos sobrevoa
ram a base naval britannica de 
Scapa Flow, tendo lan~ 
bombas. São deseMOntradà& as 
noticias sobre o effeito do Íom".! 
bardeio. Pretendem os allemães 
terem sido damnificados 3 bel• 

mi!máo Perma11ente de Exposi, 
ções e Feiras, já tomou tod1c1s as 
provipencias -preliminare.s, offe
recendo 13uggestões que merece
ra!}l a approvação do ConseJµo 
Federal de Qorrnnercio Exterior. 

. foi proposto para commissario 
~era! o chefe do Escriptorio de 
Propaganda e Expansão Com
mercial cjo Era.si! em Milão, s1·. 
Luiz Sparano, 

TANAGRAN 
Optimp fo_,!_ificante e regu
lador feminino. TANAGRA.N 
mercé de seus hormonios, 
rejuvenesce a mulher. 
TANAGRAN é um excellente 
to nico feminino. Eqi. todit, 
as drogarias. . Preço 10$00[1. 

Enchentes- no Espi· 
rito Santo 

6 ,No ti ci'a a 
elo Brasil 

1. ~IS'l;'ORIA NPticia-se lonaves. 
que O l\!!injstro da Educacão }Jma pelo menos o foi, ·pois a; 

determinou que ficasse . auto.µo- isso Sjl !J:(3fere O C:Ollilllµ~ici.dg , 
mo, no curso secundario, o ensi- ing'lea. 
nq qa ltistoria do Brasil, e não · 
mitis subo~dinadó ªº ensino de Novo Plano de Paz 1 
Historia da Çiv\l~açãç,, 1 - · 

2. DESMONTf; - A Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro vae 

iniciar o desmonte do l\Iorro de 
Santo Antonio, pretendendo co
brir as despesas, de 2o'o mil con
tos, com a venda da area livre, 
no valor calculado de 360 mil 

Logo após· a conferencia dos 
srs. Hitler e· l\'Iussolini com~ 

"çou a circular o boato de '.}Ue 

o ch(3fe do governo allemiio 
teria apres-entado um nqvo 
plano de paz. 

Este~ plano h0~ear-se-1a · ll(>S 

seguintes pontos; 
contos. 

Serão poupadas como monu- l.º De!,armamento geral e/ s1-, 
mentos historicos O Convento de m1.1ltaneo das forças de terra, 
Santo Antonio e os Arcos, m,w e ar; 

Com b d t h 3 Y ANl{EES - Noticia-se que 
a.s a un an es c uvas ca- • 

hidas ultimamente têm-se veri- , uma _leva de . a~ricultores 

2.0 :i,'qrmação de uma peqqen~ 
Polonia, inqepen,cje11te, nll, parte 
cçntral do· antigo Estaçlo, e~ 
torno de Varspvia; 

ficado varias enchentes nos Es- 1 norte-amen:anos esta 11:1teressa
'.ados do nordeste, tendo-se rom- 1 da em se fixar no Brasil. 
pidos degraus de barreiras dos 
açude~. 

As ultimas noticias do E!ipirito 
Santo, dizem que em consequen
cia das- ultimas chuvas transbor
dou o rio Sant'Anna. 

No Jogar denomipado Figuei
ra, 35 casas foram levadas peja 
enxurrada e outras 12 fic,ar'am 
destrµ\das em Itaguassú. No alto 
,Jatiborá, distrtcto de · Figueira, 
encontraram-se 12 corpos de 
afogactos na enchente, e hontem, 
ll,O que accrescentam OS informes, 
no municipio de •Affonso Cl.au
p,io a inundação teve aspectos 
mais emoçionante, sendo retira
dos da$ aguas 70 mortos. 

4 VAGÕES Acabam de 
• chegar dos Estados Unidos 

100 vagões encommendados pela 
Central do Brasil. 

5 REPOUSO ..:_ O presidente 
· • da Republica, após a termi
nação das manobras da 3.ª Re
gião, foi passar a semana em 
repouso, eJU São Borja.. 

6 ANIMAES - Inaugurou-se 
• dia 16, a exposição de ani

maes e derivados na Exposição 
permanente de Petropolis. Dia 
20, inaugurou-se a ei.posição de 
algodão e cereaes. 

3.0 Os tchecos - slovacos e 
hungaros formariam um Estado. 
tripliçe, ii.!liado ao E¼ich; ~ 

4.0 A industria permanecerll!! 
para sempre incorporàda ao 
Reich. · 

5.0 A Allemanha recuperaria 
as colonias, dentro de 25 annos;_ 

6,° Formação da Confed4:1ra" 
ção P!l.nµl:Ji?.na, com a iµterven" 
ção da Ita'lia e do Reich; 

7 .O ap.utenção do "stªt1,1 guo 'li 
cjqs paizes ba)ticos; 

s.q Allsoll.l~it lil:Jerdade ge re• 
!igião; 

9,Q Lil_lergacje à e commercio, 
depois da guerra ; 

Noticias l\Jiilitares E X T E R I O R 
10.0 Tratamento especial pa .. 

ra o oommercfo italiano de Dji.,, 
bouti e livre transito pelo cana! 
de Suez, a partir çie 1945; 

11.0 Novo estatuto para o::; 
italianos residentes na Tuni.iilc!, 

:f!!rwerr11,ram-se s.,bbado 'atra
z11,do, as manobrns da 3.ª Regiãq 
Militar, 

Domingo reaHzou-se uma ses
são de critica da ultima etapa 
das manobras, tendo falado va
ries generaes e o chefe da Mis
são f'r{l,ncezjl.. 

Dia 18 iniciou-se o regresso das 
tiniqaqes ás sl.las i;êcles. · 
* Realizou-se na Escola de 
Estitdo Maior a reabertura dos 
curs.os, tendo falado o comman
daqte, Cel. R,ena~ Baptista 
NevM. 
* O Oel. Odylio Deny, que 
deixou o êommando do 1.0 B .. C., 
Wrni!,rltl]ladÔ em P.etropo'lis, assu
tnill, seg4nd!l,-fe:ira,, p coµ1llla11cjq 
do Batalhão de G~rdas, tendo 
sido o commando transmittido 
pelo tenente - coronel Joaquim 
Çari:jpso \'.i& . Silva. 
* Nqtiçia,~e ql.le a viagem de 
instrucção que os guardas-mari
nha de 1939 vão realizar este an
no no '' Almirante Saldanha", 
cujas obras estão a terminar, se
rá circumscripta ás . Americas. 

O navio - escola !' Almirante 
Saldanha" deverá deixar o por
to em meados de Abril, levando 
a seu · bordo 60 guardas-marinha. 
Tocará em Santos, Montevideu, 
Buenos Aires, penetrará no es
treito de Magalhães, e uma vez 
no Pacifico tocará em portos 
chilenPs, seguindo após para os 
Estados Unidos, onde passará 
pe.io canal do Panamá, voltando 
de novo. ao Atla,nt-ico. Na viagem 
qe regre8$o o ·~ Alwirante Sal
q~nha" · tocii,+á em tQd<>s os por-

Quéda de gabinete Appro:x:imaçâo 

Depois da sessão secreta da 
italo-russa 

Camara Franceza, qlje teve · ini- Crescem os rumores duma ap
eio :í.s 15 .. horas do qia 19, 0 ga- 1 proximação italo-1,ussa. Tal apc 
binete francez, chefiado pelo. Sr. proximação teria sido mesmo 
~clQl!ard Ditla,;!je1', ap,ei;entou ao I um dos pontos tratad0$ na con~ 
P1·eside11te da Republica, o seu ferencia de Passo de Brenner. O 
pedido de demissão, tendo este sr. HitÍer deseja com muit0 in
sido acceito, pelo Sr. Albert Le- teresse que entre a Italia e a 
brum. Russia nad.ii -possa surgir, que 

A noticia da renuncia do Ga, ve\)ha enfraemecer o bloco tota
b!nete :Paladier, só foi qada a litario. 
publico, no dia 20 pela manhã. 

Entrevista Musso
lini'!Hitler *··· ... . 

-Um qos factps mais sens:i,c10, i 
nae:, de~t9, sem.ana {oi, sem d1J- / 
vida, a entrevista dos chefes de : 
governo italiano e allemão. 

Este encontro inesperado, rea, 
lizou,se dia 18 na frphteira italo
allemã. (Passo de Bren11er) .. 

I,!• 

o sr. Mussqlini fez-se acoµipa
nh!Jir · do Cpp.de ga\eazzo Çiapo 
e o "fµehrer" do ministro do 
Exterior, ·von !Ubbentr<>p. 

OBJECTOS 
DE ARTE 

COMPRAM-SE 
MOVEIS, PIANOS, QUA
DROS, TAPETES ·PRA
TARIAS, JOI;\§, CRYq, 
TAES, BRONZ,ll;f;l, l,OC
ÇAS, MACHI.N.A,ê Dll; 
COSTURAS, . D:E, E~C:Rlll
VER. PAGA-SE :\3E:\14. -
ATTENDE-SE . C ~ .A, l\ii\
DOS PELO TELEPHONE 
4,0878. RUA . AV~QRA. 
842 - Antigo l,;36. 

Entretanto. logo no rlia ,,,.,, 
guinte á divulgaçij.o da 11oti~ 
eia todas as capitaes ell,ropáa11 

iütére;;sadas desmP11tira1µ ;ires, 
surosam-ente o boato, · 

Gabinete de Guerra 
Jlmlquanto s.e succedem 

co11{erencias e as propostas,· a 
opinião publica britannica :mos
tra-se fundamente· apprehensi
va, ,com os resultados que ~ po
lit\ca do g:overno inglez faz pre-. 
ver p,1ra a n;;1ção. 

Fazendo,&e ~co dessa~ am,re
hensõ.es, assim se expressa Q 

l 
·"nail Mail" depois de salien
tar as vantagens dum gabill\'I• 
te de guerra: 

"Çb,qgamo$ ao ponto. critico 
!ia guerra. ;\ Finlancliª foj ven
cida. Hitler e Mussolini entrevis• 
tarnm~se para estudar planos d~ 
grande enverga,dur?,. Toda a Ett• 

ropa ferve e~ rumores de e.sP,e,, 
oul;içõ.es. O.$ J)PVQS da Ipgla-, 
terra • e da Flrança perderam ~ 

!;egurança e ~stão confusa,s. A~ 
Não são conµf!çidos os assum- Frente. de g·_ uérra ~emqcracias nQt,!l.Hll\ gµe ~ ~ 

pt<>s tratad95 µa re1µüão. A& no- . .. ' diplomacia ~inwho,u em t\>,tre,,. 
ticias a respeito são !lS mais d\s- 1 ·Em te h t 
paratadai;, r;i:;plic,1-ção omciíJ.l, te- 1 rra, nen um Cllcpn ro no suqa~terf\~- Q ~:r- O,Ra~b,er~ 
mo;; sómente cje fonte al\eltlã, que de certa inonta. Tucio C\)lllO na§ 
não esclan~ce comtl\'lº os a~sum, : demais sei:µaJ;J,as. (Ç~clq~ ~ 'V' ~-J·> 
ptos tja entrevista. E' o, seguina 1 :: ... = .. = .. =. = .. =.== ... =.==.::_:;:.======::;:::;::;;:::;:::;::::;:::;::::::;:;:;:;;;:;:;::;:;:;;;::;;:;:;:::;;:;:;;;i:;:, 

, \;q'.' de_> i;i~rte ~o w.i.:. O Estado 
1 Mal<>r. Ç\!c\ A,:rm~q\l- estuda outros 
de,talh\l!i qa vja~entt 

:ãoº= commµnicado,;o!fic;al alle-i Indicador -·-cofflmerclal 
"Embora não tenha ,!lido pos- ! :.....,...;;..,;,,.;;...;..· ___ ,.-,.....,;·--"""'"!'!!!''!'!!_ !!'!! .. """!~-~-!li. !l'!'l'!~~!!'!'!!e-!'l'!""'l'l'l~ 

sivel o.b~r po~enores sobre a,.~;-f AC· . r-,ES.SORJOS 
confe~çias teytocitaHanas, hoje 1 . . . '""' . • . . . 1ue::a:~tETAS 

1 VALVfflJAS ONDÃS CURTAS E LONGAS. 
· UM RADIO DE LONGO ALCANCE .. 
. ÂO ALCANCE DE, TO:0O~ . 

. ·.:... 

• 
P~çain dem~nstr~ções sem çe>mp:romisso ª 

4MERICO NICOLAT 

~ :Jtamos de A'Zev-edo n.• ts - 1 u andar 

felep~1_1eJ • ; i i g 3 
-· -·- .---·-· -í 

Exposiçãó de Ilowa 
de 1942 

rea,lizadas no Passp de Brenne., l n_,a_ r. ª· ª·· uto:tnQV~i& 
potjea?€ a+firµ1ar q\.le as discus, , .t'' 
sões !lemons~raram a f4'mez.i, da i 
base coromum da cooperação , o :D.rELHOR SO~TIMFJN':I'9 
ita~a,,allemã. . As es_peranças das l 
potencias occidet1t~:;; d/ que a 1 
All\lma,.11t)?, e a !ta.li;;! possam ser 
separadas de sua b~ commum, 
dev.e.m ser consideradas vãs em 
face destes fi.ctos. Pode-se . sa-

I~portação D,ire;cU!. 

ISN ARD & CIA. 

AVIÀMENTQS 

O Conselho Federal de Com
mercio Exterior resolveu que o 
~rasil deverá comparecer á Ex~ 
posição Univ.ersal de Roma, em 
1943, acquiescendo ao convite 
feito pelo governo italiano, re
soJuçãa essa appravada pelo pre- liei:itar que nas c~nv~ções de 
sidente da Repulllica. o ministro ho,Je todos os ~1s importantes 

para alfaiates 

'l'Q:PO.S. OS PREÇ'='S 
TOI),A~ ~§ ~A~q,'\!!J 

ISNARD & CIA. 

URlNS. 
SOR'r'i~E'N"ro' VARh.D~;í 
' . , 'j,~:po,rta,ção. J?ir~iêiii,'. . . 

CASA.ALBERTO 
L,AR\}0 ·i;;. E.EI\j'TO ·N. 0 ,m 

r

Waldemar Falcão acaba de diri- problemas do dia foram dlscuti-
gir uma exposição de motivos ao l dos dentro de um espírito de S T O C K C O ~ P L ~ '+'. O 
chefe do governo, submettendo frànqueza jamais igualado.,, l Ccmsu,.ltem Q, .i\urorã., _:: P~i~i -::; Pii-lt~ 
ã, sua apreciação as mectiâas ~pois de ~ hQras, os eh!· CASA ALBERTO " Na,çtçma;es e:'.E,xt~ei~· · · 
propostas para aquelle fµn. fes de governo regressaram as · · · · · · ÇAS.A -4\.LU.E;JlT() . 

o DePB,lll;a~nto Nac!Qnal de auas respea&ivas c~es. . LARGO s. BEN.'I'() lif,.0 ~ LARG0 s. :SE.NTO N,9 .» 
,... ~.. . : ' ~ - .,.- ........._....-,,......: ·-·---:-... ~.. ~-·--. ::--·--~ -~~-- .· ····-··~--- ·. ---~.------~-- .-:->~~-~- ·, . .._.· 

. ' 
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Federação 

R,ealizou-se domingo ultimo 
a re1&nião da Federação Maria- • 
11e. B'elúininà com a presença 
de t()das as Presidentes das 

HomeliB·Neffl ao Assis. t.ent-e Ge:z,a§ .cesana e a Federação ':MàJ\ia-
:::, na Feminina que nos levam a 

~ á Junta Atcltidlocesana rend€r esta !iom'énagem a-0 11. 
da Acção Calhallca lustrissimo e Re\!1üó. Si· .. éo-

Pias Uniões e de numero,sas nego Dr, Antonio de Castro 
Filhas de Maria. · lica os Drs. Plínio Corrêa de Paulo, com a creação de noYos Meyer bem como a. esses tres 

Na referida reunião, confor- Olivelt·a, José Gonzaga Al'ru-1 orgãos orientadores do atios- representantes d-e escôl 110 
in-e foi noticiado, foi prestada da e José Benedicto Pacheco I tolado leigo, o triumpho da apostolado leigo. 
uma hotnenagem de apoio (, i Salles -: todos nomes de des- causa de Nosso Senhor será Falam tambetn aqui as re
cbedlencia e.o Revmo. conego ! taque nos meios catholicos e certo se o espirita de dlsei- lações de amizatle. o Conego 
Dr. Antonio de Castro Mayer, j inrcllectuaes de São Paulo. plina reinar entre os comman- Meyer é grande amigo da l<'e
d.d. Assistente G-era1 da Acç:io I P.icmdo ei;ta a primeira reu- dados. deração. Censor official do nor
Catholica, e á Junta Archid'.o-: 11i,•o que realizamos, logo de- Revtno. Sr. Conego Dt'. An- so Boletim, não raro, para at
cesana, recentemente norneucln ! iloh rless-e acontecimento de tonio Meyer. tender aos pedidos de ultima 
pelo lllxmo. e Revmo. Sr. Ar- i llH1.:.;-na importanc!Q para a vi- Senhores Membros da Jun- hora da Directorla. entreg,a-s;'l I 
ceblsl,)o Metropolitano. 1 da ú1 Archidlocese, a Federa- ta Archidioc-esana da Acção ao trabalho de collaboraçã0 e . 

Na referida reunião as Fi- i t;i\o Mariana Feminina - par- Cathollca. revisão, dando sempre de bõa 
lhas ele Me.ria da Capital, tra- ltl activa da Confederação Ctt· Qulzemos proporcionar-vos vontade O maximo de seu -es, 
tluzinclo O fervor e enthusias- tholica - julgou-se no d-eve1· hoje um primeiro contacto com forço, i\Iais em actos do due 
1120 com que, alimentadas por de, publicamente, manifestar-. as Filhas de Maria ~ raízes em palavras tem traduzld,, seu 
uma solida pidad-e se dispõe.m Vos, R-evmo. Sr. Assistente Ge-1 humildes que se. emmara\llnm Interesse pela vida da Fetler.i-
_________ , _____ ral e Digníssimo Me111br0s da I no subsolo buscando a seiva ç_ão. 

Junta de Acção Catholic:n, seu I para as plantas que florescem Velhas tamhem são as n:is-
: apoio como a autoridacks que no campo onde ides trabalha.r 
1 merecem todo seu acatamento cilrectament-e. Esta selva é a sas relaçõ-es com O Direotot· do 

LEGIONARIO, presidentp. 110-
e obediencia. piedade e a oração. meado pela Junta Archidiv~e-

Pretend-e, dessa forma, a Fe- Sem a seiva as plantas não 
deração Feminina. abrir, am· se abririam em flores e não re- sana de Acção üa-tli.olica. As 

· Fil-has de Maria fizerah1-se two-,llamente, em alas, as fileiras tribuiriam fi'uctos á tena. Sem 
paga.ndistàs d.o LEGIONARIO, i de seu exercito branco e azul. a oração não ha acção efficaz. 

' ·· trabalhando ha quasi úm an
/ afim de que facil .seja quer ao As ,Pias Uniões constituem, no na diffusão desse seman,ario 

Revmo. Sr. Assist-ente Gerai s-e1ü duvhla, as r-aizes da Acção 
catholico. E para ella o LEGIOda Acção Catholica, quer aos Catholica. Elias são os gran-

Membros. da Junta Archidioce- dos seminarlos, onde deve sa- NAR.lO de ha muit-o abriu._ sªª'~ 
sana - o desenvolvimento de hir o Apostolado Leigo, porque o9lumn-as. 
seu pi·ogranuna de Acção qu8, o verdadeiro apostolo, o apos- Da seg-urança no s-ett h1odo 
por certo, não será outro se- tolo de alma e corpo é o que de peniiar co11corâa11te inte
não -0 de congregar todos os realiza entre a oração e o tra- gralmente com a Santa Igreja 
verclad-eiros catholicos e unil- balho essa mesma admiravei e dó equllibrio entre seu pen
es cada vez mais em Nosso união substancial que faz cotn . salnento e sua acção ti€corre 
Senhor Jesus Christo - E.,se que a alma esteja em todo o a confiança que inspira a to- E X r E I o R 

R tl'abalhar pela Acção catho- que é o caminho, a Verdade e corpo, na plenitude de suo, es- dos a Junta Archidiocesana de 
lica, prestaro.m aos homenagen- a Vida. sencia. Acção Catholica, recenteme•.1te 
elos um preito de admira0iio, Fl se isto exigir de nós a im, /1. Pio. Un\f..o é escola de ple- nomeada. 

(Conclusão da 6.ª pagina) salvamento de 71 mineiros soter.· 

que os sensibilisou profunch- molaçfto de- pequeninas con- dade e orac;ão, -em qne a grande Ao Revmo. Conego Dr. Au
mente. vicçõe~. muito pcssoaes, d2 mo- mestra é Maria Santigsima. Fl tonio de Castro Meyer, -e aos 

lain poderá por um fim a essas rados em Saint C.Lairs Ville, 110a 
incertezas. Estados Unidos. 

O "premier" deve recuperar 
o prestigio perdido pela Grã
Bretanha. Talvez não nos amea
ça uma offensiVa bellica, mas 
sim Ulna offensiva de paz", 

Exprimindo os sentimentos dos muito particulares de pen- a orac;ilo é o, arma do aposto• memhí·os da Junta Ar<!hidloce
das Filhas de Maria, falou a sar, sejamos generosas e lem- lado. Primeiro oração e ~Jie- sana de Acção Cathollca, cuja 
Exma. Presidente da Federa- hrcmo-nos d() que no campo j clade, depois acção. autoridade reconhecemos de 
ção, srta. Brn-estina Giord-ano. da li>:reja maior é semprn o , l<J' o exercito da Federa<;ão modo cabal, rendamos neste 
que pronunciot1 a saudação se- sacrifício ê a responsabilidade ' Mariana Feminina, si'io as fl. momento nosso preito de jus
guinte: dos gov-ernúntes do que dos l leiras da pied>ade. aqui i·epr'.;)- ta homenagem, pedindo-lhes 

Illustrissimo e Revmo. Sr. governados. 1,;• sabido que i senta<las pelas presidentes tlas que, e.cceitando nossos caloro-1. 
Conego D1·. Antonio de Castro quanto tnais com1ilexo é um\ Pias Un!ôes que se apresentam isos atip!ausos, nossas vih1·an, . 
?-.Tayr.r, digni,ssimo A°'sistente mechanism_o, . tanto nwis ~ie- i hoj. e a vós como commai1elàclos \1 t~s palmas, as levem ao cora
Geral da Arção Cntholica. ressario :,e to1'lla, para o liom ! a seus commandantes. çao do nosso amado Arcebl~po 

l\Totic1as 
0.0 ]VI u ndo 

Illustrissimo e Revmo. Se- f'.n~ccionamcnto geral, a éxae- ! , . l\:0.~ n~~- são a~·ellas rela,cõe~ I co1~-~ p1:ova da acc~itaçüo e~- , 1. PAZ - Ao receber a noticia 
nhor Padre Dr. Eduat·do Ro- t1dao ele r,1rl:t unn das oer-:as., ,rn,imchic .• s entie o Ai>~hten- tln,s1astica que ent1e Reus f1-1 da conclusão da paz russo
berto. Um. 11a:·:itu~o mal aj:1stado, te ,Geral_, c~a. Acçiio_ C'a:l:olica, ! lhos ef.pir_it~:0.es têm as acer- finlande~a, a -~scr.ipt<>ra Selma 

Ilhtstrissimos, Senhor·2s torna 11!1perfe.to o trabarho de· os J\Iemb,o~ da Junt.1 AH!1id!o- tadas decisoes d·e S. Excta. Lagerlof:, que Ja recebeu o pre-

ll. POLITICA - o governo 
norte-americano. prohibiu 

aos funécionarios publlcos de in• 
tervil· em quàlquar actividade 
política. 

12. E~BAIXADOR _ o em
baixador do Bi'asil junto 

a Santa Sé, Sr. Deso 'Velloso, foi 
recebido por s. s. Pio XIl. 

13. CARVÃO - Noticia-se que 
a Italia importará. carvão 

buli.;ara. 
Memb!'Os da .Tunta Archidi,)C8· (inalquer m:·ciJ:na; nm só inc;- ! 1 . !lliO Nobel, soffreu um derrame 
sane. da Aci;ão Catholica. trnúrnnto tles:,'.·ii1ado .. q\Í~hrn- 1 · · FE:f\JfüON ATO CATHOLICO PARA cerebral, de que veiu a fall€cer. 14. VISITA ..... ó m.rector 'da 

Minhas Irmãs em i\!aria. r, doe-() har1110,1ia. de um con- j:fú-ÇA .. S UNIVERSITAIHAS Repartição Ihternacienal do 
Um acto recente do Exmo e jnncto m·che~tral: nma sú dis- 2. NAVIO - O navio auemão I Trabalho dos Estados Unidos, sr, · OpUma bstr:lk.çüo em locf:1 ar;r:12ive~ e sob c1írPc- , 1 Revmo. S1·. Arcebispo Metro- sonantr ron:pi> a do<:ura tle um - · 'Unhenfelds" apresado p€- John Winnaut virá á America do 

polit.ano acaba de\ organizar côro ror•.·phoaico. ção catholíca. Informações no prop1•io pe11sionato. ios itlglezes, passou pot· G!bral- Sul, em visita aos pa!zes da 
uma .Junta Archidiocesana ele W vor conhecer ela :·a mente Avenida Hygien~po1is, 733 Tel~fÚOne 5~2392 ta:. · · · costa do AtlanticG. · 
Acção Catholice., nomeando pa- taes cousnr,, que qu-eremos ma-
l'a Assistente G-era1 da mesma nifeRta.r-voR, senhores homem\- 'PEDE-SE REFERENCIAS 
o Revmo._ Conego Dr. Antonio geados, todo o desejo qu<i te
de Castro Mayer, i\Iembro do ll!OS de. cump1·indo rigorosa- r 1 
Cabido Metropolitano, iilustre mente no;,sos deve1·es de Fi- jf ~f.ij 
professor de Theologia Dogma- lhas de i\Iar:a, ser peça. bem I ti tl('i 
tica e Historia da Philosophia ajustada no complexo mecha- 1 
do Seminarlo Centrá! do Ypi- 1,ismo da Confederação Catho- 1 
ranga, examinador pro-synodal, Jico,, VÓZ docen1Clnte afinada !10 ! p a $ C h Q a 
cen·sor offical da Curia 7\·I-etro- grande conc-2rlo d·as associações l Sendo hoje o 6 rande dia d·a DIA DO CONGltEGADO 

3 COMMEROIO - A Belgica . 
e a Hollancla estudam novos 

tratados commercia~ 

4. DESCOMPOSTURAS -
tepols da visita que o Sr. 

von Ribbentrop fez á Roma, os 
jori1aes italianos deixaram de ata
car o governo soviético, 

politana, Assistente Ecclesias- catholicas ~m que são canta- 1 Paschoa, a Federação quer 1,,!'l1- l MARIANO 
tico do ·LEGIONARIO, e sobre- das as glorias do Senhor. E a , br3 r todos 08 sodalicios mai'ia. 5 EltUPÇÃO O vulcão 
tudo, sacerdote piedoso que sa- maior gloria que pode ser da-'! nos dum aviso. transmittido ha No 2.o Domingo de Maio ier~. • Etna entrou em actividade. 
be alliar á ma.usiclão e humil- , cfa a Deus no momenlo pró- 1 algum tempo, por esta folha commemorado em todo mundo, o 
clade aquella energia -ensinada 1· sente é a ver<kldeira rechrh- E' desejo do Revmo. Pe. L>i- dia do Congregado Mariano. 6. REFORMA -: Haverá no 
pelo Divino Mestre. tianização da sociedade. recto,· da Federação que sejam Neste dia, faz-se mistér, por governo finlandez, uma radi-

São Membros da Junta Ar- Nesse movimento que ;;e de- organizadas numerosas j)ascho:J,:, ordem da Federação que todas as cal reforma do ministerio. 
chidiocesana da Acção Catho- linei-:J, na Architliocese rh, São em todo O Estado de São Paub. Congregações do Estado promo

·: A organiz4 çii.o de paschoas, '" 111 vam Communhão Geral dos Ma
que .p:trticip~m todas a.s clu;,s~~-; riano~. 
sociacs é por ce,·to um gra:ci<1.· Outras solemnidades podem ser, 
apostolado, que Nosso Senh,ir marcadas para este dia, de ac
confia :ios Congre;:·a<los. Nen,i.1• c'Ordo com o programa estabele
cne. Congn•gação deixe, pois, c'.e cido livremente p1;;!as congrega
P•'(lmover ao menos uma Pu~-- ÇÕe$, 

choa. Em todos os sodalicios marla-
l<J para que este apostolado s.: nos deverá tambem ser feita, uma 

ja de facto 0fficiente. l<'mbra, c.oll1:cta, em beneficio tlC, Secre
tariàcto Gemi das Congregações 
Marianas, em Roma. O producto 
dessa collecta deve ser enviado 

"l:10s aos ·1narianos, qne não hB.s. 
,.J. o esforçb n1ateria.l. E' ne~i?.·:
s:ario. desde logo, grande numc

7. ESPIÕES - Foram . con
demnados na Hollanda, dois 

espiões germanic03, 

8. "GUINE"' - o- io por
tuguez "Guiné" chegou na 

bahia do Tejo escoltado por uma 
bellonave franceza.. 

15. DEGELO - Com º dêgela 
do Danubio, torna-se pos· 

sivel a vinda para a Allemanlia' 
do petroleo russo e rumeno. 

16. SCAPA FLOW - Discur• 
sando ante a Camara .dos 

Communs, o Sr. Chamb€r'lain ne
gou o exito do "raid" allemão.· 

Congregação .· Ma-
" . . .: ' 

1·1ana d~ Sta. Cecilí~ 

SECÇÃO ESPO/:t'TIVA 

Será reiniciado no ·proxhno 
mez de Abril o Campéónato In-
terno de Ping-Pong, que foi in• 

terrompido pelas ferias escola-
res, pois muitos congregados 
inscriptos -estiveram f6ra ie 
São Paulo nessa occasião. 

Todos os congregados que 
desejarem participar cles>Se 

to de preces e de boas obras ao R.eVmo. Pe. Ireneu Cttrsino 

9 • SECRETA - 11. C.amàra 
Franceza reuniu-se em sessão 

secreta para tratar da politica ex
terna da França, 

éam1monató, · devem renovar as 
PERDIDOS ~ Abandona- suas inscri))ções até 31 do 10. 
ram.-se as esperanças do correnta, 

t::;:::========·-===-··-·;: ==============:::================:-=i========= 
s,-m· as quacs todo esforço 
ria inutil e não meritorio. 

s, de Moura S. J., Igreja de São 
1 Gonçalo, s. Paula,. 

ADVOGADOSº 
Dr. Plinio Cotrêa de 

-Oliveira 
Rué. Quinti>no Bocay-uva N. 0 54 

8.0 - &tm 328 - Te!. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua. Qumti,no Booayuva N. 0 51 
- Sala 311l - 'l'el. 2-0035 

lndi 
Jóaquirn P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Constant, 23 1 
4.ó and. - Sala 38 . Te!. 2~H; 

• S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr. Vicente Melillo Rua Benjamin Const,a,nt, 23 -

Prà'ça. da S'é N:O 3 _ 2.• andar 4-0 andar • Sala 38 - Tel. 2-1986 
Salà. 18 ,. ...... . 

br. Paulo Moretzsohn de Dr. Francisco P. Reirnão 
Castro Hellmeister 

Ru?, da, Qúitan.da. N. 0 _ 139_ -:-. 2._º \ Rua São Bento,_ ~24 - _1. 0 ar.d. 
tmda,i;: • 'l'el. ~-em - S. PÀULO - SaJa 3 - 'rei. 2-1543 - s. PAULO 

-- ·--

r 
DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso ele doutorado da Fa 
culd-ade de Phartnacia e ódon
tologia de São Pauro - Ciru:-gião 
Dentista diplomado em t914 -'-
Ex-dehtista do Lyceu Coração ct~ 

Jesus - Éspecialidades: Pivots. 
Corôas, Pontes, benta.dura., 
anatomica.s e sem abobada pa
latina - Cons4-itas: Das 8 ás 
12 e das 14 ás 19 h-ol'as - Cons. : 

r fl a 

SIO 1 
c1i-!:~~l~~e!;~~;h~o:.~!10- I fIOMEOP A THIA 
gista - PeJ.a. Escola de Phar- ====·=========== 
macia e Odontologl-a d-e Sãc; 
Paulo - Clinicá Dentária em Dr. Rezende Filho 
geral - Raios X - Diathe.rmia 
- I·nfm-Ve.rmelho - Coagu!,a;ção 
- Trans-illumi.nação - Vi-tali-
dade pulpar, etc. - Trabalho• 
por cartão, hora ou orçamentos 
Rua. Martim F1ra.ncisco, 97 -

Tel. 5-5476 - S. PAULO 

Lí':It E PROPAGAR O 

Cons.: Rua, Senador Feijó N.º 
!õ05 - 7. 0 andar ~ TeJ. 2-0893 
Das 15 ás 18 ho.ras - Res. : R·ua 
Castro Alves N. 0 597 - Te!. 7-8167 

ENGENI-lEIROS 

Engenheiro Arcllltecto 

Rua Direita, G-1 - -2. 0 andar -- i l!il!lf:@®!IHfl illAA z t ·.-'MIM 
Sal,a. 7-7A - Res.: AI. Bat·ão d' E' DEVER DJi: TODO~ 

fiF,~ç!.f!ba,_ 499 - s. P~~-;._r~ . os e -~-:ç H o LI e os 

Architectura religiosa, 
l'esi.dep.cias collectivas 
Libero Badaró N. 0 

S. PAULQ 

coHegics, 
- R.ua 
641 

MEDICOS 
G Y N E C O L O G J A ,, 

Dr. Barbosa de Barrós 
Cirurgia - molest1as de senho
ra-s - · Cons. : Rua. Senador Fel• 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Predio Ita.• 
querê - '.fel. 2-2741 - Res.: 
Te!. 7-1268 - Consulta.s das 10• 
11 e das 14 ás 17 -- Sabbados 

das 10 ás 11 hora:. ' 

---------.·----· 
CLINICA GERAL 

Dr. Celestino BourrouJ 
Residencia: Largo São Páuh 
N, 0 8 - Tel. 2-2622 - COD3 •• 
Rua 7 de Abril 235 .. - Daa IS 

ás 5 ~~, 

\ 



1'1ota 1nternacional 

Uma agitação crescente 
Den-e:v Sales ~~d*€iP,l~-~ .. •!?~e.+.r&?¼!~M&@«n°i=D 

O enéóiílro entre Hitler e Muss:óHni foi motivo dos mais 
C!esencontr.ados boatos do começo da sema.na passa.d~ 

Surgiram logo depois nos jornaes os 11 pontos da paz 
qn-e teria sido poposta pelo fuehrer, desmentidos em aegttida, 

~~===::e=':':""':':"':ê"-c::~::.:-·--.- . . . - -~~ • JI ~ lt j 
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Fez-SB a maior confusão possivel entre esse enc•Jntl'o 
e as con-versações mantidas pelo Sr. Summer Welles,· cujo'.! 
esforços em pró! da paz já estavam consid-erados inteira
mente fracassados. 

O san~ue ~os martyres é semettte ~e c~nstãos 
Afinal a opinião publica dos paizes alliados, sem tom;;r 

.em consideração a possibilidade de uma paz deshonrosa, 
mosti,a-se cada vez mais anciosa; ante os provaveis resul• 
tados da conferencia de Brenner. 

Terminada a acção sovietica na Finlandia, e prepara:lcl o 
terreno para que a guerra de nervos faça com que todos os 
wizes escandinavos se submettam, inteirament-e ao Reici.i, 
victorioso assim no norte da Europa chegou o momento de 
Hiüer voltar-se para outro sector. 

Parece que est-e é nos Balkans, e para sua solução deseja 
Hitler um accordo entre os Soviets e o Fascismo, de form.<t 
qcte possa dar um pouco a Stalin. outro tanto a Mmisolini, 
e ficar com a parte do leão. 

Os paizes alliados comprehend-eram o abysmo para, o 
qual estavam sendo conduzidos, e estão claramente alarma,1os. 

A politica de fazer guerra com sentimentalismos, soh 
pretextos d-e salvaguardar vidas, que desde o inicio das hos
tilidades a França e a Inglaterra adoptaJ·am, é agora franca
:mente re_pellida pela opinião publica. 

Explica-se que esta, na França, não t-enha logo reagido antes 
rorque o ambient-e de guerra fornece ao governo os meios de 
propaganda propria e electriza os patriotas a ponto de cega]- i 
os muitas vezes. 1 

Felizmente manifestou-s-e claramente a opposição a 1?'3Se , 

estado de cousas, com a queda do governo Daladier. Com 
esse ou outro homem, o certo é que o povo franc-ez, que sof
íre com a guerra, não a quer desfibrada e covarde como até 
agora. 

Não só na .wrança ha tal situação. Prevendo para si a 
mesma sort-e do gabinete francez, Chamberlain, mais sal)ido, 
não duvidou em mudar apparentemente para uma attitude OlJ
posta, procurando conservar sympathia e combater o de3gosto 
(pe sua política provoca, com o enthusiasmo d-esperta.do p"lo 
violento ataque á base allemã de Sylt pela aviação ingl~za. 

Ressalta a má fé com que foi o ataque ordenado - a;ien'.l,s 
para fins políticos - sua intempestividade, e a inopportur.i
<iade de provocar um revigoramento da guerra, justamer,te 
no dia em que perigava - e de facto cahia - o governo 
do paiz alliado. 

O Padre José Santang jesuita. 
france:a, ,succumbiu ás mãos dos 
soldados do exercito irregular chi
nez em Abril de 1938 na Missão 
de Sienhsien. (Hogeh). 

Na primavera do mesmo anno 
na Missão de Tauhsien (Chan
tung) os japonezes massacraram 

o Franclscrolo · Frederico Trourré, j franciseano itali,ano da Missão 
e tres r-elig:losas chinel!aS, ao de Ter!geranfer; 
mesmo tempo que cahi:am victi- O Padre Affonso Gaestrier, al
mas das tropas irregulares nacio- lemão da Sociedade do Verbo Di
naes o Padre Sylvestre Boolberg, vvino e o P.adre Mathias Suen, 
franciscano allemão, da Missão chinell, pereceram sacrificados 
de Tsinaufer (Schantung) e O tambem pelos nacionaes, o pri
P a dr e Boaventura Tiaveg1ia, meiro a 17 de Ma-io de 1938, na 

missão de Yenchowfel e o segun
do um mez depois em Yanghn. 

A 5 de Junho de 1938 o fran-
1 ciscano Domingos Balderi da Mis
. são de Sianfu, encontra a mor
' te na explosão de um deposito de 

polvora. 
Ferido por uma granada chi

neza ao começo de um contra
ataque dos japonezes morreu a 
12 de Novembro do mesmo 
anno o jesuíta hespanhol Padre 
Tiago Soria da Missão de se
nhing. 

Num bomba1·deio da frota nip
ponica, tambem cahiu gravemen• 
te ferido outro jesuíta hespahhol 
Padre Gregorio cat.ania da Mis
são de Wchu; os medicos lhe 
extrahiram o estilhaço à.e gra
nada, mas as feridas não cica
trizaram e perdeu a vista. 

Na Margall.a o Padre José Dar
grena, belga, foi morto pelos ja
ponezes em 1939. 

No mez de :!"ü!iho ultimo tropas 
japonezas entraram no 8eminario 
da Missão de Sienhrien e carre
garam com 22 pessoas entre sU• 
periores jesuítas, irmãos e altun• 
nos, todos chinezes. 

Confo1·me notici.as fidedignas 
t:idos fa.lleceram de maus tratos 
menos um irmão leigo. As auto
ridades nipponicas lamentaram o 
facto e prometteram reparações. 
A lista sangrenta de 39 mlssio
narios se completa com o nome 
glorioso de Ho-pa-hong, presidente 
da Acção Catholica, victima de 
um miseravel assassino em Shan .. 
gai. 

Todos esses sacrificios, porém, 
longe de constituírem um obsta .. 
culos, são um incentiv-0 para a; 
propagação da verdadeira Fé. 

Do alto do Céu, ~ novos 
lnartyres dispensarão sua pro
tecção e copiesas bençãos e.os 
seus collegas de aposto1ado que 
trabalham no mesmo campo por 
elles regado com um sangue ge
nerosa. Os {)atholicos missionarias 
mostram-se fieis á sua senha: até 
a morte. Outros moços eorajosos 
irão supprir os claros. Só a ca
ridade de Christo é capaz de 
operar semelhantes prodígios. 

SOB A PRESSÃO NAZISTA 
1 jse accentua a desagregação 

das seitas scismaticas 

Parece certo, entretanto, que franCBzes e mglezes não 
mais estão dispostos a ouvir dJscursos emquanto o Reich, Já 
senhor de UJ.ntos paizes da Europa, domina a Escandina•;ia, 
lança suas garras para os Balkans, prepara revoluçã'.) na 

lnõia, consolida o apoio italiano e destróe a marmha mer.:an
to alliada e neutra, ao mesmo tempo que, pela guerra ,J.p, 
nervos, augmenta sua influencia nos pequenos paiz-es neutros, 
e prepara para si a supremacia final pela victoria que tal 
liberdade' de acção lhe tem assegurado até agora. 

1-.o:sso cl;che representa um grupo oe a1egrns creança:;: :::1111,~· 
zas, que se rejubilam com um objecto, que lhes estende um 
missionario, cuja mão não se percebe no canto da photographia. 
E' este o aspecto jovial do trabalho missionario, Só Deus, en
tretanto, pôde dizer, quantos sacrificios, q:.iantas lagrimaa e 

Noticias insuspeitas; -provenien-1 O Arcebispo Sc!smatico de 
tes da Belgica, affirmam que os Berlim, Sr. Serafim, chefe de 
-nazistas pretendem cre.ar _ uma um pequeno numero de russos 
igreja scismatica independente, brancôs sob o domínio allemão, 
tendo por séde Berlim, para todas veiu de Varsovia para ser reco
ar. populações scismaticas do nhecido chefe desta futura 
Reich, da Polonia, da Hungria, igreja. 
da Ruthenia, da Slovaqul.a e do como sabemos, infelizmente o& 
protectorado da Bohem!a e Ukra- 1 scismaticos se extenderam pe1a 

quanto sangue· elle exige ... ma. Russia, Turquia e Grecia. 

o 
de 

Santo Padre Bento XV e os prisioneiros 
guerra durante a 'l -conx agraçao de 1914 

Joias e Cautelas do Monte A' vista do carinhoso interez .. 
se demostrado pelo· Santo Padre: 

cie Soccorro 

1 

Não comprem e nem vendam sem primeiro 
saber o seu valor real. O unico Avaliador 
Official acreditado junto ao Gove1no do 
Estado de São Paulo, junto á Suprema 
Côrte de Justiça, bem assim a Auditoria 
de Guerra da 2.ª Região Militar é BRE
TANHA, com escriptorio technico para pe
ricias e avaliações, á Praça Patriarcha, 8, 
Sala 5-D, telephone 2-8272. 

Pio XII tpela sorte dos prisionei
ros de guerra do actual confli
{)tO ia,rmado n-a Europa, e o em_
penho por elle demonstrado em 
sua.visar os soffrimentos desses in
felizes, é opportuno relembrai 
o que foi a acção da Igreja no 
mesmo sentido na conflagração 
mundial de 1914-1918, atravéz 
dos esfroços de sua Santidade o 
Pa,pa ~ento XV. 

Uma maravilhosa cura em Lo reto 
~v.(~ 

Pouca gente conhece Loreto, 
essa maravilhosa cidade, espe
cialmente distinguida pelo Se
ilhor, como guarda do Sagrado 
Lar de Nazareth. Ahi, nessa pe
quena cidade da Italia, durante a 
Idade Media, appareceu uma ma
nhã a Casa em que viveu a Sa
grada Famrlia. 

E' absolutamente certo que, 
não só, essa CMa é verdadeira
mente a Casa habitada em Na
eareth pela Sagrada Familia, co
mo tambem, é certo que ella, veiu 
para Loreto, transportada pelos 
arei',. 

Desde então Loreto se tornou 
centro de innumeraveis peregri
nações e local escolhido por Deus 
para, com milagres incontaveis, 
manifestar ao homem o sobrena
tural e dar-lhe testemunho de sua 
car.i<lade infinita. 

Um dos ultimas milagres de 
Loreto que maior repercussão teve 
nos meios tanto religiosos como 
sciehtificos, foi o da maravilhosa 
cura da Srta. Francesca Ráo, de 
Roma. 

De 16 a 24 annos, a Srta. Fran
cesca Ráo soffreu de males terri
vels: affecções diversas, doença 
do coração e malária. Foi trata
da. nos melhores hospitais de Ro
ma, porém, sempre peiorando 
chegou até a receber os Santos 
Oreos. -

mtimamente a Srta. Francesca 
Ráo guardava leito constante
mente, devido á inflammação de 
veslcula, a uma hernia e a di
versas ulceras que começaram a 
se espalhar pelo seu corpo. 

Finalmente em Junho de 38 a 
)IACiente fez uma peregrinação a 
I.oreto, ahi QCD1l!t!Oll a sentir-se 

melhor; na viagem de volta, en- Roma, Benedeito Casdda, da 
tretanto, ella sentiu como -um Universidade Real de Roma e 
choque interior, pe:Io que, chega- Agostinho Maltarello. 
da a Roma, immediatamente se Em Outubro de 39 foi a srta. 
fez transportar para o hospital Ráo novamente examinada pelo 
São José. collegio medico de Loreto e de-

E os medicos que a examinaram clarada com sande perfeita pos
maravilharam-se então ao en- suindo ainda, apenas algumas cl
contra-la completamente curada. catrizes das antigas e terríveis 

Voltou a Loreto em Setem- ulceras. 
bro do mesmo anuo, afim de sub- ,Esta declaração da cura e de 
metter-se a exame pelo collegio sua natureza milagrosa, inexpli
medico desse lugar, e levou com- cave! scient!ficamente, foi assi
sigo attestados de diversos me- gnaaa pelos seguintes medicos: 
dicos que infructiferamente a ha- Dr. carlos sartori, Dr. Francesco 
viam tratado anteriormente. At- ff ti D Rol d Girone, 
testaram sua antiga doença, en- i.anca , r. an ° 
tre outros, os professores drs. _Dr. Umberto Mule, Dr. Lorenzo 
Luigi Guelda, da Universidade de l Guerrierl e Dr. Portini. 

Pasc~oa ~as em~reua~as ~omesticas 
Org~nisada pela Pia União 

das Filhas de Marias do Exter
nato São José, realizar-se-á no 
proximo dia 20, na Igreja de 
São Bento, a Communhão Pas
choal das Empregadas Domesti
cas de São Paulo. Precedendo-a, 
haverá uma série de praticas nos 
dias 27, 28, e 29 pelo Revmo. Pe. 
Nestor de Souza C. SS. R. O ho
ra.rio a ser observado será o se
guinte: 

Nos dias 27, 28, e 29: ás 6,30 
horas, Missa é ás 7 horas, pra
tica; ás 20 horas, nova pratica 
seguida de bençam do SS, Sacta
mento. 

No dia 30, ás 6,30 horas., Missa 
e Communhão geral, sendo ce
lebrante S. Excia. Revma. o Sr. 
Arcebispo Metropolitano; ás 7,15 
horas, pratica e procissão de N.ª 
S.ª Apparecida; ás 8 hpras, será 
servido café ás commungantes. 

Para estes actos, sã-0 convicla• 

das todas as Empregadas nos ser
viços domesticos, desta Capital, 
fazendo a Pia União do Exter
nato São José um appello ás 
Senhoras de São Paulo, para que 
facilitem ás suas empregadas o 
comparecimento a todos os actos, 
visto que o hora.rio estabelecido 
não trará sensivel pertubação aos 
deveres das suas Empregadas. 

VISITA áS CREANCAS ENfERMAS 
A e. M. N. S. da Gloria e s. 

Joaquim, da par-0chia do Cam
bucy, realizou no domingo p. p., 
dia 17, uma visita ás cr-ianças en
fermas do Pavilhão "Fernandi
nho Simonsen" da Santa Casa 
de Misericordia de S. Paulo. 

Os congrega.dos visitantes dls
tribuiram emblemas religiosos e 
bolachas aos meninos e meninas 
<iQentes. - - . 

Já em Novembro do primeh·o 

I 
instituida.s tres comrntssões eccle

anno de guerra, Sua S·a.ntidade si,a.sticas em Roma, em Poue!'· 
c 0 nsPP."Uh·a dos billigerantes qu,, bonn na Allemanha e em Fri
se troca,sse os prisioneiros L::- burgo na Suissa. 
<;;;,;;a~~d cte retomar o servi~o Todos estes trabalhos que se 
militar. Já Em 1915 eram posto,; iniciaram por intervenção da 
em pratica essas trocas q1,e_ Sant,a. Sé, tiveram, logicamente, 
evidentemente, vie:·am abran- que contar com a. acquiescer..cia 
dar, enormemente, os rigores da dos paizes em lucte.. 
guerra. 

E não pa11a,ram ai suas inLcia
ctivas. Logo ellas se extend~~ 
ram suavemente á sorte dos p1-J .• 
sionelros civis e, em seguida, 
aos ;prisioneiro doentes. Para 
aquelles, a ia.cção de Sua Sah
tidade foi efficaz no sentido de 
se lhes permitir um refugio em 
lugar alheio e longe dos campus 
de bate.lha. E com isso, 20.000 
francezes puderam se fixar no 
sul de seu paiz e escapar aos 
horrores das regiões occupada.s. 

Para os pris-ioneiros doentes, 
a intervenção de Sua Su.ntida"lf
conseguiu um tratamento mais 
adequa-do ás sµas molestiia.s. 

S·eguira:m-se novas negocia
ções em que se conseguiram: 8 

libertação dos .prisioneiros de 
guerra detidos :por mais de 18 
mezes e que fossem paes de qua
tro ou mia.is filhos, o restabt>ie
cimento das relações postaes em 
varios territorios ocupados; n · 
desoo.nso semanal e dos dias fe- ; 

• • • •• .. 1 r1ados pa!'la os pr1stone1ros ae J 

guerra; a redução das penas; 'l'. i 
libertação dos refens; a procu
ra dos desapa,recidos; o trans
porte dos feridos. 

A estas infoiativa,s todas que 
necessita va-m para s-u-a re!!Liá-zo.
çã-o, do apoio e execução das 
.partes belligerantes, outras me
didas fona,m tomadas pela San
ta Sé, no -sentido de amenizar os 
soffrimentos causados pela mi
seria. Viveres e dinheiro foram 
reunidos e distribuidos. Os pri
meiros, par11,- a Belgica, Polonja. 
Montenegro e territorios !-talia
nos. 

Os segundos, para os prisio
neiros allemães da Russia. Alem 
disso, foram distribuídos generos 
de primei-re. necessidade ~ po- j 
pulações da Prussia oriental, da 
Polonla, da Lltuania, da Senm., 
do Monteegro, da Syria e aos 
rutenos. 

Na Italia. numerosos lazaret,)s 
foPam erguidos por J,ruc!a,ctiva 
de Bento XV. 

Para maior e mais effi-caz rei'L

Tanto assim que Sua San:1-
d•ade não ponde conseguir das 
autoridades britanicas, como 
quizera, que as regalias conce
d-idas aos .pri-sioneiros de guerr.a 1 

.se extendessem aos que perten
ci,a,m á equi.pagem dos subma
rinos a!lemões. 

E assim como neste ter-re:10 
não surtiu effeito a inte:-vc'.1-
ção do Plapa, em outros o mes
mo aconteceu, devido á opposi
ção dos poderes temporaes. 

As negociações actuaes qne 
estão sendo desenvolvidas po~ 

:Sua Santidade Pio XII são, por
-tanto, de!ic,adissimas e problema· 
ticas. O mundo passa por uma 
tremenda -0ri-se de valo:-es mor.a.e,, 
e é possi-vel que seja m~tior . a 
resistenc!a encontrada pela Igre
ja ao ,procurar animar os S!:l.f

f rimentos da humanidade. 

. !lzagão cleuas o-bru, ~~ .. -_ 

Ao mesmo tempo foi enviado, 
pelo nazismo,· um emissario que 
deverá negociar com o Synodo 
Scismatico de Stambul. Em tro
ca do reconhecimento da nova 
igreja, os nazistas teriam offere
cido certas vantagens a Turquia, 

Como vemos, todas essas seitas, 
são facilmente controladas pelo 
poder temporal. Saindo da ver• 
dadeira e unica Igreja Catholica. 
Apostolica Romana, todas eltas 
passam a servir de joguete nas 
mãos de qualquer aventureiro que 
lhes prometta progressos mate
riais. O espiritual, como vemos, 
só serve de fachada .•• 

CASIMIRAS? 

CASA MUNDIAL 

Rua Mauá. 143 - S. Paulo :.., 
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~~,,: :-::~·~(1 Uma 
que se edita na Hollanda; trou-

obra civilíza~ora di~na ~os continua~ores ~e Anc~ieta 
xe-nos a triste informação de 
que foi confi-scado pelas autori
dades nazistas o magnifko con
vento dos Redemptoristas, "Hei
landsfrieden", qi:re se eneontra 
na We-stphall:a. O pretexto foi 
que o respectivo Superior havia 
occultado aos funccionarios do 
IIIº Reich uma certa quantidade 
de linho, que havia sido requisi
tada por interesse militar. E' 
claro que sempre convém allegar 
um pretexto. • • tanto mais que 
nunca faltam pessoas .que, por 
imbe.ciÍidade ou má fé, lhes deem 
credito. 

Pelo reerguimento das populações Litoraneas ,., O que e a .. Assistenr:ia ao Litoral 
de Anchieta" • Uma reportagem do LEGffONARIO em Santos' 

Diz o Santo Padre Leão XIII, 
n.a Encyclica "Immortale Dei", 
que "obra immortal de D2us mi
sericordioso, a Igreja, ainda que 
em si propria e pela sua natu
reza, tenha por fim a salvação 
das almas e a felicidade eterna 
do céu, é, entretanto, na ordem 

. natural µas cousas humanas, 
fonte de tantos e tão grandes 

Q Superior foi encamin11ado 
e.o campo de con.çen~~QãÇ} de 
Qranienbul'c , 

· vantagens, que. seria ini.posi:ivel 
encontral-as maiores e em maior 
numero, ainda mesmo que ena 
houvesse sido· fundada especial e 
directamente com o fim de pro
curar a felicidade desta victa." 

Registramo! com pezar o fal
tecimento do granae Branly, um 
dos maiores sabios francezes de 
nosso tempo, figura modelar de 
scientista intel!igente, cul.to e 
llespretencioso, que consagrüu to
da a sua vida a suas actividades 
intel!ectuaes. 

Branly tinha s?u laboratorio 
no Instituto Catholico de Paris, 
estabelecimento de ensine rnpe
rior que constitue uma verd,,dei
ra Universidade Catholica, e tem 
por Reitor S. Em. o Cardeal Bau
drillart,, 

· Reabertos os cursos na Unf
~rsidade de São Paulo, comf-çam 
a se reproduzir, um pouco em 
todas as escolas superiores. as 
scenas classicas do trotJ e da 
peruada, ás quaes nossa impren
sa diaria attribue l,;rande impor
tancia, consideri:mdo-as como 
manifestações caracteristitas do 
espirito academico. 

Na realidade, o trote não ca
racteriza o espirito academico, 
mas o falseamento deste espiri
ta, mercê da acção das idéas des
aggregadoras que durante !Imito 
tempo foram tidas como o ~redo 
obrigatorio de cada estudante. 

lPorça é reconhecer que o tro
te já tem perdido muito de sua 
brutalidade inicial. Entretanto 

·(conclue na segunda pag.) 

As palavras do sabio e santo 
Pontifice accudiram-nos logo á 
memoria, ao conhecermos mais 
pormenorizadamente a notavel 
ralização que; graças á clarivi
dencia e ao zelo apostolico do 
Exmo. e :tievmo. Sr. Bi"po de 
Santos, está sendo emprehendi
da no :litoral paulista: - a 
A.L.A. - "Assistencia ao Litoral 
de Anchieta". 

Afim de podermos apresentar 
aos nossos leitores algumas in
formações interessantes sol.ir!' es
sa estupenda iniciativa, desce
mos até Santos, onde pudPmo':l 
ouvir uma das dirigentes daquel
le movimento, - a exma. srta. 
Anna Maria de Sampaio Freire, 
Secretaria Geral da A. L. A. 

o LEGIONARIO já teV{e occa
sião de se referir ao trabalho 
verdadeiramente missionR!io ef
fectuado pelas "cara vanistag" da 
Federação Mariana Feminina de 
Santps; . ~uizemos, agora, conhe
cer mêlhôr a origem e os objec
tivos desse tão attrahente apos
tolado, de que a A.L.A. é !ructo 
opimo. 

Logo após a Semana Mariana 
de Outubro de 1936, - disse-nos 
a srta. Anna Maria de S•.i,mpaio 
Freire - foi organizada na Fe
deração Mariana Feminina a 
"Secção das Caravanas". ~orno 
conclusão pratica de uma das 
theses alli apresentadas. Esta 
Secção, ao mesmo tempo que iria 
irradiar a propaganda de,s Pias 
Uniões, estudaria os meios e pre-

As novas Parochias da 
Archidiocese de S. Paulo 

O LEGIONARIO ouve, a res-1 fui testemunha da alegria trans
peito, Mons. Ernesto de Paula, bordantes com que são reJebidos 
Vigario Geral, sobre as recente5 os novos parochos." ' 
creações de novas parochills na - E já estão feitas todas as 
Archidiocese, facto de relevante nomeações? 
interesse para a .,ida r~igiosa - "Não; das 47 parochia~ ul
de São Paulo. Esta folha, no timamente creadae, 11 estão ser.i. 
intuito de apresentar uma noti- parochos, o que constitue • aliás 
eia pormenorizada procur.JU en- uma expressiva minoria. Esper?, 
trevistar a S. Exia. l;l.evma. porém, que em pcuco tempo el
Mons. Ernesto de Paula, que cow.. las tenh11,m os seu~ viga.rios." 
notavel zelo vem exerce,1do as - E foram muitas as difficul
funcções de Vigerio Geral de dades vencidas para a execução 
nossa Archidiocese. do plano? 

Começamos por ·pergunrn.r ao - "Não, porque o precio:;o, au. 
eminente entrevistado, quwcs a!' xilio que o Clero reguia,:- pres
razões dEJ,Sta importante modifi- tou ao par da zelosa abnegação 
cação na administração arce- do clero secular, que não mediu 
bispal. sacrificios para attender ao ap-

- "A creação recente d:ts 47 pello do sr. Arcebirno, tornou fa
novas parochias - respondeu-no~ ciI a consecução elos objectivos 
s. Excia. Revma. - não é uma visados. Aliás, o plano já está 
obra feita ás pressas, mas, pel:> quasi inteiramente realizado, fal
contrario, fructo de um plano que tando apenas a creação dt! qua
vem sendo ha tempos cuidadosa- tro novas parochias, para a sua 
mente elaborado. execução completa ,, 

Esse plano teve por ba.'.«l ini- _ Existe uma relação entr• 
cial um críterio geographico. Pa- este plano e a realização do Con
ra isso ·foi feito um estudo espe- gresso Eucharlstico? 
cial da situação geographica de 
nossa Capital. 

O referido plan/) procurou sup
prir e com mais eíficacia a falta 
de Clero, e o consequente aban· 
dono material e moral de nossos 
suburbio~. 

o remedio para o reerguimento 
moral e consequentementa ma
terial de nossos suburbios, é o 
augmento de sacerdotes, consi
derando-se que, s1 a situaç5.o era 
lastimavel, decorre a mesma da 
c:arencia de sacerdotes." 

- E que repercussão teve a 
criação das novas parochias? -
indagamog. 

- "Tenho receb,do ecl1os nu~ 
znerosos do grande enthusiasmo 
que reina entre os membr:is das 
DQVaa paroollia& Pessoalmente 

"Rea.1mente, a execução 
desse grande emprehendi.mento 
visa em parte a preparaçfo do 
Congresso EuchariStico de 1942. 
a ser realizado em São Pa .. lo. 

Com a Archidiocese perfeita
mente orgaI).izada, é de se espe
rar que Christo-Rei na Sagrada 
Eucharistia tenha. um.a wnsa
gração condigna de sua ctiv:nda
de, pelo povo de São Paul.:>." 

Satisfeitos com as interrisan
tes informações que nos prestá
ra, agradecemos ao Exmo. e 
Revmo. Mons. Ernesto de Paula 
a attenção que nos h.avta dis
pensado, pedindo para est.a fo
lha o precioso apoio de suas ora
ções, ao que· s. Excla., be.a.evola
~. ami.ul,Q,.. ' ' . 

pararia os caminhos para uma I das a pé, não lhes faltando, cer
organização adequada da Acção tamente, as alegrias e aa fadi
CathoHca, dentro dos mold'-s es- gas, - companheiras insepara
tabeQecidos pelo Santo P,,.dre veis dos trabalhos apostol1.:os. 
Pio XI. Percebemos logo o espirito que 

Decorrem dahi os seus princi- a!l anima: de sacrifício, de ora-
paes objectlvos: ção, - numa palavra, vivem a 

I - Unificar e intensificar o Eucharistia, que é· a força dos 
verdadeiro espirito mariano entre apostolos ! E agora,- mais do que 
as Pias Uniões já existentes e nunca, estão sentindo que o seu 
auxiliar os Revmos. Vigarios na trabalho tem as bençãos de 
fundação de novas, onde haja Oeus, por verem possibilitd.da es-
possibllidade para isso. sa grande obra que é a 

II - Desenvolver, entre as Fi- ASSISTENCIA AO LITORAL 
lh.as de Maria do litoral, o zelo DE ANCHIETA 
pela santificação pessoal; e res-
taurar, nas moças estran.':!as ás E' preciso conhecer as neces
Pias Uniões, a conscienci.ii chris• sidades do nosso litoral, esçiecialJ.

t' 

ser-lhes-á ministrado, tambem. 
qualquer cousa que não ou~amos 
chamai· de alphabetização. pro
priamente: algumas noç,'lcs de 
linguagem e de arithmetica, sem
pre possiveis dentro de um qua
dro de seis semanas apr.:,veita
das intensivaménte. 

Entr~ cada seis semànas, ha
verá uma interrupção de alguns 
dias, tempo necessai:io · para as 
"estagiarias" trazidas do litora1 
sejam reconduZidas aos seus do-
micilios pelas "caravanistas" e 
para que, a seguir, sejam orga
nizadas novas turmas. 

. As 20 primeiras estagiarias Vl• 

. Conceiçãj) de. Itanhaen . é . uma. das mais antigas ·~idades de nos so Estado e de todo o Brasil. E' 
por excellencia, a cidade· de Anchieta,· centro de onia particuI11;r veneração á 

0

Virgeim Immacu
lada.' F<ii Conceiçã_o de Itanhaen um dos pontos illiciaes · do tra ba.Iho · das caravanas marianas, · 
que preparo·u_ a 'foi-mação da "Assistencia·ao Litoral de Anchieta"~ collocada sob o patrocinio de 

Nossa Senhora dit Conceição. 

tã, por vezes adoi:mecid,i. mente de certas regiões inteira-
III - Estimular iniciativas no mente abandonadas e sem re-

campo do apostolado. cursos, devastadas' pela mlsc-ria ~ 
Cada caravana se compõe de pelo impaludismo, para compre

duas Filhas de Maria, que se re- . hender todo o alcance da A.L.A .. 
vezam todas as semanas. São I Até mesmo a assi,stencia esph-i
vinte as ''carav.anistas" inscrip- tual tem faltado a certas 1:0pu
tas. Todas trabalham durante a lações litoraneas, <:m virtude da 
semana e· por isso consagram o escassez de sacerd:ites, que, não 
domingo ás suas viagens. Geral- obstante todo o seu zelo, lurtam 
mente partem de Santos aes sab- com a difficuldade das distan
bados á tarde, estando de re- cias e dos meios Je tra11sporte. 
gresso segunda-feira. os· mais graves probleT.as, de 

Sendo muitas dellas prcfesso- ordem espiritual e temporal. 
ras publicas, o tempo de ferias é existentes no Brasil, parecem ahi 
dos mais aproveitados. Essa épo- chegar ao seu auge. São proble
ca é escolhida para o tra1..alho mas que em vão Be proc:1rariam 
nas zonas mais distantes, como resolver contando apenas cnm os 
Registro, Jacupiranga, Sete Bar- recursos humanos; e, mais uma 
ra.s, Iguape, Cananéa, Xiririca. vez, á Igreja cabe· proporcionar 
Apiahy, São Sebastião, Vilia Bel- aos que a queiram ouvir, não só 
la, Caraguatatuba, onde ja per- o bem das almas, como ainda 
maneceram por esi:,aço de alguns vantagens temporaes, que só se
diaa. rão possíveis pelo exercido da 

Partindo com as bençãos do caridade. E' no que faz p:;,nsar o 
Exmo. e Revmo. Sr. Bispo e se- bellissimo plano, já em execu
guindo com inteira submi0 s5o as ção, da "Assisten.!ia ao L1tora! 
suas directrizes, os fructos dos de Anchieta"· 

rão de Prainha, em começos de 
Abril, seguindo-se uma turma de 
São Lourencinho. 

.,e. Séde da A.L.A .. situada á 
Avenida Conselheiro Nebias, jun
to ao Collegio "Stella M,i,rls", e 
communicando-se directamente 
com este estabelecimento, com
põe-se de 3 pequenas casas, con
tiguas, e muito b,..m adaptadas 
para os fins a que se dest.inam. 

Terá a A.L.A. - disse a nos
sa entrevistada - a assistencia 
das boas Religiosas do "Stella 
M.aris", que muito têm ccntri
buido para os trabalhos da, Fe
deração e das "caravanistas". 
Será sua primeira Assistente 9, 

Revma. Madre Domitilla, Supe
riora do referido estabe!lecimen
to. A ena muito ct-ive a A.L.A. 
pelo seu precioso apoio dad·, des
de o inicio da obra. 

A A.L.A. manterá, tambem, 
pequena. Livraria Catholica, que 
funcionará numa das salas da 
Séde. Será duplo o seu fim: além 
de incrementar em $ancas as 
boas leituras e diffundir as dou
trinas catholicas, virá auxil'ar a 
Obra, com o producto da sua 
venda. 

UMA ASSISTENCIA Ç0.'1• 
, .. . ~- -· :PLETâ 

Quizefuos conhecPr, tambem, o 
regulamento da secção de As~ 
sistencia Medica e Prophyl°'ctica. 
Está a cargo do provecto clinico 
dr. Leito de Moura, Presidente da 
Sociedade Medica de Santos, qu9 
vem prestando á A. L. A. a sua 
valiosa collaboração, desde os 
primeiros traba4hos das "r~ .. 
vanlstas ". 

Além da assistencia! medira e 
dentaria, haverá cursos prnticos 
de puericultura, hygiene, e enfer .. 
magem, com instrucções espe• 
ciaes de prophylaxm das moles
.tias endemic,as do litoral, mór• 
mente da verminose e do im• 
paludismo. 

- "Dentro mesmo da pobreza 
de muitas dessas ;nequeninas lo• 
calidades, disse-nos com muita 
razão a srta. Anna Maria - não 
deixam de ser aproveitaveis cer
tas normas de alimentação, de 
hygiene pessoal e domestica, de 
puericultura e até mesmo algung 
conselhos de horticultura. 

"Emfim, com estas nossas 
boas Irmãs do litora.'.l., que sero .. 
pre nos recebem com a alma nas 
mãos e que nos ouvem com edi• 
ficante docilidade, muita cous~ 
se pode fazer de 1itil, affeiçoan° 
do-as, tambem, á sua tena, aos 
seus lares, a uma vida melhor, 

··mais proveitosa aos seus e a s1-: 
mesmas. 

"Destina-se, pois, o apostola• 
do da A.L.A. a uma reeducação 
christã integral, visando dar ã 
mocidade litoranea uma fcnna
ção religiosa, mCial e social 
mais intensa.•• 

Terminou a nossa entr-evlstada 
por declarar que desse trabalho 
jã foi feita uma experiencie. em 
Fevereiro de 1939, com os rPsul,
tados mais animadores. F-or-am 
trazidas do litora/1 30 moças que, 
em Santos, durante um mêz ln• 
teiro, receberam cursos intensi• 
vos de formação social e religio
sa. Foi desta 13xpedencia, rc,roa• 
da de todo o exito, que o Exmo. 
e Revmo. Sr. Dom Paulo de Tar
so Campos teve ensejo de estu
dar um plano mais completo de 
estagios successivos, em séde pro-, 
pria, e abrangendo pauiatina• 
mente todas as regiões litora.neas, 
plano esse que começará a ser 
posto em pratica no mez de Abril 
proximo, com a vinda das pri• 
melras estagiarias de Pi;ainha. 

Agradecendo a entrevista, o 
LEGIONARIO formula os me
lhores votos pelo exito se'll.pre 
crescente desse bellissimo e ine
dito apostolado, que collocado sob 
o patrocinio de Nossa Senhora 
da Conceição, certamente ha de 
realizar por todo o nosso litoral -
uma obra evangellzadora e civia 
lizadora, digna dos que se pro
põem a continuar ª grande obra 
de Anchieta. 

seus trabalhos não se fize:·am es- O art. 3.0 dos estatutos rla A. 
perar: formação de nova3 cate- L.A., - que gentilmente no5 
chistas e consequente intensifi- mostrou a srta. Anna Maria de 
cação dos cursos de catec1Smo Sampaio Freire, - diz que esta 
para creança.s, no litoral; grande obra se destina "a irradia.t· e ln
numero de Primeiras commu- tensificar os beneficies da Civi
nhões; fundações de novas Pias lização Christã entre as popula
Uniões; recolhimentos e 1etiros ções do litoral, por meio do le
espirituaes; concentrações ma- vantamento do seu nível e:--piri
rianas, etc .. E nas caravanas das tual, pela diffusão da instrucção. 
fertas ha sempre uma opportuni- bem como pela educação p~ysi
dade maior para um p~queno ca e pela melhoria das condi
trabalho de assistencl.a aos po- ções sani:tarias e do padrão de 
bres e aos enfermos, aos quaes, vida." 

Don, Manoel da 
Silveira D'Elboux 

com uma palavra amiga, levam Coutou-nos a srta. Anna Mà";_ 
tambem as caravanistas, r,eç,as ria, como serão r,Jalizado.:, esses 
de roupas, que são feitas, na objectivos: 
Séde, pela "Secção de Cos~uras". Durante 6 semanas passarão 

Vimos,. na Séde, alguns rela- em Santos, como nensioni. ,tfls dr. 
torios, mappas, graphicos. ,:-efe- A. L. A., sob regime de int,,rnato, 
rentes aos trabalhos da Federa• 20 moças trazidas de uma deter
ção, especialmente das "carava- minada localidade do litoral, 
nistas". Interessantissimo e mui- sendo-lhes ministrado o ensino 
to eloquente, pois traduz bem O de diversos mistei-es prnticos e 
espirito de sacrificio que as mo- das primeiras letras, dentro de 
ve, - é o graphico representati- wn plano integral de vida chris
vo do numero de kilometros per- tã, que lhes fará melhor -,om
corridos. Até a ép<,ra em que foi 
feito, as denodadas bandeirantes prehender e viver o catholicl!:mo. 
marianas já haviam vencido Para ta.'.l. fim, manterá a A.L.A. 
26; 934 k.ilometros, utilizando-se as seguintes secçõed: 
de todos os meios de transporte: 1 _ Clinica e Prophylactlca. 

Será sagrado Bispo, hoje, âs 8 
horas, na Igreja de Santa Ceci
lia, 8. Excia. Revma. Dom Ma
noel da Silveira Delboux, ex
Reitor do S-eminario Central do 
Ypiranga. 

S. Excia. Revma. receberá o 
titulo de Bispo de Barca e irá 
servir como Bispo-Auxiliar da 
Diocese de Ribeirão Preto 

A cerimonia começará ás 8 
horas, com a celebração da San
ta Missa, sendo co-celebra~te s. 
Excia. Revma. o Gr. Dom José 
Gaspar de Affons,•ca e Silva e 
S. Exbia. Revma. o Sr. Dom Ma
noel da Silveira Delboux; co• 
celebração porque realmente 
ambos, o Bispo sagrante e o 
sagrado commungam a mesma automovel, caminhão, onmibus, 

cavallo, balsa, canêa, 1ancha, re
boc;ador, vapor ... E exper'_men
~ t~bG~, .tQ.i&B3 _çaru~lul-

2 - Formação domestica. Hostia e ão mesmo Calice. 
3 - Acção Cathollca. 1 A Sagração propriamente "0IlS· 
Aproveitando cle_sae estaa:io, ta da U.vRCação cio E.spirUo San-

to com Prefacio cantado e Im
posição das mãos, tendo depois o 
Bispo sagrado ung-ido com oleo 
como outróra foram ungidos os 
reis theocraticos. 

. Será Bispo Sagrante S. Excia. 
Revma. D. José Gaspar de Af
fonseca e Silva, Ai cebisp-> Me• 
tropolitano, e consagrant.e,s S. 
Excia. Revma. D. Alberto José 
Gonçalves, Bispo de Ribeirão 
Preto e S. Excia. Revma. Dom 
Paulo de Tarso Campos, Bispo 
de Santos, devendo estar prPsen• 
te todo o Cabido Metropulitano. 

E' curioso notar que os tres 
Bispos, sagrantes e consagrantes, 
foram todos sagrados por Dom 
Duarte, tendo até mesmo, s. 
Excia. Revma. D. Alberto José 
Gortçalves si~o o primeiro Bispo 
saa:raclo por·n. ~ 
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llEMANARIO. CATBOLICO COM 

~VAÇAQ; E~~L\SIC~ · 

. Direcç!Ol". 

Rui( Qu:inttno Bocayuva, 54 

Sala 323 - Pbone 2-7276 
Re~ção e administração: 

f-'1l , tmmaculada Conceição, 69 

~eJephone 5 • 1536 
pata Postal, 28~ 

~~naturasl 

.• .. !i'" .. ...• ~ .. 
" axter.kir t-1 • 

·JfeJnestre ,._, • • ~ • • 
,. ex.tel'ior 

:~umero-av-ulso • [i) • r.1 

11r$006 
26$00-0 
8$000 

1'3$000 
$300 

1.t~ aõs nossb's asslg· 
iàâdtês d>mmuniearem a mu· 
~;t'.~ .seui1 ender.e.c:.~ (UH"a-

~§!~ _ •..!~ 
'Wffllffiêiôif1- ' 

~~~!la, aem .~Pf9~~ 
1 - +' !: 

r, ~ . 

~ 0::GIONARIO Iem õ ín.'l.J.: 
~ô-.prazer em receber visitas;; 
'U,:installações de sua. r.edacção. , 
• officina, mas pede que Iião. 
ae-jam as mesmas feitas naB' 
2a11., 3a:s e 4as. feiJ.,as, POJ.'. ~xi
c~as do serviço. 

--
Não publicamos coTlaboração 

de pessôas extranhas ao nosso 
quadro de redactores. 

CDMMEHTAIDO 
,PROHlBA-SE O ESPIRITISM«? 

, 
Sou obrigado a abrir um parenthe·. E• inutil dizer que o sr. 1-1 itter fra-

sis na série de artigos que vinha es_;;. : cassará, como fracassou juliano o 
crevendo sobre a união dos catholicos;"·· · Apostata, e que a experiencia por elle 
afim de commentar um,M1nt~ciff1,!l'~t() tentada· servirá apenas pa~a provar 

. deplpravi;I,. que enlutoLt m'llhões é mi·, q11e a ínciestructibiHdade da Igreja não 
Jões:çle,éàJhollcos~ nossos irmãos exac- provem' do sentimento humano de 
taménte qtta_ndo, no mundo intell'O, o compai~ão e admi-ração, suscitado pe-
bimbalhar âlegre dos sinos do sab·. lct her.olsmo de seus martyres, mas 
bado de alelluia annunciava á Chri-s-· · que lndepende Inteiramente deste ou 
tandade o gaudio da Resurreição do daquelle meio humano, ella se estriba 
Senhor. apenas na indefectualidade d'Aquelle 

Como ninguem Ignora, na. Allema· c(ue lhe prometteu que ".as portas do 
nha nazista uma perseguição odiosa inferno não prevalecerão · contra 
vem alvejando, ha muito annos, todas ella." ll' 

as igrejas que se dizem christãs, e Emquanto, porém, o fracasso final 
essa perseguiçao tem att1ng1ao de do sr. Hitler não se verifica, ferve 
preferencia o Catholicismo, que é sem- na Allemanha a perseguição, e No?.· 
pre o alvo verdadeiro de todos os so Senhor Jesus Christo é novamen-
que, "pour epater les bo11rgeois" fi11- te supliciado com uma perfídia e 
gem perseguir tambem as seitas t,ere-
ticas ou sçísmaticas. A perseguição 
dirigida pelos proceres nazistas é da 
uma pet'fidia satan.ica. Sila norma con
siste em "não fa-zer martyres, mas 
apostatas". Por isto, o UI Reich não 
desencadeou, até agor.a, uma pese· 
guição anti-catholica em grande esty-
lo ner.onfanoc-- o que estaria muito 
dentro. do espi'rto-:-de, truc.ulencia sel
vagem- e pagã· :que constltue o subs• 
tractum da ~ .. mentaHdaüe nazis.ta 
,_ çom o ex~rrmn'io . da H-rer.archfa 
Ecelesiastfoa, ~ e incendios de 
estabelecimentos retig.tosos, e a pro- '"; 
fanação -publica das Imagens e-.,ol>jec• . 
tos do culto. Prefedta -<> nílzismo per
seguir a lgr.eja -por meios incruentos, 
provocando menor derramamento 
de sangue possiv.el, disfarçando até o 
extremo seu · rancor anti-cathoHco, e 
editando uma legislaçá1> sapientemen. 
te adequada ao duplo escopo de pri• 
var a Igreja de todos os meios de 
actuar sobre as massas e de s.ubmet• 
ter as massas, o mais possível, ã in• 
ftuencia da propaganda neo-pagã do 
naciona 1-socia !ismo. 

Plinio CORltftA D E OLIVEIRA 

O llls tiosu 
-- d.os --

~ e s, liÍSAII S 
com um odio que lembra perfeita• 
mente todos os requintes de cruel· 
dade ~iabolica do synhedrio israelit.a. 

* 
Ve~ dahi o fechamento da impren

sa catholica, a extincção das .associa• 
.ções reUgiosas, o confisco des patrie 
monios ecclesiastit:os, 0 combate le• Um dos aspectos mais odiosos -
gislativo disfarçado, ãs instituições o mais odioso talvez .::... desta tyran· 
beneficentes de ~nspiração catholica, nia anti-religiosa, é o empenho sys· 
e o cerceamento compulsorlo de to· thematico por ella manifestado, de 
das as actividades da H1erarchia ou roubar á Igreja a infancia. Todos os. 
do laicat-o, que pudessem signifiear catlloticos sabem perfeitamente com 
uma acção profunda da Igreja sobre que · amor ardentíssimo o Divino Sal-
as massas. vador procurou atrahir a Si as crian-

R
-ealizava-se em Bello Hod.- · Os leaders nazistas, percórrendo as clnhas, e as terríveis ameaças por 

paginas da liistorta, verificaram innu- Elfe fulminadas contra os que- quizes-
zonte uma sessão espirita. Em sem afastar os 1·nnocentes do cami-meras vezes o poder i.nsuperj!vel da 
lado momento, 0 "medium" se Igreja, quando, flagellada pelos açor- nho da Verdade que só se encon·tra 
propoz transformar em vinho tes da pe!'Seguição, tinta de sangue na Igreja CathoHca. Por isto, não 
a agua, qne estava num copo, pelo martyrio de seus filhos, calumnia- ha talvez meio mais certeiro de fe· 
á sua frente. Dito e feito, com # J d da, ultrajada, cruci:R<:ada, ell-a se er· rir o Sagrado Co~o de esus, o 
grande pasmo para os presen- gue á face dos poYos, reproduzi-ndo qite fazer uma legislação contraria 
tes, o copo appareceu cheio de com impressionante fidelidade a P:1i- aos verctade1ros interesses cta lns-

posta á dos Evangelhos, formação es
ta que - repugna dizei-o - apre
senta Nosso Senhor Jesus Christo 
como um judeu criminoso, digno de 

. desprezó ·e .de odio, e n'ão c.~o o 
Salvador do genero humano, digr,Q 
de adoração e de .· obediencia, . E as• 
sim na alma de cada criança Nosso 
Senhor Jesus Christo é novamente 
crucificado, dando-se o lugar. que Lhe 
pertence ao fascinoroso Barrabás, n:
presentado hoje pelas doutrinas de 
força, que são o endeusamento sys• 
thematicvo do crime e dà ,imrnorali· 
dade. 

Mas l'lavra ainda um rerugió. Eram 
os collegios particul::ires, pertencen· 
tes a Ordens e Congregações Reilgio
sas, nos quaes a acção do Estado 
era relativamente limitada,· pois que 
taes estabelecimentos de ensino' não 
lhe pertenci.am. Estes collegios eram 
os unices refugi.os onde ainda ·se pu• 
desse falar ás criancas sobre o Bom 

, t-'astor que por eiras derramou o 
Precioso Sangue. Eram .. elle's a es 
peranca de todos os c~tholicos da 
Allemánha, e o asylo a qué recorriam 
todas as familias apavoradas diante 
da perspectiva de ver os respeqtivos 
filhos entregues, sem· defesa sobre•: 
natural ou ideolog.ica de qualquer es• 
pecie, á propaganda neo·,pagã. \-

Pois foi.'este ultimo refugio que se 
fechou no sabbado de aHeluia, quan• 
do os sinos bimbalhavam annuncian• 
-do a Resurreição do Senhor. -Por um 
decreto de H itl.er, nessa ,data,, todos 
os collegios particulares se fecharam 
na Allemanha, e todas as crianças 
foram obrigadas a cursar exclusiva
mente as aulas dos estabelecimentos 
offícaes, que são verdadeiras escolas 
de paganismo, instrumentos .de blas· 
phemia e de apostasia, 

Mas o que mais doe saber é que, 
em virtude deste decreto, até os Se· 
minarios Preparatorios e Menores fo. 

. ram fechados. Os proprios meninos 
nos quaes a vocação de sacerdotes 
desponta, por graça de Deus, na au· 
rora da vida, são obrigados, d'or,l 
avante, a expor sua- m'entalidade a 
todas as aberrações e blasphemias 
da formação., nazista, pois que são 
obrigados a cursar as escolas do Es
tado. 

O que isto significa - humana
mente falando - não é necessari::> 
dizei-o, A mais odiosa das persegui
ções pesa sobre a Allemanha, pois 
que, não ha perseguição peior do que. 
aquella que attinge a educacão e 
procpra destruir ou corromper ~ pr,,
pria vocação dos futuros Ministros 
do Senhor. 

* Vinho, após rapidos passes. Há- xão de seu Divino Instituidor. Este tNicção e formação religiosa da in• 
via, porém, entre os circmns· disse de si mesmo que, "quando fosse fancia. Os cava-Metes, as rodas, as Mas Deus sabe tirar o bem do mal, 
tantes, um "mau espirito·•, que, elevado ao alto da Crúz attrahlria a espadas, as lanças, as fogueiras, as e triumphar de seus inimigos fazen· 
não se dand0 por achado, pro- si todas as creaturas. o mesmo se feras de Nero não eram talvez, ins· elo partir-se como teias de aranha as 
testou contra O succeuido e, dá com a Santa Igreja. Sempre aue·" trumentos de opressão mais eficazes mais vigorosas cordas com que pro-
i-nterrompend0 ª sessão, proce- seus algozes a pregam na Cruz, elfa contra a Igreja, d.o que uma legisla· curam manietar e supliciar a Santa 
deu. a rigorosa pesquiza, em atrahe a si todas as creaturas. E' es- ção de ensino que limite a liberdade Igreja Catholica. 
wr.no do copo de vinho. E, ta rea4idad-e, que se exprime em ou- de ensino exercida pelos Catholicos. Nesta Semana de Resurreição,, o 
cialà, resultou a descoberta da tros termos, pe-la affirmação magnifi- Comprehendeu-o perfeitamente o na· principal sentimento que devemos 
!orça "a.strall', responsavel pe- ca de que "o sangue dos martyres é zismo. Por Isto, em materia educa- alimentar em nós, á vista de factos 
la maravilhosa transmutação: semente de christãos", cional, timbrou elle em fazer sentir destes, é uma !Ilimitada confiança 
uma bolsa cheia de vinho, ha- O Ili.º Reich, technico em tudo, su·a ac!;ão malefica. Em primeiro lu- em Deus. A Resurreição de Nosso 
llilmente disimulada sobre O quiz tambem ser technico em seu mo- gar, sobrecarregou de estudós as Senhor Jesus Christo foi a prova 
a.bdomen -do "medium", e que do de· fazer a perseguição. E, por· crianças nos gymnàsios. Em seguida, mais fulminante de Sua Divinci,ide. 
tlespeja-va no copo por meio Isto, ein lugar de ferir cruentamente por meio das formações especializa- Pelo curso dos secÚlos afora, quiz 
de pequenos ca-naes. Muito pro- a Igreja, preferiu elle crear o especta- das da juventude hitlerista, atrahiu Elle tambem qlfe a Igreja, reerguen-
ve.Yelmente éste "medium" culo novo, da Igreja m,:iribunda, en- as crianças para fora da escola e da do-se cada vez mais forte, das terri-
contava já com uma porção tregue exclusivamente á sua vida l!S· familia, roubando ao convívio dessas veis perseguições contra ella desfe· 
de proselyt-os enthusiastas, que trictamente piedosa e liturgica, com li: longas horas de lazer, que p.or direi- ridas, provasse assim a sua propria 
acceitavam a s ua doutrinação herdade para desenvolver dentro das to pertenceriam á Acção Catholica divindade. · 
por mais i'diota que fosse, bem paredes do templo sua actlvidae ex- e ao lar. Dentro de alguns annos - que se· 

·como seriam capazes de fazer clusivamente llturgica, mas sentindo os Assim, separadas as crianças do rão mais ou menos numerosos, se-
o que lhes mandasse. auditorios cada vez mais vazios, o convivio co mos ambientes que pode- guncÍo os designios do SenhÔr· - o 

Da mesma fK>rma, aquelle publico cada vez mais ralo, os fieis riam formar convenientemente sel1S nazismo nãoo será mais do que uma 
maluco de Guairehy, que só cada vez menos numerosos, roubados espiritos, foram ellas entregues á sa· reminiscencia, uma mancha negra na 

1 proferia, bobagens e tinha con- pela propaga11da nazista que ruge nha anti-christã dos educadores for- Historia, mancha que a resistencia 
vulsões epilepticas, conseguiu fora do templo, e contra a qual a mados á moda dos srs. Rosemb~r,1 heroica dos catholicos · allemães sa· 
arregimentar em seu centro es- Igreja não tem uma unica arma para e Baldur von Sirach, que se incumbi- berá por certo tornar muito peque-

.,, 

pirita toda uma turba de fa- reagir• ram de lhes dar uma formação op- nina .• • 

na.ticos, que enfrentou· resolu- ,"'.:::--:==========================================================~/; tamente a Policia, prompta a . '!" 
morrer pelo seu chefe, o que 
foi causa dos mais lamenta
veis episodios já de todos co
nhecido. Falou-se até de um 
sacrificio humano, a ser con
summado por acto de antro e 

CATHOLICO 
Pophe.gia. Posteriormente, des- Ofill)i-~ffi 
mentiu-se esta v-ersão. E' até 
digna de nota a soli-cittude com l 
~ue se procurou d:esaggravar 

EXCLUSIY AMENTE suas Joias e seus 

JQALHA.RIA 
& hcnra do "santo" de Guare- l 
hy, accusado de querer pro- ) 
mlover aquelle sacrtficio, de J 
tal modo que o homem parec-e 1 
a _ mais iimocente das crea~u-

CASA CASTRO 
ras . .. 

O que, entretanto, é absolu-1 · 
tamente positivo é que se es- R lJ A 
tava formando em nosso inte-1 · 

DE 
rlor um reducto de perigoso 
fanatismo, oriundo daquelle 
eentro espirita, e que poderia, 
para o futuro, vir a constituir 
uma grave ameaça pa.ra as 
populações daquella região do 
Estado E' preciso ter em vis
ta que as nossas populações 
ruraes. embora sejam o surwm
taculo do paiz, vivem, por via 
de ngra. numa condição v0r
CMl8!ramente abjecta, mercê 
411 ama defeituosa organiza
- ~cial, que. outorga os 'be• 

Unicos 

neficios da civilização apenas 
aQs · gráncíes cêntros l1ttorfla
nos. l<Jstas populaçõ~s vivem 
na mais extrema penuria, pri
vadas <le qualquer conforto, 
corroidas poi· toda especie de 
endemias, na mais, absolut1t 
indigencia mel1tal, em que se 
embotam os dons da íntelligen
cia., e, o que é peior, nUlll aw-

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 
concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA,.. 

biente de sensua-lidade monn tecimento imprevisto, a desco
e grosseira: Ha nesta pobre berta do petroleo por exer.1,
gente um desejo adormecido plo, que venha "endireitar'', 
de libertação, uma espera in- uma vez por todas o paiz. 
consciente de um bilertador, Ora, esta.· atmosirher.a e.;ipi
um homem ou um milagre. JJ:s- ritual se presta. ás explora
ta mentalidade, aliás, se reflec- cões de todos .os energumenos. 
te até nas me.is altas camada~ Portanto, emqnanto não se faz 
·de nosas c.apitàes, onde sem- algo de positivo em pró! de 
pre se espera. ijOr algum s.con• uosas ~opulacões do inte1:"io1\ 

cumpre livrai-as desses peri
gos. A primeira .providencia 
seria a prohibição do espiritis 
mo; conforme a. sugestão apre
l*lntada, lá vae já bastante 
tempo, pela· Sociedade de Me
dicina do !tio de_ Janeiro, e 
cujo · destino é, hoje um m:rs

terio. illsonçlJÍ,val. ·~. 

1 

~i J 
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7 DIAS EM 

REVISTA 
(Conclusã.o da l.ª pag-.) 

continua elle a RJ'Kesentar aspe• 
ctos censuraveis, que não pede~ 
deixar indifferente a opinião ca"Jj 
tholica.. 

* 
A este proposito, acéentüe-sei 

em primeiro Jogar que multo: r;:1-1 

ramente se póde apresentar urrt 
trote em que, de forma acciden"I 
tal embora, algum aspecto sum"I 
mamente censuravel não se façal 
.sentir. E' claro. Dado o ar.1biente 
de gracejos desenfreados que é, 
essencial ao trote, reria quasi im•: 
possível que a falta de tacto ou-• 
de principios moraes de certos 
e1ementos não se fizessem sPntir, 

Nesta ordem de idéas, menc;iio• 
ne-se especialmente a extorsão 
de taxas pesadas aos ce.louros, 
para se isentarem da vaia de seus 
collegas. Não. sabemos :;e este 
anno tal imposição se vPrificou. 
Mas em caso affirmativo ;1fi0 se
ria ella inedita. Passamos por 
alto, porque não merece qualifi• 
cativos, o facto, que tambP:n não 
seria inedito, de um ou outro ser 
embriagado á força por SE'LIS col
legas, ou exposto, por mot:\los de 
brincadeira, a riscos reaes ou ap
parentes, muitas vezes riocivos a 
certas constituições nervosas. 

* 
Finalmente. é preciso ac">:ntuar 

que o trote attenta contra a dig
nidade do calouro. Não é pro
prio a uma pessoa baptizactr.i. que 
portanto é um templo vivo do 
Divino Espirito Santo, percorrer 
as ruas em trajes ridículos, for
çada a fazer-se de paihaçJ, mui• 
tas vezes a contra-gosto, expon
do-se a servir de objecto dP. mo
fa nas mãos de collegas que abu
sam de uma superioridade toda 
de momento, que não ne póde 
justificar. 

Entretanto, como disseni0s, ê 
de se esperar que, decahindo ca
da vez mais o trote, taes scenas 
este anno não se repitam, e essa 
brutal tradição academica che
gue a desapparecer totalmente. 

u~ transporte 
macabro 

Um grupo de cidadãos do 
Estados Unidos, que deixou a. 
cidade de Lwow em fim de 
Janeiro deste anno, relata ~ 
que segue: 

A actividade do G.P.U., em 
pról da libertação das "classes 
trabalhadoras•· consiste em 
consum~es dBtenções que attin
gem po;· dia a cerca de 20 pes• 
soas. Deste modo já foram de
portados pa'r.a a' Russia · mais 
de· 100.000 polonezes de todas. 
· as camadas sociaes. Alvo da 

.maior· crueldad-e são as -fami-' 
lias de. officiaes polonezes •. 
Suas esposas e filhos são de 
noite enxotados de seus -lares,: 
sem o -tempo sequer de apanhar,; 
à roupa adequada e são condu.; 
zidos em trens para transporte; 
de gado e, assim, levados para: 
a Russia. Aquelles éomboiosl 
são muitas vezes obrigados ai: 
estacionar horas a fio em di• 
versas estações sob as repera-: 
turas que attingem até 35c,.' 
abaixo de zero. Em um caso os " 
infelizes deportados, encerra.J 
dos nos vagões. por seus algo.; 
zes, imploravam. em vão au.: 
mentos bebidas quentes. Seu!!I'. 
Iamev-tos eram objecto de mofa( 
e esca.rneo. Pcir fim, aos pou.-: 
cos, fez-se completo sil1ancíoi 
e quando o trem chegou a 
Lwow, os bolchevistas, ao a~ri; 
rem as portas, notaram cente.i 
nas de mulheres e creançal(' 
mortas de frio e já congeladas, 
.seus ca.daveres foram jogadoli~ 

, ti margem ~_estrada. · 

li 
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· Não se zanguem os "fans", os Governo futebolistas fanaticos. Andó me 
regosljancio com o fracasso cio 
Futebol i'1adonal. 

Aposto que só estas linhas 
bastam jã para que me fecheri 

1 
n " 1 . n -~ts g unas 

tura se prestarem ao ridlcu!o 
papel de thuriferarios de ldolos 
falsos eia gentinha sambista e 
futebolesca, eíevando estes á al
ta categoria de,,, GLORIAS 
NACIONAES! . . ,..~.._. ... 1 ........ ~ ................................... ~ 

uma carranca capaz de desma-

A r( h i .d i o e esa n-o m~~:;~:~ç~i~~ado~:n~:,no:~cat 

. , 1 . D . ':~, :~~b~!esete S~~:~,. \;ª~:~: 
OUTRORA E AGORA 

11 d o 8 ra si 1 ,! Outrora a gente aprendia 
desde menino na escola a glo 
rificar os heroes da Terra Br:i• 

sih!ra, os _grandes vultos _,ele_ sabios e bem• 
feitores da· Humanidade. 

n1das aa <.:armen Miranda a 
do OrÍando Silva, é um perigo, Mas vou arrís-

_,. .. o,,o .... "'° ............ " ..... ,e,-. ..... º .. ºº''"~·-~··•·• .......... .,. ..................... ~ ........ ,....... car. Prcci-so me desa-bafar. E fazendo o ,.gesto 

classic:o·, .de levar a- mão aberta ao pescoço, 
O Exmo. -e Revmo. Sr. Arce- Paschoa, ás 10 horas, S. Exci,a. Dla 30, ás 6½ celebrou a digo-vos hoje meus leitores: Estou aqui com 

bispo esteve presente aos se- I Revma. c-elebrou iv1issa Ponti- Santa Missa na Basilica de as nossas glorias nacionaesl 
guintes ,actos: ficai, tendo sido, nessa occ.a- São Bento. 

Na Semana Santa: sião saudado pelo Cole11do Ca- (Pa,;;choa <las empregadas 
Dia 17, Domingo de Ramos, bido; S. Excia. Revma. agn;,. domesticas). A's 9 horas proce-

GLORIAS NACIONAES7 

. ãs 10 horas, benção das p:c>.!- deceu em seguida ao Cabido, f deu á B-encão da nova Séde do Mm, "glorias nacionaes", é como cer,,i 
mas e Assistencia Pontifical assim como ao Seminario e ao Centro Academico "Oswaldo imr,rensa e oradores e os fanaticos do espor~e 
á Missa do Cabidn l\fotropoli- i\.laestro Furio Franceschini, Cruz•·, na Faculdade de Medi· bre.tão e do samba, classificam chutadores de 
tano. pelos servi,os prestados duran- cina. de São Paulo. A' tarde ·bola e os cantores de sambas e valsas choro-

Dia 18, S. Excin. Revma. con- te a Semana Sanla e express,,t1 concedeu audiencia em Pala• sas. o Radio e uma imprensa futil se deram 
cedeu audiencia em Palacio votos de Santa Paschoa 1.c,s do. ao trabalho ing!orio no Brasil de inverter os 
a varias pessoas, das 10 ás mesmos e aos fieis da sua Ar- Boje. dia 31, ás 8 horas será valores e deseducar O nosso po.vo, elevando á 
11 ½ horas; ás 14 horas a11- chidioc-ese. . I Sagrado em_ Santa . Cecília o categoria de heroes nacionaes, jogadores,· sam
dlencia publica na Curia e ás A' tarde recebeu em Palac10 1 Exmo. Sr. Bispo -eleito de Bar- : bistas e cantores populares. Por occasião do 
18. horas audicncia em Palacia i~numera_s pBssoas ~ue Ih,, 1' cl:' e Auxiliar;!~- Exm~. Senl,10r I campeonato internacional, ouviam-se _dispaute_ 
a varias pessoas. noram tla:wr os votos de, Ulll'l Bis,po de R1b,-.nao Pieto. A 1 ! rios deste quilate: "Nos pés de Leon1das esta 

No dia 19 S. Ex eia. Revma. feliz Paschoa. Fez-se reptese11. ! hora offerccerá um almoço in- a gloria e a honra do Brasil!!!" 
esteve ausente desta Capital, tar de um modo wd'o e~,pe,~tal r !!1110 ~m Palacio ao Exmo. E quando Carmen Miranda andou samban-

No dia 20 concedeu audifm- o Seminatío Cen~ral, pelo ';:J11 Sr. Brnpo de llarca e dema_is do pelos Es·cados Unidos, não faltou na im 
eia -em Palacio a vurias pes- R<,itor e outros membros. prc,lgdos presenles em Sao prensa quem tivesse o topete de affirmar que 
soas, das 10 ás 11 horas. A' Ko dia 25. S. ·Excia Revma. Panlo. _ "muito mais que as embaixadas economicas e 
1½ horas procedeu á benção offereceu em Palacio. ás 10 ho- Amanha. dia 1.º, S. Excia. l scientificas, o samba de Carmen Miranda ele· 
da Typographia Siqueira. á rus, um almoço intimo ás D':,:-- Revma. <'oneederá, ás 14 ho- vara o nome. do Brasil e o tornava conhecido 

;·ua Barão de Paranapiacaba, nidadcs o aos. Capjtular-es (lo ras, andienclas publicas na. e amado n~ extrangeiro!!!" 
,34, tendo feito nessa ot:casift0 Colendo Cabi_do i\Ietropoli:an,i. Curia. A',-,. 17 horas visitará, Pobre sr. Waldemar Falcão e pobres artis
uma pequena allocução aos Durante O dia concedeu mnu- Cl'm ° Ca!)ldo, as obras da no. tas e scientistas n.i.cionaes que andaram pelo 

-.presentes. A's 14 horas atten, meras audiencias em Palacio. va Catlledral. extrangeiro a engrandecer o nome do Brasil! 
G deu a.o expediente particul11,r Ko di'a 26, S. F~xcia. Revma. A'll 20 horas, benção_ e !nau- Guiomar Novaes Biclú Sayão Villas Lobos 

'o f ·ona1·1·0s da e · · · .- Ap11a1·ec1'dª do No1··e '"Ul'a"ão do Ambulatono "N6 l ' ' ' e, s unci ,. .una,. no VJaJOU ,t ' · = . . ' ' '' ' ·. . e· escondei·-vos envergonhêl1:los porque na vossa 
rredio da mesma; ás 16½ c-:ir., tendo em passagem v1s1tado , 1 son Fernandes', do C1rci1Io Ope- t " d . 'to I t t d · . , . . . erra po er mais a, se a evan a, cesse u o 
cednu, em Palacio, audicncia a Exmo Sr. Bispo <le Taubato, rano da Paroch1.a do Sant'An- ' t· t ,, · · , aue a musa an !{la can a. 
innumeras p·assoas. A's 19 ho- o Carmelo de :VIogy das Cruzes I na. · , 

·tas esteve presente ao OH\, e Cenacnlo a·as Sacrarnentinfü; li Depois ele amanhã, dia 2, ... '~b mh_tisa ,,nova canbta do "csamba' 0M_samdba 
cio de Trevas na Cathedral de Taubaté. ., S. Excia. celebr'at·á solemne ua a iana o sam a . e_ armen . ·1ran ,,, 
l'rovisoria. Ko dia 27, cebhrou a Sa:i1ta , Missa Pontifical de São José, A miM.a _n~va, ~nda hoie _as favas V,1~-as. Lo· 

Dia 21, Quinta-feira Santa_ Missa ·na Basllica de N. Senho- j ás 8½ horas, na Capella do I bos e Bidu Sayao_ e n Guiomar Nov.aes, etc •. 
celebrou Missa Pontifica] e a ra, regressando 'em seguida á Seminario Central. A' noite etc. O Orlando S-rlv-a esguelando uma va~ 
Benção dos Santos Oleos, ás Capital. Durante o 9ia concE-1 S. Excia. embarcará para uma I chorosa e. melosa no Radio, mata !;ffl che:? 
10 horas. A's 18 horas S. Ex~ia. deu audiencia a varias pesson~, estação de aguas, de onde de- a glo.rl'a ª~ Bld-fi Sayão . cantí!ndo Manon • 
Revma. oflcciou O Le.vapés e -em em Palacio. verá regressar após O dia 20 para as mais culias plateias do mundo. 
~eguida o Officio de Trevas. No dia 28, S. Excla. Revma. deste mez, Não me admil'o que o f3'0Vinho ignounte e 

Dia 22, Sexta-feira. S. Excia. offereceu em Palacio um almo- r--------------, incapaz de apreoiar a ar.te, se enthusi-asme ~ 
Revma. assistiu pontificalmen- ço intimo aos Revmos. Cone- TA NA G RA N glorifique o heroe do Futébol e o cantor do 
te a Missa -dos Presantificado.;, gos Honorarios do Colendo C;~. · Samba. ·Ach_o que mesmo o cidadão culto tem 
ás 10 horas e ás 18 horas o Of-1 bido. Conceôeu audiencias ve.- Optimo fortificante e regu- o direi~~ de. se,, apaixonar pelo esport: e_ faz_er 
ficio d·e Trevas e a procissão rias de manhã e á tarde. Jador feminino. TANAGRA,'-l a sua torcida · E go~a tambem o d1re1to m, 
com o Senhor Morto. Dia 29 celebrou ás 7 horas, mercê de seus -hormonios, contestavel de ter mau gosto e apreciar o 

Dia 23 - Sabbado Coremo- na Capella do Palacio, a San•a rejuvenesce a mulher. • ~- samba. O que me admfra, porém, ou melhor, 
nias do dia com a assistencia Mfssa por alma d"l irmã do TANAGRAN é um excelletite O que me revolta é a inversão dos valores -~ 
Pontifical de S. Excia .. A' tar- maestro Francoschini, com v. tonico feminino. Em todP.9 é a imprensa, o radio e homens de certa cu! 

Eram pr.elecções sobre ANCHlê:TA, NO. 
BREGA, VIEIRA, CABRAL, Governadores Ge• 
raes do Brasil, Invasão Hollandeza e Felippa 
Camarão. 

A gente se enthusiasmava·- por Tiradentes, 
Barroso, Duque de Caxias, Marcilio Dias, RiQ 
Branco, Ruy Barbosa. 

ldolo e orgulho do Br.Nõil era um CARLOS 
GOMES e toei-o mundo assobiava nas ruas tre
chos do Guarany; SANTOS DUMONT andava 
na modinha e no fundei, e qualquer brasileiro 
se indignava quando negavam em França a na• 
cionalídade do inventor patricio. 

Havia aqui tambem Carnaval "lundu-n·', 
Eduardo das Neves e outros personagens e col• 
sas e musices populares, 

Erall'ios um povo muito menos civilizado 
que hoje. Entretanto nínguem fazia de um can• 
tor de "lundum" um heroe nacional, e o povo 
delirava diante de celebridades reaes '- um 
Rio Branco, artistas como Carlos Gomes, esta• 
distas como Peixoto, 

Ha c'incoenta annos atraz eramos nC, Brasil 
um povo muito menos civilizado, porém muito 
mais educado em materia de glorificação de 
heroes. Hoje o Radio e a Imprensa nos 1-ançarr, 
muitas vezes ao ,ridículo em tempo ~e carnaval 
e de campeonatos. E já nem quero falar em 
"astros" e "estrellas" da tela, porq.ue nesta 
materia já usamos e abusamos do direito de 
sermos ridiculos e tolos com a basbaquice na~ 
cronal de HoHywood. 

Não jtilguem, seja eu Inimigo Jurado do 
Fut~bol, da musica popular e do cinema. Não, 
meus teito,res. Desejo é que não se invertam os 
valores e cada qual no seu lugar ... 

·· Cantem os "fa-ns" e os "torcedores" os 
seus heroes, mas conheçam os seus lugares ..• 

"Ne sutor ultra crepí:dam" - o sapateiro 
não vá além do sapato - dizia o pintor celebr-, 
ao official- q.ue após lhe haver criticado os sa• 
patos do quadro quer~a dar opinião sobre o 
resto. 

O di r~to sacN11tissimo do torcer .e ser "fan., 
ou "fanatíco·", pelo samba, a Carmen, o Or
la-ndo, a Greta Garbo ou o Leon«las, etc., etc,, 
n i nguem vos pode contestar, meus senhores, 
r,enhoras e senhoritas, mas o direito de elevar 
os vossos "fans" á gloria de heroes e vultos 
granéliosos da Patria e da Humanidade ... alto 
lá! ... NE SUTOR ULTRA CREPIDA-M! 

de -concedeu audiencias em Pa- presença de mBmbros da farni- as drogarias. - Preço 10$000. 
lacio a varias pessoas. lia. A' tardé, varias audiencias * p e. A,s e a n i o BRANDÃO * No dia 24 - Domingo de em Palaclo, 

~ ! "0 jofhalismo catholico deve 1 
ter a intripidez d~s cruzados" 
declara o Srº Arcebispo de 

ERGUEI-VOS! 

Porto Alegre 
Por occasião da p,:issagem de Ell!·opa. Essa somiira de que o 

mais, um auniversario de "A I Papa fala não ameaçará tam
Nação ·•, S. Excia. Revma. Drim ' bem o Brasil? A estrel!a boi-

. João Becker, Arcebispo Metro- ; chevista e a. cruz swatica uni
politano de Porto Alegre, 1iri- ! claB pelos mesmos ideaes e fi. 
giu uma carla a esse grande ; Ntlidades, não iluminam, espa
dlario ca.tllolico sul·riogranden- 1 Iham trevas. O· jornal dev,1, P.m 
se. 1 virtude de sua nobre missão, 

Por sua. profunda visão' do impuganar as infhiencias per
mundo e actualidade, damos ao niciosas dos systemas d-aquel
conhecimento de nossos leito· ies symbolos. E' triste testa
res a.lguns topicos da sobredic- . munho daria de sua mentali-
ta ~issiva. . Í clarle quem, por isso hotilizasll,}. 

"Ai\IERICA", o grandé ma
gazine dos Estados_ Unidos, pu
blica. em seu numero de 23.9;39, 
sob o titulo '·Lawless Ameri
cans", bem documentado suei
to em que se prova ser· aquelle 
paiz a terra em que mais cri
mes ha e onde menos se res· 
peita a lei. 

Im.preasíom,.me. a esraustica 
official citada pelo articulista. 
Basta dizer que se despendé 
com a repressão ao crime :t 
quantia de $15.000.000.000 por 
anno, ou seja: quarta parte 1o 
orc:amento federal! 

Tudo isto, diz o g.ranae se
mana.rio, deve attribuir-se á, 

. Diz S. Exc1a. Revma. que a · a imprensa. Pois sua attitude 
, publicação d-e um diario é t,a- ! seria contraria aos 1:mpre-m:is ln.~icad·o r 

refe ardua, pois os leitores de- ! interesses da Reiigtão e da U 
sejam informações po:-n1enuri- ; Patria." 
zadas, ve~·iclicas e em q11anti-1· Como vemos, de opportunida
dade. A vida moderna é cosmo- . de marcante, são as palavra:., 
polita e o tempo exíguo. Tudo.' de S. Exc!a. Revma.. 
é veloz, e os hom-ens querem I Vêm ellas confirmer com 
conhecer tudo com a maxima sua autorid>!!.de de Arceb-iõpo da 

ACCESSORIOS 
j • 

para automove1s 
rapidez. Mas, a missão do joi- Santa Igreja a aWtnd-e já ha O M:ELHOR SORTIMENTO 

' na! não consiste sómeRte em muito tempo tomada pelo LE
o.presenlar um apanhado das GIONARIO. 

S. Excia. Revma. diz ainda · occorrencias do dia, rna.s tam
hem procurar educar o povo, 
formando a oppinião public,à, que é de extrema necessidade 
e para isso ,tomando uma posi- o jornalismo bem orientadu, 
ção prud-ente e franca contra imitando com intrepid€z os 
as ideias erroneas e as doutri- martyres do catho!icismo, qu-i 
nas deleterias. Accéntua: Su·.t 

rmportaçã.o Directa. 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

inexistBncia do ensino religio
so, tornado praticamente iÍn
possivel por causa das cente
tena.s de seitas e; sub-seitas 
protestantes, que produziram 
alli o mais estonteante caos 
religioso de todos os tempos. 

E nessa "maravilhosa" gf. 
tuação querem lançar o Brasil 
esses "patrioticos pregadores 
do protestantismo dissolvente 
~ternamente e m b a sb13,cado~ 
coiµ o "progresso" norte-ama
ricano! 

CathoUcos·! Por Deus e :v-elao 
Patria, erguei-vos e trabalhae! 

(Secretariado Nacional 

BICYCLETAS 
TOD0S OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSililQ 

importaçao Di-recta 

CASA ALBERTO 
LARGO S. BENTO N,• '8 

CASI1\1IRAS arrostaram todos os perigo,; l s Excia Revm,a.: ·' Pio XII disse, 'L' o e K e o M P L E T o 
em 18 de Out··ubro passado, ao para salvaguarda do nome de j ( . 

:on~ltem e. Aurora - Prlntex - ~ 
Embaixador da Lithuania que Jesus Cm-Isto e da Sua Igreja l Nacionaes e Ext,ra.ng?~ · 
a sombra do inimigo de Deu'> Ce.tholica, ,Apostolica· e Ro: CASA ALBERTO CASA ,At,BER'tO· 
~~.;Jl~~..:.~gl?~".a. :!:.~~J, . .g!_ ~~ . ~~'--~---~!~.?;.O .. ' N~~-~: -~ . .:. iL. ~ __ B;.t:.: • 
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DO 11CREDIARIO" 
Que pômos á sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a proporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos seus, mediante 10 pres
tações mensáis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação 1 
Para acompanhar os caprichos 
da m6da, para ostentar bom gos
to e. elegância, basta possuir um 

CARNET CREDIÁRIO 

PELO NOSSO SISTEMA, UM 
CRÉDITO PROPOSTO, RESÓLVE
S E EM POUCAS HORAS. 

NOSSAS SECÇÕES i 
Novidades, Camisaria, Perfuma
ria, Secçao de Senhoras, Crlancas, 
Calçados, Alfaiataria e Crediário 

4~ ··'. 
ACASANo.1~ 

2 DE ABRIL 

São Francisco de Paula 
• 

Em 1416 nasceu de paes mui- /lua vida tinha dois objectivo~: 1 sentimento, procurou um lugM 
to pobres, Francisco, na pe- ·ª· oração e as obras de cari- deserto, ond-e pudesse levar 
quena cidade de Paula, na Ca- · 4a.de; uma vida unicamente dedicada 
)abria. Elle foi certamente o · · Com 13 annos de idade, en- a Deus. 
fructo da piedade de seus paes, trem para um Collegio dirigido Logo outras pessoas vieram 
que no desejo ardente de ter por Franciscanos, e embora a elle se ajuntar, e Francisco 
um filho que fosse grande ser- não fizesse parte da Ordem, se viu á frente de uma peque
vi<lor de Deus,. fizerem u~ seguia com a maxim.a exacti- na communidad-e. Com o con
voto a São Francisco de Assis, dão a vida religiosa de seus sentimento do Arcebispo· de 
de dedicar o seu primogenito mestres, principalm-ente no que . Cosenza, erigiu um convento 
ao serviço de Deus. Foi pois Sfl referia á penitencia. Um ; que logo grangoou a estima e 
por gratidão que, o meninol anno levou elle essa vida de consideração dos que delle ti
recebeu o nome de Francisco. franciscano sem o ser. nham conhecimento. A santl-

Os seus desejos e o seu vo- Sen<lo o seu maior desejo dad-e de todos os eremitas, mas 
to realizaram-se facilmente. fazer uma peregrinação a Ro-
Desde muito cedo, o menino ma e Assis, seus paes leva- principalmente de Francisco, 
revelou como os principios ae- ram-no comsigo numa romaria. attrahia as niiltidões; nume
tuavam em sua alma. Toda a I Foi então que, com o seu con- · rosos for:am então os milagres 

que Deus se dignou fazer pe- , A 
las mãos d·esse seu servo. 

A nota mais caracterlstica prGpOSito ~os exercicios esprrituaes 
da vida religiosa d-e Francisco, 
era o rigor com que peni
tenciava. Penitencia, caridade. 
e humildade deviam ser os 
fundamentos de sua nova Oi'
dem. Elle tomava uma só re
feição por dia, e essa só era 
de pão e agua. Seus discipulos 
faziam um quarto voto, obri
gando-se a um jejum rigiroso 
e constante, para fazer peni
tencia pelos que a não fazem. 

O vinculo de sua Ordem, de
via ser, segundo a palavra d-e 
Nosso Senhor, a caridade. MM 
a virtude em que mais se dis
tinguiu o fundador, foi a hu
mildade. Distinguido por prin-
cipes e reis, se:: ·:·,,, se consi
derou o ultimo ('.J; llomens. 
E como foi indicado pelo Papa 
para ch-efe de sua nova Orden1, 
elle sempre frizava esta outra 
palavra <le Nosso Senhor: 
"Que e.quelle que manda seja 
como o que serve". Essa 01-
dem, reconhecida por Sixto IV 
recebeu o nome de Ordem· dos 
Minimos. 

Os conventos dos Min!mos 
tornaram-se logo, numeroso:;, 
tanto na Calabria como na Si
cilia, e até na França, cujo 
rei Luiz XI foi convertido por 
São Francisco em .seu leito 
de morte. Seu filho, Carlos III, 
extreme.mente grato ao Santo, 
conservou sempre para· com 
elle o ma,,;,; filial respeito. 

São F.d"':ncisco tinha o dom de 
proph-6'cla, e muito antes do 
assedio de Constantinopla, cho
rou a sua queda nas mãos dos 

; turcos. 

~e -Santo lgnacio 
Colliô nennum catholico ig 

I 
que fomentam e :~stimulmn 

nora, a Santa Sé tem reco- com seu exemplo essa pratica. 
mandado insistentemente' aos tão salutar e tão patriotica. 
fieis a pratica dos Exercícios "Merecem por isto, uma l~i
Espirituaes de Santo Ignacio, 1 tura muito reflectida as pon• 
tendo Pio XI, de hma forma to. d-erações feitas a este respeit.J 
da especial, accentuarl,n "'Yl pelo Dr. Plinio Corrêa de Oli• 
uma de suas encyclicas, o cunho veira no seu valente LEGIO
absolutamente províaencw.. '!uci NARIO: "seria superfluo, 0'3· 

os retiros feitos segundo o me- creve o incansavel batalhador 
thodo do grande fundador da. de · Christo, accentuar a mag
Companhia de Jesus tem em nitude dessa realização. O 
nossos dias. grand-e remedio para o Brasil 

A este proposito, o LEGIO- tem de ser necessariamente, 
NARIO, que foi sempre um ba- os retiros espirituaes que se 
italhador incansavel a favor devem tornar cada v:ez mab 
dos Exercícios Espirituaes de frequentoes, mais concorridos, 
Santo Ignacio, publicou algu.- mais longos." 
mas considerações sobre os re "Com mão de mestre, apon
tiros e o carnaval. O Revmo. ta o articulista a razão profun
Pe. Cesar Daluese, Directm· da dessa missão salvadora re• 
da Confederação Nacional da.,; servada aos retiros: 
Congregações Marianas, consa- "Nosso problema é em gran
grou um artigo, na "Éstrella de parte um problema de' inte· 
do Mar", a este assumpto. De- riorização. Precisamo~ d-e µiais 
pois de se referir energicamen· logica, de mais coherencia;: de 
te á degradação moral acarre- mais vigor de animo. E·. estas 
te.da pelos festejos pagãos do qualidades só se forjam 'no 
carnaval, acrescentou: isolamento, na meditação e 'la 

. . • . . . • • . • • • ·•·•• reflexão. 
"Contra essa degradação e "Os Congregac'ros Marianos, 

esse desfibramento -é ciue se com seus retiros f-eche.dos, en
ergue e se agiganta o movi- sinam essa grande lição. eJEµn• 
mento regenerador dos retiros bram essa opportunissima ver
espirituaes. dade não só aos acatholicos 

"De anno para anuo cresce mas tambem a certos catholi• 
e se avoluma o numero dos que cos mal informados e mal for
passam em retiro os tres dias mados qu-e combatem os retl.• 
do carnaval. São milhares de ros espirituaes (notadamente. 
moços e de moças, de homens. os que obedecem ao methodo 
e de senhoras· p-ertencentes 11 dos Exercicios de Santo Igna

Sentindo-se proximo da mo!'- todas as condições sociaes que cio de Loyola), precisamente 
te, coml 91 annos, recebeu-1 se recolhem na paz, na oração. porque estes retiros, exigem 
com viril resignação. Leão X I no silencio, num ambiente de um trabalho de reflexão, uma 
canonizou-o no ano de 1519. descanso reparador e ao mes- gymnastica das faculdades <;U• 

Seu corpo por 55 annos pe;·- mo tempo d-e fecundas activi- periores, a meditação seria e 
maneceu incorrupto. Em 1562 dades. profunda das severas verda. 
os huguenotes arrombaram seu "E' de justiça re!)onhecer des do fim do homem, do pec. 
tumulo e suspenderam seu ca- que ás Congregações Marianas, cado, do inferno e da morte • 
daver sobre uma fogueira, mas se deve, em grande parte, essa Essa oposição é tanto mais 

0 fogo respeitou esse corp,) reacção salvadora e construc- incomprehensivel, quanto ·mais 
tiva: não só porqu-e, em todo abertamente contradiz .a tra. purificado pelos jejuns. ::vias j 

quando e, lenha já se tinha des- o territorio nacional, as Fe- dição constante da espirituà1i• 
jerações e as· Congregações dade catholica, a experiencia, 
organizam intensamente· os• re li asceptica de todos os santos 
tiros do carnaval, mas tambem e os ensinamentos claríssimos, 

feito em ctnzas, um hereje para 
alimental-o, lembrou-se de ai:-
remessar a elle um grande 
Cruzeiro que perto se elevavi>,. 
E o fogo produzido por ess:t 
cruz desrespeitada por , esse 
christão falsificado, consumin, 

porque são as Cong'regações , (Conclue na s.a pag.) 

... ....,., ,.,,.,~,-,,-,,..,., 

"NOSSO p Ão., 
camo chamma santificada, o IJ. casa preferida pelas melhores familias de São Palllo 

corpo do santo. PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
Os ossos porém não foram ---[]-

consumidos, e são até hoje ve-1 LaJ,'gO do ArouchJ!, 51 - Fones: 4-3228 · 4-3737 
n:~ados como _relíquias precio, Praça Marechal Deodoro N.0 426 - Fone 5-4229 
s1s1mas que sao. .,.,. ...... ., ......................... ..,_,. .............. ..,# ................ """""" .......... _._ • .,. • .,. ........ ~ ............................ ,.,......,.,. .... -· ---. ... ~ 

. 44.ª CONSULTA 

HITLER E O PAPA 

CONS. - Como se explica a attitude ele 
S. Santidade Pio XII congratulando-se com HI• 
ler por ter escapado ileso do attentado algum 
tempo atraz? 

R a d • 10 Consultas 
feito pelos mações. Nego porém qualquer seme
lhança entre esta Sociedade s-ecreta e revolu
cionaria e a Igreja Catholica que timbra justa
mente em tornar-se visivel e conhecida. Mui
tos de seus mais ferrenhos inimigos se lhe 
tornariam amigos se a conhecessem melhor.
Não se pode de nenhum ·modo comparar o ju. 
ramento iníquo da Maçonaria com a "Lex :tr• 
cani" do Catholicismo. A differença é cpmo 
entre o dia -e a noite. Em 1.0 lugar a Lex ar. 
cani, a Lei do Arcano, não era juramento nem 
implícito neml explicito, mas umà simple,t 
regra ou melhor um uso pelo qual, na anti
guidade christã, certos conhecimentos religio
sos -e certos actos litu:rgicos eram reservados 
aos fieis, isto é, aos christãos baptizados. Em 
2.0 lugar este uso não data dos primeiros 
tempos do christianismo. No meio do 2.0 se
culo, por exemplo, num livro destinado aos 
pagãos, pois era dedicado ao Imperador An
tonio, o Pio, ao Senado e ao Povo Romano, 
S. Justino fala livrement-e de todas as crén
ças christãs e em especial daquella que mais 
tarde, mais ficou sob a Lei do Arcano: A :Éu• 
charlstia. A Lei do Arcano só vae apparecer 
mas tarde, no fim do seculo 2.0 , seguindo 
quasi que exclusivamente a curva da insti
tui~ão do Catecumenato. Esta instituição do 
Catecumenato chegou ao seu apogeu no se
culo 4.0 e nos principios do 5.0 . No fim do 
seculo 6.0 já tinh,a desaparecido. Com el!e 
desapareceu a Lei do Arcano. Em 3.0 lugal° 
errou o nosso Exmo. Consulente quando es
creveu, por si ou por outro, "ella (a doutrina 
catholica) era exposta somente aos catecume
nos". Pois era justamente aos catecumenos 
que a doutrina toda; não era exposta. As as
sembleias christãs nesses tempos compunham
se de 2 categorias de assistentes: Os Cate
cumenos -e os Fieis. Estes podiam assistir a 
Missa inteira; aquelles pelo contrario, não lhes 
sendo permittido assistir o My'sterio da Con
sagração, deviam retirar-se na occasião do 
Ofertorio. Em 4.0 lugar, desde o fim do se
culo 6.0 , como vimos não ha mais segredo 
nenhum, não vive mais nenhuma Lex Arcani 
para os não baptizados. São 13 longos seculos, 
portanto, que .não ha mais nenhum segredo 
na exposição da doutrina catholica. 

Sendo que o nazismo e toda a sua política 
não fez sinão oprimir o catholicismo, desres• 
peitando por conseguinte S. Sahtidads. 

Além do mais as relações entre Roma a 
Sedim não se prestam a tal diplomacia. 

Tendo transferido sua residencia para o Rio de Janeiro, o.nde leccionarã no 
Colle!i!io ·Santo lgnacio, o Revmo. Pe. José Lourenço da Costa Aguiar, S. J. prom• 
ptificou-se gentilmente a nos enviar daquella cidade a collaboração que, com o 
citulo de "Radio Consultas", vinha mantendo nesta folha. Taes consultas não mais 
serão irradiadas, devendo os consulentes endereçar suas perguntas a esta folha. -,-

Dadas as raras qualidades de cultura e de intelligencia, que distinguem o• 

RESP . .- Ha um adagio pholisophlco que 
diz assim: "Ab esse ad posse, valet ill&· 
tio". Traduzido em vernaculo quer dizer o 
seguinte. Quando uma coisa ou um ser existe, 
elle é possivel de ,existir, pois que si não fora 
possível -existisse, não existiria. 

autor, e que asseguram tão largo e completo exito ás "Radio Consultas", o LEGIO• 
NARIO sente vivo prazerem assegurar por esta forma a contin-uidade da secção; 

Aplicando agora o caso "al cuento" como 
se diz: Si de facto, consta que o Secretario 
do Papa se congratulou com Hitler por hav-er 
este escapado ileso do attentado, é signal, 
quer pa'reoer-me, "que as relações entre Roma 
e Belim se prestam perfeitamente a esta di
plomacia". Não se pode com effeito suppor, 
que o Secretario de Estado da Santa Sé, ig
nore a situação existente entre Roma e Berlim. 

A attitude de S. Santidade é de todo o 
ponto <le vista laudalissima. E a attitude da
quelle que, conhecendo a fundo o espírito do 
Catholicismo, sabe que Jesus Christo mandou 
perdoar, amar os perseguidores e rezar por 
elles. 

O catholico, Exmo. Consulente, odeia o 
peccado, mas ama o peccador. S. Santidade 
Pio XII, deu, congratule.n<lo-se com o Chan
cell-er Hitler, mais uma prova da verdadeira 
a8cl'idade christã. 

45.ª CONSULTA 

PROMESSAS BAPTISMAES 

si se curar. EMe não estará obrigado a cum
prir essa promessa caso se cure. - (Univer
sitario- São Paulo), 

RESP. - Estamos perfeitam-ent-e de ac
côrdo, Exmo. Consulente, que seu amigo louco 
não será obrigado a cumprir este voto que o 
Sr. algo afoitadamente fez em nome 1elle. 
No que <lescordamos é que o Exmo. Consulente 
ponha em mesmo pé de igualdade: a salvai)ão 
eterna e a recuperação da razão. A primeira 
de facto é um beneficio absoluto; a segunda 
é um beneficio refativo. Explico-me. Uma pes
soa louca, que tenha enlouquecido -em estado 
de graça, isto é, sem peccado mortal na alma 
e que morre assim, vae para o céu com toda 
a certeza. O voto, que a bondade nativa do 
Exmo. Consulente quiz fazer por elle, não lhe 
trouxe sinão perda da fortuna e ince"teza, 
outra vez renovada, da proprie, salvação. De 
modo que, duvido que elle lhe agradeça, r.:om 
sineeridade, o voto feito assim, á revelia tlelle. 

Os votos do Baptismo (que de facto não 
são votos, mas simples promessas) feitos pelo 
padrinho tem muito outra significação. Está, 
já mais que provado, de mil e um modos, 
que-toda ·a alma intellig-ente e de boa fé, não 
pode deixar de reconhecer na Igreja de Chris-

CONS. ..... Para que. um voto seja válid?,. to, na Igreja Catholica, a verdadeira Igr<.Jja. 
' necessario que seja li\fre; . . 'isto qu~f. dizer, em outras palayras, que só 

Ora o voto que a creança por meió de seus no catlioUcisnio bem entendido; pode alguem 
padrinhos faz por occasião do baptismo não resolver os grand-es prtjblemas reHgiosos que 
6 llvre. espicaçam . sempre a c\iriosidad.e das almas. 

Logo este voto não é valide,, Ora, o papel dos Padrinhos é um papel de 
Seria a mesma coisa que eu fizesse por previdEl)lcia. Este pequerrucho qu-e elles sus

aa amigo que está louco (portanto sem uso tentam no momento do ba.ptismo e pelo qual 
da razão como acontece com a creança peque- rezam o· Credo e promettem fidelidade á clou-
~ .. ~•-etAA.f~~~- ~~ ~~~- d~I'. tu.~_g ~~~. p~~$.1,1~ ~ri~ _j@. .(?~~- ~~~ ,Peq:u_e.i:rucl_lº .CE~s_e_ei:á, 

desenvolv-erá a propria inteligencia e verá tam
bem elle, si não fôr desviado pelas paixões 
desenfreadas e pela má fé, que a unica Reli
gião que satifaz plenamente,. todas as aspira
ções intellectuaes, moraes -e espirituaes da 
Humanidade é o Catholicismo. Resulta,Io: 
Gratidão immensa e profunda aos Paes e aos 
Padrinhos por o terem, desde tão t-enros an
nos, feito entrar na unica e verdadeira Re
ligião., 

Si por desgraça deixar elle a fé cathollca 
e por grande misericordia de Deus a ella vol
tar, nenhum confessor lhe pedirá contas des
ses chamados Votos ou melhor Promes.sas, 
feitas pelos seus Padrinhos, conta que certa
ment-e seria tomada, si se tratasse de verda
deiros Votos. 

46.ª CONSULTA 

MAÇONARIA E A LEI DO ARCANO 

CONS. - ~ ilicito o juramento que se faz 
na Maçonaria de nada revelar .a respeito dessa 
sociedade. Logo, tambem foi ilícita a prohi
bição que existia nos primeiros seculos da 
Igreja, de se expor abertamente a doutrin,;i 
catholica. Elia era exposta somente aos cate• 
cumenos, tendo estes, para serem admittidos, 
que acceitar todas as leis da lgrej'á e entre 
estas. a ·acima mencionada. Atualmente a Ma
çonaria faz cousa semelhante, sô que exige ju· 
ramento. explicito. - (Universitario - São 
Paulo). 

RESP. - Somos completamente de accor
do com o ilustre Universitario na iliceidade 
9,9 l11,;!1:~~-ª-tf,), ~~t9, ~iµdª' ~~ ~~iQitº. 

Com franqueza, Exmo. Consulente, acha que 
p0de trazer-se á baila esta, já mais que mo
fada, Lex Arcani para defender o juramento 
injusto, invalido, de uma sociedade secreta, 
má em seus objectivos e má nos meios füci
ito.s e. _immorae,~ que emp1·ega.1 
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LITURGIA 

Consa 
Depois de ter feito genuflexão, 

mostrado a hostia ao povo er
guendo-a mais alto que a cabe
ça, e novamente adorado, o Pa
dre consagra o calice, cuja for
mula é mais longa. 

Postquam coenatum est - Foi 
depois da refeição, depois de ter 
c6mido o Cordeiro Pascal que 
Nosso Senhor consagrou a quar
ta taça que deveria circular en
~e os convivas. 

Na palavra omnes, bebei-o to
dos, a Igreja sempre viu para os 
padres que celebram, o preceito 
da communhão debaixo das duas 
especies. Por muito tempo tam-

l>ENSE-NO SEU 
P~OXH10 l>nf§Et(il 

CINE 
l>AlHfBAFJ~ 

11m rerdadtiro ciM 
para o ~u lar 
per 30$ 

m=au 

Films de ruic, 
so successo 

~omedias est, 

EVANGELHO 

4'11 

racao 
' . ' 

do Vinho A Confissão 
bem os fieis commungaram de
baixo das especies de vinho. 

Hic est oalix - Eis o· calice do 
meu Sangue, isto é, :. taç,a que 
contém o meu sangue. 

Novi et aeterni testa.menti, o 
sangue de uma nova alliança. 
Deus fizera com os hebreus uma 
primeira alliança que deveria 
durar até a morte de Christo, e 
que fôra sellada com o sangue 
das victimas. A nova amança 
conforme o espírito, e não con
forme a letra sómente é sellada 
~lo sangue de Nosso Senhor 
Jesus Christo contido no calice. 
E' tambem eterno este testamen
to, é irrevogavel e durará ainda 
1uando se findarem os tempos. 

Mysterium fidei E' um 
1ysterio da fé. A palavra é de 
ão Paulo que pede aos diaco

:os que conservem o mysterio da 
·é numa consciencia pura. ,Quan
!o um veu separava o altar dos 
'ieis, desde a consagração até a 
):rnmunhão, no momento solem

'0, o· diacono para convidar a 
::.ssistencia a adorar, exc1.ama
-'ª : Mysterium fidci. Quando os 
iadres rezavam a Missa sem 
·iacono pronunciavam e!les mes
nos essas palavras, que entraram 
ssim no Canon como um pa-

~ ,nthesiJ. 
Pro vobis - Palavras dirigi

·as aos apostoles por quem em 
Timeiro ilugar se derramou o 

Sangue. 

Pro multis Em V€rdade 
Christo morreu por todos os ho
mens. Todavia não se deve tra
duzir multis por todos. A appli
cação do sacrifício é, antes de 
tudo para os fieis, pois São Pau
lo que tanto insistiu sobre a uni
versalidade da redempção chama 
Nosso Senhor o Salvador de to
dos, sobretudo dos fieis. 

A Missa é de valor infinito 
para todos os homens mas, de
ve produzir fructos parUculares . 
nas almas dos santos. A Igreja 
prohibe que se offereça o Santo 
Sacrificio especialmente pelos in
fleis, judeus, excommungados, e 
só na Sexta-Feira Santa e!la re-

Depois de sua re
SU!Teiçã,o, nos quaren
ta dias que ainda vi
veu na terra, Jesus 
Chrísto prov1denc1ou 
o necessario p,ara a 
perpetuidade de sua 
missão terrena. 

Elle viéra sa'lvar e. 
todo o Genero Hu
mano. Não ha sobre 
a terra outro nome, 
no qual encontrem os 
homens sa1vaç:!.O pa-
ra suas almas (Ac
tos, IV, 12) - Ora, 
si de uma_ paite, a 
missão sa1va<1ora de z.a officia!mente por elles, Jesus deveria attingir 

- a todos os nomens. 
, não .sómente ,ws de 

sua geração; por ou
tra, segundo os des!g
nios da Providencia, 
o Messias devia subir 
aos ceus para receber 

j o premio de seus pa
decimentos. Era, pois, 
mistér deixasse o Di
vino Mestre na ten-a 
legítimos successores 
seus que, applicando 
os merecimentos por 
Elle obtidos na sua 
p ai x ão sacro&anta, 
continuassem, junto 
aos homens, sua oora 
de salvação eterna. 

~1MEmo DO!'J:INGO DEPOIS D;\ PASCHOA 

São João, XX, 19-31 

NaqueHe tempo, na tarde desse mesm1> dia que 
ira o primeiro da semana, estavam os discipulos re
unidos numa sala com as portas fechaàas de medo 
dos Judeus. Eis que veiu Jesus, e poz-se de pé, no 
meio delles, e lhes disse: A paz seja comvosco. E, 
dizendo isto, mosti-ou-lhes as mãos e .o lado aberto. 
A' vista do Senhor alegraram-se os discípulos. Disse
lhes pois, outra vez: A paz seja com~osco. Assim 
como meu Pae me enviou, assim eu vos envio. Re
cebei o Espirito Santo: a quem perdoardes os pec
cados, ser-lhes-ão per-doados e a quem os retiverdes 
ser-lhes-ão retidos. 

Ora Thomé, um dos doze, chamado Dydimo, não 
estava com elles quand& veiu Jesus. Disseram-lhe, 
pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Elle, 
porém, lhes respondeu: Si não vir em suas mãos o 
furo dos cravos, . si não puzer o dedo no lugar dos 
cravos e( a mã,o em seu lado, não acreditarei. Oito 
dias depois, estavam ainda os discipulos encerrados 
na mesma casa, e Thomé se achava cóm elles. Veiu 
J'esus, estando as portas fechadas; poz-se no meio 
delles, e lhes disse1: A paz seja comvosco. Depois 
disse a Thomé: Põe aqui o· dedo e vê as minhas 
mãos; chega a tua mão e niette-a no meu lado, e 
não sejas incredulo, mas fiel. Respondeu-lhe Thomé: 
Senhor meu e Deus meu_! Respondeu-lhe Jesus: Por
que viste, Thomé, acreditaste. Bemaventurados os 
que não viram e creram. 

Muitos outros ,prodígios fez ainda Jesus, em pre
sença de seus discipulos, que não estão esoriptos nes
to livro. Estes, pnrém; foram escriptos, para qué · ac
crediteis que Jesus é o Christo Filho de Deus, e, 
crendo, tenhaes a vida em. seu nome. 

Como legítimos successores, na missão salvadora, 
constituiu Jesus Christo a seus apostolos e aos 

Não se lltnttou <f 
Divino Salvador a 
conceder aos seus ml• 
nistros o poder de 
per<ioar os peccados, 
senão que determinou 
tambem o medo co• 
mo deveriam usar 
desta faculdade. O 
modo é o adopt,ado 
por sua Igreja, e; 
Igreja Catholica Ro• 
ma,na, a saber, a con• 
fissão sacramental, is• 
to é, a confissão dos 
peccados destinada a 
receber a absolvição 
dos mesmos. 

Realmente, o exer• 
ciclo cio poder de 
perdoar os peccados 
como Jesus Christo o 
concedeu aos aposto• 
los e seus succcssores. 
suppõe o conhecímen• 
to dos peccados. Os 
ministros de Jesus 
Christo, devem. com 
effeito, julgar a,s fal• 
tas commettidas, de• . 
vem perdoa1~as ou 
retel-as: "a quem 
perdoardes os pecca.• 
dos ser-lhes-ão per• 
doados; a quem os 
retiverdes ser-lhes-ão 
retidos." Devem, pois, . 
os ministros de ,Jesus 

Critica c,~cmatograph!ca da A.J. C. que os succedessem até o fim dos tempos, São 
elles que, sob a chefia de São Pedro, pedra an
gular da Igreja, devem encaminhar os fieis para 

Christo conhecer as faltas para sobre ellas pro• 
ferirem a sentença, que as absolva, ou que as 
obrigue a um novo julgamento. Ora, tratando-se 
de peccados, de actos que, quanto á culpabilidade 
deante de Deus, se passam no recesso intltno da 
conSciencia, sómente pela confissão sincera do pe
nitente podem ser elles conhecidos. Conclue-se que 
d1Jsde o momento em que Jesus Christo confiou 
aos seus ministros o poder de perdoar ou reter 
.:JIJ peccados Çp_prtanto de usar do poder sobre os 
~eccad?s; fo:r~ando sobre e1les um julgamento), 
mstitmu tamb'eín a confissão sacramental, como 
meio necessai;io para a remissão das culpas. 

Orientação moral ~~ espectaculos 
ltOTEL DO NORTE (D<t AI-

Jia.nça, com Annabella e Louis 
Jouvet) - Romance dramatico 
em que são apresentados costu
mes grosseiros e dissolui·Js de 
certos pensionistas de um )1ote1. 
O fi'lme mostra os preparativos e 
as per-ipecias de um duplo sui
cídio combinado c,ntre dois jo
vens, e frustrado por motivo;; aci
dentaes e pelo r!'trai.mento de 
um delles. Neste l)Onto o filme 
aborda e defende uma these fal
sa. Ha ainda um homicidi0, sce
nas livres, situações e relações 
illicitas de varios personagens. 
Por todos esses m0tivos, H,tel do 
Norte é prejudici'11 - Cotação: 
Máu. 

Occidental France:;,a. E' um fil- , tes. Apesar da normalidade e ho
me original no sentido d,J qut> nestidade com que são as rcena~ 
põe em destaque o aspeciu reli- apresentadas, devido ás emotivi
gioso da vida. Algumas s~enas dades ditas acimas, torna-se o 
são desaconselhadas ás cr1anças filme prejudicial ás crianças e 
e adolescentes e outras, por 'l.pre- adolescentes - Cotação: Accei
sentarem a incoherencia df? at- ta~l para adulto ... 
titudes de um personagem catho-
lico, não se recommendam aos PODER OCCULTO (Da Co
adultos impressionaveis. O filme lumbia, com Jack Holt e Ger
termina do unico !modo moral trude Michael) - Um chimico, 
possível e póde ministrar uma ao tentar descobrir um medica
bella lição ás pessoas de cnterio mento para queimaduras. desco
formado. Estas, tão sómerte, sa- j bre um exp'losivo poderos1, don
berão distinguir ss boas e más t de recebe innum<>ras pl'.)postas 
liç,ões,,, contidas ':º. "Jardi_m de de fabricantes de munições; re
Allah - Cotaçao. Restncto. jeita-as, por não querer enr;que

cer á custa da desgraça alhei:l,. 
Uma desintelllgencia conj;.i;,al e 
a emotividade do enredo tornam 
o filme prejudicial ás crianças 
- Cotação: Acceita vel, menos 
para crianças. 

a bemaventurança eterna. Por isso concedeu Je
sus Christo aos seus apostolos e, na pessoa delles, 
áquelles que os succedessem, as prerogativas ne
cessarias para que -desempenhassem connpicr,t:o
mente o encargo que lhes confiara. 

* ·* * 
O Evangelho de hoje commemora uma dessas 

prerogativas. 
Lembra, primeiro, que a missão dos apostolos 

é a mesma que a Jesus confiara o Pae Celeste. 
Assim como Jesus é o enviado do Pae Celeste 
para salvar os homens, assim, na obra de sal
vaçãio, são os a.postolos os enviados de Jesus 
Christo: "Assim como meu Pae me enviou, assim 
eu vos envio." A salvação que Jesus trouxe á 
terra foi a remissão do peccado em que incidiram 
os homens por culpa do primeiro pae, foi o re
atamento da amizade rompida entre' Deus e sua 
creatura, devido á prevaricação desta, foi a adop
ção de Filho por Deus concedida aos fi1hos dos 
homens. Tudo isto realizou Jesus Christo repa
rando o mal causado pelo peccado, com o offe
recimento ao Pae Celeste de uma satisfacção con
veniente á sua majestade offendida. De maneira 
que, numa palavra, a redempção de Christo trouxe 
aos homens a remissão dos peccados. 

A LEI NA TERRA DOS BAN
DOLEIROS (Da R.K.O., com 

O JARDIM DE ALLAH (Da Harry Carey e '.l:im Holi) 
United Artists, com Charles B _ Epoca da colonização do oeste 0 norte-americano. Como quasi to
yer e Marlene Dietrich) - Dra- dos os trabalhos desse genero, ha 
ma que se desenrola na Africa I tiroteios, luctas, 'lssaltos e mor-

Continuadores da missão de Jesus Christo de
LUCTA DE GIGANTES (Dll vem tambem os apostolos e seus successores ~der 

Art-Films) - Os quadr::,s dra- realizar nas almas as transformações operadas pe-

Erram, ppjs, nova e lamentavelmente :is re
formadores protestantes quando recusam o ensi• 
namento. claro do Salvador para substituil-o por 
uma confissão directa a Deus Pae, desconhecida 
na doutrina e na pratica dos apostolos. 

* * * 

.· A proposito dos exercicios espirituaes de Sto. lgnacio matices da historia são mais lo Divino Salvador. Para tanto concede-lhes Jesus 
uma vez objecto de expioração o poder necessario de remir os peccados ctos ho-

Nem se diga que bastaria ao ministro de Jesus 
Christo para julgar dos peccados, conhecer as 
disposições do penitente. E' verdade que a causa 
do perdão concedido ou de ser elle negado são 
justamente as disposições boas ou más do pec
cador. Não basta, porém, para a confissão insti• 
tuida por Jesus Christo, só o conhecimento das 
disposições do penitente. Porque o Divino Mestre 
,falou sobre um julgamento a ser emittido sobre 
os peccados, estes é que devem ser perdoados ou 
retidos. Embora a sentença do juiz não seja ar• 
bitraria, mas se deva conformar com as disposi
ções do penitente, ella tem por objecto os pecca
do!l, suppõe portanto o conhecimento dos nec
cado~. 

DepoiS, o conhecimento da cu'lpa ê tambem 
necessario para a imposição da penitencia pro
porcionada. .Pois, si é verdade que a absolvição 
perdôa os peccados, ha sempre, por par-te do pec• 
cador, a obrigação de satisfazer com obras de pe
nitencia a Deus. Nosso Senhor, pelas penas qu~ 
mereceu com sua culpa. 

(Conclusão da 4,a pag.) 

:insistentes e, insophismaveis 
dos Santos Padres e da Igreja. 

-*-

eff eitos santificadores, si nfto cinematographica. Trata-sc nes- mens: "A quem perdoardes os peccados ser-lhes
aproveitamos pela vida interior te filme das cruentas luctas tra- ão perdoados; e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão 
e pela meditação. vadas no inicio do seculo XVIII retidos." 

"Ora, qual O melhOI; maio I entre os suecos e cs russos. De- Receberam, pois, os apostolos e seus legítimos 

de Cl
.
1
·ar· esses habi·tos d a'.i' _ . ve ser notado que o ambiente em successores, os ministros da Igreja de Christo, 0 

'' Merecem portanto os 3.plau- , e d . cerçar sobre uma piedade hu- que se desenrola a pellicula é de poder e perdoar os peccados. · Como, no tempo 
aos mais calorosos as affirma- milde e ardente uma vida in- grande emotividade, devi<io a do Sa~vador a Elle recorriam as almas acabru
ções corajosas do LEGIONA- t . !'d • . . ~uctas corporaes, etc. Não convém nhadas pela culpa, para obterem no perdão o alli
RIO. Porque é preciso immu- erwr so 1 ª e sena uma pie- a menores - Cotação· Acceita- vio da consciencia; assim, os que tiveram a in-
nizar as almas de boa fé con- dad-e humilde e ~r~ente, do vel para adultos. · felicidade de se deixar illaquear nos embustes do 
tra os perigos de uma espiri- que os retiros espintuaes? demonio, devem hoje recorrer aos ministro~ de 
tualidade que· faz guerra aos "Um grande homem é; por MINHA TERRA (Da Ufa, com Deus para reentrarem na ami:;,.ade de Deus e no 
princípios e ás normas incul- definição, um homem· capa;. Zarah Leander) -- O pc1J3ente caminho da salvação. Neste ponto as palavras do 
cadas insistentemente pela de reflectir e de meditar. Iro- filme focaliza a historia de uma Mestre, relatadas no Evangelho de hoje, são in-

Demais, os apostolos a quem directamente 
concedeu Jesus Christo este poder de perdoar os 
peccados, o exerceram mediante a confis,ão por 
parte dos fieis como se pôde vêr nos Actos dos 
Apostolos, XIX, 18, e na epistola de São Thiago 
V, l(J. ' 

* * • 
Igreja. E' preciso lembrar es- plicitamente, um povo não p0- jovem que abandona a casa dos equivocas. Erram, pois, lamentavelmente aquelles A e f' -on 1SSao, pois, tal como se pratica na 
ses princípios e essas normas de ser grand-e, nem para as paes para evitar fosse conheci- que se d1~ 0 m seus dis' c1·pulos, e recusam acceltar- I .. · e th 1· ~ g. eJa a o ica - com a accusação das faltas 
para que espíritos pouco escla- cousas do cé~, n_em para _as da uma falta grave que ,"ommet- füe uma doutrina por Elle ta·o clar<> e i·nsosphi·s- h d _ V - acomp,an a a do arrependimento, a absolvição das 
recidos não se deixem ofuscar da terra, se nao tiver o habito I tera. Voltando depois de alguns mavelmente ensinada. Este fo1· um dos mui·tos I cu pas e a imposição da penitencia - foi ins-
pelo brilho de certas palavra:, da meditação. Franquear a. annos, vê-se obrigada pelo, pae a illogismos· da Reforma de Luthero, propugnar a t·t 1 1 u da e revelada como meio necessario de sal• 
nem se deixem arrastar pelos um_ povo _as. portas da -,Vida rn-

1 
reparar o erro corn:nettidr.:. The- Bíblia como unlca regra da fé, e recusar á Igreja vação por Nosso Senhor Jesus Christo. Quem a 

atractivos de novidades cem- tenor e !l'ngar essa vida com I ma delicado de reajustamento s0-1 o poder de perdoar os peccados, explicitamente 
d e I 

recusa afasta-se da Doutrina do Divino Mestre, 
emnaveis. om effeito, como a seiva da graça sem a qua_ 1 

1 
eia!, onde entra eni J·ogo a hon- contido uo Evangelho. ' desconh E Ih ece seu vange o, não nôde contar-se 

ª?centua o mesmo artigo, "en- ! não pod-e haver salvação, eis I ra da familia, e ruja solução é * * • entre seus discípulos. 
sma a Santa Igreja que sem I a. grand-e tarefa do momento, · prejudicada pelo su cidio de um :========================-==================~==== 

. os recursos de gra_ça nada po_ -1 a _grau_ de _1.·ea_lização qu_ e as 1
,-, dos personagens. As scen'l.s são F'l t i me que apres•:m a aspectos sistido senão por pessoas de cri-

demos e que é mister haunr mais 1mpe11os,as necessidades 1-di·scretas pore'm a natu=za do d'f' te f . .
1 

1 d . 
1 

, , ,v pouco e I ican s da vida dss terio formado, em virtude da in-
a graça na requencia assH _ua 

1 

° P~;z rec amam urgente- enredo não recommenda o filme mulheres nas rodas sociaes mo- conveniencia de certos ctla!ogos, 
aos Sacramentos e á oraç. ao. mente. · aos menores - Cotaça·o.· Acce1·- d 0 • E b d · 
M 

. ern,=, m ora gren e pa:-te da scenas e outras graves falha~, 
as até mesmo esses meios "Este é o sentido profundo ta,·el pal'a adultos. 11· 1 t pe icu a occupe em mos rat va- da parte moral, como adulterios, 

providenciaes de salvação fi-1 e o valor inapreciavel dos reti- ' · d 

l 
nas as graves conseq,,encias etc. - Cotação: Restricto. 

cam muito longe de produzir ros espirituaes, dentro e fora AS MULHERES (Da Metro trazidas pelo ctivotcio, achamos 
em nós a plenitude dos seus do carnaval... com R. Russel e N. Shearer) - que este filme não deve ser as- FILMES QUE SERÃO APRE-

SEN1~10RES ALFAIATES 

CIADOS NA PROXIMA 
SEMANA 

DEUSES DE RARRO - Ac• 
ceitavel pela Legiii.o da Dccencla. 

A MULHER FAZ O HOMEM 
- Acceitavel para adultos pela 
Legião da Decencia.. 

l 

Casimiras 11 Brins~ Linhos A via~entos 1 ..• 

SO' na CASA 
Largo São Bento~ 

ALBE 
40 

._ .. 
- - s·ã.o Paulo 

:_/ 

T 
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CASIMIRAS? 

CASA MUNDIAL 

Rua Mauá. 143 - S. Paulo 

REGRESSO DO SR. PRE
SIDENTE DA REPU

BLICA 

'RIO (Agencia Spes) - O sr. 
Presidente da Republica, que re
gressou de sua viagem ao Rio 
Grande do SUi, onde foi afim de 
assistir as manobras mi'litares da 
S.ª Região, após deixar o aero
porto Santos Dumont dirigiu-se 
ao Palacio Guanabara, tenao ali! 
,e detido por alguns instante5 
par,a descanço, ondf' recebeu os 
? umpr.imentos dos srs. Ministros 
'.e Estado e outras autoridades 
:ivis e militares. 

S. excia. no mesmo dia á tar
!e seguiu para Petropolis, acom
panhado dos srs. Capitão de 
Fragata Octavio Medeiros, sub
chefe do seu Gabinete Militar e 
do seu ajudante de orde!'ls, Ca 
pitão•Tenente Angelo Nolasco. 

BENÇAM DE NOVO 
TEMPLO 

fi"ol Inaugurada solemnentente 
'l'N Rio a nova igreja matriz de 
Santa Therezinha, erguida nas 
proximid:.:>.des do Tunnel Novo. 

é Pa,ra primeiro V!gario da nova 
.: Parochia, o Em. Sr. Cardeal Ar
';· -.cebispo nomeou Mons. Leovig!ldo 

Frapca. 

:- FACULDADE PAULIS
TA DE DIREITO 

, O sr. President.e da Republica 
ç. .. assignou um decreto, pelo que, 
· .tendo em vista o resu1ta,:io da 

fiscalização realizada na forma 

L E ·o I O N A R I C ~ão Paulo, 31 de Março de 1940 

MW#iU ilEJ e s 4SAiWt M 

FALTA AGUAI 
em sua casa? 

E' mais do que provavel 
que as canalizaçõe.s e.stejam 
entupida~. 

Assim sendo 

DIA DAS Al\lERICAS 

RIO (Agencia Spes) - O dia 
14 · de Abril, celebrado annual
mente por todas as Republicas 
do continente como o "Dia das 
Americas ", passou a constituir 
um symbolo de confraternização 
continental. No corrente ar.no o 
"Dia das Ameritias" se revest-i-

BRASIL Enio Lepage, pelo M!nisterio ·do 
Trabalho, Antonio Ferraz. re
presentante dos armadores e Pu
blio Corrêa, por' parte .dcs esti
yadores, elaborou um trabalho 
que vem satisfazer ás necessida
des da estiva, levando . em conta 
a peculiaridade do serviço, que 
differe de porto para porto. 

TELEPHONE PARA 2-4031 
O systema "HYDROTECH• 
NICA" evíta remoção ou subs
tituição ãe cannos,, estragos 
nas paredes e toda a incon
veniencia, por ío1;1gas horas, 
da presença de encanadores, 
.NÃO'' ÉMBARAÇA OS SER• 

rã de especial impo'1;ancia, poi,;, 
nesta data completará meio se
culo de existencla a União Pan
americana, organismo interna
cional cuja criação, por disposi
ção da Primeira Conferencia In
ternaciona1 Americana, tem con
tribuído poderosamente, para in
centivar, a cooperação eoonomi
ca, financeira· e cultural entre as 
nações deste hcmispherio. 

Dado o crescente enthusiasmo 
com . que· até '.·agora vem sendo 
celebràda essa data, em 1940, an
no do jubileu da União Pan
Americana, o dia 14 de Abril s_e
rá objecto de commemorações 

mento da bandeir.a teve lugar 
uma expressiva homenagem á 
memoria do sargento Luciano 
Soares Pedreira e so1dados Vi
cente Ribeiro e Armando de 
Carvalho, que no anno passado 
foram victimados por uma ex
plosão de um peça de artilharia 
do Grupo Escola. Nf'sse momen
to usou da palavra o tenente co
ronel Lima Camara que proferiu 
tocante oração evocando a figu
ra daquelles militares que tom
baram no cumprimento do dever. 

Ais provas esportivas tiveram 
inicio precisamente ás 10 horas, 
tendo-se destacado o animado 
concurso hypico 'em que toma
ram porte . officiàes·. cio Grupo 
Escola de Artilharia é das guar
nições ela V. Militar. O coronel 
Lima Camara offereceu ás 12 
horas no casinó dos offiches do 

especiais por parte dos estabele- Grupo Escola um almoço aos ge
cimentos de ensino dos Estados neraes e officiaes que hoje com
e do Districto Federal, nas quaes pareceram ao quartel sob o seu 
se resaltará o cari.cter educati- commando. 
vo da ephemeride. O genera1 Pedro cavalc'.1.ntt e 
'.; .. ::+::+:: .. ;: .. :: .. ;: .. ;: .. :: .. ;: .. ::+::•::+::+::+;:+;: .. ;:•;~.,...:#, Albuquerque usou da palavra re-
'•' ;! ferindo-se ao dia de hoje, tendo ~; t Grande =~ I o coronel Lima Camara usado 
~ Marmoraria ;! J da palavra em seguida. 
~ ;+; Encerrando o festivo dia, fo-
~; Severino :!: 1' ram inaugurados na 2.ª e 3." Ba• 
'+f ;! terias os retratos dos cap.itães 
~ Tumulos ãe marmore e ~: Adauto Esmeraldo e Breno For• 
'i Granito ít: tes, res!)ectivamente seus com-
'+' 60 ~ ,· mandantea. '+' Av. Dr. Arnaldo, n.0 'i 
1+1 Tel. - 5-2512 ·' 
~ { , * O ministro Gaspar Dutra 
'J S. PAULO :~ dirigiu aos commandantes de re-
i4': A .......... ,~ ..... A .. A' ..... A.,. ........ ,. ..... ,... ... - .......... /; giões, chefes de serviços e direc-
,,~ .......... .., ..... ..,.,,,.,..,..,.. " ·· ·· ·· ·· .. ·· ·· ·· .. ·· tores de estabelecimentos milita-

· DIA DA CRIANÇA rer. e seguinte radio-circular: 
"A policia desta capital vinha 

RIO (Agencia Spes) - Co- acompanhando à actividadé sus
incidindo, este anno, o inil'io do peita desenvolvida por elemehtos 
periodo lectivo com a data de 25 communistas e de conhec!di,s li
de Março, fixada no decreto-lei gações com politicos do antigo 
n.0 2.024, para commemoração regime, os quaes, principalmente 
em todo o paiz, do "Dia da, estrangeiros, procuravam desen
Criança ", o ministro Gustavo i volver trabalho contrario aos in
Capanema enviou um t.elegram- teresses do Estado Novo e do 

As quotas mensaes constantes 
das "Guias de producção auto
rizadas são nominaes, intransfe
riveis e não negociaveis. O que 
constitue objecto de commercio e 
é negociavel é a producção per
mittida na quota. As quot.as de 
producção autorizadas, quanto 
utilizadas pelas fabricas de cai
xas ou de beneficiamento sof
frerão um desconto de 10% a ti
~ulo de quebra na serragem. As 
madeiras existentes nos pateos 
das estações ferrovtarias, com 
vagões requisitados até a data 
em que entrar · em vigor a pre~ 
sente portaria, ficam isentos de 
!imitação. 

A linlitação da producção nãó 
attinge aos "stocks" existentes 
nos portos. Os "stocks" d') ma
deira serrada, existente nas :fa
bricas de caixas para soffrerem 
beneficiamento, ficam tambem 
liberados da limitação, 

* RIO, (Agencia Spes) 
Dando cumprimento ao disposto 
nos artigos 19 e · 20 do DPcreto
Lei n.0 2. 032, os Ministros do 
Trabalho e Viação approvaram 
as novas tabellas de salarios e 
taxas para os serviços de estiva 
nos portos do paiz. 

Para que as novas tabel!?.s te
nham ampla divulgação entre as 
classes interessadas, o Ministro 
Waldemar Falcão mandou im
primil-as nas officinas do Ser
viço de Estatística da Pre•.,iden
cia e Trabalho, do seu- Minis
terio, para a necessaria distri
buição. De accordo com as por
tarias assignacjas pelos . ti•ulares 
das pastas do Trab.all:\o e da 
Viaç~, as novas tabel!as dP. sa
la.rios, bem como de taxas de. es
tiva, entrarão em vigor, em t.odo 
o territorio naciona:l, á O hora 
do dia 22 de Abrll proximo, 

* O Presidente da Republica 
assignou decreto-lei, abrindo pe
lo Ministerio elas Reh.çõ% Ex
teriores o credito de 4. 000: 000$ 
para attender a despezas rom a 
representação do Brasil nas 
commemorações dos centenarios 
de Portugal, nos termos do de
creto-lei n.0 1885, de 15 de De
zembro de 1939. 

VIÇOS DOMESTICOS 
E' ra,Pido - Comm-Odo -

ísarato 
Sociedade "HYDROTECHNt-. 
CA" Limitada. - R. S. Ben
to, 45, 5.0 andar, sala 502. 

Telephone 2-4031. 

do br!tannlco, a Real Força Ae
rea proseguiu nos seus vões . de 
reconhecimento habituaes sobre 
o Mar do Norte. A aviação fran. 
ceza, afora as missões de reco• 
nhecimento . e observação a ser
viço da artilharia :;obre as linhas 
de frente, levou a effeiLo vôos 
de reconhecimento Ienginquós 
sobre o territorio do Reich. 

Quanto aos a!lemães, fizeram 
prova de uma actividade consi
deraver e variada. No decurso 
da noite de 24 a 25 do c·:11:rente 
effectuaram numerosos "raids" 
de reconhecimento sobre a ~egiãO 
leste ela França, sem pem~trar 
porém muito profundamente no 
territorio francez. ' 

Durant.e o dia 26, os appare
* Sob a presidencia do minis- füos com a cruz garnada estive
tro da Viação, esteve reun~t!a, no ram 'particularmente activós na 
salão de conferencias do· Minis- linha de · frente, especialmente 
terio a commissio' julgadora das entre o Sarre e os Vosges. Gru
propostas de construcção e esta- pos de apparelhos de caça bas
belecimento da fabrica de aviões tante numerosos e voando a· 
de Lagoa Santa, ficando ulti- pouca altura voaram sobre a 
mado o exame da minuta dC' con- baixa Alsacia, isto é, sobre a re. 
tracto com a "Construçâ€'s Ae- J gião entre Lauter e Colmar. 
ronauticas S/A "• Além disso foram assigna!ados 

As Delegacias do trabalho ela
boraram os projectos de tabellas 
que, juntamente com as sugges
tões apresentadas pelas rlasses 
interessadas foram estudados por 
uma Commissão interministerial 
do Trabalho e da Viação, que 
elaborou as . tabcllas definitivas, 
a.gora approvadas. E~sa Com-
1nissão, que é constituída dos 
srs. Engenheiros Frederico Cezar ·* Foram desigiiaclos os dias 6, 
Burlamaqui e Miranda Cp,rvalho, 7 e 8 de Abril prox!mo pai:a · a 
cgmo represente do Mini.sterio .realização da 2.ª Exposiçfo Re• 
d.e. Viação, Antonio Frngelli e . gional de Pindam,onhangaba. 

no decorrer desse mesmo dia 
vôos de reconhecimentos Jongin
quos sobre as reg-íões le.~te: e 
norte da França, bem como so
bre o Mar do Norte e co~u,.s 1n
gleza$. 

Joias e Cautelas do Monte 
de Soccorro 

· Durante a r101c~ ae ·,n, ~ act1-
vidade aerea proseguiu com a 
mesma intensidade. 

ma a todos os directores de esta- Brasil. .,_ ..... .,.,._....,, Não comprem e nem vendam sem primeiro 
-da lei, resolve cassar a autoriza- belecinlentos de ensino secunda- A propaganda que se preten- saoer O seu valor real. ó unico Avaliador 

'' ~ão de funccionamenoo concedi~, rio, recommendando-lhes provi- dia desenvolver por meio d€' bó- Officlal acreditado junto ao Gove1no do IS'. ti. 1:'lO XLl,. celebrou, na. 

MISSA DE PASCIIO~ 

,. da á Faculdade Paulista de Dl- dencias para que essa commemo- letins, manifestos, etc., e que na Estado de São Paulo, junto á suprema Igreja de São Pedro, a solem-
,>. reito, pelo decreto n.0 3. 5i 7, de ração seja condignamente real!- capital paulista encontrava re- Côrte de Just.iça, bem assim a Auditoria ne. Missa do Domingo da Resur. 
· :30 de Dezembro de 1938, compe- zada em cada um dos mesmos sonancla, por parte de certas fi- de Guerra ela 2_,. Região Militar é BRE- reição. · 
:· · tindo a esse estabelecimento ob- educandarios. ''° guras da passa{ia exp~essão po- TANHA, com· escriptoi·io technlco para pe- Ao contrario ao que se tem 

servar O dispo5to no artigo 12, litica, corria sl1nultane'a com a ricias e avaliações,. á fraça .. ,rat~·larc,ha, 8, verificado nos annos anteriores· 
do decreto-lei n.º 421, de 11 de DIRECTOR DA REPAR- acção communista descoberta Sala s-D, telepbone 2-~in~ ·' · ·· ª Igreja estava sobriamente or~ 
Maio de 
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8. TIÇÃO INTERNACIO nesta capital, côm fins subversi- =======::::==================:," nada. · vos e terróristas. No momentó _______________ .....,_____________ Desde as primelras horas da 

REGRESSO DO EMBAI
XADOR DA ITALIA 

Pelo transatlantico "Neptu
n!.a" regressou ao Rio o sr. Hugo 

· Sola, embaixador da Italia, que 
esteve em visita official ao Es
tado da Bahia.. 

1NAL IDO TRABALHO opportuno e de surpresa, foram R I o R manhã do dia 24, 61·ande nume. 
. . . realizadas péla policia prisõés E. X T E · · . ro de fieis enchia todas I\S de• 

RIO (Agencia Spes) - ~roce- dos responsaveis, muitos dos . . · ~ . pendencias do temr,lo, 
dente da Europa acaba de che- quaes já confessaram a sua par- S. S. Pio XII, foi conduzido 
gar a f;St.a . Capital o sr. Clark, 1 ticipação. GABINETF, PAUL REY • : nando os estudos. sec)mdarios, na Sedia Gestatona, sendo en-
secretano do sr. John G. Winant. .:,; 1 ingressou na Escolâ N\'lrmal Su- t-husiastlcamente applaudido pe. 
d . t t d R t· - Tendo sido apurado que nas NAULD ,, irec o a epar 1çao Interna- · j perior, 110 curso de Scien~ia.s, 011- :.o . povo, quando entrava na 
10 I d T h officinas do jornal "O Bstacto c na: o rabal o. O sr. John de se. doutorou. Igreja de São Pcdrc. 

CI k d · t · de S. Paulo" eram feitas publi- F' l · nlzado no dia 21 o ar se emorara nes a Capital, õe t d o orga · Foi professor de Physlca por O Santo Sacriflcio foi iniciado 

~os CENTENARIOS 
PORTUGAL 

aguardando a chegada do sr. caç s, no sen f o daquella pro- novo gabinete francez, sob ª tenlpo, ás 10,15 horas, tendo sido o ser• 
DE J h w· t paganda, foram as mesmas fe- chefia do sr. Paul Reynauld, ele• muito notabilfa::mdo-se n _ d r· d M' 

o n man ·, que vem á Ame- chadai!. l t ·n pelas pesquizas de labor~.torio, 1ao o im a ' issa pronun-
rica do Sul em viagem de es- mento do grupo par amen ar 1 - . . t.e ciado em latim, ás 11,40 lloras, 
tudos. Em todos esses acontecimentos, denendente. A maior pattc dos prmcipalmen . sobre o_s pheno- Ao referir-se ap conflicto eu-

O ministro das Relações Ex- O sr. Clark esteve no Minis- passado á inteira revelia da tro- ministros que compõem :> novo / ~no.~ e~ectr1:~ - eStatico,i n05 ropeu, disse sua santidade: 
' teriores . convidou o sr. Olegario terio do Trabalho, em vis!ta ao ·pa, que continua inteiramente minist~rio pertence á ala Radical r.ircuLos e pi. as e de·;,~l',rgas "Tudo O que produziu~ 0 ge• 

M 1 · • t b 'd d S .•. ~t 1 1 flectricas por meio dos raios ' ar ano para a m1ssao de re- itular da pasta, sr. Waldemar a sorvi a nos seus everes pro- oc1a,1s a, o que va :u ao novo violetas. nio inventivo da humanidade, 0 
presentar o Brasil na exposição Falcão. fissionaes, ,não foi reconhécida a governo, forte oppos,çao por par-1 estudo e a experiencia, energia, 

: d os centena1ios portuguezes. 0 sr. John G. Winant, que é cu:Jpabilidade de nenhum official te das direitas. No dia 2.1, o vo- Em 1885 observo~ pe1a urimei- riqueza e bem estar _ está ago .. 
· Aquelle academico acceitou o uma figura de destaque ·nos do Exercito. to de confiança pedido pelo novo ra vez, em seu gabmete de phy- ra empregado na guerm ,:m no 
lconvit\\, meios politicos dos Estados Uni- Em todo o paiz, a ordem con- gabinete á camara, foi conce- sica_ do Instituto CathoJir-o de 'augmento dos armamentos 

dos, onde já occupou cargos de tinua inalterada. Convém dar dido por 1 voto, tendo sidü mui- Paris,_ o effeito de uma faisca O que (levia ser dedicado 
OS MENORES NO 

RADIO 
importancia dentre elles O de conhecimento .aos · officiaes de to grande O numero de '.lbsten- electnca em circuito fechado. augmento da prosperidade fl : 

governador 'do Estado de New j toda a região. ções. O sr. Paul Re>ynauld e seui Deve-se. a Branly, a descúberta progresso dos povos, deavlou-se 
Hamphire, deverá chegar ao Rio companheiros decidiram, porém, do rad10-conductor, sem o qual, agora do caminho recto. O com-

:RIO (Agencia Spes) - De ac- dentro de breves dias. NOTAS ECONOMICAS permanecer no poder, dada a de- seria impossível o funccionamen- mercio pacifico se vê diftlculta• 
,:COrdo com o officio dirigir!o pelo E ÇOMMERCIAES licadeza. da situação .nterna- to da tel~graphia &em fi"l. do por impecllhos de toda a. or• 
·,JuiZ de Menores do Districto Fe- NOTICIAS MILITARES cional. numa simplicidade captivante, dem e, em consequencia dis."(), os 
. deral, ao Director da Divisão de RIO (Agencia Spes) - o Pre- Ha quem creia na intensifica- BranJy deixou varias obras de I cidadãos, p1·incipalmente os das 
''Radio do Departamento de Im- RIO (Agencia Spes) O sidente da Commissão de Defe- ção das hostilid2.des, pois a qué- Physica. • classes mais necessitadas, soffrem 
_prensa e Propaganda, o d1. Ju- Grupo Escol.a de Artilharia se- 2a da Economia Naelonal acaba da do gabinete Daladier se de- O scienti.st.a, francez fa,leceu miseria, e, o que é pior, o.s almas 

, lio Barata, director. da Divisão diado em Deodoro, commemorou I de a.ssignar uma portaria regu- ve, ao que parece, ao desconten- aos 92 annos. se vêm despedaçadas pelo odio 
de. i'fadio, determinou que as es- a passagem do 8.0 anniversario lamentando a produc~o das ser- tamento publico, pela manei,l'a Muitos lugares da terra, do mar 
tações transmissoras ficam obri- de sua fundação. Para solemni- rarias existent.es nos Estados do com que a guerra vinha sendo A GUE:RRA e até dos céus, se encontram 

.cSadas a apresentar o visto do zar esse acontecimento o tenen- Paraná e Santa Catharitla, elas- dirigida. manchados com· sangue de ir-
;:.Jw de Menores em todos os te coronel Lima Catnara, seu sifica.ndo em cinco typos as ma- Ne dia 26, 0 sr. Reynauld fa- Grande caima rêinou e:in toda mãos e não é raro que sejam vio. 
\a:,rogrammas em que tomem par- commandante, organizou um sig- ch!nas operadoras .alli installa- lou perante a camara Ftance- ª frente occideatal, no :ierorrer 4ados os direitos que suswntam 
.te menores. A fiscalização desta nificati~o programma de festas,; das e fixando as tabellàs pelai za, affirmando estar decidido a da semana passada. as relações dos povos. 
q:nedida caberá tanto á Divisão as quaes transcorreram em meio \ ~uaes serão calculadas as produs- empenhar t.odas as energias da Os habituaes choques de pa- Cidades abert!l6, povoa~ e 
de Radio, como aos Commissa-

1 

?ª maior . animação e do mais J ç~s t~eoricas e praticas do ma- nação, pelo proseguimento da trulhas foram menos frequen- aldeias são arrazadas, incendia-
rios de Menores, que se apre- intenso bnlho. O hasteamento chmano. · lucta. t.es. A: actividade da attil!:J.aria das e destruidas pelos bombar-

,sentarão, com as credenci.;.es de da bandeira, ás 8 horas, com a A Commlssão de Controlle do foi de tal forma ciminuta, que deios e cidadãos indefesos, en-

\ 
_suas funcções, aos directores das presença do genera·J Pedro Ca- Serviço do Pinho, com séde em FALLECEU EDOUARD j um correspondente da in1Prensa termos, anciãos e crianças fnno-

:'.emissoras. valcanti e Albuquerque, ir.spec- Curityba, fica autorizada a fi- americana affirmou ter sido es- centes se vêem privados de seus 
" · tor geral do ensino, general Hei- xar, desde já, em cada um dos BRANL Y tes, os dias mais ca)mos desde o (Conclue na '1.ª pag.) 

FRA'COS e 

>.~EMICOS 

, .. VINHO 
CREOSOTADO / 
:de;'João da,_Silva. 

Silveira 
'GRANDE T0NICO 

tor Borges, commandante da v., Estados do Paraná e de Panta inicio da guerra. 
Militar, coronel Canrobert Perei- j Catharina, as quotas de produc- As agencias telegraphicas no- Houve tambem acima das li-
ra da Costa, representando o ção que couberem a cada serra- ticiaram para O mund0, 0 .ane- nhas de frent.e diversos vêor de 
general Góes Monteiro, chefe do ria. Fixará, tambem, quando for cimento do notavel physico fran- reconhecimento uhotographico, 
Estado Maior do Exercito, e co- or,portuno o lilpite da pro.:'ucção cez, ~ prof. Edouard Branly. O j acompanhados naturalmente de 
ronel Glicerio Gester, comman- tótal. Fornecerá tambem a Com- fallecunento deu-se em Paris, no ,innumeras sortidas dos appare
dante da Escola de Armas, f0l missão aos productores dos dois dia 24, onde residia O illustre lh4's de caça destinados a' prote
hasteado o pavilhão nacionai Estados guias mensaes que se professor. A :Sranly se deve os gér os aviões de reconhecimento. 
formando nessa occasião a tro- denominarão "Guias de nroduc- primeiros estudos e as primeiras Não foi assignalado, porém, ne
pa do Grupo-Escola. Em segui- ção autorizada" e que constitui- observações sobre O telegrapho nh~ combate. 
da, o capitão João sarmento leu rão um instrumento de flscali- sem fio, A actividade de cada uma aas 
o boletim de referencia á data. zação dás quotas que couberem a · Nascido em 1848 na cidade de aviações · em acçé.o pó,de sei- tra-
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Federacão , 

ções 
das. Co.ngrega-[liíiis ! I" f[' 
Marianas f . _·_ 

Dia do 
AoiERICAN4 1: 

e () fi. a r e @ a (1 0 . Con~egaçao .Marrana -~ Foi f 
eleita a nova dil-ectoria. para [ 
Í940, que ficou assim co.'l.Stitw.
da: Director: Revmo. Pe. E>r. 
Epiphanio Estevam; Presidente: 

Conforme noticiamos no ultimo veI; preservae da irreI!g:.ão e 
oumero, será celebrado em todo dientes ao Papa, Mestre infalli
o mundo, no proximo mez de vel; preservae da irreli~Hio e 
Maio, o Dia do Congregado Ma- do vicio a incauta jUV'.'ntude; 
riano. pr-0movei as vocações sacerdotaes 
. Recebemos; e transmittimos e aumentae o nunIBro dos minis

Fazei, 6 Maria au,cll!adora, que 
sejamos todos recolhidos sob o 
vosso manto maternal e que a 
lembranca do amor que tendes 
aos voss·os devotos nos c:mforte 
de tal modo que nos dê a vic-

hoje aos marianos, uma oração tros sagrados, afim de que por toria sobre os inimigs de. nossa 
que, por ordem do SecrPtariado meio delles o reino de Chrlsto se alma, na vida e na morte, para 
Central das eongreg.ações Ma- conserve entre nós e se ('Xtenda que possamos ir fazer-vos corôa 
rianas deverá 5et recitada em até os ultimes confins dn terra. na gloria do paraizo. - Assim 
conjuncto, por todos os Congre- Pedimo-vos, ainda, ó M:5.e dul- seja, 
gaàos: ciss1ma, tenhaes sempre vosso 

OURO 
8antissima e Immacul>J.da Vlr- olhar compassivo sobre o. moci

gem Maria, Mãe nossa. cheia de dade exposta a tantos perigos e 
temura e poderoso auxilio dos sobre os pobres ueccadore~ e mo
chrlstãos, nós, UNIDOS A NOS- ribundos: sêde pa~a todos, ó 

l\faria. doce esperança, Mi\e de Para o Banco do Brasil. : 

José Paciulli; Vice-Presidente: , 
_Salvador Santanelli; 1.0 Secreta-! 
rio: José Casati; e Thezoureiro: 

1 O.lindo Pincelil. Sob esta d1rec
tor-ia, não poderá deixar de se 
desenvolver cada vez mais a con
gregação Mariana. de N.ª S.ª do 
Rosario, que é bem um indir<> do 
fervor do povo de Americana, que 
mandou 58 retirn.r:tes ao R('tiro 

Carnaval, em Cllmpinas. 

BARRETO& 
SOS IRMÃOS CONGREGADOS 
DE TODO O MUNDO, nos con- Misericordi.a e porta do céu. Antes de vender seu OURO Vida Mariana _ Ficou assim 
sagramos DE NOVO inteiramen~ ·~· Mas tambem por nós E POR é de seu .proprio interessP consiltuida a nova directoria da 
te ao vosso doce amor e ao vosio TOPOS OS NOSSOS IR•lliÃOS consulta.r _os nossos preço,. Cong~egB,Ção Mari\Ula de Barre-
santo serviço •. Qmsagramo-vos CONGREGADOS, UNIDOS AVALIAÇOES GRATIS. tos: Drrector, Revmo. Pe. Ray-
nossa intelligenciB. .-com seus pen-' COMNOSCO NESTE DIA MUN- -mundo Fuentes, ss. CC.; Presi-; 

t - ...#,·· ·"'T"'·• DA VOSSA CONGREGA- Tambem compro J>rat,a, den- .dente, Ff'?;nklm' Honono· Silv0 ·, samen os, o coraçao com-S'.''US ,u-· ;t=u,u., · . . ,.,, 
fectos, 0 cor-po com seu!'i senti- ·,çã~. nós vos supplíeamcs, {f- : .. ta1iuro.-s ·e ouro ba1xo. :V-ende•. ·. ).º Secretam, Er.cy de Mello 
dos e com todas as suas fQrça,s, grarule Mãe de Deus. Ensinae- > ,.se ouro ,para dentistas. .: ='Nogueira; 1.º T;hezour.eiro, Eu
e promettemos querer sempre nos a coi.,iar em nós -as vossas· R. MO BENTO, 549, 1.0 ·: clydes Galleti. A Congregação.: 
trabalhar para a maior gloria·· virtudes, especialmente a mo- a·llii., sala 9 (prox. ao largo . ~ria_na de Barretos, sob a ~-
de ;Deus e para a sal:vação das destia angeltca, a humildooe pro-. . vocaçao da Immacu!ada Conce1-
almM. funda e a caridade ardente, pa-· s. Bento). - SA.O PAULO · ção e São Geraldo-.Ma'gela, é uma 

Vós, no emtanto, ó Virgem in- ra que, emquanto possivel, com das mais piedosas do inte-rlor. 
comparavel, que fostes sempre a nosso exterior, com nossas pa4a-

E X T E 
(Conclusão tia 6."' pag.) 

auxiliadora do povo christão, vras, com nosso exemp-lo, re13Fe
continuae a mostrar-vos ll. mes- sentemos ao vivo; em meio ao 
ma, especialmente nestes dias. mundo, o Divino Filho vosso, Je
Humllhae os inimigos de nossa su.s Christo, e vos façamos co
santa Religião e tornae improfi- nhecida e. amada, certos de que 
cuos os ma'lvados intentos que poderemos salvar assim muitas lares e estão até em perigo de 
concebem. Illuminae· e fortüicae vida. 
os Bispos e os Sacerdotes e con- almas, Para. males tão graves, que re- · 

l
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i med!os podemos esperar? S:imen-

te Christo pôde :estabelerc-r os 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALID~DE 
Presunto e Frios - Vinhos · Finos, 
1rructas, Biscoutos e Bombons -

Generos AHÍnenticio~ 

El\rIPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA. 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.0911 - (Em frente á lgrcll' 

Immaculada Conceição) - PBONE 7-5453 

! laços entre o dever ~ o direito e 
conter a desmedida amblção de 
conquista. 

No entretanto, nós exercemos 
a paternidade universal e, por
tanto, é com a maior clôr q.ue 
acompanhamos os soffrimentos 
e tristezas de nossos fiihes e 
neste dia solemne supplic-amos 
a~ Divino Redemptor q~e se 
digne conceder aos reis, pr.inci
pes e a todos o~ povos chris
tãos, a paz, a concordia e :lo uni-
dade." 

Noticias 
do Mundo 

R I o R 
tam-se desapproprí.ado o seu 
con:ventc, proximo á Westphalla. 
o superior foi enviado para o 
campo de concentração de Ora-
nienburg. · 

8 DIPLOMATICA - O go-
• verno de Paris solicitou ao ! 

de Moscou, a retirada do em- [ 
balxador russo na França. l 

9 APPROXIMAÇÃO - A 
• possivel assignatura dum 

novo accordo commercla! russo
ital'iano, viria contribuir :r:ara a 
solidificação do bloco totalltario, 

10. ABERTAS - O TMch 
declarou não d e s e j a r 

bombardear cidades abertas da 
Franç,a ou da Inglaterra. 

A~RESENTA AGORA 
~·º I®'ENCl.YEL'. 

õ'VALVUIJAS ONDAS CURTAS.,E TIONG;(S, 
.. ·-J,JM RADIO DE LONGO ALC~cG&1 • 

~0. ~t.CA~:QE DE, rFQ~~ 

:•:I 
Pêçãm âemólffitraç:ões sem ~omprplãi~&:·a 

AMERICO NICO:U'.A:Trl'I . . l . 
~raça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º anda~. 

Telephone: 4- 4 4 23 

.Uma attitude louvavel de 
-- jovem italiano -

um 

·Tirada do "Osservatore Ro- emquanto o corajoso jovem: 
.mano" a seguinte noticia. de- preparava-se para d~fender·se-, 
monstra a reacção que· já. 'vae A interv,enção porém, de um 
encontrando na propria juven- proUssional muito conceituado 
tude o descobrimento no falar, no quarteirão veiu pôr termo. 
infelizmente tambem commum á contenda, exprovando tam
entre nós. bem a linguagem dos jovens e 

um· jovem italiano ao passar j obtendo dos assistentes gera.e&.: 
por dois outros jovens que pro· aplausos. 
feriam blasph.emias em altas Os dois blasphemadores à. 
vozes, censurou-os fortemente, seu amigo fugiram deixando 0; 
mostrando o atentado contra corajoso jovem alvo das atten•: 
Deus, contra a Patria e contra ções dos çircumstantes. 
o decoro pub.!ico que comet- Terminando o "Osservatoren: 
tlam. faz votos para que attitudea! 

Experimente a 

MANTEIGA 
• 

"BANDEIRA1VTE" 
Kilo 9$000 

11 
j 
l 1 MINISTERIAL - Fala-se 

• numa proxima remodelação 
do gabinete britannico. 

11. VIOLAÇÕES - o teni
torlo dinamarquez, tem 

sido constantemente viola lo por 
aviões belllgerante~ Estupefactos a principio, re- como essa se repitam ,ter

solverarri os moços reagir sen- minando de vez com esse pe~ 
12 VISITA - Apesar de to- do auxiliados por um outro, simo costume de algu-w;1 jovernJ~ 

• dos os desmentidos. noti-

. -.-...--------~~-~~-
. eia-se de Roma, como certa, a 
ida do sr. Molotoff a Berlim . 

, ... -r O"C~P" --·p 2 BOREAL - Foi observa.da 

f e~ eração Mariana f em i n in a
1 
;~":::::::: _.,:~:1~: 

do ljm levante do Rt>i;-'men
to de .Escoltas em La Paz. na 
Boiivia, que visava derri..lJar o 

13 GABINETE - Poi C'Onsti
• tuido o novo gabinete fin

landez. O prestâenbe do ·Conselho 
continua sendo o sr. Ritso Ryt,i. 

t.o de Maio 14. ALTA - Tanto em Mos-
cou como em toda P. Rus

sia, a alta dos generos de pri
meira necessidade tem-se verifi-

4 CENTENARIOS - O poeta cado com frequencia. 
como habitualmente, !'ealizar

se-á nesta Capital, no nrcximo 
dia 1.0 de Maio a grande con
centração das Filhas de \.faria, 
da qual deverão part.icinar as 
Pias -Uniões da Capital, as do In
terior da Archidiocese e as das 
Dioceses proximas. 

~averá um triduo. preparato
rio, na Basi:l.ica de São Bento, 
nos dias 27, 28 e 29 de Ab1il, 
durante o qual pregará o Revmo. 
Conego Luiz de Abreu. 

No dia 1.º de Maio, ás 8 ho
ras, haverá Missa e Communhão 
~ral na Cathedral Nova sendo 
celebrante . o Exmo. Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano. Além 
da Missa de ADgelis, serão can
tados o Mitte Domine, Adoro-te 
(greg.), Adoro-te (?), S,ave, ó 

, presidente Quintanilha, 
Mãe, Rostia Santa, Chl"istus 

• Olegario Mariano foi no-

V~cit, Laudate Dominum (to
dos do Manual da Filha de Ma.· 
ria) e :E:cce Sacerdos (F. T. D.) meado chefe da reprerentaçâo 15 VIAGEM ...:. A viag<'m do 

A Directoria da F. M. F. pe- brasrleira aos cm:tenarios de • sr. Teleki a Roma tem 
de com o maximo eml)f'nho á~ _Portugal. 
presidentes das Pias Uniõ?.s que 
promovam ensaios particrn,t"es e S. EXPULSÃO - Foi ex•mlso 
aguardem aviso para os geraes da Allemanha o co.·1cspon
que deverão ser feitos soh a. di- dente economico do "Nei;.e Zuri
recção do Revmo. Coneg'J Pedro cher Zeituna;". 
Gomes, a quem está conf 'lida a , ,. 
regencia dos córos. 6 COMPRA - O "New York 

No mesmo dia, ás 15 '1oras, • Daily News", o mai.or jor-
haverá, sob ll presidenc1a do nal dos Estados Unidos, sugeriu 
Exmo: e Revmo. Sr. D. José Gas- ao governo, a compra .dc1s pos
par dé Affonseca e Silva, uma sessões inglezas e francezr.s, na 
assembléa de todas as Filh1is d<;' America Centrai 

Maria em local · opportunamente 
annunciado pelos jcrnaes. 

7 PERSEGUIÇÃO - Os 
• ligiosos redemptoristcis 

re
vi-

provocado os maiores commenta
rios da imprensa européa, que 
vê no facto, um estrei,te.mento 
das relações italo-hungara::1. 

.. 16. INCENDIO - Um gran-
de incendio na França, 

causou o preju.i.zo de 15. 000. 000 
de francos, com a destruição de 
varias deposites de trigo. 

17 REPERCUSSÃO - Os 
• circulas pollticos de Ber

lim deram pouca importancia ao 
discurso do primeiro ministro 
francez, sr. Paul Reynau!d. 

Secretariado Nacional de 
--da Ré-. 

O "Secretaria<l.o Nacional da I torno ãe todas activldades proteti.i. 
Defesa da· Fé", ftmdado o anno tantes, e portanto auxilio preriosG 
passado no Rio de Jane:tro, vem das actividades da Acção Catho,. 
desenvolvendo suas actividr.des em Hca. .. 
·constante progresso. Temos a notar ainda a C'(llla .. 

boração especializada da $. M. D. 
Com o apoio e colJaboração da F. nas revistas "Estretlla do Mar" 

Companhia de Jesus, tendo a sua e "Cor", e na imprensa em ger;i.I, 
frente, como Director o F,cvmo. em conferencias diversas nronun• 
Pe. Dainese, S. J. e como Secre- ciadai, pelo Sr. Euripides e. de 
tario geral o sr. Eurípides e. de Menezes, Secretario geral, na pU• 
Menezes, o s. M. D. P. vem blicação de folhetos populares, ba• 
realizando um programma varia- ratos e em grande qu.antid;tde;, 
do e intenso. correspondencia permanente coIII 

Entre outras actw1dades aes
taca-se a publicação do boletim 
informativo "Pro Eccles!a" fructo 
de uma !ntêns.a vigilancia em 

18 RELAÇÕES - O e.nbai-
• xador francez em Roma 

sr. Poncet, regressará a Pari~. 
Diz-se que o antigo mf.aistro 
Pierre Lavai será incumbido pelo 
governo de se entendei· com 
Mussolini, no sentido de serem 
melhoradas as relações entre os 
dois paizes. 

. ex-protestantes convertidos, ·4' 
ainda, resposta aos interesmdos 
de todo o Brasil. 

Pelas suas activlrlades :multiplas 
e pelo fim a que se dispõe, me• 
rece o S. M. D. F., não só o apoio 
moral, sinão tambem a collabo• 
ração de todos catholicos que real•· 
mente amam sua Fé e o Brasil. 

·1· -n;~D#i\~-;] 
n . . r::en. P •. EgyCUO, .\5 - S. 

618114 - 14 a 17 boraa 
Telel)hone 2·'1313 

\•.-# ---- -~ ~ =====================-==========================~ 
ADVOGADO$ 

Dr. Plimo Corrêa de lndic'ador rofi • s1on 11 Dr. Barbosa de Bar,r.os ·, 
Cirurgia - molesUas de senhó'-o 
re,s - Corui. : Rua. Sen,a.dor' Fei'!I, 

,\ jó N.0 205 - 2. 0 - P,redio lta~ 
,,. querê - Te!. 2-2741 -- F.es.,i ,.. Oliveira 

Rua.~ Bocay,uva N.0 M 
--~;o -''Siiile. 32S - T~l. 2-7276 

DI'. Milten de Souza 
MekeDes 

Bua ~o Bocay,uva N. 0 51 
- ·Saia 319-.- Te!. 2-ooaõ 

Joaquim P. Dutra da 
Silva 

Rua. Benjamin Consta.nt, 23 -
4. 0 arui. - Sala. 38 - Te!. 2~1986 

S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
· Andrade 

Dr. Vicente MeliUo Rua Benjamin Const<a.nt, 23 -

~aça. da Sé ~o 3 _ z.o a,ndar 4.0 anda.r - Sa,le. 38 • Tel. 2·1986 
salia,13 

1 DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo euroo de doutorado da Fa 

At'naldo Bartholomeu 
Cirurgião - Dentista -· Radiolo· 
gista. - Pel,a Escola. de Phar
mac!a e Odontologha de São 
Paulo - Clinica Dentaria em 
geral - Raios X - Dia,t,hermia 
- I,nfre.-Vermelho - Coo.g,ul.aição 
- Tra,ns-iB.uminação - VH:ali-
dade .pulpa.r, etc, - Trabalho~ 
por cartão, hora ou orçamentos 
Ru,a; %10.rtim iF,re,ncisco, 97 -

Tel. 5-5476 - S. PAULO 

culd,a,de de Pharmacia. e Odon
tologia. de São Paulo • Ciru:-gião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração éle 
Jesus - Especialidades: Plvots, 
Corôa&, Pontes, Dentadura.-, HQMEQPA THIA 1 

============== Tel. 7-1268 - Consultas :da,s 11J.\ 
MEDICOS 

Dr. Hugio Dias 
Andracie 

de 

Clinica · .geral e molestia~. de 
senho1·as 

Cons.: Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270 
Res.: Rua Thomé de Souz:ic, 55 -

Telephone b-056/i 

11 e das 14 ás 17 - Sabba<l<>S( 
'.~ das 10 ás 11 hor!lilf 

ENGENHEIRO$~ 
Amador Cintra do Prad~ 

Engenheiro Archlteoto 
Ar-0hitectura reUglosa,· colleg1~ 
resi.dencias eollecti Va.lJ - Ru~ 
Li-bero Bada.ró N. 0 641 i 

S. PAULO 

um E PROPAGAR o .. 
Dr. Paulo Moretzsohn de Dr. Francisco P. Reimão latina - consultas: Das s ás Dr. Rezende Filho Dr. Celestino Ilo~1;:roul .. 

anatomieas' ~ sem aboba.da pa- 1-· ··-· 
Helhneister 12 e das 14 ás 19 .horas - Cons.: C~ns.: Ru-a Sena.dor Feijó N.º Residencia: L.argo São Paul:> 

Rua Direita., 64. - 2.º andar --i 205 - 7. 0 andar - Te!. 2-08~3.. N. 0 8 - Te!. 2-2622 - cons .. 
LEGIONARIO " Castro 

Rua. de. Qtilte,Rda N.• 139. - 2.• l Rua São ._Bento, 224 - l.• .and. SaLa. 7-7A -::- Res.: AI. Barão d' Das 15 ás_ 18 horas - Res.: Rua Rua 7 de Abril 235 - Das 3 
~ • ~ 2-fllro9. • S. P-AVLC • Salli. a~ 'l'el, ~-Ui43 • S: P~~l::-~ Plra.c.icaba., 499 - S, PAULO Ca.stro Alvea N, 0 597 • '1'.el, 'l•SJ.6'1 ~ i laora.a 
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Nota Internacional 

O Gabinete Francez 
_;Denev Sales 
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~ \ . ;édâ .do gabinete .Da1adfer causõii surpresa a muitas pes

(soiis çfà o julgavam firme de pedra e cal, e o consideravam in
abalavel, apesar da immensa serie de erros politicos iniciada ber
ra.ntemente com o tratado de Munich. Motivou-a a incapacidade 

· para fazer a guerra como a guerra deve ser feita. 
Substituiu-o um governo que se annunciou o mais energico 

possivel, pela personalidade do seu presidente. 
Apesar disso, a apresentação do gabinete ao parlamento foi 

um fracasso. No emtanto o primeiro ministro não podia ter sido 
mais energico em sua oração e affirmando com mais vigor sua 
vontade de fazer a guerra. 

A corrida 
Spee'' 

para 
ou do 

a morte do ªliGraft 
11 Graff Scher'' ? 

A maioria de apenas um voto na approvação da confiança ao 
governo impoz immediatamente uma conclm:õ.o: o parlamento não 
acreditou em absoluto nas promessas de Rauld? Porque? 

A opposição da extrema direita justificou-se pela presença dos 
socialistas no governo, mas para a abstenção dos radicaes, ampla
mente representados no Conse1ho, não houve explicação. 

Entretanto, o governo resolveu não se demittir, e levar a cabo 
a sua tarefa. 

Criou-se mesmo certo mau humór contra o parlamento, e uma 
expectativa sympathica em torno do ex-ministro da Fazenda, na 
esperança de se ver confirmar a confiança que recebeu. 

Em lugar de provar suai capacidade, o governo franccz está, 
porém, lançando mão de uma manobra que o torna altamente. 
-suspeito. 

Em primeiro. lugar, procura cre;ar li impressão de ser impos
ídvel governar bem com os entraves do parlamento: manóba ty
picamente totalitaria. 

Depois, espalha largamente .a noticia de ter causa;10 a Hitler 
grande alegria ai quéda do governo Daladier (o que nao póde ser 
verdade) e que sendo etle, Reynauld, o maior inimigo de Hitler 
na Franç,a, a este alegria muitíssimo mais a sua quéda. 

. ) 

,,} 
í 

11A VIOS "AFUNl>A»OS 

PE.LO "'GRAf SPEE.11
~ 

1 • Clement -30- &e.t. 
g- Newton. bgall-fl•011l. 
3- Aslea- V-OuT. 
4{ HUntsman-"'1-0vC.. 

T,-evanton• 1~·0uG. -

5'· Betw~en• 15-0ut. 
~- Afl"ica Shell· 1· nov. 
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10• St,-eonshal-p~ 
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De onde se conclue, logicamente, que quem ccmbater o seu 
governo - especialmente os parlamentares - estará fazendo uma 
cbra impatriotica, especialmente agradavel ao fuehrer. . 

Assim procura o gabinete Reynauld impor-se pelo constrangi
mento da Camara e do Senado francezes. 

Tal preoccupação política que ressalta claramente dos factos 
verüicados ultimamente - e que muitos ingenuos negarão com cer
teza como sempre - é lamentave'l para os alliados, pois apesar 
de ~ontar com as mesmas influencias do govern? Daladier, esp~
rava-se de Reynauld um trabalho realmente util, para_ co.ndu~rr 
sem precipitações fataes, nem esmorecimentos, a França a vi.ctona. 

O afundamento do "Graff, diario francez diZ que ··Graff navio irmão antes de ex;.1t.·ar o I cluir que o "Graff Scheer" ain:,; 
Spee" já passou para a historia. Spee" e "Graff Scher", não prazo de 62 horas concedido ao da esteja na Allemanha. ' 
Todos ainda se lembram do fim passam de um só e unico navio. "Graff Spee". Para fazer esse Como o "DeutEchland'' con• 
dessa bellonave allemã. "La A propaganda nazi é que inven- percurso, com a velocidade ma- seguiu a1cançar a Allemanha 
Croix", em recente numero, per- tou a historia desses dois coura- xima, ou seja, 26 nós, esforçan- com successo, é possivel que o 
gunta que fim terá levado ;i çados, flitzendo do ''Graff Spee", do machinas e gastando muito terceiro corsario procure apro
"Graff Scher", irmão do coura- "Graff Scher", conforme as cir- combustivel o n~vio levaria 5 veitar as condições favorave·s d'\ 
çado afundado em aguas uru- cumstancias o exigissem. dias! Assim mesmo, suç,pondo ".stação para ganhar o Atlantico · , 
guayas. Respondendo, o grande Justifica o articu1ista no se- todos as condições de tempo. ra- - ou já o tenha fi>ito, seguindo 

Apostola.do da Oração 
A intenção particular do desvio de almas generosas e ..sos da multidão inculta e san

Apostolado durante o mez de boas, que se sacrificaram á guinària. Hoje o inimigo cerca. 
Março para a defesa de· nossa curiosidade malefica de leitu- Substituiu as feras por si mes
doutrina contra os erros mo- ras prohibidas ·ás pessoas de mo. Por meio de doutrinas sec
dernos. cultura insuficiente para r,efu- tarias e perniciosas levam á 

Esse combate deve tornar ca- tal-as. corrupção e á descrença ao 
da vez mais admirada a nos-1 Os erros contra a Moral são coração de todos 
sa Religião por meio de um filhos da decadencia de nossa O cinema e o theatro pregam 
argumento insophismavel e sociedade. Provêm dos cinemas communismo grosseiro e a des 
perfeito, que lhe porporcione a e theatros, dos livros e ambien- lealdade mais vil que se possa 
victoria sobre todos os erros tes pervertidos, que levaram á imaginar. As revistas infantis 
modernos, tornando-a cada vez depravação actual este mundo seguram os Djleninos de hoje, 
mais conhecida e admirada. moderno, onde a libertinagem levando-lhes até mocidade a 

dentro o exemplo escandalisa-
Os erros modernos são de f e deshone'stidade campeiam á dor e insinuante. 

tres especies: Erros co:1tra ·i i zolta. Temos obrigação de luctar. 
Fé. Erros contra a Razao. E:·- : A necessidade de uma meta Adquirir uma cultura religiosa 
ros contra a Moral. i cfficaz contra estes erros . é bem estructurada, que não se 

Os erros contra a Fé advêm ! indiscutivel, nasce d? propr~a deixe vencer a primeira per
d. as heresias des~acionalis.·an- : ~'?nc_epção de. cathohco. H?Je I gunta cap.ciosa e de surpresa. 
tes do protestantismo e do ! J:l nao se admitte um cath0hco Luctar com a intelligencia 
marxismo. Do espiritismo, todo · que nã_o seja batalhador . e estudando. Luctar pelas nossas 
feito d,e ignorancia e snpers- evangelizador por excellencia. acções dando o Bom Escan
tição. E finalmente do theoso- -- Ide e pregae a todos - dalo, com as nossas attitude.s 
phismo que está contaminando agora mais que nunca tem aé- leaes e corajosas. 
jntelligencias e corações... tualidade estas palavras de Nos- E deste modo teremos que 

As philosophias materialis- so Senhor Jesus Christo. Os vencer. Nosso Senhor estará 
tas positivistas evolucionis- inimigos são mais poderosos comnosco, uma vez que por 
ta ~ agnostica t;azem os erros que os inimigos da Igl"eja no meio de um Apostolado feliz 
contra a Razão. Os seus argu- tempo dos Cesares. Naquelle e fructificador, procuramos tor
mentos sectarios e cheios de I tempo tudo se resolvia nas nar o Seu Nome amado e 
sophismas só tem trazido o garras da feras e sob os aplau- enthronizado em todos os co-

rações. 

ff s ~iscns:sn~s no Parlamento f rancez 

Autorizações para 
matrimonios com 

extran!5.eiros 
Nos doze mezes successivos á 

entrada em vigor da lei para a 
defesa da raça que subordina á 

especial autorização do Ministe-
rio Interno o matrimonio entre 
italianos e estrangeiros, forarr 
apresentados 2.086 propostas ao 
supra dito MinisterilJ que acolheu 
1291, registrando 149, encJntran-
do-se o resto aind,i, em exame. 

Na ordem dccr~scente os pe
didos estão assirr.: ,repartidos: 
Allemanha 648, HP.spanha 505, 
Yugoslavia 236, Su!ssa 184, França 

guinte: Pelo graµhico e dataF pidez de visões, etc.,. c1-1,1cor- a costa noruegueza. 
que acompanha e~ta notici'.l., ve- dantes. Elle tambem começará, uma 
rifica-se que o ralo de acçiio de Assim sendo, apesar de p.ovado corrida de morte, porque as li-
10. 000 milhas a 20 nós, ·1ue é terem sido afundados pelo "Graff ções do caso "Graff Spee" serão 
à velocidade geralmente att>:ibui- Spee" os 10 navios postos a pi- aproveitadas pelos alliados para 
da ao "Graff Spee'',. é exagge- que entre 30 de Setembro e 15 a obtenção de .igual victoria 
rado; em todo cas,l, para econo- de Dezembro, não se pode con- finaL 
mizar combustivel l'l'a com a ve-
locidade média de 10 a 12' nós 
que o "Graff Spce" atravi>ssou 
o Atlantico. O calculo é facil de 

A IGREJA E' 
ser feito. Por exemplo: das cos- A posição do LEGlONARIO 
tas de Pernambuco, não longe perante o nazismo ·0 'º commu
de onde foi afundado o '' Cle- nismo foi, muitas vezes, mai com
ment ", ao ponto onde foram prehendida, embora.. el'la sempre 
destruidos o "Newton-Beach" e se amparasse no pPnsamento da 
o "Aslea ", ha mais ou menos Santa Sé. Muito antes do pacto 
3. 500 milhas, que foram percor-1 teuto-russo já o LEGIONARIO 
ridas em 7 dias, ou seja com .a reduzia a seus de,·idos termos o 
velocidade de 300 mi1has por dia. ficticio antagonismo entr~ nazis-
300-,-24= 12 nós. mo e communismo. tendo até, 

Estes calculos são interessan- · por occasião do referido pacto, 
tes, pois permitte;n desmentir os publicado um resumo de suas 
boatos lançados por gente que asserções feitas desde ha muito 
tomam a velocidade maxima dos tempo. 
navios pela sua Vêlocldade eco- E a opposição ao pens.1mento 
nomic.a. do LEGIONARIO ficou, pelos 

Assim, 48 horas após o "Graff proprios factos, reduzida a nada, 
Spee" ter buscado refugio em sendo assim verificado que ella 
Montevideu, as noticias diziam não passava de incomprehensão 
que o "Graff Scher ", que cons- e falta de fidelidade á Igreja. 
tava estar nas proximidac:es de Mas essa incomprehensão não 
Madagascar a 3.300 milhas df' é apenas registrada em relação 
Montevideu, iria soccorrc~ seu ao LEGIONARIO. Elia vem de 

Aspectos de imperialismo srn:ietict> 
Vandalismos da aviação russa 

Um 
rosas 

dos aspectos mais dolo- , contra ella dirigiram o fogo 
da guerra russo-finlan- das metralhadoras. E vendo 

o bombardeamento de que não conseguiram seu in
indefesas. tento, fizeram-na alvo das suas 

tem ferido essa tecla. bombas. 

deza, é 
cidad·es 

Já se 
Tal ferocidade e crueldade, que Episodio incrivel, mas veri
jamais se divulgará bastante dico, que é bem um índice de-
essa ignomínia, á repulsa una- monstrativo da mentalidade 
nime do mundo civilizado. 

Novos particulare.1, provin
dos das martyrisadas cidades 
finlandezas, sobrevoadas du
rante longos dias por dezenas, 
quando não por centenares de 
aviões inimigos, juntam-se con
tinuamente á longa theoria dos 
nefandos crimes conhecidos. 

A heroica população com dis
ciplina, calma e dignidade á 
risca das instrucções officiaes. 
Nos abrigos reinava ordem 
perfeita; as mulheres conti
nuando seus trabalhos ou con
versando em voz baixa. 

Um reforço de aviação de 
caça finlandeza, teria afugen
tado os abutres russos, pondo 
fim á carnificina deshumana e 
absurda. 

monstruosa que pode 
uma pseudo-civilização 
Deus. 
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gerar 
sem 

INFALLIVEL 
que os homens se esquecem d~ 
que a Igreja é infallivel, não pó 
de errar, e por co(.sequencia, pó
de affirmar contra a corrente da; 
opinião publica mundial. 

O jorna1 "La Croix" publicoi. 
recentemente, um artigo de Cle
ment d'Othe, em que o ardeu
lista demonstra como, tambern, 
em França, ousaram ,accl;sar o 
Papa de intransigente, quando 
condemnou o nazismo (po!S não 
era clle contr'ãrio ao comm:mis• 
mo?), todavia veio o pacto nazi• 
communista confirmar a opinião 
da Santa Sé, tendo, ma:S uma 
vea, a infallibilidade papal redu .. 
zido ao ridículo seus inim'.gos. 

Que attitude, pois, pócte ser 
mais acertada que a fiel sub• 
missão ás directrizes pontlficias, 
si a Igreja é a un;.ca mestra in•. 
fallivel da Verdade? 

Congregação 
riana da Annun

ciação 
SECCÃO ESPORTIVA 

A proxima actividade <í:a sec; 
ção de Volley-Be.11, se effectua
rá num campo que está sendo 
preparado no terreno anexo á, 
Séde da Congregação. 

Estão ainda abertag as ins• 
cripções para o Campeonato 
interno de Ping-Pong da Con• 
gregação. Tudos os interessa.. 
dos poderão inscrever-se. 

Nosso cliché aprsenta a fachada da Camara Alta da França, 
O Senado e a, Camara Franceza foram o centro da a.ttenção 

geral dos espectadores das mudanças soffridas pela politica, rela
elonadas eom a guerra. E a. larga margem de abstenções havida 
liil, votação da moção de confiança ao novo governo franciez levou 
111ufta gente a; uma expectativa curiosa: porque o ardor da apre

_ .faJIAo. elo ga.Wnet4' BeJDa~ lláQ CODta&iou no ~ª\'Ja.meutarea? 

Com effeito, os aviadores so
vieticos levavam a cabo suas 
missões sobre cidad.es abertas, 
antes temendo represalias dos 
chefes, do que enthusiasmados,. 

107, Inglaterra 53, i1merica Meri- sacrificando-se pela gloria de 
dlonal 39, America Septentrional 
38, Hungri,a 28, Belglca 25, Gre-

Stalin. 
Até cortejos funebres foram 

aUtcados. ela 24, Rumania 19, Hollanda 16, 
ex Polonia 21, ex Tche~oslova
quia 36, seguindo outras 

Na Finlandia septentrional, 
úa moça que á tarde regressa

r.ações va dos campos, foi ataca.da: por 
.CQZQ ~r nwnerq. , ~o1s ~i:°*-~ _,~v,iatic_~-;~· ,,, 
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, A Sagração Episcopal de S. Exda. Re;;=c. 
~=":::r:.~=~~· Sr. Dom Manoel da Silveira d'Elbou:::: 
·a politica exterior e inercia mi-
Ilitar do governo, à queda do mi
nisterio se impunha como uma' 
consequencia forçosa. E a de
missão de Daladier teve reper- '· 
cussão desfavoravel sobre a situa
ção de Chamberlain, que tam
bem se vê agora a braços com a 
opposição crescente de seus pa

''Recebei o baculo do onus :eastoral, para que sejaes piedosamente severo 
· (Da liturgia da Sagração Episcopal) 

,. •.. . 10· 
:YJ;Ç!Q§ •. • • . 

tricios. 
De ha muito, o LEGIONARIO 

vinha accentuando a pusilanimi
dade, a curteza de vistas e a iner
cia systhemativa de· Daladier e 
de Chamberlain. Certos extran
geiros · aqui residentes se magoa
ram com nossa attitude. Imagi
naram elles candidamente que, 
em tempo de guerra, o melhor 
que se tem a fazer é fechar sem
pre os olhos para todos os des
parates governamentaes, afim de 
não por em risco a unanimidade 
da opinião publica. Ha nisk um 
illogismo fundamental. Quando 
se trata de questões secundarias, 
esta attitude é um dever. Mas 
quando a orientação do governo 
é tal, que eNe caminha inevita
velmente para a derrota (um 
"novo Munich" seria apenas 
uma derrota desfarçada), deixal
o seguir seu curso livremente, só 
para evitar scisão na opinião pu
blica, seria apenas acompanhal
o no caminho do abysmo. Neste 
caso, uma reacção se imporia. E 
foi esta reacção que o LEGIO
NARIO preconisou, e a opinião 
franco~ingleza está realizando. 

* A este proposito, cabe, entre-

Com toda a pompa da liturgia I Santos, José Maria Fernandes, dignou nomear bispo titular d0 
catholica, foi sagrado no ultimo I Francisco Cipullo, J.o sé de Mello, Barca e auxi'liar do ExmD. e 
Pomingo, 31 de Março, na Igre- Antonio Alves de Siqueira, Ve- Revmo. Senhor Dom Alberto 
ja de Santa Cecilia, o Exmo. nerando Na.9.ini, Aguinaldo José José Gonçalves, D.D. Bh;po d-e 
Rvmo. Sr. D. Manoel da Silveira Gonçalws e Luiz Gonzaga de Ribeirão Preto, o Revmo. Se
d'Elboux, '.Bispo Auxiliar de Ri- Almeida. nhor Padre Manoel da Silveira 
beirão Preto, e Titular de Ba1•ca. Na numerosa assistencia nota- d'Elboux, Reitor do Seminario 

F0i Sagrante O Exmo. Revmo. ·mos: D. ,!osé Aguirre, Bispo de Central da Imniaculada Con
Sr. D. José Gaspar de Affonseca Sorocaba, D. Frei Luiz Sant' An- ceição do Ypiranga. 
e .Silva e Consagrantes os Exmos. na, Bispo de Botucatu', D. Mi- Monsenhor Manoel da Sil
Revmo;. · Srs. D. A:lberto Gonçal- guel, Abbade Olivetano em Ri- veira d'Elboux nasceu na fide
ves, Bispo de Ribeirão Preto e b:irão. Pr-eto, D. Lourenço Lumi- lissima cidade de Itú, a.os 29 
D. Paulo de Tarso Campos, Bis- m O. S. B. por D. Abbade de d-e F,evereiro de 1904. Descende 
po de Santos. S. Bento, os Monsenhores: Alb~r- .de tradicional familia; christã, 

. . . to P-equeno Visit-ador Apostohco sendo seus paes o Exmo. Para que seJa valida a adm1ms- L · 
tração do ma.is alto grau do sa- dos Seminarioo do Brasil,, au- Sr. Osorio Florencio d'Elboux 

reano, Joã_o de Barros Uchoa, re- , · . . 
cramento da Ordem, que propor- t d S E ci·a O Sr Bi·s- I e a Exma. Sra .. D. Maria F1.an-

é presen an o . x · · , s·1 · d'Elb · ciona a plenitude do sacerdocio, po de Nictheroy, J. Procopio de c1~ca da 1 ve1ra oux, 1r-
necessario o minlaterio de tres ""- lh- · Manoel Ribas d' A- ma do Revmo. Sr Conego Paulo 
B . d . s '"ºn Lv,,,.gac a1lS e Fl . d Si! . Ca o 1spos, os quaes um e ag= - villa; compareceram mais O Rei- orencJO a venxi: ma,rg , 
.te, e os demais, Consagrantes, ·toi•, Professores e Seminaristas par~cho da Bella Vista, nesta 

No Sólio serviram as dignida- do seminario Centra.a. do Ypiran- Capital. 
des do Cabido: Mons. Martins ga, representantes das varias .Or- S. Excia. Revma., foi baptisa
Ladeira, Conego Dr. Nicoláu Co- 1 dens e congregações. Religiosos, do no dia 2 de Março de 1904, 
sentino, Mons. Ernesto de Paula, masculinos e femininas, muitos na Matriz de Nossa Senhora de, 
e Conego Manoel Meirelles Frei- dos quaes vindos do interior ex- Candelaria, d-e Itú, e nessa 
re. Na missa, serviram, como pressamente para assistir á sa- mesma Igreja, no dia 26 de 
Diacono, o Conego Pedro Gomes, gração. Da familia de D. Manoel 
Sub-diacono, o Conego Dr. Anto- estiveram: seus paes, Sr. Osorio 
nio de Castro Mayer. Acolytaram d'Elboux e D. Maria Francisca 
o novo Bispo, seu tio o Conego Silveira d'Elboux, seus irmãos: 

Junho do mesmo dito anno, 
foi crismado pelo Exmo. e 

Revmo. Sr. Dom. José de Ca-
Paulo Florericio ·da Silveira Ca- Mario, Decio, José, Argemiro d'El- margo Barros, então Bispo de 
margo (irmão de sua mãe,) e seu boux, Clerlgo Luiz d'Elboux, S. J. 

Descripção 

São Pau-lo. Fez o curso prima- na Matriz de Santa Ephigenia. 
rio, de 1912 e, 1916 em sua No dia 16 d'~ Fevereiro da 
cidade natal, no grupo escolar 1932, foi nomeado coadjutor da 
"Oesario Motta", e o curso Parochia de Santa Cecilia, 
gymnasial, de 1918 a 1924, no cargo que logo deixou para sel' 
Gyrnnasio Nossa Senhor.a do secretario particular do Exmo, 
Carmo. Matriculou-se, no dia e Revmo. Sr. Dor.l Duarte Leo, 
28 de Fe-ver:eiró de · 1925, no poldo e Silva, até 28 de Feve, 
Seminario Provincial de São reiro de 11l35, quando foi no• 
Paulo. R-ecebeu ,a prima tonsu- meado Ministro ·do Semin<ario 
ra clerical na Matriz de Nossa Centrai! da Immaculada Con
Senhora do O', no dia 11 de ceição d-o Ypiranga. 
Março de 1928 dàs mãos do Em ~evereiro de 1936, :!'f>' 
pranteado D. Duarte Leopoldo escolhido para Vice-Reitor do 
e Silva, ~mtão Arcebispo de referido . estabelecimento, até 
São Paulo, e as primeiras or- que um Restricto da Santa 
dens Menores na Matriz de Sé, de Fevereiro <le 1937, foi 
Santa Cecilia, no dia 10 de nomoodo Reitor do menci-ona<lo 
Março de 1929, das mãos do Seminario, em substituição do 
Exmo. e lievmo. Sr. Dom José Exmo. Senhor Arcebispo Me• 
Carlos de' Aguirre, D.D. Bispo tropolitano, que exercia; então 
d-e Sorocaba. As demais ordens o cargo de Bispo Auxiliar do 
recebeu..as das mãos do Exmo. Exmo. Sr. Dom Duarte Leo
e Revmo. Sr. Dom Duarte Leo- p91:do e Silva. Foi nesse. alto 
po1do e Silva nas seguintes da- :posto de Rêitor do Seminario 
tas: ultimas ordens menores, Central que a Santa Sé veiu 
na Matriz de Santa Cecília, 1 buscar o Exmo. e Revmo. Se• 
no dia 29 de Março d-e 1930; nhor Bispo de Barca, afim füf 
subdiacorie,to, no dia 15 de confiar-lhe a gloriosa missão 
Março de 1931; o diaconato, do Bispo Auxiliar d,o veneran
no di:a 22 -do mesmo mez; pres- do Senhor Dom Alberto José 
biter.ato, nci d-ia 15 de Agosto Gonç,alves, D.D. Bi,sp9 ~ Ri_~j 
do já referido anno de 1931, b-eirão PretQ. 

do Es-cudó Heralclico tanto, um commentario. Os te
legrammas desta semana annun
clarám que o sr. Bonnet, ex
ministro do gabinete Daladier 
está chefiando um movimento de 
opposição ao'.-·sr; Reyruruld, por 
achar erronea a orientação. de 
firmeza que alguns gestos deste 
ultimo tem deixado até certo 
ponto transparecer. . . relativa-

irmão o Cler!go Luiz d'Elboux. do Magisterio dos Jesuitas de 
s. J. ' Auxiliaram as cerimonias, :Freiburgo,' Irmã Rosa, Religiosa 
no Solio o Conego João Pavesio de S. José residente em Jahú. 
no altar o Pe. Vicente Zioni e no Notava-se ainda, a presença dos 
cabido o Conego Sylvio de Mo- representantes das altas autori
raes Mattos: O côro, dirigido pelo dades no ·Estado. 
Maestro Fri:tnceschini comJ)Unha
se exctusivli;mente de seminaris
tas. Fez a leitura da .. bulia o 
Cha;oeller do Arcebispado, Co
nego Paulo Rolim Loureiro. Alem 
dos Conegos acima citaõ.os, esti

do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Titular de Barca e Auxilitit 
do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo de Ribeirão Preto 

DADOS BIOGRAPI-IICOS OE. 
MONS. MANOEL DA SILVEI

RA D'·ELBOUX 

( Co nc I ue na segunda pag.) 
veram uresentes, os Conegos: Sua Santidade o Pa.pa Pio 
Marcos ·de Freitas, Benedicto dos XII, gloriosamente reinante, se 

Com.mem.oração de 
d-ois c··entenarios! 

S. Excia. Revma. D. Antonio pessoalmente. A morte levou-o 
Lustosa - Arcebispo do Pará coberto de meritos pelos traba
,...,. escreveu uma circular -em lhos e perseguições que soffreu 
commemoração do centenario heroicamente por causa de sua· 
de õ.uas da!tas gloriosas da intrasigencia coh-erente e glo
~istoria da Igreja no Pará. riosa ,ao defender a Igreja de 

Ume. dellas é o centenario. Christo. 
da morte de D. Romualdo de São estes os dois heroes que 
Sousa Coelho. E a outra refe- o Brasil commemora est-e 
re-se á morte de D. Antonio anno. Devemos tributar-lhes 
de Macedo Costa, cujo cincoen- nossa homenagem - pois como 

diz Dom Antonio: - "não se 
trata apenas de cumprir um 
dever de· gratidão, mas tam-1 
bem de recordar á geração · 
presente os magníficos exem
plos de patriotismo, de virtu
des cívicas e sociaes dos doia 
grandes ·antistites, mas sobre
tudo a dedicação e heroísmo 
com que elles defenderam os 
interesses de Christo. 

tenario se commemora em -====================:::::=:;:::===== 
11!41. Junta Archidiocesana de 

-- Catholica -
Acção 

Os membros da Junta Archi-1 sana Acção Catholioo que 
diocesana de São Paulo, recen, vem preh-encher nossas melho
temente nomeada pelo Sr. Ar- res aspirações exito Acção Ca
cebispo Metropolitano, tem re- thoUoa Brasileira pela finalida
ceb-id.o mnumeras felicitações, de s'8Us membros grandes abra
entre às quaes destacamos os ços - Alceu," 
telegrammas abaixo: 

Do Presid-ente da Junta Na
cional da. Acção Catholica: 

Do D!rector de "A Nação", 
de Porto Alegre: 

:o· Sr;· Dom· Manoel .da Sil· ·chapeu de bispo, côr v.e~de. e 
veira d'Elboux traz -em escudo :ordões do mesmo, com s-eis 
quadrado, aberto em ponta vi- borlas, d·e cõr igual, disposoo,s 
va nos ·angulos, superiores; ,e -le cad:a lado ·em ·tres ordens 
terminando em ponta recurva- crescent-es, de cima para bai
da, o campo composto, terçado xo, contorna todo o .escudo. 
em barra. Reforçam o timbre as insig-

No cantão direito de frente, ~ias episcopaes: mitra de pra
sobre c11-mpo ouro, um coração, ta, com as inicie,es JHS, em 
vermelho, ferido sangrando e 'legro, á direita, e o baculo 
challlroeJan~e, rematacl,o por episcopa\. d~ m:esma. côr, á es.· 

tradw.de prata de ,sete ráiõ~~'f",:" 
gurantes, a Virgem das Dorea,} 
(*) e lembra-r o si:gnifioo.do pro,,; 
prio da prata: humildade, pu-. 
reza e devotamento na .defesir.; 
dos orphãos e dos des_ampe,ra,i 
<los. · ' 

No fundo, symbo1o da nobre-.. 
za, magestade, riqueza e díi;o;, 
tincção, unico apto a receber' 
o Sagrado Coração de J-esui.:) 
S. Excia. qaer signi-fkar a; 
grande devoção do Sacerdote;! 
a sua devoção para com São, 
Francísco de Salles, que esco• 
lheu como emblema das: reU..: 
giosas Visita.ndinas o Coraçãi:> 
11.e Jesus,. ,e finalmente a sua.' 
terra natal - Itú - centro. 
de onde se diffundiu para todo 
o ,Brasil a devoção ao Sagrado, 
Coração · de Jesus. 

No cantão inf-erior de ponti.·, 
,sobre fundo de purpura, que 
lembra a "indeclinavel obriga
ção d.e sahil· ,em defesa da 
religião :e dos seus ministros" 
a pomba de prata, com a ramo 
de oliveira, - brisura do es
cudo da Sua Santidade o Papa 

· Pio XII - recorda o nome do 
Pontífice que elevou S. Excia. 
ao eposcopado, bem como o 
anhelo de paz, symbolizado no 
ramo de" oliveira, paz univer
sal que deve ser d-e justiça e 
de amor. 

O dystioo: 'URGE~NQS A CA• 

Dom Romualdo foi o primei
ro Bispo da Am:azonia no tem
po em que a d:ioces-e abrangia 
os dois Estados - Amazonas 
e Pará. Durante vinte annos 
occupou aquelle posto, tendo 
soffrido muitíssimo com os 
horrores da Cabanagem, Mes
mo em occasião adversa como 
esta, a sua influencia benefica 
de Piastor e Pae espiritua1 se 
fez sentir, salvando muitas vi
das, e evitando desgraças im
minent~ que ameaçavam a 
séd-e de :sua di-0eese. Tomou 
posse em 1821, :donde s6 a 
morte poude tir.al-o de seu 
.posto vinte annos depois. 

"Felicito você e peço trans
mittir Senhpr Arcebispo ex
pressão minha alegria. nomea
ção primeira Junta Archidio-

"Felkito brilhante collega , 
estimado amigo sua merecida_ ·.,. 
nomeação Presid-ente Acção: Í.' 
Cathol:foa SDS. Ernani Fiori.": (-! 

RIDADE DE CHRES'i'O con
tlreti11:a e resume em tres .pala.. 

, tras a razão de ser de todos 

t 
!estes symbo1os.: o !amor de 

.l ,esu_s Christo é fonte ,etern,a 
lle paz, de justiça e de santl• 

Dom Macedo Costa é umae: 
das lidimas glorias do Episco
pado brasileiro. Foi o. martyr 

Congresso de Imprensa Catholica nos 
-- Estados Unidos -

da maçonaria, que o levou .a-o Promovido pela "Catholic I tão meritoria iniciativa. 
carc81'8 sem consegu:ir que Elle Press Assoctation" - Associa- Durante o mesmo Congresso 
transigisse nos seus princ-ipi:os. ção de Imprensa. Catholica,será serão consignados premies aos 
A sua prisã;o foi a nodoa do realizado em Detroit, no proxi- vencedores de concursos insti
segundo Im;perio, . -e o maior mo mez de Maio um imponente tuidos na impr-ensa. Sabe-se 
motivo de remorso de Dom Congresso no qual serão deba- tambem que importantes reso
P-edro II. Quando a Justi1-;a dos tidos os mais variados proble- Iuções serão tomadas como por 
Homens foi busciar Dom Ma- mas. sobr-e a difusão da Santa ex-amplo a de constituir nu
~do no carcel'e, onde ceg,a e Jg.reja do Nosao Senhor J-esus cle:os reg:ioll3es de certa au
injustamente o collocaram, já Chi.isto. tonomia que o.Frenta.rão a salu
o encontrou velho e a!quebra- Assim, o primeiro dia. será tar influenoia catholl:ca nos 
do mas não ceàendo um milli- consagrado a-os problemas. de meios socia.es; outras innova
metro de sua palavra de ordem caraetet' edictoi,ial taes como qões s,erã;o tambem apresenta
e rev-olta contra as ideias e leis a propagaud-a ·e 1>ubMcidad-e das, puiB ba11ta avaliar o vutto 
iníquas que o prenderam. nos periodicos Catb:olioos. O do mov:hnento jornalist1co que 

Coberto de gloria e admira,. segundo dia será d-estinado aos ora existe nos Estados Unidos, 
ção foi elevado ao alto posto jorn.a,es catholioos em geral. pa.ra concluir · que o mesmo 
d.e Arcebispo de Sã.o Salv_ador, O terceiro dia .apresentará ao.s JJ9J).gr~sso sé 1)()4~ tra.z~r b~
~ • ~ ª ~ocçaJ..o_ OOJW!~- M-.Q9n.clus~.a 4.1. ~'~-

uma cruz de negro e martyri
zado por uma corôa de espi
nhos do mesmo. O coração ir
radia fulgores de purpura. 

Em ooixo, no. cantão sinistro 
de ponta, sobre campo de pur
pura, uma pomba empinaada 
em cimo, côr d,e prata, contor
nada, sustenta no Wco um ra,. 
mo de oliveira do mesmo. 

O timlmi ~omposto de um 

'{Uerãá, enquadrando, no cen
tro uma cruz latina travada, 
igualm-ente de prata. 

N"a. parte inferior, uma filac
~era celeste forrada de escuro, 
com ·o mote: CARITAS CHRIS· 
1'! URGET em earacteres go
ticos de prata. 

SIGNIFICADO DAS ARMAS 

Na barra de fundo azul, S. 
Jllxcia.. Q.u.i& signifi~ar, ~ela. es, 

dade. · · -······ · ·--·- · · 

'(*) D. Manoel Ei'SCo!Ií'eu o sym, 
bolo de Nossa Senhora da.J 
Dores, porque esta ei:a a. gran
de devoção de D. Antonio Joa
quim de Mel!o, filho <le Itú, sua 
terra natal tambem, e funda. 
dor do · Sem:inario, d-e on<le 
S. Excia. agora sahiu para ser 
Bispo. 

D. Antonio legou ao Semi. 
rio uma gTande e artística ima,, 
gem de Nossa Senhora das 
Dores, que alli ainda se venera 
e mostrou desejo de que a 
Festa da Transfixão de Nossa 
Senhora fosse ahi solemnizada, 
D que sempre se fez. 

Tudo isto quiz significar Dom 
Manoel, com e. estrella de sete 
pont~ · 
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COMMENIANDO ••• 
UNIÕES ILLICITAS7 

Em certa localid.8.de do Es• 
tado do Rio, o Juiz de Direito 
baixou uma portaria sugerindo 
que fosse prai'libído á Igreja ce
lebrar casamentos de ml'!nores 
de vinte e um annos antes das 
formalidades do registro civil. 
Entretanto, o corregedor cl.a
quelle Estado, muito acertada
ment.e, regeítou a medida suge• 
rida, allegando que ao noiler 
civil não compete intervir no 
poder Ecclesiastico. 

A respeito deste facto, a Fo
lha da Noite entrevistou o dr. 
Jorge, Americano, professor de 
Direito Civil · em nossa Facul
dade de Direito. O entrevistado 
manüestou-se favoravelmente á 
portaria do Juiz de Direito, in
vocando as seguintes razões: 

Já me referl1 em artigo anterior, 'á· 
·solidariedade sobrenatural lntf uebra·11· 
t.:vel que deve reina'!' en':re todos os 
catholicds fiilidos lfs organiiâções rê;. 
lisiôsas. o artigo de hoje se ,desW,a, 
não a esta porção de escoi, já árre~ 
gimentada no exercito de Christo-Rei, 
mas á massa geral dos fieis. · 

O assumpto é complexo. Facllmeii: 
te, tratando delle, as pessoas lncl· 
dem em exageros ou attitudes unila
teraes que prejudicam uma visão ob• 
jectiva dos factos. 

Principalmente entre os catholicos 
militantes se notam, ás vezes, a este 
respeito, generalizações perigosas. AI, 
guns entendem que essa grande mas
sa de catholicos, qu~ por ahi existe, 
vivendo divorciada, ao menos em par
te, do pensamento e da orientação mo
ral da Igreja, nem sequer merece o 
nome glorioso dê catholico. Rugindo 
tragicamente - e um tanto desequi
libradamente - á moda de certos es
criptores fra11cezes, contra a .indiffe. 
renca, o immed iatismo, o egocentrls• 
mo,- a te~ic:lez chronica qüe caracteri
za innegavelmente certas pessoas en
tretanto muito vistosás na praticá ex
terior do culto, chegam a affirmar 
q!'e taes catholicos absolutamente 
não pertencem mais á Igreja, que sã~ 
peiores do que os proprios pagãos, e, 
em ultima analyse, responsaveis por: 
todo o mal existente no mundo. OU• 
tros, com uma innocencia que causa 
dó, tomam ao pé da letra tódas as 
manifestações de piedade destes ca• 
tholicos tepidos, e lhes dão um sig• 
nificado psychologico que está tiíult~ 
longe de ser real. Commungou? Então'
é um catholico 100%. Réza o terço 
de quando em vez? Então ha uma 
certeza de 500% de que se trata de 
uma alma plenamente recta, trans
bordante de boas intenções e de boa 
vontade, que está a um millimetro da 
conversão integral. E' curioso· dfael-o, 
mas certa gente çonfere taes attes
tados de cathollcidade até a índices 
muito menos significativos. E' irmão 
do Dr .... que é muite catholico? En
tão, deve ser catholico também. Ou 
ao menos será "muito boa passsoa". 
E' sobrinho do Padre X, ou marido 
de D. Z, que é Presidente da Confra
ria Y? Então está tudo resolvido: a 
pessoa é excellente. 

Evidentemente, nem em uma nem 
em outra posição ha um equilibrio 
perfeito se bem que a ambas haja 
uma certa parcella de verdade. Veja
mos como, a nosso ver, este assump. 
~o deve ser considerado. 

E' plenamente verdade, em prlmelrd, 
fugar, que em nossa epoca as Infiltra
ções do espirita pagão conquistaram 
na massa dos fieis uma zona de in
fluencia Importante, e que um nume• 
ro apreciavel delles - não vem ao 
caso discutir em que proporções -
merece, realmente, todas as censuras 
que Nosso Senhor reservou aos ti
bios, aos indifferentes, aos tepldos, 
aos que dormem com uma negligen
cia summamente condemnavel, no 
proprio momento em que os mais ar
gutos já percebem que se aproxima 
o tropel dos passos do algozes que 
supliciarão Nosso Senhor no seculo 
XX, e a voz infame dos Judas que, 
lhes apontam o caminho mais directo 
e o signál mais seguro, para encontrar 
e reconhecer o Salvador. Penso que 
o LEGIONARIO se caracteriza por 
um esplrlto tão diametralmente op
posto a esta tepidez criminosa, que 
pode, insuspeito como ~. apontar al
gumas notas attenuantes no quadro, 
notas estas cuja omissão nos condu
ziria a graves erros. 

mundo está assim p6r cái.lsá de taes 
cathollcos. Se lhes cabe muitas ve:tes 
a .culpa repugnante de cumplices por 
inácção, é preclsó nptâr que e$ta itiãc· 
ção, por mais gr/rve ê profunda qüê 
seja, não é compll!tà. ltíÍagltie0se silti

. ptesmente o que seria da socfdade 
se esta gente se paganizasse inteira
mente. Esta hypóthese mostra como, 
apezar de defeitos numerosos e doplo
raveis, ainda não se pode afflrmar 
que tal gente faltou completamente 
a seu dever. 

Em segundo iugar; cumpre ainda 
reconhecer que, emquanto uma alma 
conserva ainda a Fé, àitida está fran
queada para ella a porta da contrição. 
Arbusto partido, el la o é certamente. 
Mecha que ainda fumega, mas que 
perdeu toda a sua luz, ella o será 
innegavelmente. Mas nesse arbusto 
ainda ha alguma coisa que vive, na
quel la mecha ainda ha um pouco de 
calor. Esse éalor e essa vida, Chris-

Plittio CORRIA DE OLIVEIRA 

Ain~a a união 
' .,,,,- ~ 

to que ê a Vidá pode •réaccendel-os 
de um momento para outro, e nós de 
vemos ser, para esta tarefa, os auxi, 
fiares .devotados do Mestre. 

Evidentemente, á linha de conduc
ta a seguir para com taes pessoas 
não é simples de traçar. Quem lhes 
mostra a objécção de seu estado cor
re o risco de as desanimar. Quem 
lhes mostra apenas a belleza da vir
tude corre o risco de perder inteira· 
mente seu tempo. Não é na prudencia 
meramente humana, que se encontra 
solução para o problema. bom Chau
tar'd aponta o unico caminho r~I: 
quando o apos.tolo tem verdadeira vida' 
interior, e Nosso Senhor se faz por 
assim dizer tangivel atravez daquella 
alma sobrenaturalizada, tanto as pa
lavras ardentes de uma condemnação 
fulminante quanto as palavras amo
rosas de compaixão, podem surtir ef
feito. O essencial é que Nosso Senhor 
viva realmente dentro de quem faz 
apostoiado. Etle saberá inspirar ·acer
tadamente seu servidor, conforme a 
situação, a palavra meiga que lem
brará o perdão dado á Magdalena con
trlcta, ou a condemnação inexoravel 
vibrada contra os phariseus impeni
tentes, Para cada alma, Nosso Senhor 
tem seu caminho. Para 9.,ada pessoa 
realmente imbulda de vid!f.sobrenatu
ral, Nosso Senhor tem seus dons. A 
uns, dá Elle o dom de infundir um 
salutar temor. A outros, de infudir 
um ardente amor .. Uns e outros são 
utels. Vivam de Deus e em Deus. Sir
vam a Deus só por amor de Deus. 
E Nosso Senhor fará o rest~ · 

Não hesito em. affirmar que tambem 
é grave o erro dos que se illud.em 
facilmente com certas manifestaçõ,es 
de Fé. 

Estamos em uma epoca de profun
do confusionismo, em que os proprios 
limites entre o bem e o mal, a evr
dade e o erro, o sobrenaural e a na
tureza; já não são percebidos em to
da a sua nitidez por certas almas em
botadas na ignorancia ou no mal. Co
nheço objectivamente, e com a maior 

segurailçá, uénte que apresenta, en· 
tre sua vida profissional e suas pra
ticas de piedade, uma contradição 
l,,errànte, Quem for orlentàr sua con
âti~fà .. para com taés pessoás tendo 
'em el«:lusiva consideração à apparen
cia de piedade; erra lamentavêlmente, 
Porque já se foi infelizmetite o tem
po em que ·um acto de Fé trazia e·m 
si mesmo a garantia, não apenas de 
sua sinceridae, mas da logica e da 
cóherencia com que foi proni.Ínciadó, 

A vérdade é que vlvemôs em um 
tempo difficll, em que o catholico 0 
commum simplesmente para não per
der o estàdó de graça, é forçado, não 
raras vezes, a actQs de verdadeiro 
heroísmo. Os rapazes que me lerem 

· comprehender-me-ão melhor do que 
nltígueni. Ora é muito e multo diffi-
cil que tal heroísmo seja ·alimentado 
exclusivamente por uma ou outra 
Communhão, ou, o que é ·inconmme
sUrâvelmente mais tenue,. coi:n o sim
ples parentesco com o piedosíssimo 
sr. X ou com· a devotíssima sra.V. 
Deus tem fiihos, não tem genros nem 
noras. Niilguein é filho de Deus por 
afinidade. O heroismo que muitas ve• "' 
·zes a pratica simplesmente correéta .. , 
dos mandamento impõe, deve ao me• 1 

110s habitualmente alimentar-se em 
uma vida sobrenatural Intensa, escla• 
recida, baseada em urna instrucção re• 
liglosa sufflclente, e comprovada por 
todo uni theor de vida impeeavel. E' 
pois, dar provas de muita precipita• 
ção quem julga suínmariamente as 
coisas por suas apparencias. Não é 
preciso, para tanto, suspeitar os ou• 
tros de má fé. Basta cônhecer as dif• 
ficuldades da 'vida de hoje em dia, 
para comprehender claramente como 
é verqade o que estou di:tendo. 

* 
Os optimistas devem comprehent!er, 

pois, que é nociva á Igreja •sua posi
'ção de falsa tranquillidade e de teme
raria confiança. As ap'parencias illu
dem. E se é verdade qué ha hoje mui
tas e muitas almas fervorosas, mui• 
tas outras ha que, sob a apparencia 
de um fervor vivo, estão à pedir ar
dentemente um apostolado sêrio e 
methodico. Quem julgar que a tarefa 
da Acção Catholica é superflua por
que o povo brasileiro já é cathol ico, 
erra redondamente. Em primeido lu
gar, porque se os 40 milhões de bra
sileiros vivessem em estado de graça, 
ainda assim a Acção Catholica súia 
de capital importancia. E eni' segundo 
lugar porque, se~do embora nosso po
vo realmente cathol ico, ha 'uma tarefa 
de interiorização rei igiosa profunda, 
a ser levada a cabo. 

Os pe~simistas d~vem comprehen
det' que o Evan~elho não ma'lda par
tir de uma vez o arbusto ainda vivo, 
nem extinguir a mecha que ainda fu
meja. E' preciso, antes de tudo, que 
o apostolado catl:lolico atti.nja a mas
sa dos fie.is, e os Integre profunda
mente no espirita e na vida sobrena
tural da Santa Igreja: Não ha aposto
lado mais meritorio nem mais urgen
te do que este. Se Nosso Senhor teve 
pena elas multidões, porque esteve no 
deserto padecendo fome, que pena não 
devemos ter nós desta multidão que 
não padece fome espiritual no deser
to, mas em plena c,asa paterna, Isto e, 
dentro do ·pr9prio gremlo da Igreja! 

Para uns como para outros, a con
clusão deste artigo deve ser um inci
tamento vehementissimo ao apostola
do. Um apostolado authen.tico, dotado 
de todos os recursos sugeridos pela 
prudencia commum, mas sobretudo, 
antes de tudo, acima de tudo, estri
bado no coração, na penitencia, e na 
meditação e caracterizado pela disci
plina e pela renuncia a quaesquer 
verdades e Interesses mundanos. 

Em primeiro lugar, é uma Injustiça, 
e Injustiça seri:i pretender que o 

Em primeiro lugar, já é pro
. '-libido pelo Codigo Penal a cele
bração do casamento antes de 
prehenchida a formaUdade civil, 
podendo incorrer em penalida
des o sacerdote que não se su
jitar ea este dispositivo de nossa 
Jegislii,ção positiva. Depois, - e 
este é o argumento mais impor
tante - ainda que o Codigo Pe
nal não o prohib!sse, não seria 
admissível o casamento relisioso 
em primeiro lugar, em se tra
tando de menores de vinte e um 
annos, por isso que taes menores 
poderiam pensar que já estavam 
realmente casados, d!spensando o 
acto civil. Ora diz o dr. Jorge 
Americano, os casaes de meno
res assim constituídos são uniões ~:·==================:==============================~======~JP 
U!egitimas. Portanto, cabe ao juiz 
velar para que tal não aconteça. 

Francamente, o dr. Jorge Ame
ricano dá excessiva importancla 
ao papelorio 'de uma repartição 1 

CATHOLICOS 
publlca, qual seja um cartorio de Compr.em .. 
paz, de maneira a só julgar Je. - ;ij~ÇLJJSIYA.MENTE suas Joias e seus ~r~çntes 

J_QALHARIA 
na cnnhe_cida 

gftimas as uniões burocratlca• 
mente annotadas nos livros do 
Estado. Isto até lembra os tempos 
em que os cldadões prestantes 
"sacrificavam no altar da Pa
tria,, ... 

A verdade, porém é exactamen

CASA CASTRO 
• 

te contrnria á opinião do illustre R U A 
professor. Para evitar as uniões 
tllegitimas, devia justamente 
adoptar-se a pratica do casa
mento religioso em primeiro lu
gar. Assim, não seria possível o 
equivoco de tantos casaes, que 
pensam estar casados de facto, 
apenas porque levaram os seus 
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· nomes ao registro competente, 
sem se terem apresentado a um 
padre. Estes pobres casaes, sim, 
ê que são as mais authenticas 
uniões illicitas. 

Em materia de casamento a 
unlca realidade verdadeira é o 
aiaci-amento da Igreja, que, muito 
!lollge de ser um symbolo, cor
~onde a um facto positivo e 
IJidpitante, fl·ucto da actividade 

Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" 

do Espirito Santo na substancia 
mesma das pessoas que se cas,a,
ram. Tudo o mais, inclusive os 
assentamentos parochiaes, nada 
mais são do que regulamenta«iões 

Um diccionario de bolso ang·Io•allemão unidades do exercito ing1ez." 
Eu tenho necessidade; ama,. 

PARA USO DOS SOLDADOS ALLEMÀES DESTINADOS 
OCCUPAR A INGLATERRA 

A nhã de 30 oper.ar!os." "Todo 
"chauffeur" que nos extraviar 
será fuzilado." "Não miarba. 

uteís, mas que apenas attigem os O "Time$" nnnuncia. que um 
nomes, não as pessoas. diccionarío de bolso anglo-alle· 

Quanto á prohibição do Codi-, mão '· contend-0 um grande nu
go Penal. .. Mas isso que tem :a, .mero de phràses 1.>ara as con
ver com a dispensação dos bens v-ersas coni os civis de. lingua 
esp!r!tuaes por parte da Igrejà, ingleh" · éstá seudo vendido 
qt1e é absolutamente soberana, e cm Leipzig por 20 pfenig. 
:-J.ão está nem póde estar subor- Seu autor é o capitão. S. 
dinada a qualquer poder tem- Ilassmann, de um regimento de 
poraU illfSJltario, sax.oni~ 

"Os lnglezes, escreve o "Ti- O logarejo parece s-er rico. Eu 
mes" estão interessados em sa- o vejo bem." "Onde está o 
ber com que intuito as phra:ses eofre?" 
·em questão foram compostas. O "Times". recorda que an-

Um exemplo: "Diga-me por tes· da invasão da Polonia e 
favor, sr. N ..... diga-me a ver- Tchecoslovaquia, varlos dicclo
dade se não o senhor será narlos no mesmo genero foram 
morto". tmprlmid-os para os l'Oldados 

"Ande Já, sr. Pastor, escreva allemii.es d-est.úl.&d9s a, 01:cupar 
sobre o papel o nmnero das . es.stas l)&izei., · · 
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mente. Accrescentam os t:ommu• 
nicados telegraphicos que o sr. 
Bonnet é favoravei a um "nOVQ 
Munich". 

E' incomprehens1ve1 como pos• 
sa um francez ser favoravel a um.,' 
tal desfecho para a actual guer..; 
ra. Só uma cegueira que trans
puzesse os limites da nórmal!da ... 
de poderia chegar a explicar es•. 
ta attitude. Tome-se qualquer) 
francez medio, ou 111esmo de in•' 
fima extracção social: elle hur-i 
raria de indignação diante da.-: 
perspectiva de uma capittilaçãoi 
dipJomatica desfarçada. Será pos-, 
sível que os inconvenientes ela .. / 
rlssimos deste desfecho oara ai 
actual guerra, perseptivels par~ 
qualquer homem da rua, nãó n:.. 
ram a attenção de um p,arla~ 
mentar experimentado dos nego~ 
cios publicos, e que já esteve ~ 
testa de uma das mais ilnpor;1i 
tantes pastas minlsteriaes?. ·-· 

* Parallelamente a este gesto do' 
sr. Bonnet, deve ser asslgnalad.ai 
a attitude do sr. Chamber!ain. 
O "premier" inglez, diante dai 
onda crescente de. descontenta..,; 
mento que sua politica vae sus.J 
citando, não quíz; entretanto, re.._ 
formar o ministerio, Se elle ti"" 
vesse o proposito de dar um ca"t 
racter sério á actual guerra, não. 
lhe seria difffcl! incluir no mi
nlsterio os homens que a opinião 
aponta como os unicos capazes 
de arcar com as responsabilida-.. 
des do momento.' Ao menos, ser
~1hes-ia facil dar Jogat· de maior 
saliencia aos srs. Churchill e 
Eden, pessoas que parecem do• 
tadas de todas as qualidades pa-
ra tocar avante as operações mi• 
Jitares désde que o queiram fa
zer. Esses dois polit!cos já fa• 
1>.em parte do ministerio, mas em, 
condições tão secundarias, que 
qualquer acção energicamente 
propulsionadora da g·uerra · está 
fota de seu alcance. O sr. Cham• 
berlain teria um meio simplicis• 
simo de desarmar a opposição: 
nas fileiras de seu proprio par .. 
tido, e não nas linhas opposi
cion!stas, encontraria elle os hei• ,, 
mens que fariam calar tóéíos 0,9. . 

protestos. Porque, então, não os1 
chama e1Íe ao governo? Se ellei 
quer fazer a guena, porque não: 
desarma a opposição, dando des-
te seu proposito garàntias segu
ras? E. se elle não quer fazer a, 
guerra, porque não 0 declara,; 
francamente? E porque não ha,: 
de querer fazei-a? 

* Devemos acolher como uma. 
manobra vulgar a noticia di> oue 
Mnhr. Godfroy, representante do 
Santo Padre em Londres, teria 
communicado ao Vaticano, a pe• 
dido do Foreign Office, a .inquie• 
tação deste por motivo dos pro-, 
gressos que está fazendo a opi· · 
nião catholica nos Balkans. · O 
Ministerio do Exterior. da Ingla-,_ 
terra teria allegado que a con
versão de importantes massas 
scismaticas á Santa IgTeja acar• 
retaria uma forte p,reponderan
cia italiana naque'lla península, o 
que, evidentemente, não favore
cei ia a Inglaterra. 

Em primeiro Jogar, é pouco 
provavel que Mnhr. Godfroy se 
incumbisse de transmittir tal re
cado. Qual seria seu objectivo~. 
Que a Santa Sé deixasse de cha-. 
mar os scismaticos á comhnmi .. 
dade da Santa Igreja? Isto se
ria o absurdo dos absurdos. 

Em segundo Jogar, é muito 
questionavel que a conversão dos 
scismatlcos tivesse como con·~e- · 
quencia um fortalecimento dà 
influencia italiana. As razões que 
para tanto se pudessém allegar.j 
teriam, contra si, o argumento, 
muito forte de que mais de umai
vez os prelados scisn'laticos tem 
servido de instrumentos nas mãos 
do nazlslno. E' este, Por exem-i 
pio, o caso do clero scismaticci 
yugo-slavo, que sob pressão do, 
sr. Hitler se oppoz tenazmente fi 
concordata do governo ,servial 
com a Igreja. Pelo contrario, os 1 
Prelados catholfcos ·não podem 
deixar ._de considerar com· apre"', 
hensão um. augmento ·da influell .. 
ela totalitaria. 

Flria!mente, o sr. ·. Cbàinber• 
lain, o pacifico, inerme, Ôptimis-1) 
ta, innocehte, trahqunto, des~ 
preoccupado sr. Chaml,)erl.âfn, qu~ 
dorme tão bem elh Londres ape-: 
sar da concentração das" tropas· 
allemâs no Rhéno, teria motiVOS: 
de sobressalltos sérios·, ante essii 
simples hypothese de uma conso.; 
lidação da intlluew:ia i~il\JUI noS'i 
E!a,lk~. 
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RE SURGIU 1 
Na ter,;il-fo!ra p.p., ctia z o Chancc11er do Arc'lhis1iado, Co- , o dr. Plínio Corrêa cic vnveira, 

Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo n9gn Antonio de CRstro í\leyer, Presidf)nte da Acção Calholica 
M-etropo,itano :;;cguiu para a ARHistcnlc Geral 'da Ac1;ão Ca- e Dircctor do LEG!ONARIO, 
cidade de Araxá, no Estado cte tholica e ,\ssistente Ecclcsk1s- rlr. José Gonzaga Arruda e 
Minas Geraes. -em viagem <12 tico desta folha, Pe. Manoel rlr. Jos(> Benedicto Pacheco 
ti,:i,tamento e repouso, bem co· Pedro Cintra, Reitor do Semi- Sallcs, resp·activamente Secre-
111-ó em vlstta aos seus Exmos. na rio Central; Dr. Procop,io tario e Thesoureiro da Junta 
progenitores, alli residentes. IWiciro dos Santos, repre:.·2n- Archidiocesana da Accão Ca-

A primeira Pascnoa do ,,aü1do 
não foi para todos um dia de 
alegria e contentamento. Mui
tos em Jerusa-1em queriam ape
nas o ::;eu sossego, que nos ulti
mas dias, fôra perturbf\dO como 
nuncll,, El eis que uma noticia 
inc~ivel percprre a cidade e o 
pall!!, il}do de bocca em bo'!ca as
sust1md9 a uns e s,Jeg:rando ou
. tros: "O Crucificado sahiu vivo 
de seµ tum11!0 ! ... " 

Frei Pe,t,o SINZDG ', ,, . , O, F. M. 0 embarque ele S. F,Jxcia, t.mdo o Dr. Goffredo da tholica, Commendador Luiz To
Revma., que foi concorricJjssi- Silva Tl311.es, Presidente do Josa, Prof. Fernando de Oli
mo, ve1•!flcou-se ás 21,45 na Dep. Administrativo do E)stado, veira e Costa, Commendador 
Est~ção da Luz. Mons. Francisco Bastos, Cone- Gabriel Cotti, Furquim de AI· 

Q11anto qão fizeri>.m phariseus 
e escribas - assim co,nmenta 
Jol).annes Hatzfeld - para, em, 
fim, tl,rem novament~ 1.1ma Pas
chQa sqssefl'ada ! Durante tres 
longos annos, o fil4o do cal'lJiri
teiro cterii,-Jhe:, que fazer môr
mente nos dia. de grande con
fluencia, E agora'. as coisas fi. 
caram piores do que nunc'.l. A 
.terra não o reteve; q1.1Jzesse Pll 
não, largot\-o apesar cte ests.r 
morto e ter tipo guards.s rnma
nos á entrada do tumulo. 

rem o corpo. . . Pobres mentiro
sos! Quem dorme, não serve pa• 
r~ testemunha. De mais, não se 
tratava do sequestro dum cor, 
po, mas o morto. vivia, anpani. 
ceu ora aqui, ora aUi, er:i. va, 
rios pontos da capital e do paiz: 
- apresentaram-se homei,a co
nheclclos e indepl'lndentfls q1..e o 
viram, que com elle fiilaram, ciue 
comeram com elle, que llw toq,i
ram as feridas a,gora g!ori0s!'ls e 
brilhantes. 

Que P.a~choa terrivel para al" 
gozes e mandatarias I Que pouca 
sorte com as testemunhas dor
minhocas! Ainda assim, po/ se
culos inteiros o l'esuscit'lcto foi 
novamente flnteriaao por interes
sados, sem que a wrra o retives
se mais qo que a primeira vez. 

"Pobre gente - exclama Hatz
fl'l1d - esses novos phi:irisPus, ar
fando e transpirándo, amontoa-Que estivera morto deveras, 

quem não o sabia? Si lhes ti- ram fJ. terra e quando voltam de 
vesse rest!l,c\O llffi?- sombrn de ; ~ua mg_ràta taref~. d~. cov'.'iros, 
duvida, nã.o teris.m arreliado o I ada i~rnJa lhe~ diz _por mf'JO ele 
pé qa cruz até vel-o sem uma seus smos. - Cluisto r1csusci
resp~ra1;,ão 'nem uma gotta de to~!! ca:a cruz : . bei:·a do ca~ 
sangue. Nunca houve uma exe- mi~ho ala do iesuscita".lo, pai 
cuçij,o. comó. aqu;,lla. Os .grar.des ?1ª1s_ que_ par~ça cha~r a at
éia cjÇ!ade, por mais alta que ,ençao 

1
~º- para º. moito. Cad:i, 

fosse a sua dignidade de phari- navio c .. eio de m1slsonanos 9ue 
seus e esacerdotes, acompanha- deixar O porto, - cada 110~a p~

. ram o prestito, - viram Christo rochia, - cétda Papa que e ele1-
extenuado pela flagelaçiio co- to no Conclave, - c~da 9nlem 
roação de espinhos e demais religiose. approva,cta pela, Igr~,ia, 
mãus tratos, - receiaram que, - cada . padre qµe ~ orden&qo, 
enfraquecido, não cheg3is,e vivo - _cada rcligi~ qll; re<'cbe .. º 
ao cume do Calvaria, e em con- habito, - cada perdi.o conced1-
dições de poder ser crucificado; do pelo inimigo ao inimtgo por 
-.J confiarªm o trabalho da pre- causa do "Pae ", - eada ora
gagij,9 na crnz a a:!go?ills qlle co- ção que a mãe faz, dBbi·aarlo as 
n11i:~iam seq triste offjcio f que mãozinhas do filhinho, di_:. e ,it
estl!,V.E!,fll µ1terf)SSfl.dOs em co'1te11- testa: "Christo vive'· 
tarem os inimigos i,:npJac·weis do 
sentimçiaqo; - ouviram-n'o ex
clamin·: '' Está, con~umado ! ... 
Pae, em tuas mãos entrego Q meu 
espi~·iw 1 " -,, qiíeo percteram um 
mov!men~o do moribundo qµ:i,n
do iiic!lnQu :i, ca1:>eç11 e expjroµ; 
- a;,sistirn,m q1J .. nclo um centu
rião, com ci:rt{lirn gqlpe de lan
ça, lhe furou o coração, sahindo 
i,a.n!i\Ui e !1.(l'U2. 

OS PHARISEUS 

OS APOSTOLOS 

Si muitos havia que mfo que
riam cantar a alleluia paschoal, 
outros não podiam, pe'Jo menos 
po1· emquanto. Eram os aposto
los e discipulos de Christo que, 
~ principio, tambem sentiram 
mede, dando uma a!lelu'.a. tími
da, como o primeiro pio do pas
sarinho na màdrugada. Não era 
para menos, como se vê ao co
nl1ecer o que lhe& p~ssou pela 

Oh, sim, estava morto bem alma. 
morto, mru; o que adiantou? Le- "Imaginem - ~screve Hatzfeld 
vantouw/58 o morto e entt.rrado, - o homem que faz mil~gres, 
por sua propria força e sein au- que domina mares e tempesta
xiliQ de ninguem, mais v;vo e des, que cura enfermos e ri>sus
fortç do que nunca. Por pro- cita mortos, - .um homem. con
pria força .. , Quem podh fazer tra o qual os judeus, uma por
isso? Eli·a, então, como ,nfirma- cão de vezes, levantaram pe
ra repetidas vezes, o Filhn de dFas, sem conseguirem·· apredre
Deus, o · Messias promettido, o jal-o, - que falava com i11teira 
futuro Juiz, o Omnipot~nte e convicção do seu reino a fun
Eterno? A prova era completa, dar, - que vencia todo:, os so~ 
mas não queriam que os outros phismas dos p,haris-eus e sadu
pel}S,lijsem P.f!l!im; reria a deban- ceus, - que, com a raiva impo
dad11, gemi eh~ $ipe,gpga, a pa~- tente e vi,nenosa de &ewi lr.lmi
sagem de todo o povo rara O fl'OS entrº.ra cpmo r~i em ,lArusa-
Resuscitado. lem, entre as acc:ámaç~s ire-

Nil,o, não! Fosse como fosse, neticas de todo o povo, - este, 
era preci~o conj1.inir o p<'!r~o este mesmo viram ser pisado co~ 
imminente. ,Já, nãQ era t11,rtjl:? mo U!TI verme, subir o Çalvfl.rip 
Talvez, mas valia a pena tentar. cambale:i,ndo sob o peso ela rnpi, 
Recorreram mais uma vez a tes- e morrer, sem q11e ninguem o 
tenmnhlts fal§!l,S, a novas menti- ajudasse, no lenho. · 
ras; 0§ g411,ri:las, dqrmi11<;lo (sicl) Foi como si tivessem sido s.ti-
terl!l<,lll vist9 os cliscipu')os roubas 

l>ENS-Ê ·No SEU 
PROXIMO ~ESINTI 

CINIE 
PATHÉBAB 

11m rt.rda.deiro cine 
· para o seu lar 

por 30$ 
mensau 

rados a um moinho, e este os 
tlve1>sa reduzido a pó. Não ficot:1 
naqa, nem uma sombra, de tu~ 
do qqantp antes tinhll, sido sJ.la 
,sperança e seu orgulho. Elle 
1ão voltaria nunca, nunc:i,. Mas 
:uando apesar de tudo voltou, 
;uando fez o milagre da resur
·cição que, com o seu brilho, so

·)repuja todos os mais, elles ain
.la estavam tão preoccupados 
~om o:; horrores do 011,\vario, que 
;omprehenderam essa res11rrcição 
ão pouco, como, ha temr,os, a 

0alavra: "Subiremos' a Jerl!l!a.• 
·~m." Foi precisQ dar, antes, a 
iO'lta por Emmaús, emquanto pa~ 
r.a São Thomé nem isso" chegou: 
teve que tocar o milagre CO!,ll as. 

. suas p1·opr~s mã9~_ 

os C.-\1'HOJ,ICOS 

Accusaremo:, os discipulos? Oh, 
eller, ttiriam muito que 'ii:i:rr qe 
nós. Felizmente, pcrém, t911'lll\'llll 

, entr\:l nó& ha quem conti,mie fir
me com a fé em Christo, por 
rr.ai:, qµe este seja pers?guido pe
lo& ' systemas totalitario-pairiíos . 
"Ji:mqt1anto, caro amizo -- as
ªim ob:,erva H;i.tzfélc\ · - eµtre 
nôs se oµvem os sinos de :P~
phoa, penso G0!110 11a Russia ba
nhada cte lii,grimai, e sangue, inu
tuamente e á., escondidas, se 
cumprimentam: "Christo resur

Entre as numerosas pessoas !'.:Ofi Antonio Siqueir-:i:, Pedro Go. meida, da, Faculdade de Philo
pr~sentes, notavam-se o F'.:xmo. mcs. Aguinaldo José Gonçal- sophia da Universidade de São 
e Revmo.· Sr. :\Tanuei dG. Sil- ves. João Pavcsio; Parires .Pas-, Paulo, José Villac, Amaro de 
veira cl'Elboux, Bispo Auxiliar choaJ Berardo, Vicente Zio11i, Abreu e diversas familias. · 
de Ribeirão Preto, Mons. EJr· Hyzino de Campos, Irmãos l\'Ia,- Em companhia de S. E:x:cia. 
ncsto de Paula, Vigario Qer;il., rist,as, e 1l!versos S11.cerdptes. Revma. seguiram , os Re.vmos. 
Cop.ego Pauli)' fl.olip1 Loureiro, Tambem estavam presentes Srs. Pes. Nelson Norberto Viei• 

ra~ seu secretario particular a 

A Questão dç:t Hora; 
e a hora do Verão 

;i'Iario d<1- Cunha Sarmento, Vl• 
gario de Scrtãozinho. · 
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FESTAS PROFANAS NAS SO. 
giu, alleluia! - Resuscitou em O problema da hora sempre 
verdade, alloluia. 1 '' Si alguem del! que pensar tanto ao opera
p11desse desistü• de toda a e.spe. rio como aos scientistas, finan
rança, de certo, seriam os c'.ttho- cistaii, · em summa á toqa espe-
1icos da F!,uasla, mas eles não o ele de honi1m1,, 
fazem. Talvez, não por ultimo, Quando a Frairça adaptou o 
por pensarem nos disclpulos dQ.. meridi2-no de Greenwich, pare
Sennor, ainda abatidos de trjs. eia o prablma resolvido para as 
teza, quando o SenAor jâ tinha nações, visto que era esse paiz 
sahido do tumulo. Confiam, por- µm 4~11 poupos que permanepe
tantp, que o cal'!Q ~ntre elles não ram alheios ao Congresso de 
seja c\ifferent;e, - que Cnruito Washington. 
reappareçer4 vivo L!>mbem entre M:as sempre os homens criam 
elles. O Senti01· t;w poucQ os os seu.s "ca~s" para tudo, ~ 
abanctonar4, , eomo niío se csqµe- este problema· nasceu ~de o 
ceu .. de seus ~ili~ipu~s. ppis ílÍl,es momento em ÇJ:liC o h~iim pro
não · são oµtra coisa:" curou organizar um methodo de 

Ao çscrever isso, Joltannes Vl<i!I- quot,i~iaui,. 
Hatzfeld terá, pei1saqo fó na Or4, como os dias não . são 
RUS.\iÜ!? Elle mora no centro da· t<Jdos i,guaes entre si, e, mais 
.l\.l'leml4lha, onde ha uma censu. amda um mesmo dia não tem 
ra muito rigorosa. . . a mesma duração em todos os 

pontos da terra, variando com·; 
fíatizfeld, espiritmi.m e original, ll .Jatitude, por outro lado, 0 sol; 

não deixa de referir-se a 'mais 
em seu movimento apparente, 

uma classe de gente, cuja atti- vae pf()duzindo 05 meios dias 
tucte, na Paschoa, mer-e«ó justo successlvos, ,a medida que passa 
repii,ro. Jl:mm aq1!eHes que ViVi&m Pelo!! meriçlianos dos diversos 
tão sómente p;i,ra o~ se11s pra- lj;jgan~s. Da influencia simulta
zeres, attend~ndo ao QJ.le tecla- n:ea destes factores, resultou 
ma.vam o estomago, a cobiça e a 

'Citt:ne. Reunidos num cli.ibe de uma grande varledacte de ·J1o. 
riis estabeiecendo a confusão 

então, com o mesmo :Programm?- que reiru>u durant.e muitos 
· de µoje: vinho, muln~res. Jogo", &eculos. 
cp::qmentavam 9S factos da sex- A hora que era antigamente 
ta.feira no Pretoria de Pilatos 1nais empregada era a chamada 
e no cume do Calvaria, e riàm- verdadeira, dada pela sombra do 
se do boato de que o morto ti- estylete dos gnomos ou mostra
vesse voltado á vida. - Que nos <lores solares. 
importa! - dizifl.m. - .i\S(iim ou E a hora de s. Paulo, até na 
assin1, queremos gozar. - E be- uns i:JUª-renta annós ii,traz, era 
berll,m um á :iaucte do outro. dada por liois del!tcs gnomos, 

Purante S!lmanas, mezes f. a11,. col}Sti:Újdos por Fr~i Germano 
nos, Pareceq que ning11em os in- d Annecy, nos jarc\ins do anti
con11noctasse em st:111 vida avida go seminario (actqa!meme alu
de gozps, Mas, 40 imnos 4/lPOi§, gado para varias instituições 
amanheceram cpm Jerµsal~m si- com111erciaes). Mas aqui era 0 
tiada pelos romanos. A. fome co- tempo medip qlle se tom.iva ao 
meçau a aperiitl·OS, mais e ll'l!l,ÍS, meio-dia e não a hom verç!ii,. 
Viram jµ<léw.,, qqe Cfl.hir.i,m 11as geira · c;mo oµti:ora. 
mãos dos siti&ntes, serem crqci- · ' · * 
ficados dean!;e das vistas da po
pu1ação estarrecida. o numero, 
dos !,iefenoore~ d[milJ\üµ . .'\ mor
te ceifou vii:iaR sem conta Um 
dia, as portas cedem, os vence
dores entram, matam muitos e 
levam outros á escravidão, não 
deixando cte Jerusalem pectra, so
brf) pedra. 

Quem· comprehender a <;itua
ção real, não conhecerá coisa 
m:J-is importante do que a Pas
choa, porque é synoflimo de re-
11urreição do Senhor e com esta 
cta rest1rreiçáo da humanidade. · 

"Haja o . qt1e houver - diz 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 
Qeneros aJhuentltlos, pães e 
bjscoutos de todas as qualJ
~des · Aprompt4-11,1e ~~lll· 
JnC~ij p;i,ra l:~lla~DWS, bA• 

· pt~s, "s9irées", ~te. · 
,\VJU-íJl>t\ ~ltIQA~f:UtO 

.. l,mi 4N'.fONIQ N,0 1197 
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J\,,T.n GOW o progresso do ultimo 
seculo, co!ll o apparecimento dos 
meips rapldos de tran.:,porte, e o 

LEl\'INIDADES EM HONRA 
DO DIVINO ESPIRITO .. 

SANTQ , 

consequente intllrcambio cultu- lilstando proxima a festa. 
ral e commercial, entre todos os 
povos, tornou-se obrigatorio for- magna de Pentecostes, que em 

muito,s. parochias costuma ser mar-se um paqrão de hora uni-
versi:i:J. commemorada com grande 

pompa, lembro o,os Revmos, A hora verdadeira pouco a 
,pauco suçcµn1).>iu pela hqra Parochos da Archidiocese de 
media. ord-em do Exmo. sr·. Arcebispo 

Mas a adopgão de um merid!a,-. í'v!etropolitano, que lhes cum
·no padrão foi o ponto mais dif- .pre envidar todos os esforços 
fiei! de resolver. afim de se faz~r a dita festa. 

varias congressos, vari,1\-S sug- em honra do Divino Espirito 
fl'llst{)es for!J,m propostas, até que Saiüo com toda piedade e r.es
:Í:oi adoptado como padrão o nie- peito que requer a santidade 
ri<fü~no qe Greenwic]1 np Con- do c11lto catholi-co. 
gresso de Washington, em Ou- :(\'[anda S. Excia .R-evma. que 
tul;>ro de 1884. Contra o voto de conformidade com as pres
da R. de São Domingos e com cripll6es archidiocesanas e da. 
a· abste11Ção do Brasil e da Fran- Pastorai Collectiva (ed. de 
9a, foram approvadas pelas 24 1911, cap. V. 0 , n.o 903 e 904).: 
nações restantes as resoluções 1.0 os Revmos. Parochoit 
propostas, ficando decidido, en- procurem dar ás festivid,ad-es 
tre outros, os seguintes pontos: religiosas o seu proprio carac-

1.º - O dia universal, defini- ter, eliminando os abusos co;. 
dç, pelo dia solar médio, seria mo sejam: folias, danças ~ ou• 
adoptado sempre que houvesse tros divertimentos profanos.;. 
vaiitagem; · 2. l<'icam abolidos os cha, 

2.0 ~ O meridiano de Grefln- mados festeiros, cabendo aos 
wich seria a origem do t!'lmPo Ravmos. Parochos a organiza. 
1.1niversal, contado cte O a 24 no- ção da:s festividades em louvor 
ra~, e das longitú<tes, contadas do Divino Esp-irito Santo·; 
de O a 180º l)ara o 9riimte ou 3.º ~cam, term'inantiem-en-
occidente, · te prohibidas as chamadas 

"Bandeiras do Divino" e os 
"bandos· pr-ecatorios". · 

As naçií,es adaptaram logo Ao Revmo. Cl-ero, ás Superio-
promptamen~ todas as dispo- ras das Casas religiosas ·e ins
sjçõet, dP cop1,i-resS9. tituições pia", relembra 0 

No Brasil o systema de fuzos Exmo. Senhor Arcebispo qu 
norarios foi adaptado , em 19~3, devem, em obediencia, ás de~ 
de sorte que os nossos relog10s I terminagões da Santa Sé e do 
marcam exact_amente o mesmo Concilio Plenario Latino-Ame. 
numero de mmutos e segund~s ricano, regeitar os donativos e 
q~e os da I~glater:a, ~uJo meri- esmolas provenientes de fes-
d1ano inicial, impllcit,amente tas profanas chás d t 
adaptamos , ançan es, 

. · . bailes de caridade e qu-ejandos 

l 
Antet_s que destf~ ?t~nqmstat secu- mqdemismos, constrmtementG 

ar_ es 1vesse ~ mi 1vamen e con- reprovados pela I · 
sol1ctaqa, surgm, com 11 guerra greJ~ 
européa, uma· nova compUca
çiío - a hora de verão - que 
c9nslst!'l em illucl!r a J1umanida
de, forçando-a a · deitar-se mais 
ceqo ~ madrt1iltr no dia seiulnte, 
:rnodlficanctp seus haoiws. 

'I'em iista pfll,tlcá alguma ra
zíio de ser, e, no caso· affirm,a
tivo, justifica~se a ·· sua adopção 
no Brasil? . 

A experlencia é a melhor pro
Vit. E t\ÓI! bem o sabemos. 

S. Paulo, 3 de Abril d.o 1940, 

a) Conego Paulo Rolim 
Loureiro - Chanceller do Ji,;g, 
cebispado. 
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Hatzfeld, - esteja alguem tioen
te ou com perfeita saude, - te
nha .sol no seu caminho ou um 
-remppr&l cheio de graqizo e ne
ve, = ~ja coni,iderado pela so
ciedade, ou evitado, - esteja nfl. 
sul:>ida OU 11P declínio <Je $Uf.l, Vi• 
ela, - haja noite i,u clia - e 
e1>tllj11, mes111-o j!Í, qeitaqo, 1'<,lffi vi
da, sobre um ferethro, ha sem
pre umit all~luia, porque. ha Pas
choa ·e resm•reiçãc do Senhor. 
~uem µão , o çompr~llenqe11 em 
toda a sua realidade, ainda não 
sabe o que é flicidade." 

WEÇARIA (ff U ~s . 
Tondo se vaga-do a Parochfa 

qo Senhor Bom Jesus do Braz, 
110sta, Capital, pela renuncia: de 
Mons. Dr. João Martins La
deira, Camareiro Secreto d-e 
S'tia Santid11.de, e ficando a 
provisão da mesma r-eservada. 
á Santa Sé conforme o Canon 
1.435 § 1 n. 0 1, Sua Santidade o 
Papa J'io Xll, gloriosamente 
reinante, se dignou nomear, por 
intermedio da Sagrada. Dataria. 
Apostolica pela Bulia .de 12 de 
Fevereiro de 1940, Parocho 
amovivel da referida Paroch!a 
o Revmo. Sr. Pe. Jesuino San
tilli, que vin,ha até agora exer
cendo o cargo de Vfge.rio Eco
nomo de conformidade com os 

:Oe f~cto: tapem os ornos com 
a mão: o 'sdl, assim mesmo. con·
tirlua com todo o seu brilho. Es
qtj1lçam-se de Chrjsto, neguem
lhe a ctivinda(ie, a resurreiç!ío, a 
omnipotencia,, o caracter de Juiz 
do mundo: eUe continua sendo 
Peus, :Oeus omnipotente. 

Não será melhor fazei: as pazes 
com l!llle. e continuar-lhe sempre 
·:~~' ' 

ílJtiC).4()4 IM tf05 

TAPETES 
LINOLEUNS 

~UA SANTA 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

TECIDOS P A R A MO
VEIS E DEJCOrtAÇôES 
DE TODAS Af'- QUA-

LIDADES' 

• 
fNSTALLAÇOEs 
pE CORTJ:-." AS , )JO. 

JHLlAIHOS CO)ll'LETO.; 

• 
,J PROPR'!AS 

EPHIGENIA 51 

1 Canones 472 e 473 do Codigo 
de Direito Canonico. 

O novo Parocho tomaTá pos
;3e no proximo sabbado, dia 30, 
á noite, presidindo a cerimo
nia o Exmo. Mons. Viga,rto 
Geral. 

De ordem do S. Excia. Revma.. 

(a) conego f'aUJo Rol!m 
Loureiro - Chancelhr d~ ~ 
cebispadu, 



··- t.EGJONARIO São Paulo, '7 de Abri! de 1940 

;,:~·', 

¾\?:'f 

Dltil'IO 

Comprcx tudo. que sua. apresentação exi'ge 
e oferecor ó: sua, familia um conforto útil, 
mediante J,uayes prestações mensáis. Assim 
como V. S. se orgulha de seu nome, orgulhe-se 
de possuir um CARNET CREDIARIO. 

Nossas secções: Novidades• Camisaria• 
Perfumaria • Secção de Senhoras • Crean
ças • Calçado • Alfaiataria e Crediário 

9 DE AB·Rtb 
; t.:-.,,.') ,, 

Sciencia e Fé. .... 

l!m Interessante lrabalho do Revmo~ Pe: 1Me,reux 
A' preciosa. colecção de seus modernos resultados da geolo- Sobre um d-esses pontos ~ 

livros didaeticos sobre phil-0&0· gia na qu€stão sobre a origem autor assim s-e expressa: 
phia e linguas, o Revmo. Padre da vida cujos del>a.tes se pro- "As proposições da theofo• 
Ih. Moreux, acaba de ajuntar c-essam, principalmente, entre gia se encandeiam como verda.
mais uma obra cujo titulo ori- mecanicistas e vitalistas, a Fé deiros theoremas que sempre 
ginal é "Mon curé chez le ainda uma vez não se emiscme :· possuem seus -corolarlos. 
savants". "Que para crear o nada, Deus O corolario, l-0gicament1:i de. 

Nesse tra·balho o autor abor- haja intervido por uma ordem duzido de um.a proposição de 
da, desenvolvi:! e esclarece a! especial ou d-eixado que as cau- Fé, admittida pela tradição e 
questão sobre o pretenso con- sas segundas agissem nestas por todos os Padres, é sus:. 
flicto entre os principaes Dog- circumstaneias segundo as leis · c-eptiv-e1, se a Igreja ju-Igar 
mas da verdade catholica e por Elle dictadas no começo oportuno, de se tornar o ob• 
as conclusões da sciencia mo- -do mundo, nada ha em desac- jecto de uma proposi~o for• 
derna. cordo com algum de nossoi. mal, isto é, um artigo de Fé."· 

Explicando o motivo que le- dogmas. As difficuldades e m€smo 
v.am 0, -esse precipitado juizo, E assill!- pouco. a pouco, -e ela- impossib-ilidade nossa de com• 
affirma o Revmo. P.e. Moreux, raramente, vão a-urgindo e se . prehend·ermos alguns dogmas. 
que em nos&a, época, na qual desfazendo os principa;es e to- : são logicas, pois que, ao ho• 
são, nos estudos, abordadas los argumentos qu-e se têm lan- 1 mem, não é dado com seu es• 
todas sciencias, não se pondera çado contra. as verdades da Fé, piTito limitado e finito, chega,:,, 
que o ensino religioso está se pela sctencia vã e patos es- á comprebensão de Deu-s, .in·fi• 
atrofiando. p>iritos de má fé. O -estado do nitamente perf-eito. A cada.mo• 

O catecismo basta á crean- mundo material, da. theoria mento o sabio, nas mais varia
ça e mesmo ao ignorante, mas transformista, o probbmla do .das especializ~s, encontra e· 
$ um aumento parcimt>nióso instituto, a estab-ilidadet .dos não ultrapassa certas realida-
para um espmt-o com boa ins- dogmas -catholicos, a profundi- des. · · · 
tl'.Ú.Ção e cultivo. Em outros ter- dade · dos mysterios de nossa I Todas estas questões, t8.<> 
mos, desde que não exist6j um . ·Fé, a realidade do :tivre a,rbi- d·e per-to assigna;ladas e tão 
parallelismo entne o ensino re- trio, a refuntaçã-o de cert-os bem r-ésolvidas, fazem de "Mon 
ligioso - eu direu protano -;- factos contrarios aos costumes curé chez les savants" um the
e o ensino religioso, não é de da I.greja, merecem a d-edicada souro precioso qu~ se · dev-e · 
admirar que 0, fé desfaHeça . attenção do R€-vm:o. Pe. Mon- adquirir, e guardar diligente e 
ent~ mu:i:tos i-ntell-ectuaes." ·reux. cuidadosamente. · 
- Para · pro~ar esta a,ffirmação 
e, mais ai-nda, paTa demonstrar um ·,n· d .. e e . . 
como os v:-erdadeiros resulta- ' . expressivo 
dos scientificos n-ão estão con- d I d • 
tra a Fé, o autor de "Mon curé a . e:,n t I fie ação 
chez les savants" desenvolve 
o seu tra-ba1ho. Forma attra- r u s s o • a 11 e m a-
hente de dialogos prende a at-
tenção do leitor e nos põe -em 
contacto com o.Pe. Raymond 
e um grupo de expoentes Um Hohenzollern no ex1r tio 

Sã.o·::··J us:tino e representantes da sciencia. A queda dos Hohenzollern na 
E aos poucos, por intermedio Allemanha, como resultado fi. 

de seu !)6rsonagem centra.!, o nal d,Jt guerra de 1914, não es
Pe. Raymond, vão surgindo lu- magou os que cria,m na volta 
zes sobre a questão e eviden- da familia imperial e restaura

existent€ na theol'ia, foi porém· 
um rude golpe nessa allia.nça. 
Com effeito, a paroximação 
russo-allemã . collidiu directa
mente com a causa da monar• 
chia allemã. Jusuno, .nrn-o <lo pagl!.o Prisa;· Dett!! e utustraictos pe10 -seu 

·co, nr.sceu na Palestina em Espírito. São os prophetas que 
103. Espírito absolutamente· predisseram as cousas futuras, 
recto, desejava conhecer a Vor- e essas proph-ecias se cumpri
dade, empregando ness-e esfor- ram. Os seus livros contêm 
ço, com toda a. lealdade, a sui1 doutrinas cheias de luz sobre 
intelligencia incomparavel. De- a origem e fim de todos os 
dedicou-se ao estudo da philo- seres. Ensinam a fé ,em um 
sophie,, e entre todas escolheu Deus uno e trino, Creador do 
a d-e Platão, como sendo a céu ~ da terra, que mandou 
mais arrojada das concepções seu Filho Unigenito para sal-
philosophicas. var o genero humano. 

Retirara-&e Justino para um "Eleva a tua alma ao céu 
deserto afim de poder meditàr e peças a Deus a compreh-ensão 
tranquillamente, e penetrar to- das cousas de que te falei, 
da a bellezà da obra do grande pois são incomprehensiveis 
p-ensador grego. Um dia, appa- sem a graça d-e Jesus Christo". 
receu-lhe diante da ca.bana um 
velho de a.pparencia excepcio-

4'" n.almente respeitav1el e atrar 
hent-e. Entre os dois logo se 
entabolou uma conversa sobre 
as theorias de Platão. O an
ciií,o discorreu com firmeza, 
mostrando como as grandiosas 
concepções do grande philoso
pho de forma alguma podiam 
satisfazer a quem desejava sin
ceramente conhecer a verdade. 
Mostrou-lhe ainda como eram 
deficientes as suas provas de 
existencia de Deus, e infantis 
as da immortalidade da alma. 
Como podiam estas theorias 
tão falhas conduzir com segu
rança a alguem p-elo caminho 
da Verdade? . 

Justino, avido de conhecer a 
Verdade, pediu ao seu inter
locutor. que o esclarecesse. O 

Justino muito imP~li!sionado, 
leu os livros dos prophetas, e 
se fez luz no seu espírito. Não 
muito tempo depois, teve ·oca.
sião de admirar a virtude e 
constancia dos martyres catho
licos. 

São Justino fez-se catholico, 
logo recebendo o sacramento 
da Ordem. Uma vez sacerdote, 
poz todo o seu cuidado em ob
ter de Deus grande numero de 
conv:ersões pela sua propnia 
santificação. Num documento 

'tANAGRA~ 
Optimo fortificante -e regu
Iador feminino. TANAGRAN 
,mercê de seus hormonios, 
-rejuvenesce a mulher. 
TANAGRAN é um··excellenle 

ancião pros-eguiu: "Muito an- tonico femi-ni-no. Em toda<; 
tes dos philt~·sopihos viveram as. drogarias. _ Preço 10$000. 
no mundo homens, amigos de 
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HENRIQUE HEINS 
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Fabrica de llll8,gens - Officina. de paramenros e estandartffl 
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air1g1ao ao imperador romano, eia-se o que ha de positivo: ou ção da monaréhia. 
procurou <lesfazer os graves ha, por parte dos sabios um Os proprios Hohenzollern 
preconceitos existentes ·contra equivoco quando julgam estar não perderam as e59eranças 
os christãos. "Os catholicos vi- em frente a um dogma da. Igre. e quando a democracia állemã 
vem na carne, mas não segun- já quando a fé em nada o está começou a periclitar frente 
do a carne; perseguidos pelo i:;::============-, ao novel partido nacional-so-
mun-dq, amam a todos; nelles cialista, a familia- imperial 

Nessa conjectura o sr~ Hit
ler tinha que se decidir entre 
a amizade dos monarchistas 
e a amizade de Stalin; preferiu 
esta -qltima como é de dominio 
publico e rompeu com os mo• 
naschistas. é pe_rseguida a innocencia não O U R O uniu-se a Hitler n.a suposição 

reconhecida; são martyrizados de que o partido ascendendo 
·e a morte lhes dá a vida; falta- Para o Banco do Brasil. ao poder restaurava a monar- Alguns d-os membros mais 
Ih t d proeminentes na, Alleman-..~· es u o e tudo possu-em em Antes de vender -seu OURO chia. ~ 
abund.ancia." Justino é . conhe- é dª Assim é que o ex-Kaiser deu por se julgarem obrigados a = seu .proprio interesse ·1· l cido por um dos ~ vigorosos arnosti,;as inequívocas de sim- aux, ,a -os na guerra que sus-
apologistas da fé catholica em -consulta.r os nossos preço;. pathia ao nazismo e o Krom- tenta e tambem porque O fue-
seus prilueiros tempos. Os AVALIAÇôES GRATIS. - prinz assim como outros mem- hrer não os considera peri-
seus escriptos apresentam a Tambem compro .prata, den- btos da casa imperial forma- gosos no "front" cercados de 
doutrina em toda. a sua pureza, ta-dures e ouro baixo. Vende· ram nas fileiras pardas. officia-es naziS tas. 
mostram os santos myt-erios Ao partido interessava essa Outros porém já abandona..·· se ouro ipara dentistas, 
em toda a sua belleza e mages- união porque mediante promes- ram num exilio·voluntario; en• 
tade e S t li . R. SAO BENTO, 549, 1.• . · tre este u1t· tá · · con ervam crys a ma a sas vagas podia ter o apoio s imos es o prm• 
tradição apostolica. and-, sala 9 (.prox. ao -largo dos monarchistas, ainda mui- cipe Eitel d-e Hohenzollrn, se• 

Sua vida estava perfeitamen- S. Bento). - SAO PAULO to numierosos principalmente gundo filho de Guilherme II 
te d-e accordo com a sua dou- 1'========::;;:====I no exercito; além disso rece- e que se encontra, em Genebra, 
trina. O seu zelo mereceu-lhe - beu da monarchia um presti- com a familia parecendo dis
a antipathia de muitos philo- interessada por se tratar de gio que os engrandecia aos posto a ahi permanecer. 
sophos de seu tempo entre ou- queStões puramente scientifi- olh'os dos proprios allemães Esse abandono da AUem...-
tros de Tryphon e de Crescen- oos, ou, quand0 retrata real· republicanos. nha. por um dos, mais-.,al:tos 
cio. O primeiro, o maior pen- m-e:1te _um dogma, os ~abios Como acontece -em todos os membros da familia imperial 
sador judeu de seu tempo, t-eve estao amda uma vez ~qmvoca- j que confiam em p1'0messas do demonstra que a situação para 
que se vergar ante a superio- dos nas suas conclusoes. sr. Hitler logo foram os mo- os . monarchistas é insusteilta
Justino, mas o segundo, phi-1 Exemplos des~e facto_ h_a mui- narchistas decepcionados; con- vel e que por outro lado 0 
losopho cynico, ímpio, ficou tos. A pret~nd!~a cohsao ~n- tudo a alliança cqntinuou vi- sr. Hitl-er não tem todo O povo 
tão desmoralisado, que perdeu tre_ Fé e Sc:i.enc,3: na questao, gorando embor11, ficticiamente all-emão formando como um 
a estima de todos e do- proprio veJamos, da ª1:t,gu!dade do até pouco tempo. bloco atraz de si como apre. 
imperador. Juran-do vingar-se homem, é uma illusao: , 1. 0 as A effectivação pratica <la goa na sua barulhenta guerra 
denunciou como christão o seu theorias modernas dos sabios, identidade russo-allemã já i·adiophonica. 
adversaria ao imperador Mar- dão á hum_anidade 50.000 ou ============' ================ 
co Aurelio. Justino foi citado 100.000 annos baseados em hy
perante o tribunal do prefeito potheses. Com effeito, ninguem 
Rustico. Nem as ameaças nem conhece realmente o que é 
os elogios astuciosos perturba- certo a respeito; 2.0 não ha 
-ram o grand-e servo de. Deus. por parte da Igreja, uma dou
A tudo respondia: "Um homem trina, fundamentada na Biblia, 
de bem não abandona a Ver- que determine o numero de an
dade para abraçar o erro, e no~ que tem cabi-do á especie 
os soffrimentos enchem a alma humana. 

Retiro Espiritual da Semana Santa 
A exemplo elos annos anterio- Retiro dos primeiros dias da Se• 

res, realizou-se um Retiro Espl- mana Santa, na chacara de São 
ritual nvS uitimos dias da Se- Bento, igualmente promovido pe
mana. Santa, ·organizado pela Ju~ la J. U. e. Teve .coms, tl;ll;!,na,s 
ventude Universitaria Catholica. principaes, os Dons do- Êspiriw 
Esse Retiro, teve ~ugar no Se- Santo, e a Acção Catholica, as-

de confiança quando ella deva Quanto á "obra dos seis 
d. Bºblº f minaria do Verbo Divino, em sumptos estreitamente unidos e enfrentar a. terrivel justiça de ias" a que a r ta se re -ere, 

Nosso Senhor Jesus Christo." não pode haver e não ha, mais 
Como elle em hypothese ne- uma vez, nenhum conflicto. Os 
nhuma cedes-se, foi primeiro dias mencionados pela Bíblia 
flage!lado e d.epois decapitado. são longos periodos de annos. 

Justino <lelx-ou livros precio- Esta interpretação, já é an
sissimos, testemunho innegua- tiga e vem, - segundo obs-er
lavel da immutabilidade de vou Albert de Lappa,rent - re
nossa Igreja, sumir com precisão . o-s mais 

Santo Amaro, onde puderam ser 
acompanhadas todas as cerimo
nias d.a Semana Santa, que se 

mais do que nunca, bem oppor
tunos. Os retirantes, 

0

quasi. todos 
universitarios, instruídos pelas 

revestiu de invulgar brilho nessa palavras do pregador e edfücados 
Casa Religiosa. Foi pregador o pelo exemplo vivo dos s.eminaris
:Revmo. D. Aidano, O. S. B., tas, muito · aproveitaram _esse$ 
que ha,via pregado tambem o tres dias de recolh~ento. 

···-·---- -~ -., -------· ·-··--. ·---

1 SENHORES ALFAIATES l 
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l 

Casimiras,·: Brins, Linhos A viame,n:fos? . .a. 
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Critica Cinematograp·htca daA.J.C.:Ev ANGELHo 

Orientação moral dos espectaculos · O BO 
'A MULHER FAZ O HOMEM 

'(Da Columbia, com James Ste
wart e Jean -A,rth11r) - o pre
sente ffilme focali2R a- actuação 
de um escoteiro-chefe, indicado 
para o senado americano, por 
politicos desho,nestos. Quando 
descobre que estava sendo ins
trumentado de manobras illici
tas, quer renunoiar ao lugar de 
senador, mas, incentivado pela 
sua secreta.ria, reage com intre
pidez, e consegue desmascarar o 
bando oppressor. Ha um bom 
humor reinante em quasi todas 
as sequencias, -até mesmo na dra
matica scena final. Não ha in
convenientes na parte ,nora! -
Cotação: Acceitavel 

El'l'ol Flynn e Olivia de Havil
land) - Mostra este filme as 
actividades militares do Imperio 
Br!tannico na India. .O enredo 
e a actuação dos interpretes são 
relegados a plano secunda.rio, 
sendo a preocoupação principal, 
mostrar scenas de batalhas, com 
centenas de figurantes. Tiroteios, 
massacres, luctas corpornes, ata
ques contra I1U11heres e crianças, 
são mostrados de maneira sug-
gestiva, podendo impressionar as 
crianças e o publico pouco af
feito aos espectaculos de tal ge
nero - Cotação: Acceitavel na

ra adultos. 

tentativás de travessia ·do Atlan- A imagem do re
tico por navios a vapor. A par- ! banho e 00 paswr 
te romantica é tratada com dis- 1 

SEGUNDO O'OMIN'GO DEPOIS DA PASCHOA tã:o ele:vado e tão' ' 

ereção. Algumas scenas de em- era frequente entre 
brlaguez não chegam a prejudi- ' os judeus -e na an-
car o fiilme. Póde ser visto por 

I 
tiguidade para s!g. 

todos - Cotação: Acceitavel. ,

1

. 'f' ' m 1car um povo e 

DEUSES DE BARRO (Da Pa- : seu chefe. Assim 
ramount, com Akin Tamirof, J. Homero ena-ma aos 
Howard e Dorothy Lamour) - ! reis pastores de po, 
Um professor de medicina, ex- i ' h 
trema-mente severo, não admittia i v~s; e nas. prop ~
o minimo reparo ás suas idéas 

I 
c1as do Antigo Te.,

materialistas. Adepto da verdade i tamento occorre no 
sc1entif!ca, negava tod. a a verda-

1 

mesmo ·significado a 
de metaphysica. Finalmente, di- f' E 

6ão João, X,_ 11-16 

Naquelle tempo, disse Jesus aos Pharíséüs: Eü 

sou o bom Pastór. O bom Pastor dá a vida pelas 
suas ovelhas. Mas o mercenario, o que não 6 

pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê 

chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge; e o 
lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenario 
foge, porque é mercenario e não lhe importam 
as ovelhas. Eu sou o bom Pastor; conheço as mi• 
nhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, 

inttmo que ~ com• 
para ao conhecimen, 
to e á inti~da.<le 
que :existem 1entre 
o Pae Celeste e seu 
F i l h o Unigenito:; 
"Assim como meu 
Pae , me conheee, ~ 
eu conhe~ ~o ;n.e~ 
Pa-e." 

CARGA DA BRIGADA LI
GEIRA (Da Warner Bros., com 

A CONQUISTA DO ATLAN
TICO (Da Paramount, com Dou
glas Fairbanks Jr.) Esta pel
licula dei;creve-nos as pr-imeiras 

ante dum caso de cura extra- I mesma igura. n-
ordinar10, depois de terem falha- ! t-endiam, pois, os 
do todos os recursos da medicina, 1 judeus facilmente 
admitte. a existencia da alma, a '. ao Divino Mestre 
possibilidade da intervenção de 1 _ • 

um· ser .stiperioi;; e á- :verificação i quando d1zra Bom 

como o Pae me conhece e eu conheço a meu Pae; 
e eu dou a minha vida por minhas ovelh-a11, Tenho 
ainda outras o.velhas que não são/deste aprisco, 
e é preciso que eu as traga. Elias qbvirão a minha 
voz e haverá um só rebanho e urt:I só Pastor. 

E a razão ~ par• 
que a. viãa que .J'e
sus :trouxe á terra 
e tmnsfundiu nos 
seus discipmos ~ 

uma par-tkipaçãd <Ja 
vida inefavel das 
Tres • Pe86oas ~ ........... . . ....,., ... ••• ftft •.•• ..r..--~ ... ,. 

-"NOSSO PAO" 
& eua preferida .pelas melhores familias de Sb Pauli, 

PAO - DOCES - BISCOITOS - ~.ASSAS 
-tJ-

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4·3228 - 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N. º 426 - fi one 5-4229 

A. GUERRA ACTUAL E' UMA 
VERDADEIRA CRUZADA 

·affirma um jornal .catholico europeu 

de curas milagrosas. Embora não I Pastor, 
e,çi~t~ propriamente _ um _fundo I Elle era Pastõr porque' era~ chefe, re!, 
r~1g1e>so, ç r.~ema é bem mte_n~ I Senhor de. um pov-0, ~uàs ovelhas, -'- seus erel· 
·cionado e póde trazer proveito - . . . , . . · · 
· .. '·_ - · - b tos· i:esgatados por seu sangue prec1osis1nmo. para as lJflssoas que com oa . . - -
vontade queiram 1'eflectir sobre - Nesta p.i,rabola salienta o Salvador as relas 
o assumpto. Algumas scenas de ções que existem -entre Elle e as suas ovelhas. 
bombardeios de . hospitaes são * 
bastante emocionantes, tendo le
v:i.dõ a Censura Official a decla-

'

••• r:.., .,,._,.,,.., • ww w~ 

Dr. Durval P1·aido-
0cuusta 

&. Sen. P. Egydlo, .15 - 8. 
513[14 - 14 a 17 horas 

Telephone 2-7313 
~ .... ...,,,~ 

Neste redil maravilhoso que são os eleitos 
de Deus, não é o Pastor que vive das suas 
ovelhas, mas é Elle qu-e dá sua vida para que 
ellas se salvem e vivam. Não é um mereenario 
contratado que cuida do rebalho como meio 
de subsistencia; mas é uma '.Pastor que se 
acha irman-ado á sorte d-e suas ovelhas, de 

A convic~ão dos catholicos 
francezes, tal que.! se manifes
ta pelos artigos publicados em 
seus jornaes, é unanime nes
tes tres pontos: 1.º - a guerra 
actual é uma V>erda-deira cru-

grande Papa Pio XI insistente- rar O filme como improprio pa- maneira que toca-lhe directamente tud.o que 
mente condemnava: o racismo ra menores de 14 annos - Co- possa pôr em perigo a vida, das mesmas. 
e o boJ.chevismo, que são a tação: Bom para adultos. Por isso Elle as conhece todas, porque a 
causa do odio entre os povos 
e primam pela força brutal; 
qu-e desprezam e. moral eva.n-

zada; 2.0 
- deve ser ganha gelica e se nos afiguram de 

de qualquer forma; 3.0 
- uma mais a mais, como os prega. 

mobilização espiritual é neces- dores do paganismo." 
saria. 

A guerra que hoje ensan
guenta mais uma vez a Europa, 
não é somente 1-egitima, é uma i 
guerra santa, exigida pelos 1 

principios da More.!, logo re
ligiosamente necesaria, compa
ravel áquella do Catholicismo 
contra a ameaça musulmana, 
ha já muito tempo. 

TROVADOR GALANTE (Da todas e a cada uma d-ellas communica- sua 

Paramount, com Tito G1tizar) - vida, a vida sobrenatural da g,raça qu,_e qe seu 
Comedia dramatica apresentando Sagrado lado deflue p,ara todos os seus'servos 
novamente o cantor Tito Guizar. fieis. Por isso importa. muito a Jesus Christo 
As scenas e os dlalogos não são 
de todo correctas, mas são atte- ·tudo o ·que se refere _ ás suas ovelhas, pois 
.nuadas pe1a rapidez com que pas- nttinge uma vida que· é a sua, vida que E!le 
sam. Notam-se no filme, roubos, transmitte ás suas ovelhas. 
uma tentativa de morte, calum- E' nesta communhão de vida que se funda 
nias, sentimentos de ciumes e de o conhecimento reciprico do Pastor e suas 
vingança, e lucta corporal. Acaba· 
tudo bem. com· a confissiío e ar- ·ovelhas: "Eu conheço as minhas ovelhas, e 
rependimento dos culpados. Ape- minhas ovelhas me conhecem". Conhecimento 
sar de seu aspecto· comico; o fil-

santlssima, Ti,:indade, na Communhão da Es• 
sencia )Jivma: ' 

N!'lm todas as o:veHiàs -de.-Chvmto se ,acha-' 
vam rio redil quando EHe pronunciou esta para,, 
bola. Os gentios qu-e se converteram pela 
pregação dos Apostolos --, não ti-n'ham am<la 

ouvido a palavra de sa,l'\ta~o do Divino Mes• 
tre. Mas eHes tambem eram objecto de amor 
por parte do Filho de Deus. Neste monrento 
em que Jesus ahre os thesouros de caridade 
de seu coração lan~a tambem sohre essas· 
ovelhas seu pensamento, e alegra-se com a 
felicidade futura da Jerusalem Celest-e quand:o 
todas as ovelhas estiverem reunidas ao Pas, 
tor "num só redil com um só Pastor" •. 

-* 
Infelizmente a má vontacte de mmfos, â 

maHcia humana afastará parte da humanida, 
d-e. do redil de Jesus Christo. As ovelhas 
distinguem-s~1 daq11ellas que não merecem es, ,r-
te n9me. A 'êonsumação, ,porém, a separação 
definitiva .. entre bons e maus só occorrerá 
no ultimó, jÜizo. Durante a vida terrena, pois, 
com nossas :penas e sacrifícios instemos por 
que se o.ugmente o mais possivel o numero 
das ovelhas de Jeesus Christo. ' 

Como disse o Card-eal Ver-
1dier, "Nbssos jovens devem 1 
não somente defender os le- J 

gitimos direitos do povo francez 1 

como tambem as convicções que 
lhe deu a civilização catholica, 
contra o que a historia deno
minou de "front" da barbarie, 
constituido pela alliança de duàs , 

me não é proprio para crianças 
- Cotação: Acceitavel menos 
para crianças. 

visto por todos - Cotação: Ac- PR O XI MO S FILME S 
ceitaveL 

CRIADA PARA AMAR - .t\C• 
ceitavel para adultos, PBla. Le,, 

gião da Decencia. 

_ ideologias monstruosas que o 

47.ª CONSULTA 

VOCAÇÃO RELIGIOSA 

CONS. __, Si desobedecemos a Oeus i:,eei. 
tamos. Ora não seguindo a vocação não pecca. 
rnos. Logo não seguindo a vocação não deso• 
becemos a Deus. 

Só devemos desobedecer aos nossos paes, 
quando para obedecer-lhes seria preciso deso• 
bedecer a Deus. Ora não desobedecemos a 
Deus não seguindo a vocação. Logo, si nos
sos paes não querem, não devemos seguir a 
vocação dada. por Deus, pois Deus nos convida 
a seguirmos e nossos paes nos ordenam que, 
não sigamos. Al'iãs nem seria vocação, porqua 
teria um impedimento para seguil-a: te riamos 
que peccar (desobediencia a nossos paes). -
,(Universita.rio - São Paulo). 

RESP. - E' bem verdade que, si deso
bedecemos a Deus, peccamos. Quanto agora 
e não pecarmos si não seguimos a vocação, 
é preciso distinguir: não peccamos mortal. 
m-ente, talvez. Dizemos "talvez" por que na 
Vocação "extraordinaria", isto é, quando Deus 
usa meios extraordinarios para chamar-no'3 
·(appariçõ-es, conversões, etc.) haveria certa
mente peccad0< mortal. , Mas quasi sempre, 
para não dizer sempre, ha, na recusa ao cha
mado da vocação, · um peccado venial: de 
falta de generosidade da gratidão, d-e amo:: 
de Deus, o Qual fica assim posposto ás crea
turas. Logo, não seguindo a vocação não deso
bedecemos a Deus gravemente, pode dar-se. 
Não -evitaremos porém, o peccad.o venial,. 

Doutro lado, para que não· desobedeçamos 
·aos nossos paes não é absolutamente neces 0 

sario que sem, isto offendamos gravemente a 
Deus. Basta que estejamos em perigo de ofen
der levemente a Deus por um peccado Y-e
nial, para que estejamos, ipso facto, dispen
sados de obed-ecer aos nossos paes. Ora, não 
seguindo :a v.ocação não desobedecemos a 
Deus, gravemente, talvez, mas O offenderemos 
certamente, com o p-eccado venial. Logo e. 
ordem de nossos paes não pode sobrepor-se -
a um conselho de Deus, a um convite especial 
de Deus que é a Vocação. A autoridad-e Pater
na (e nesta evidentemente incluímos a ma
terna to.mbem) é o que é, vale- o que val0, 
por ser um refl-exo da autoridade de Deus. 
O desrespeito desta traz, natural e infali:vel-
111ente, désrespeito daquella. 
· ;E.' §Sta !I! experientj~ ,trisoo, 11,ue µtuitQ.l! 

SOLTEIRA POR CAPRICHO 
NA RECTA DA CHEGADA ALTA ESPIONAGEM ( Da - Acceltavel para adultos, pela 

(Da RKO, com Joe Penner) - ART, com Jean Murat) - Uma Legião da Decencia. 
Um grupo de amigos decide com- serie de aventuras e attentados 

aflm de ganhar nas apostas. To- tra a pessoa de um jovem prin

1 

prar um cavallo para corridas, de um grupo de anarchistas con

qo o film geira em torno de uma I cipe. O filme poderá ser visto 
phantasia ingenua e podeJ.!á ser, por todos - Cotação: Acceitavel. Paris. 

CILLADAS - Máu, pe'la Cen
tral Catholique du Cinema, de 

Quaesquer inf-Orma~ões sobre fil• 
mes, poderão ser obtidas pelo 
phone 4-17:18, das 14 ás 18 h~ 
ras - A. J. C., Praça da Repu• 
blica, 15, 4.0 andar - São Pàulo. 

R ad .. 
10 Consultas 

O Revmo. Pe. José Loure.-,.., 
ço da Costa Aguiar S. J., con
tinúa respondendo com a ma
xima presteza, as consultas 
que lhe são enviadas. 

i• muitos paes tine se dizem catholicos, pode
riam testemunhar se assim lhes approuvesse. 
Concluindo. Não haveria peccado si alguem 
seguisse a vocação certa que Deus lhe tivesse 
dado, ainda contra a vontade dos paes. Have
ria, porém, doutro lado, peccado grave, dos 
paeti quB se opuzessem ( e mu.ito mais dos ou
tros parentes) a uma vocação certa e Pl'Ovada. 
de algum de seus filhoi - · · · · 

48.ª CONSULTA 

SEGREDO DE CONFISSÃO 

CONS. - Ao Ir conTess·ar uma pessoa u 

padre implicitamente jura nada revelar do que 
lhe for contado. 

Não ha coisas que a sociedade tem neces-
sidade de saber? (Universitario - São 
Paulo), 

RESP. - Uma das coisas mais divertidas 
para os pensadores catholicos é ver como 
os p-ens0.dores não-catholicos que dizem não 
acreditar nos nossos dogmas e nas nossas 
crenças, gostam de usufruir desses mesmeg 
dogmas para proveito proprio. Esta consulta 
entra evidentem-ente neste caso. Muitas pe~
quizas -policia-es ·se -tornariam dooriecess.ai·ias. 
muitos processos inuteis, si fosse possível uti
lizar-se do esclarecimento, maravilhosamente 
simples e seguro, que poderia forne·cer a Con
fissão. Aquelles que justamente menos usam 
da Confissão para si, é que pretendem mai,;; 
usal~ com os outros: E' este de facto, o 
ponto mais risivel da proposta, subentendida 
nesta Consulta, que, por si ou por outro, 
nos apresenta o· illustre Universitario. 

_ Exigir qu~ Q Sesredg_ . da Confü,sãq i,ei~ 

vtoiaao porque "ha coisas que a sociedade tem 
necessidade de saber" é ignorar por comple
to a natureza, os meios -e a finalidade da Con
fissão. Instituição divina de N. S. Jesus Chris
to para a vida e conservação esp,iritual,. de 
Sua Igreja, segunda Taboa de , Salvação pam 
aquelles· que estejam· em perigo dB perecer 
depois do Bàptismo, · a Confissão não pod!:; 
absolutamente ser rebaixada e igualada a 
um simples meio de repressão e coerção. 

São João Nepomuceno afogado nas aguas 
do Danubio por não ter querido revelar ao 
Rei da Bohemia as confissões que lhe havia 
feito a Rainha, é um exemplo, -entre muitos 
outros, do que é Segredo da Confissão e até 
onde pode levar a exacta observancia delle. 

Concluindo. Si ha verdadeiramente coi
sas que a sociedade tem n-ecessidade de saber 
é de toda conveniencia que sejam instituidas 
e treinadas organizações como a celeberrima 
Scotland Yard, o Intelligence Service, a Ges
tapo, a Tcheca, a Guepeu, etc., mas ó ae 
toda necessidade que a sociedade desista de 
pret-ender formar os confessores, inve.stigadorea 
l)oliciaes. 

49.ª CONSULTA 

HUMILDADE 

CONS. - Certos santos julgaram-se gran
des peccadores devido ã sua ,humildade. Logo 
a humildade fez estes santos' errarem na in
trospecção. Serã virtude ·aquillo que provoca 
erro? - (Universitario - São -Paulo), 

RESP. - A humildad-e, Exmo. Consulente 
é a verdade. Logo a primeira pbrase de sua 
cQn!l_u.lta. d()V_i!l, I~i:-i,e ªs.sím;_ · · 

. "Certos santos julgaram-se grandes pecca• 
u-Ores devido á sua verdade". Logo, conch1Q 
eu, a verdade não pode ter feito com que erras• 
sem na propria introspecção. E é esta de fac
to, a pura verdade; não só certos santos •. 
mas todos os santos julgaram-se grandes pec•, 
cadores, e isto, em toda a verdade. -

A grand_eza do peccado (não digo, note 
bem, a gravtdade delle), J;>09e medir-se objec• 
tiva e subjectivamente. Objectivamente a gran. 
deza do peccado se confunde com a gravidade 
e com a levidade delle. E' toda uma escala 
que vae desde o peccado summamente offen: 
sivo a Deus até o peccado 1-evemente ofensivo 
ao mesmo Deus. Subjectivamente ha uma gran• 
de differença entre a grandeza de um lado e 
a gravidade e 1-evidade, de outro lado. A gran
deza subjectiva do peccado independe, com ef• 
feito da gravidade d-elle. Pode ser conside
rado grande, subj-ectivamente, um peccado sub
jectivamente leve. O considerarem-se os san. 
tos grandes peccadores, ainda com respeito 
a actos que nos. parecem a nós p-eccados ob
jectivamente pequenos, é devido, não e. um 
erro de introspecção mas, pelo contrario, !Í 
uma acuidade maior de introspecção. Mais 
livres das creaturas, mais perto de Deus, teu
do mais ampla visão das coisas terrenas por 
receberem mais de cheio o reflexo da Luz 
divina, os santos são os mais intimos psicha
nalistas (dando o sentido etymologico a esta 
famigerada palavra). 

A introspecção auto-psichica dell-ef3, c.om
parada com a nossa auto-introspecção pode 
ser, quem sabe?, -esclarecida com o seguinte. 
Entra-e em um quarto ou em uma sala, alumia
dos pela simples chamma de. uma vela. Dis• 
tinguireis apenas o que ficar logo ao derredor 
da vela. Tudo o. mais -quedará na sombra,. 
Entra-e com um candelabro aceso nos sobre. 
ditos ambientes. Sô os cantos p-ermanecerão 
ainda na sombra. Fazei acender um gran
de lustre ou então uma lampada electrica de 
2.000 velas. Nada agora escapará e.o nosso 
olhar. Sentados commodament-e em uma Pol
trona, · podereis do meio da sala examina-r to
da ella, exacta e minuciosamente, podendo en
tão descrever tuqo quanto alli cont-em. 

A nossa auto-introspecção psichica, Exmo. 
Cons~ente, é comparave1 á entrada na sala 
com uma vela ou um candelabro. A dos santos.. 
pelo contrario, é, pelas graças especiaes que 
recebem de Deus, comparavel á entrada na 
sala sob a luz de um lustre ou de um.a. ~ 

~~~ ~. ~-"®9 Y.~~~"--
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FRACOS e 
•NEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Sifvrira 
GRANDE TONICO 

TRABAT_HO DE MU
LHERES 

O Departamento Nacional do 
'Trabalho, pela sua Inspectoria, 
determinou providencias afim de 
constarem das fichas de trabalho 
de m1.llheres e menores, o~ se
guintes dados, em obediencia á 
legislação propria: 

a) -.- .duração do trabalµo; 
1:1) - transporte e peso; 
c) - trabalho de mulheres e 

menores em serviços perigosos e 
insalubres; 

•l) - prohil)Jçiio do trabalhQ 
de füulheres gravidas, durante o 
período maximo· de seis se111anas 
antes e seis semanas depois do 
parto; 

e) - créches i~stalladas em 
estabelecimentos em que traba
lr.âm mais de trinta ihllheres, 
maiores de 16 annos, bem como 
a dispensa especial para ama
mentar; 

f) - salarios das mulheres 
11ue corresponde aos dos homens 
em trabalho identico: 

g) - menores de 14 annos em 
.serviço; \. 

h) - autorização em poder do 
empregador forneeida pela Ins
pcctoria do 'Trabalho; 

i) . - menores que se acham 
prejudicados em seu desenvolvi
mento physico, requerendo, em 
tal caso, ex:une medico, por me
dico clinico da Inspectoria do 
Trabalho: 

j) ~ concessão de férias; 
]{) . remessa das relações de 

n1enores de que trata o art. 15; 
ll - hygiene dos locaes e me

ttcdos do trabalho, suggerindo 
lnC'didas em defesa do traba-
lh,,dor, 

def val;r his;orto ou ~rtistico B R A s I L "A P. R. B.-6 Radio Cruze-iro 
rr. ee1·neraednosesdeªD apc eodsroeI veulnoostaa~~s _, . do Sul de São Paulo vem an-

. . «- nunciando por lnt{!rmedlo de seu 
mente de P. Pedro II; b) - col- ------------------~ microphone e de jornaes daquella 
lecdonar e expor objectos que Exonerando o contra-almirante ,

1 

Os Estados do Espirito Santo, cidade, a "super ipodulação'' de 
constituam documentos da for- Marie de Oliveira Samoaio de Sergipe. Sta. Catharina, Paraná, suas transmissões para todo 0 
mação historica do Estado cto commandante cm chefe da Es- Peruambuco e Bahia, apresenta- Brasil. 
Rio de Janeiro e especlalm!'!nte quadra; e o capitão de Mar e rão um contingente de 46 re-
da cidade de Petropo!is; c) - Guerra, Rodolpho Fróes <la Fon- presentantes da sua pecuaria, O Serviço de Fiscalização de 
realizar pesquisas, conferencias' e seca. de comms,ndante do encou- sendo 30 ~ovinos, inclusive vaccas Radio do Departamento de Cor
publicações sobre os assumptos raçaqo "Minas Geraes ". leiteiras, 10 eq1.1ideos e 6 bovinos reios e Telegraphos com O intui
da Histroia Nacional. em geral, e Promovendo, por merecimento, de diversas raças. to de acautelar os interesses dos 
de molde especial sobre 0° acon- no Corpo de Aviação da Mari- A Remonta do. Exercito com- radio-ouvintes e das dema~ es-
t · , 15 · tações nacionaes, com re'lação á ec1;nentos e as figuras do perio- nha, aos posto de 9apitã,o de parecera com equ1deos. 
do imperial, assim como da His- Mar e Guerra, o de Fragata Hei- propaga.nda de tal natureza, at-
toria do Estado do Rio de Ja- ,tór varady; ao posto de capitão TRANSMJSSõES RADIO- tentatoria ao bom nome da radio-
neiro ll particularmente da cida- de Fragata o de Corveta, Luiz PHONICAS diffu~ão nacional, previne q1.1e a 
ãe de Fetrppolis. 1 Leiil Netto dos Reis; por antigui- "super mo,dulação" das trans-

Art. ~-º - O Museu Imperial dade, ao posto de capitão de O Serviço de Fiscalizaçt'io d; missões é expressamente prohi-
será installado no antigo Ralacio Corveta, o capitão-tenente Carlos Radio-communi~ções do Depar-
Imperial, na cidade de Petro- Dictão da Cruz; ao posto de ca- tamente dos Correios e Telegra- bida por lei e sua execuçifo não 
Polis. pitão-te_nente o primeiro tenente I phos, distribuiu O seguinte com- será levada a effeito, por aquella 

Ruy Vie11:a de SQ\.123, municado: estação." 

A PRODUCÇÃO DE -----------------
PAPEL NACIONAL O IMPOSTO SOBRE A j 

RENDA 1 

t 

PRINCIPIOU A 
Deverá seguir, no proximo dia 

17, para os Estados Unidos, o Os . 
ministro João A-Jber~o. que de- serviços a cargo da repar-
verá estudar a industria da cel- ti_?ãO do impost_o sobre a renda 
Julose, a producção do papel na- vao i:a.ssar por importante _remo
quelle paiz, e trazer dahi, os el~- ~elaçao. Cogita o gov:rno federal 
mentes para solucionar de uma ' e dotar aquelle orgao de nosso 
vez para sempre, 0 pr~blC'ma c:o app11r~lha_:nento. fisca_l . de 1.1ma 
papel no Brasil com os auxilies org/'lmzaçao mais eff1c1ente, ca
gue se fizeram' preciso1t. paz de corresponder mtegralmen-

te / á~ suas finalidades. Adianta-

NOTICIAS 
. se que serão mantidas as taxas 

MILITARES ora em vigor, isto é, 2% p11ra 11s 
Revestiu-se de grande brilho a 

cerimonia da bençam dar. espa
das dos guarda-marinha de 
193g, res,lizadas na igi"eja de N.'l, 
S.ª da Candeh1,ria, no Rio .. , 

Estii, · nova turma cje fytµros 
offiçiaes da Armada Brasileiqi, é 
compÓstâ de 67 membros. ' , : 

profüc;ões )iberaes e_ l % &Qbre a 
renda do trabalho. 

REORGANIZACJ.O DA 
JUSTIÇA DE MENORES 

Liquidação Ferrão 
PREÇOS PARA SALDAR DEFINI 
TIV AMENTE ALGUMAS SECÇõES 1,, 

Rua Libero Badaró, :20Q 

E ~ n I 0" .h...:, JA:\~ ' < ,· 

REUNJU-SE O CONSE
LIHO DE MINISTROS 

ITALIANO 

Soo presidencia do "dure" re
uniu-se o Conselho de Ministros 
da Italia, na terça-feir;;,, dia 2. 

Foram tomada~ algumas medi
das ele ordem admi.pi;,trativa, al
gumas de bastante importancia, 
relacionadas com o actnai con
flicto europeu. 

trada por parte da Camara, onde 
a moção de confiança ao gover
no foi approvada por um voto 
apenas. 

Segundo os infornws de J;laris,. 
-> g~binete chefiado pelo sr. Rey
nauld cahirií, ainda esta sem~nl1-
Esta nova crise mil1isterial se
ria; causada pela atUtude dos 
R~1:!ic11es , Sociallsta,s, llUll que
rem a volta de P!l-latjier ao po-· 
der. I#mbra-se a respeito, que o 
sr. Reynauld pertenc!:l ao grupo 
parlamentar independente, 

PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME S0 

ELIXIR 
D8 

WOGUEIRA 

do uma exposição da subid!I, dO 
poder nacional,,socialista á su .. 
prema chefia do Reich, <!.is~: 
"A batatha inwrna foi gartlla, 
Em seguida, ii,pr~ntou.:,e nói, a 
batalha extem!t, mas nesta, li.a 
perspetivos de Victoria na }uct,
cont1"1j, inimigos de nosso palz. 
Com seus planos as :forçai, ar .. 
ma.das do grande R!,ich de terra., 
mar e ar, reuniram-se num so• 
lido _bloco, rijo "ºffiº o fen·o, 
contra a Inglaterra e a França 
na frente occiçl.eµtal. 

:E;' a1! que deverá ser desfecha~, 
do o golpe decisivo. Para tal in• 
vest-ida o nosso "fuehrer" mo• 
bilizou todo o ootenc!al da Alie• 
map,h.a"• 

Noticias 
do Mundo 

1. LIBRA E' accentuada 
· nestes ultimes dias, a que• 
da da libre esterlina, em todos 
os paizes do mundo. · ·· 

2. EXPLOSÃO - Explodiu na 
Escos1,ia, 1.nua fal:lrica q~ 

polvora. Aindai· desconhecidas as 
Cl:!Ul>l!S do accüiente, eni que 
per4Emi,m a vida a p.omens. 

3. J.,11V~J).Qµ~:s - 11.uu 1~ .. 
vr11qores ita;Jianps foram 

transportaelo& para o ~eioh, 
onde l3vrarãQ o,s campos. 

4~ ~AVIp:s .,.... j!'Ol PUP!lGII® ~ 
· · lista dos navios • suecos 
'pqstos a pique pespe o iniciQ 
da guerra. Este numero 11-:icen ... 
de a 45. ., , · 

EDUCANDARIO DOM 
DUARTE 

D. Benedicto de Souze.., acoly
thado pelo Pe. Leonardo Care~sia, 
officiou a Missa, tendo sido en
toado hyrnnos sacros sobre a re
genc!a de d. Eugenia Lazaro. O 
templo de N."' S." da Candelaria 
estava repleto de pessoas da nos
sa mais alt;i, sociedade e de ele
mentos de destaque da Marinha 

Deverá s!'?r reorganizada a jus
tiça d~ menores. O ante-projecto 
organizado nesse sentido crea 
triburiaes superiores e tr!bunaes 
secciona~s. Fal~ndo a respeito do 
assumpto á report11gem, o repre
sentante de São Paulo, na, Corri
missão de Protecção á Familia, 
sr. Candido Motta Filho, decla
rou que os tribunae:, superiores 
terão como sé.de as capitaes dos 
Estados e em cada cidade será 
instaHado o Tribunal Seccional. 

Ficou resolvido que no caso 
de ser decretada a mopilisaçã9 
geral, serão cham,ados tampem, 

5. "LIVJlO ~Ri\N0O" - Catt,. 
A GUERRA sou enorme Sj;lru;ação, o ap ... 

para prestar serviços ao exer- · parecimento elo "J.,ivro _:arailcQ'' Realizou-se, solemnemente, a e do Exercito. Monsenhor Hen
·cc!·;monia de ina11guração do pa- rique Maga)):1ftes, v!gario da 
viH1ão "Conde Rodolpho cies- Igreja de Nossa Senl).ora da can
pi ", no Educandario D. Duarte, delaria, após a Missa, proferiu 
p::.ra menores allandonados ins- significativa oração, saµc)ando os 

·. W.uição da Liga das Senhoras jovens que terminaram o seu 
Catholicas, tendo comparecido a curso na Escoia Naval. 
condessa Crespi e pessoas de Após a oração de Mons. Ma
sua familia; sra. Marina galhães, 0 Exmo. Bispo D. Be
P:rcs, presidente da Liga das nedicto de souza, qjante (lo 
Senhoras Catholicas e demais altar-mór, deu bençam ás espa
clirectoras, convidadas e repre- das dos jovens guardas-marinha. 
s1cntantes da imprensa. An
t<:s, foi rezada, na igreja do Edu
candario, missa solemne, offi. 
c1ando o Pe . .l\.nacleto Brandão 
de Oliveira. Tenninll.dll. a missa, 
03 presentes visitaram o novo 
pavilhão, c1.1jas conforta.veis de
pJnçtencias ca1.1sara·m viva im
préssão aos visitantes. Em se
guidl:!, 9 Pe. Arn,cleto deu a ben
ção ao novo la!· cJos m!more;s do 
Educandario. Encerrada a ceri
monia, a condessa Crespi fez 
profusa distribuição de bombons_ 
aos seljs pequenos beneficiados. 

.. MPSEU IMPERIAL 
PETROPOLIS 

DE 

O Presidente da Republica as
s!gnou de~reto-lei sob n.0 2096, 
em data de 29 do corrente, 
creando, na, cidade de Petropol!s, 
o · Museu Imperial. 

Os principaes artigos desse de
creto estão a13si.Jn redigidos: 

Art. 1.0 - Fica creado o Mu
seu Imperial na cidade de Pe
kopolis. 

Art. 2.0 - O Museu Impei-ial 
terl\, por finalidades: a) - re
colner, orrlenar e expor objectos 

* fl,eaJ!zou-se, na Escola Nl'\
va'l, a cerimonia da posse do seu 
novo commandante, almirante 
Lemos. Bastos, nomeado r~cente
mente para aquellas funcções. 
em substit1.1ição ao capitão de 
Mar e Guerra Paulo da Rocha 
Fragoso. 

A transmissão do· cargo, que 
foi solemne, teve a presença de 
grande numero de officiaes, de 
todas pau:nte~ da Armada e de 
amigos pessoaes do novo com
mandante da Escola. 

* Foram assignados, na Pasta 
da Marinha os decretos: 

:Nomeand~ o contra-almirante 
JoM Francic~o de Azevedo Mila
nez, para commandante em che
fe da Esquad1·n : o contra-alµ!i
rante Marie de Oliveira Sampaio, 
director da Escola de Querra 
Naval; v capitão ele 'CqrvetiÍ,, 
Luiz Carneiro ca Roclla Soanis 
Dias, adjunto do Gabinete do Se
cretario Geral do Cons~Jho &µ
perior de Segurança Nadonal; .e 
o capitão de Mar e Gµerri:t, SyJ
vio de Noronha, eommandant!'! do 
encouraçado "Minas Geraes". 

'.W#W?W-Ff $W6W#SYiii&éM 
hOlii ·-OS MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 

Presqnto e fi'rios - Vinhos .t'inos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORJO MONTENEGRO - - . 
BUâ. AUGUSl'A, 1.559 (Esq, R. Luiz Coelj)o} - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA. 
AV, Bll,IG. LUIZ AN'fONJO, 2.098 - (Em frente á Igreja 

Imm~cula,Ia Conceição) PHOJS"E 7-5453 

Experimente a 

.MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

O Comµiissaríaelo de Menores, 
a exemplo do que já <.'Xiste no 
Rio. será installado nas outras 
capitae,s. 

O ante-projecto prevê tambem 
a reforma do systema de preces. 
so sobre qi..alql!Cr assumpto ele 
competencia dos Tribµnaes oe 
Menores, com a !ntroclucção de 
dispositivos 11ue tanto quanto 
possível abreviem as providen
cias da justi<;a. 

3.000 CATHOLICOS AU· 
TORIZADOS A ENTRAR 

NO BRASIL 

Attendendo a um appello de 
sua santidaqe o Papa Pio :xrr, 
foi autorizada a entrada. no Bra
sil. de 3 . 000 catholicos a-nemães 
e a ustriacos. 

Na reunião do Conselho de Im
migraçao e Colonização, o sr. 
Renriqlje Dor!a de Vasccncellos 
communicou que, em Snnto15. 
desembarcou. sob os auspícios do 
Arcepispo de ~ão Paulo, a pri
meira leva de catholicos refugia
dos na Hollanda e composta de 
12 familias, num totai de ¾{5 pes
soas. Trata-se de pesspas de ori
gem allemã e austrú:1ca, falando 
v11rios idiomai;, nqtanclo -se, en
tre ej!Jl,s, mechaµicos especiali
zados em automoveil, !'! !!-Vii5es, 
um · wcllnico em organize,ções 
corporativa;,, 1-!l1l- e:ipeci.ilista em 
senarjas mechanicas e dµas fa
µi.ilias qe agricultÓi·es que serão 
destinadas ao fl,io Orano.e do 
s1.11. 

Os demais ficarão em Sã9 
Paulo. 

IX EXPOSl(;.ÃO DE 
ANil\'lAES 

Realiz!l,~se este anno, em JtJ
)ho, 110 Parqµe Agua Bra,nca, na 
Capital pauli&ta, a IX Exposição 
Nacional de Animaes e Procjuc
tos Derivados. 

A pecqaria mattogrossense se 
fará. representar por 40 exempla

i res de vari~s especies, sendo 30 
bovinos, inclusive vaccas leitei
ras e 1() equídeos. 

cito, as mulheres e todos os jo- Apesar de todas as ameaças, a allemão, sobre. as cau·sai; que 
vens, a partir de 13 annos. guerra terreste contim1a apenas deram origem ao actua) confl!c• 

Foi prestada nesta reun1ao, nas escaramuças de patrulhas to, 
uma verba de 650. 000. 000 de li- isoladas. patrulhas de ambos os 
ras, para o augmento dos orde- lados têm entracjo em combates, 
nades dos servidores elo Estacjo. quasi que diarii:tmente. 

DecrtJtou-se tambem, que todas Nesta semana houve maior 
as gracjes de ferro existentes na activjdade da artilharia, que mar
PeninsµJa seriam nimovidas e telou alguns postos avançados. 
entr/;!gues ao Estado Maior do Como sempre é no ar, que ~
Exercito. Fazem excepçóes, as mos algo a assignalar. Em res-, 
grades pertencetes á Santa Sé, poStª ao ataque ing!ez á i1ha de 
ao Corpo cUpJomatico e as que Sylt, vinte aviões oo Reich par
reprll~entam tradições historicas. 1 tnciparam de um ataque á base 

As decisões do Conselho de I naval ingleza de Scapa Flow. 
Devicjo ao numero de aviões e Ministros produziram viva sen

sação em, todo o paiz, que vê 
nellas um indicio duma provavel 
intervenção da Italia no Conflic
to 

O FRACASSO DO BLO; 
QUEIO ALLIADO 

a. intensidade do ataque é prova
vel que sejam aventados os danos 
causados á celebre fose ingleza. 

O fl,eich lançou um nqvo t~po 
de avião "Messeischmitt ", ao 
qual deu o nome de "Jaguar". 

P AJ ,A VRAS DE OOE-
o New York Wold Telegramm, RING AOS MOÇOS 

basell.dP nP a1.1gmento das ex- ALLEMÃES 
portações dos paizes americanos, ! , .. 

6. FOIJ,AGJl)OS - Sete fo,. 
ragidos do presidio d1', 

Quyana F'ranceia c911seguiral)l 
chegar em Por~ Ric~ · 

7 CONSELHO -. Reuniu-;se 
• novamen~,, no ciill- 3, Q 

Conselllo de Ministros da Jta• 
lia, sob a presidencia !ie Beni• 
to Mussolini. 

8 SAUl>f: ....,. ~~o ~nimadorlt 
• as noticias a respeito do 

estado de S!!-Ude d!;) Cimlee,f 
Verqier-. 

Cotü!reg(Jção Ma11 

rianíl da Annun• 
. -ciaçao 

, Secçao Esnortlva 
affirma q1.1e a Allemanna é a.pas-· 1· Em uma. reumao clos mem
tccida indirectamente. bros_ da '.' Juventu~e Mlemã," 

BaS!lai'.\o no Departamento ~o realiz~da, dia 13, o titular ão Me- Conforme fôra annunctaélo, se~ 
Commercio c\!l- grande i·eplubica I n_ls~:io do Ar, sr. He11mnm rii,- reiniciado no proximo. dÚ\ 
americana O mesmo periodjco Geei m~ proferi~ um discurso, 9, terça,~feifa, o ·campeonato In• 
apres~n-ta·, cifras que provam a que foi transmitido para todo o terno de .Ping-Pong, do qual p,ar• 
inefic~ci!i, do tã~ p~opa1ado blo- ter1:itorio do _Reich ~travez dQ ticjpará granqe numero ele co11• 
queio. · N~s 1.1lt4nos · setf:) µi.ezes as radw: :'- oraçao do sr. Oo~ring gregaciÓs. E~e Campeonato cóns-, 
exportaçfjes qos Es~dos Unidos foi mic!ada com as segµmte15· tar;í, · cJe 3 turm,as, !'! serão pfe• 

11 
· h d' · u·ra-m ele palavras: !11i!1,ÀO.S com, m.~q11,jha§ os vén ... 

para A lllJl!l,ll !l, imm l · · "Meus caros Jovens A MI ~Íiore~.. Tpd_. º· s' .. PI, i,.n.terêssado11 
63 milhões de do1ares. manha h · . · l'k 

Por outro lado, as exportações uma lu t ;-s? . ª braÇOli cp:n POder~o iPteµ'll-!-'•/>C ela. e~cii,iaçãQ 
para Belgica, Dinamarca, tt1.1n- é t c ª ec15iva _J:ClP que J1aQ clo.s jogos, qqe se re!!-liill!rão · á 
gria Su!ssa Italia Rumania e es ª uma occasiao Pportuna npite na Stde · soéiai, · àtravei, 

' ' ' para grandes demonstrações" desta:, ·col-qm.na.'.·~ óÍi .. na p. ropl'iQ. 
Iugoslavia, a1.1gmentaram cje 68 Mais adia te · · ., 
milhões de dolares, durante o n , 0 oraqor fazen- Séde da -coµgrejaçãp. · · · 

=~~::~::1~~~eup;~m d:J:P~ 1 lnd.icad·o, Commereial 
inicio da guerra a ~llemanha 
desapareceu do mercaqo Argen-

. tino, ao passo que as exportações A CCESSO RI OS 
deste paiz sul-americano para a 
Suissa a1.1gmentaram qua15i qe 
7. 000. 000 de pe1,os, 

para automoveis 
Este augmento repertino qas p ?4ELHO:R. SORTIMENTQ 

expoi-tações americanas para os 
paizes linitrofes (ia Allemariha, 
nos leva a crer qtJe este pai?l 
está sendo abai,tecido inderecta
mente pe'los pai;!{!IS americanos. 

A SITU AC,ÃO DO MINIS. 
TERIO REYNAULD 

Importaçã.o Directa. 

ISN AR)) & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiat~s 

BICYCLETAS 
TODOS OS PRE,ÇOS 

'J.'OOAS AS ?4ARGAS 
lSNARD &·CIA. . 

BRINS 
SORTÍÍl4:JJÍNTÇ> v' ~;i:p:.ÀDISSIMQ 

irnporta,çl!-o Direet_a · '· 

CASA ALBERTO 
L.AJWO s. BEJN'.Í.'Q N.• ~ A Div!si[o do Fomento da Pro

ducção Anima'! concorrerá com 
36 animaes puros, sendo 20 bo-
vinos, inclusive vaccas leiteiras, Parece insustentavel a posição S T O C K C O MP L E TO 

CASÍMIRAS 
A>urora, -,. :i?~·µtex ~u~ 6 equídeos e 10 su!nos, prove- de Reynauld, á frente do Minis-

1 
Conau;ttem e. 

nientes dos ~Janteis existentes teno francez. Co~ esereve~os l CASA ALBERTO 
nas suas estaçoes e postos expe- na semana de anterior, foi muito 
~~ , signüic!!ttiya, '!, _!:l~siçãQ__ ~~~': •. ~GO S. ~ENTO -~·º_AO 

Nacionlµlll e Ex,·tra~iJ-841 
CASA ALBERTO .. 

~qo. s. .B~~'ro. N~-~-



São Paulo, 1 <Te '.Ãb'ril lle 1'94fJ 

Federação Mariana 
Na, 3.ª edição do Manual das 

Filhás de Maria foi inserida a 
!' Synthese dos deveres sociaes 
das Filhe.s de Maria", com ap
pro-vàção de S. Excia. Revma. 
D. José Gaspar de Affosenca 
e Silva. Cotno -essa edição é de 
1938, são portanto innu:ineras 
as Filhas de .Maria que ainda 
não tiveram opportunidade de 
ler as seguras ,e bem claras 

· direti.'i:tes no <itie diz res)>eito 
as modas e div-êrsões em que 
se acham reunidas nessa syu
these. Divulgamol-a hoje ·para 
que tenha um maior conheci
mento por IJ6.rte das nossas 
iovells mariana!i. 

A - MÓDA§t 

SYN'l'HESJ; DOS DEVERES SOCIAES DAS FILHAS DE MA 
RIA, BASEADA NO MANUAL OFFICIAL, A.PRESENTADA AS 
PIAS UNIÕES PELA FEDERACÃO MARIANA FEMININA DA 
ARCHIDIOCESE DE SÃO PAÚLO, COM APPRÓVAÇAO DE 
S. l<:XCIA. REVMA. SR. DOM JOSE' GASPAR DE AFFON-

SECA E SILVA D.D. BISPO AUXILIAR 

B -- DIVERSõES 

diatamente depois d:êffp.qonsul
tado o confessor prcipr!o, expoi, 
o caso ao Revmo. Pe, Director 1 
da sua Pia União, o qual dará , 
a soluçção que julgar maiR 1 

acertada, tendo porem o cui
dad-o de faz-er chegar essa so- i 

Filha de Maria inscrever-se em Jução ao conh-ecimento da Fe- l 
eeus quadros sociaes; deração da sua Diocese. No l 

Cumpre á Filha de Maria, e) Carnaval: E' exp;ressa- caso contrario. a falta commet-
na medida do possível, sóm-en- mente prohibido á Filha de Mu- tida resultará para a Filha '.l.c 
te apresentar-se em sociede.dc ria tomar parte -em banes e Maria na sua eliminação im-
na colliI)'anhia de sua familia. cordões ca.mavalescos, bem mediata da Pia União. l 

a) Bailes: nas co~di~ões I como Usar traje masculino ou b) Tomando O Conselho co-
supra, toleram-se os fanulia- qUalqiler fantasia que possa, nhecimento da eliminação clu
res, onde exclusivam-ente será embora de leve, offender as nmFilha de Maria, d-eve fa
permittida a dansa, r-espeita- regr:>.s de decencia, 
das as regras intrinsecas da zel-o com grande ,elevação de 
modestla. Paragrapho unioo, - O traje esplrito, não · pe:rmittlndo, de 

a) Praias: a Filha de Ma- masculino é s-empre vedado !1. inodo algum, se te_ça, a res
ria deve, em qualquer praia ~'i'.lm d~ ~arla, em qualquer peito, descaridosó comn;i.enta
de banhos, conservar a i11'axi- ,!t cumstancrn. A prohibição rio. Esforce-se a Directoria 

e.) deve a moda achar-se em tlos PY. j.ámas estende-se tam- , por desenvolver intenso apos-absoluta conformidade com a ma distincção, como o requ-ar 1 . , 

modestia christã, excluido qual- 0 titulo que a -honra. Escofüerá ! bem ás praias de banho, j talado junto a faltosa, afl:11 de 
quer exe.ggero, inclusive 110 to- com sensatez o seu traje e, l leval•a a melhores sentnnen-
te.nte a pinturas. em hypothese alguma, deixará[. NOTA lt?s e reconduziLe. quando pos-

b) exigem-se mangàs com- o roupão toda ve22 que se achar sr\r~l, á grei m.al'iana após no-
- d fora d-agua. Em nenhum-a _ou• . a-) Si._ acaso se, vJr um, a Fi- vo perlodo de noviciado, pridàs; para a Tecepçao os 1h 

sacramentos bem como -em to- tra occasião lhe -s-erá permittl- . a. -de Maria. na imP.Qss1b-il!da, 
d-a a occaslão em que esteja do abster-se de meie.s, ou usal- -<le. de cumpr-ir· á risca q-ua.lquer I Visto e- -appro:v.ado 
exposto O Santíssimo. 1 as curtas; d'.8,stas diapogiç_õ.s, dev-e imme, t JOSÉ,_ Bispo Auxil-iar. 

e) -em qualquer outra cir- e) Piscinas: é _ ,express~- :, 
cumstancia são toleradas as mente vedado á Filha de ~arta \(iagt!m á Baviera e á R·henania no mez 
mangas curtas, uma vez que tomar parte -em banhos m1xtos - de A&""'"'·.to -· .... ·---- -
~hegilem ao cotovello; em piscinas; 6 -v.:, 

d) nunca s-erá, porte.nto, d) Clubs de regatas. ou de 
permittido a uma Filha de Ma- natação: Dade. a prom1s cuida
ria trazer um vestido de todo d-e inevitavel nos Clubs e Re-
2em mangas. gatas e Natação, prohibe-se á 

PENSIONATO CATHOLICô PARÁ 
. MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazivel e sob. direc
ção catholica. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 Telephotie 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

Compro Ouro 
para entregar directamente 
ao Banco do Brasil, joias, 
moedas de prata, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. Consultem nossos 
preços .. Rua 3 de Dezembro, 
27, sobreloja, sala n.o 4 -
São Paulo. 

, Universidade de Lovain, Exmo. 
e Revmo. Mons. Ladeus-e, a 
Congregação Mariana da Bel
gica perdeu um Congrega.do 
convicto e promotor energico 
do movimento mariano no paiz. 

Em 1931 diante de uma an
tiga image{u <la Virgem Sántis
sima "Sedes Sapientiae", e 
na presença de muitos profes-

APRESENTA AGORA 
~·o INVENCIYE~·r 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E TIOtr(fã 
·- ~- UM RADIO DE LONGO ALCANCJ!l. , 

" AO A,:LGANCE DE ~QJ1Q~ . 

'0. 

'.AMERICO - · . . -:- . . . ~ . - NICO LATr:F."li 
,. • • .... • .......... • ... _,1. 

~ra~ ªamos de Azevedo n.º 18 • 1.º andar: 
Telephone: 4 - 4 4 2 3 

Noticias. do Interor 
Patrocinio. de 

Sapucahy 

um ctos grandes propugna.doreiS: 
com que o LEGIONA.RI.O con~ 
no interior do Estado. 

Para succedel-o na Paroc'lllais 
de Santo Antonio de Marília, 
foi nomeado parocho o R>evmo •. _ 
Pe. Luiz Medeiros Netto, jovem. 
Sace1'Uote de profunda. virtude, i 
de intelligencia V'ig-or.osa, jol.'< 
nalista, antigo redact~r d-s "0 
Semeador", dia.ri{) catholico de: -. Mac-eió. 

============•========-=============================::::l. 
:ADVOGADOS 

Dr. Plinio Cor-rêa de 
Oliveir-a 

Indicador Profls - . . s1ona 
. ) 

11 Dr. Barbosa de Barros 
Ci-ru,rgia - molestia;s dé senho~ 
rn,s - Cons. : R'Ua. Senador Fe-!~ 
jó N. 0 205 - 2.0 - Predio Ita• 
querê - Tel. 2-2741 - Res.~ 

Rua Quiin,ti!Jlo Boeay-uva N.• 54 
- 3JO - Se,Ia, 323 - Tel. 2°7276 

Dr. Milton ,de Souza 
Meirelles 

Rua QulDtl!Jlo Bocayuva N. 0 51 
- Saila 319 - Te!. 2--0036 

Joaquim P. Dutra da 
Silva 

Rua. Benjamin Constant, 23 

4.0 a.nd •• Sala 38 - Te!. 2-1986 
S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr. Vicente Melillo Rua Be.nja,m!n Const4l.nt, 23 -

Pmça da S"ê'..J'Jl;<>. 3 _. 2,º andar 4.0 anda.r - Sale. 38 - Te!. 2·1986 
- :aa1ia, 1a 

de 
Dr. Francisco P. Reimão Dr. Paulo Moretzsohn 

Castro Hellmeister 
Ruia de. Qui>J;e,n,dâ N. o 139 _ 2.• 1 Rua São Bento, 224 - 1. 0 and. 
~ • ,T.al. ~ • S, PAULO • SaJa. 3 • Tel. 2-l.MS • S. PAULO 

- \ Arnaldo Bartholomeu 
DENTISTAS Cirurgião - Dentista - Ratliolo. 

gista - PeJ.a Escola. de Phar
macia e Odontologia de São 

Dr. Carlino de Castro 
Paulo - Clinica Dentaria eri1 
geral - Raios X - Diathermia 
- Infra-Vermelho - Coa.g-ul•a.ção 

Pelo cu.reo de doutorado da Fa- _ Trans-illuminação _ Vi-tali-
culd-alde de Pharmacia \ e Odo.n- dade pulpa.r, etc. _ Trabalhos 
tologia de São Paulo • Ciru::-gião por cartão, hora ou orçamentos 
Dentista diplomado em 1914 - Rua: Martim F1mnci.sco, 97 -

Te!. 5-5476 - S. PAULO Ex-dentista do Lyce-u Coração de 
Jesus - Especialida,des: Plvo.ts.. 
Corôas; Pontes, Dentadura., H Ü MEQ P A THIA 

MEDICOS 

Dr. Hugio Dias 
Andra<ie 

de 

Clhúca geral e molestias de 
senhoras 

Cons.: Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar. - Telephone 2-2270 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

latina - ConsuJ.tas: Das 8 ás Dr. Rezende Filho Dr. Celestino Bourroul 
aJ>.at-omica.s e sem abobada pa- 1 

12 e da,s 14 á,s 19 horas - Cons.: Cons.: Ru,a Senador Feijó N.º Residencia: Largo São Paul:> 
Rua Direita, 64 - 2. 0 andar --· 205 - 7. 0 a,ndar - Tel. 2-08<1:l 

1 
N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Cons., 

Sala 7-7A - Res.: Al. Barão p, Das 15 ás 18 horas - Res.: Ru>' Rua, 7 de Abril 235 - Das .'! 
Pu-a.çiça.Qa., 499 - S. PAU-li.O, ca..,.;_r.o :<\IVQ N.0 l:ii7·'~ 'L'al. 7-!ll6'i ú ~ hora._ _ 

Te!. 7-1268 - Consultas das 1~ 
ll e das 14 á,s 17 - . Sabbado-a-~ 

das 10 ás 11 horas J 

ENGENHEIROS~ 
Amador Cintra:; do Prad(t 

Engenheiro Architecto 
A.rchitectura :r.elágiosa, coll-eglcs,. 
re.sidenci.a;s collectivae - Ruai 
Libero Badaró N. 0 641 ~ 

S. PAULO .. 
L®R E PROPAGAR O 

"LEGIONARIO ·~ 
i..&ii&!iiliiiJ.QJ 

E' DEVER DE TOD09 
OS CATHQ,~.COS: 



··Nota Internacional 

O gabinete inglezl ,- · 
1EG · . .·· · . - . ·. 

· , ---- · . _:[ ~-. · !!!;gft,p;~~~-!?~!'~1!il!!!~te!?:f.!!!'BMtJnl:Yl 
Dene.v Sales < · · , ~ · 

. - - ?:::::::::__~:.:.:·.:.:::::----~~~.:.~-- ·-~ - - . -. / . ·-.~ ·--· _--,·~~. - . ...---~~~~~;;' ~ i ZCW4 ... 

,j\: rembdelação dó gabinete inglez a que afinal Chamb-e-r- ANNO XIII I SÃO PAULO, 7 DE ABRIL DE 194º .,--NUM. 39, 
lain teve que aceder, não satisfaz a opinião publica do paiz. • 

agra~:~s~~:~:~n~::t~ f:mªo~~m=il~~ici.º~t~:vdeezre~e ~~ª º~::rce~~~ O Ep ·1 se opa d o .A 11 em· a""" o e. a Guerra·· política. toda feita de altos e baixos, nunca esteve com taato 
prestigio -como agora, em relação aos seus concorrentes . 

. Mas, se -esse ·poder qu-e lhe foi agora entregue, signlfica 
uma satisfação aos que exig-iam a intensificação da guerro, 
não foi julgado bastante para compensar a dansa de minlstros 
de um para outro ministerio, em que consistiu a remodelação 
'10 gabinete. 

Como b-em accentuou um jornal inglez, o mtn!ster10 e 
,somposto d.e homens "gastos". Não pela idade e vida política 
-:- pois a excepção que é Churchill, é talvez o mais velho 
delles, e o que a mais governos pertenceu ,...., mas nela·lontta 
permanencia no ge.binete actuaI. 

Toda e. longa serie de· erros que o actual governo commet
teu contou com a cumplicidade e o apoio dos mesmos ministros 
actuaes, e por isso a opinião publica deseja o seu alejamento 
do poder. 

Chamberlain, apôs a pseudo-remodelação, discursando no 
dia seguinte, procurou fazer ressaltar a unidade do paiz, e a 
decisão de iltcrementar a guerra, sem se referir ás modifioo,. 
ções do gabinete. Tentou elle assim manter·se com seus mais 
c:Lros conselheiro,s no poder. 

Os inglezes não querem, porém, ser mais uma vetz vtcUrtiãs 
de __ sua manobras. Os seus erros foram apontados e previstos 
muitas vezes :pela opposi:ção. Ainda mais, :seus proprios mi
nistros previram suas consequencias, em que Chamberhlin 
níio acce!tou. Por isso a opinião publica ingleza quer ao lado 
de Qhurchill, no poder holnens jovens e activos, capazes de 
se sacrificarem, como um Duff Cooper, que não hesitou em 
abandonar a sua pasta pare não supo1tar a responsabilidade 
de um crime politico, como foi o tratado de Munich, 

-~'ANJOS DE CARA SUJ_A~ _,,. 
'A imprensa nos informa de 

(IUe a Policia conseguiu pren
der uma audaciosa quadrilha 
de menores, que se intitulava 
"Anjos de cara suja". Tornou
se patente a influencia de um 
film, que tinha esse mesmo no
me, e a cuja imitação aquelles 
infelizes creanças se deixaram 
levar, ingressando, assim, tão 
precocemente, nos caminhos as
querosos da delinquencia. 

Tu&> isto porque? Porque vi
vemos numa época em que se 
faz a apologia systhematica da 
molecagem. Se o fílm em 
questão fosse um facto isola
do, é bem possível que a qua
drilha dos pequenos bandid-0s 
não se tivesse formado. Mas 
hoje turo conspira para o abru
talham~mto da -adolescencia: 
os "suplementos" infantis ou 
juvenis, a mystica ,d,o esporte, 
e até certos paes inconscientes, 
que acham uma graça enorme 
em que seus filhos sejam uns 
selvagenzinhos consumados. 
Num terreno e.ssim -preparado, 
qualquer acontecimento mais 
provocante, como um film ci
nemtatographico, é eapaz de 
fazer germinar as mais repug
nantes teratologias. 

Existe, actualmente, o my
tho da creança "sabida". Em 
theoria a ,creança "sabida" é 
a creança esperta, vive., que 
conhece o mundo - e por ahi 
se entenda tudo o que vae pe
las sargetas - e que, portan
to, se orienta por si mesma, 
m>m perfeita habilidade, como 
se fosse um adulto. Esta crean-
ça, porém, no momento oppor
tuno, saberia ser generosa e 
até heroica, utilizando-se en
tão para a pratica. do bem, 
de todos os recursos de sua 
tnalicia garota; o que, indubita
velmente, tem a sua pitada de 
sal. E' o que está contido im
plicitamente na expressão de 
"anjos de cara suja". Têm a 
cara suja, e tudo o mais que 

está annexo, naturalmente, á 
inveterada sujeira da cara; 
mas são anjos, authenticos 
anjos. 

Dahi, então, se 1:Jstabelece 
mais uma dessas oposições 
idiotas e inveridicas, de que es
tá cheio o nosso tempo,·. Se 
a creança "sabida" é aquelle 
primor, a creança não sabida, 
isto é, a que tem innocencia 
propria da idade e não vive a 
proferir nomes feios é uma 
especie de creatura desfibrada, 
de intélligencia amortecida, 
doentia e debil, e, no fundo, 
ainda desleal. Semelhantes 
aberrações, entretanto, em que 
se exprimem a ootuJ.}idezj_ e o 
sophisma que andam pelos 
ares, ~ão o pasto quotidiano 
de.s intelligencias depauperada;; 
dos homunculos que povoam o 
seculo. 

A consequencia pratica de 
taes idéas não' pôde deixar de 
ser algo de funesto, que sõ bem 
se aquilata pela catastrophe 
.moral da qua-drilha de meno-· 
res, em que a Policia d.eitou 
mão. 

Mas ha peor. O que '·ha no 
fundo da glorificação do' garo
to de rua é uma fermentação 
da espantosa decadencia moral 
paterna. O "anjo de oora suja'' 
tem ainda, por forpa da juven
tude, uma bôa dose de ingenui
dade, que subsiste ao lado da 
malícia e dos vicios. Om isto 
contribue para tirar ao vicio, 
quanto posivel, aquella morbi
dez, que lhe é propria; mas 
ainda, chega a dar ao vicio 
um certo aspecto de louçania, 
de vitalidade, de innocencia. E' 
este um ultimo requinte da de
pravação: a immoralidade in
genua e esportiva até mesmo 
saudavel. Ahi está porque se 
cultiva o espírito de jovialida
de garota e brejeira, mesmo 
entre })essoe.s adultas e já en
velhecidas. Talvez que por ahi 
tambem se explique tanto fu
ror esporti;o ... 

Do alto da antig-a fortaleza de Ehrenbreitstein, surge no primeiro plano a estatua de Gulther-
me I, com 15 metros de altura, na confluencia do Rheno e do Mosello, ás portas de Coblença, 

um dos pontos estrategicos da Rhenanl" 

"La Croix", o magnüico diario , mas Deus havia tido em conta mesmas palavras que haviamos 
catholico de Paris, publicou um Ia maldade dos homens, em Seu pronunciado em 1914: "Sejaes co
extracto das Pastoraes dos Exmos. p'lano. Não devemos crer, sejaw "ajosos. Fortificae vossos cora-
Revmos. Sr. Bispos Aflemães, so- quaes forem os males, que Der 'íes, vós todos que collocaes 
bre a guerra. abandonou o governo do Unive -ssa confiança no Senhor" (LI-

A i.;ara moderação dos concei- so. Para poder entretanto discer- ,ro dos Reis, pgs. 31-25). _ Col
t~s e da _linguagem, a elev~ção de nir as relações entre o presente l locae-vos pois sobre a protecção 
v1~tas e o sentido verdade1ramen· e o futuro sobre o plano divino, maternal da Virgem. Os soida
te catholico - isto é universal seria necessario ter os olhos de dos allemães, antigamente quan
- daquelles documentos, pr0va Peus. Mas por ser isto impossi- do iam para a guerra, canta
claramente que os crimes e desa- vel, devemos ter confiança na vam": santa Maria, Virgem e 
tinos do nazismo, de modo ne· Providencia Divina, evitando as Mãe, nossa directora, intercedei 
nhum se podem identificar com lamentações estereis e as blas- por nós". 
a nação allemã, cujo espírito au- phemias. Termina s. Em. concitando os 
thentlcamente christão ratholl- "Oh! fonte da sabedoria e da soldados a que peçam a Deus da 
co se encarna, hoje como sem- sciencla divina! Como Vossos jui- seguinte fórma: "São Miguel, pa
pre, no glorioso Episcopado ~l~ zos são incompi-ehensiveis e Vos- trono do povo allemão, supplicae a 
lemão. ·· sos desígnios impenetraveis", diz Deus, para que Elle s,alve a 

Publicando o resumo de taes São Paulo. nossa patria". 
Pastoraes, nossa folha homenagea Perguntariam ainda porque 
com respeitoso affecto o Episco- Deus parece insensivel ás innu- A GUERRA? UMA TERRIVEL 

PROVA PARA O MUNDO pado Al1emão ,e, com elle, a Al- meras supplicas que os homens INTEIRO · 
lemanll.a cathol!ca e anti-nazista. incessantemente, a Elle dirigem, \ 

para que cesse a terrível prova- 1 Falando _sobre a gue_rra e suas 
PORQUE DEUS PERMITTIU ção da guerra? Lembremo-nos, 1 ~onsequencw.s, S. E~c1a. Mvr.~-

A GUERRA? que não temos direito algum de nhor Groeber, Arcebispo de Fn-
Porque Deus permitte que um impor á Deus o momento em O burgo, se dirige aos seus fieis em 

povo pegue em armas contra ou- qual elle deverá ouvir as nossas termos precisos: 
tro povo? preces. Todas ·as nossas orações "A ~ensão, Internacional des-

Sobre esta perguta s. Em O são ouvidas por Deus, e Elle as tes uitim~s mezes degenerou em 
Cardeal Faulhaber, Arcebispo de satisfaz de uma maneira que não um confhcto sangrento, apezar 
Munich, diz: corresponde, ás nossas intenções das multip1as tentativas de S. S. 

A resposta a esta questão é se- humanas. Não deixemos de pedir O Papa, em favor da paz. _ 
gr-edo de Deus. Só Elle sabe a ra- a Deus, porque a fé é o unico A guerra será sempre nao só 
eão profunda de tudo o que acon- raio de luz que atravessa as tl'e- para os povos que nena _entra-
tece e daquillo .que nos deve ser vas de nossa época. r,am mas tambem para o mundo 
dado. inteiro, uma provação terrível e 

Polonezes Deportados Em primeiro lugar, Deus per- o COMBATE PELA FE' é por isso que me sinto muito 
mitte a guen-a, em viltude do s. Em. 0 cardeal Bertrau, Ar-

3.679 Padres 
-- Para a Siberfa 

foram deportados para a Síba
ria. Ao mesmo tempo assegura 
que todo o ensino será reorga
nizado em orientação atheista. 
Os juizes receberam instru
ções destinadas á concessão 

dom do livre arbítrio que Elle cebispo de Breslau, por occasião 
nos deu. E quando os homens de seu jubileu publicou uma Car
procuram a morte para si e para ta Pastoral. Accentuou S. Em. a 
os outros, Deus não retira egse 
dom que nos deu. Deus poderia tristeza de que era possu!do, em 
supprimir em um instante todos virtude de, na hora em que o 

O jornal suisso "Neue Zuri
cher-Zeitung" relata a acção 
dos "Sem Deus" nos territo
rios polonezes occupados pela 
Russia. O sr. Jaroslawski, che
fe dos "Sem Deus", no. relato
rio de sua viagem de inpe
oão na Polonia, se vangloria. 
de.que o paiz está actualmente 
completamente "limpo" do cle
ro acentuando que 3.679 padres 

~eu povo atravessa uma guerra, 
os factores da guerra. -Elle porém serem as ordens religiosas prohi
não o faz. Porque, se de um lado bid,as de ministrar O ensino ás 

immediata do divorcio no ca- Elle submette as forças da natu- crianças e aos jovens. 
reza á leis immutaveis, por outro . . 

so em que um dos conjuges se 
obstine em permanecer fiel á 
religião christã. 

----·-----~~---------·-----------------------------------------;.-.-----------------.-, 
PHARMACIA 

SANTA 
E DROGARIA 
CECILIA 

SOR~"TO COMPLETO DÊ ESPECIALIDADES 
PHARMAOEUTICAS 

Drogas, ampolas, artigos de borraclta,. perfumarias 
finas, f~ para laet.a.ntes, et.c. 

MANIPULAÇAO ESMERADA · 

ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 
58 - Phone: 5-2667 

lado permitte que a vontade hu- Diz ser nece~sar10 e im?erloso 
mana se decida livremente. Si ma~~r o espmto cathol!co da 
Deus permitte a guerra Elle de- -

1 
fa~11!~, para salvar o ~aracter 

. ' chrJStao do povo germamco. 
seJa sobretudo que o mal se trans- 1 

0 
b te 

I 
f' é 

forme em bem. Os homens só ! . co~ .ª. pe a e agora 
consideram a escuridão e a amar- 1 mais d1ff1c1l do que a_ntes da 
gura da hora presente. Deus con- \ guerra. Actualmente, m~1s_ do que 
sidera O momento actual em suas . nunca nós c:·uzamos dia~iamente 
relações com O futuro em um I sobre o cammho da vida com 
plano- geral do Univers~ onde a I aquelles que negam o verdadeiro : 
escuridão deve ser dissipa:da \ Deus, querendo tornar suspeita \ 
diante da Luz, e onde os succes- a Igre~a iCathollca, e a t:atam co
sos momentaneos do mal devem mo imm ga do povo e ao Estado. 
se esphacelar de.ante do trium-
pho definitivo do Bem. SOBRE A PROTECÇÃO DA VIR-

GEM E DE S. MIGÚEL 

duvidar da obra de Chrl.sto quan
do Elle ·, foi condemnado á mor

Nos dias graves para a Allema
nha após o romper da guerra, l 

Homens de pouca fé poderiam 

~W'IIMNV.IYW .... N..-.fYW._..N._..MN._..IY_..Mrl'W.....,fY_...YI~· te e quandQ fQi pree;adQ na Cruz, dissemos aos nossos 1solcladQs ~ .'. -----....--

e,$f;reitamente unido ao nosso po
vo e a nossa patria, para saudar 
este conflicto com acclamações 
alegres. De outro lado somos pro
fundamente catholicos e muito 
energicos para _nos deixar intei• 
1·amente aniquillados pelo jugo 
que a guerra nos impõe. 

1 

Possa esta tormenta desappare• 
cer de nossa região •. 

AOS SOLDADOS ALLEMAES 

S. Exc!a. continua: 
"Os soldados constituem umâ 

poderosa muralha que no actu.al 
momento protegem nosso povo 6 

nossa patria. Para salvar a. na• 
ção, eHes põem em risco os seus 
mais preciosos bens: sua sau'd~ 
seu sangue e sua vida. 

S. Excia. exhorta os soldados li 
cultivar as virtudes que lhes são 
particulares: a camaradagem, a 
honra e o fiel cumprimento do 
dever. . 

"Não murmureis pois quando , 
vos solicitem um serviço ou vos 
dêem uma ordem." 

A insubordinação é sempre uni 
inimigo mais perigoso que os in
glezes ou francezes. o soldado 
que está no "front" deve ter sem
pre em mente os seus deveres es
pirituaes e temporaes. A guerra 
homicida não é uma prova de 
fragilidade humana? O soldado 
que está constantemP.nte diante 
da morte, deve cambem ter sem
pre presente a imagem de Deus, 
a qual lhes incute força e cor.a
gem. 

Lembra S. Excia. que a guer
ra traz tambem outros graves 
problemas. Que não se deve dei• 
xd.r de ensinar a verdade de Deus 
aos jovens, sobre o pretexto de 
que elles devem ser preparados 
para a guerra. A preparação mi
litar não exe!lue a. idéia de Re
ligião, mas é a que mais exigo. 
um conhecimento de Deus. 

CONFIANÇA EM DEUS 

S. Excia. Mons. Klein, Arcebis
po de Paderborn, concita os ca
tholicos a terem confiança em 
Deus. A defesa da patria exige 
grandes sacrificios, mas aquelle 
que tem os seus olhos voltados 
para a cadeira de Pedro, saberão 
fazel-os. 

Só com grande confiança em 
Deus, poderemos cumprir fielmen
te o nosso dever em tão grave 
hora. 

PELA AJUDA MUTUA DOS CA• 
THOLICOS EM TEMP~ 

DE GUERRA 

No 12.o Domingo do Advento 
foi lida em todas as Igrejas d.li, 
Allemanha, uma Carta Pastora(!, 
Nessa carta, os Bispos ordenavam, 
e.os fieis que continuassem ai; 
"Obra de ajuda mutua dos cá•. 
tholicos ", em tempo de guerra": 
Foi encan-egado dessa Obra, al, 
Liga Allemã "Caritas". Essa Obrai 
já funcciona com regularidade.' 
Auxilia os seus compatriotas por 
todos os meios possiveis, dando
lhes assistencia material e espi• 
ritual. Ella se preoccupa multo 
com a parte religiosa, procuran
do dar todo o conforto espiri
tual aos soldados do '' front" e a 
.aquelles que se encontram nos 
hospitaes. 
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Não será superfluo · accrescen-

1 

tar que toda a Imprensa fascista 
secundqu a Agencia stefani na 
attitUde por esta assumida. Nes-
1i'.i sentido, quasi todos os jorna<:is 

-,fascistas publicaram vistosas 
"manchettes" em que exter
navam seu ruidoso contentamen
to pêla a.ggressão allemã ás duas 
monarchias septen.trionaes, e 
prognosticavam oom jubilo a pro
xima. victoria do UIº Reich. Do 
m 0 Reieh e, evidentemente, im
plicitamente, innegavelmente, in
dubitavelmente, da IIP Interna
clorutl, se bem que a este não se 
referissem os orgãos fascistas. 
~mpora mutanturf 

!Ili 
(Continua na seg.unda ·pagina) 

orrecto-r: 
PLl·Nl-0 CORRi!:.A DE OLIVEIRA 1 SÃO PAULO, 14 DE ABRIL D-E 

O porto ·de Bergen, de cujo ca es publicamos uma photograp hia, tem singular importancia 
estrategica, e foi escolhrdo pelos nazistas como um dos pri melros pontos de desembarque 
·na sua i-nvesti-da contra a inerme e pacifica Noruega. O nazismo é uma consequeneia dou
trinaria d·o protestantismo. E:lle contem· de modo patente e em pleno desenvolvi-me-nto to
dos os err-os pestile-noi-aes da heresia protestante. Si em ai guma cousa el1e diverge delta 
é po-r t-er repudiado alguns resqu-iclo-s de verdade que eHa a-inda co:nservava. A paganiza
ção da Dinamarca e da Noruega sign-ificará, pois, exclusivamente, um maior afastamento 

daquelles paizes em relação á Santa Igreja C a t h o I i e a 

==============::::;:::;:;;:;:::;:;:========================----= , ' '~r'' 

o Pala.c'io 
' Í' ' 

Real da Dinamarca 

O protestantJsmõ, ao Invadir a Dln~marca, destruiu tão completamente a hlerarohla oatho lloa naquelle palz, que passou 
elle a constituir te-rrltorlo de mlssao, administrado por Vl.ga-r_l1>s Apostollcoe. Não obstante, nos ultlmo-s annos, 0 pro· 
gresS<> da conquista cathollca era tio acentuado na terra de Hamleto, que Já havia sido Copenhague elevada a sêde de 
bispado. T;ãQ promissores fructos de vida acham-se agora perlgosame-nte comprometidos sob o domlnlo do paganismo 
'1it_le~$'ta. Q nosso cllohê reproduz o hlstorlcc castelo real, edificado pelo rol Chrlstlano IV, em prlnclplos do seculo 

~ ~to da oldade de wut,erod, .Aotualmente eatt ttanafomiado o m Museu hhltorlco 

19407 Directo-r-Ge-rente: l lh .. ffl. !Jfü.: 
VI FRANO-lsco MONTElRO MACHADO rua &mu 

E' tão evidente a conveniencia 
-desse princípio de 1>rudencie. ap
. plicado pelo grande Pontífice, 
que a própria habHitade huma-· 

· na a soube ver e utll=izar a seu· 
modo. Todos QS g):andés impe
rios tiveram suàs tropas escolhi
das, que eram, dentro do vasto 
cenjW1eto das for~ções milita
res, ao mesmo tempo o cm'ne e. 
a espinha dorsal do exercito, mi
licia disciplinada e audaciosa, 
cuja coragem· de-veria estim.J.tla.r 
e assombrar os mais valentes 
dentre os militar-es briosos e dig
nos de que se compunham os ou-

! tNs · regimentos. E' esta a tradi
' ção de todos os exer.citos dos 
grandes gene:r.aes conquistadores 

As associações furuiâmétttl\es' 
da Acção Catholica não se devem 
considerar come entkl.ades per
feitas em si mesmas e coH:igacul3 
apenas para um fim oommum. 
mas secções de um mesmo todo. 

Assim, os Assi&tent.es Eccle-, 
sias&ieos das varias secções ou 
.sub-secções são deleg~s e pes
.·soas de confiança dó Assist:ente 
· Geral da A. e. Tombem são 
delegados e pessoas de OOl'lfian
ça do Assistente Geral, e dos de-· 
ma:is membros da Junta Archi
drocesana, os !leigos que oocmpam 
cargos de d1r-ecção ij,tt A:_ e, · · · 

III 

Uma vez que deve .. êonsUtul1' · 
ao -mesmo tempo o estil'ritilo e o 
m<ldelo de todas as associações 
reli~iosas e dos fieis, a; Acção 
Catholiea só ad~à como seus 
membros elementos.:pei;fé;ítameme 
::anseios d-a ai.ta dignidade e dos 
Md-uos enca.rgos dahi. decorré'n..: 
tes, sendo eliminados, sem tergi.~, 
versação, aquelles que não se 

. manttveram á alt.ura de. mi~~~ 
-tão eleva.da. 

IV 

de terras e fRUdadores de Impe- As assod~s re-ligloiãs, e d6: 
rios. Se dest'ar.te procediam os mocjo especial àqu~ oujo ob .. : 
grandes gueri:eiros e conquista- · jectivo consiste n,,i. .sa,ntificaoã0: 
dores, poi,que não ha de ser as- de seus membros, são vel'dacicl-. 
sim com o exercito pacifico e in- ros semina.-nos da Acçiio Caiho• 
vencivel . de Chrlsto-Rei, que de
ve conquistar todos os povos? 
Bastam considerações, par-a es
clarecer de modo exacto as re-

llea, á qtl8il prestam. pre<l!M'.s.;im:> 
auxilio, afe..rv0,.u1u0 na v-itla es
plr-itual, ou a,;iestrando no ap,,s.. 
tola-do os res,iwti:vns associados, 

lações entre ª Acção Catholica de maneira que tornem os mais 
·e a Igreja Docente, que é o Es-
tado Maior de Jesus Christo: se edlfican~s dentre elles aptos pa
em alguma coisa a situação da ra, depois de preparados pera Ac
A. e. para com a Hierarchia é ção Catholica. nella i1_1gre.ssarem. 

-especia.4,. é porque ésta tem o di- f 
reito de e1113Crar · della uma dlscl- V · 
plína mais prompta e mais amo~ 
rosa. do que de qualquer outra 
associação religiosa. 

Por outro lado, em relação ás 
associações e obras catholicas, 
sua posição está implicitamente 
definida: estimulo, ex-emplo, ba
lisa· para a acção commum. E as 
associações devem, por sua vez, 
á Acção Catholice., cooperação 
fraternal e disciplinada. 

No intuito de dar a estes con
ceitos appJicação viva e comple
ta, cumpre que sejam observ&d.as 
na Archidiocese os segwntmi 
principios: 

l 

Só merece encomlos o membro 
da Acção Catholica que, sem ·pre
juizo de suas obrigações para 
com esta, e com approvação d~ 
autoridade competente no res
pectivo sector, se dedica á direc
ção de uma associação religiosa. 

Por outro lado, não demonstra 
bom espirito o membro de uma 
associação religiosa que, sob pre-
texto de apostolado na Acção 
Catholica, abandonar o soda1icio 
a que nertence. 

Vl 

A-s associaçoes religiosas, por-
Fiel ao espirito, que a distln . que auxiliares da Acção cathol!- · 

gue, a Acção Catholica. prima ca, devem honrar-se em fome
pela reverencia e docilidade pa- cer-lhe o ma-ior numero possível 
ra com a Auooridade Eoclesias- de membr.os, . renunciando, de 
tica, Portanto, dentro dos seus bom grado, á coNaboração da
.respectivos sectores, os Assisten- quelles, cujo apostolado os pode
tes Ecclesl.asU.oos são, além de res competentes da Acção Catho
censoi-es doutrinarios, a propria lica julg-arem dever absorver in• 
lei viva, em tudo quanto diz res- teiramente. 
peito ás actividades da Acção Ca-
tholiea. Devem os membros todo, (Conclue 1,a S." pag.) 

A Posse da Junta Archidiocesana da 
Acção Catholica 

A solemnidade d.a posse da 
,Tunta Archidiocesana da. A. e., 
recentemente nomeada, rooli
zal'-Se-á assim que S. Excia. 
R-evma. o Sr. Arcebispo Metro. 
politano, ora em Araxá., re
torne a São Paulo. A certmo
nta da fn?e.Stidum <lo ma.xfmo 
orglto de direc!)!\o do laloato 
catholfco da Archidfocese sera. 
levada. e. effe!to no salão no.;. 

·ore da Olll'a Metropolita.na. 

sob a presidencia d-e S. Excia. 
Revma. 

A este acontecimento, que é 
o mais importante dos que 
occorrem entre os fieis, deve
rão oomparec-er as Federações 
existentes na Archidiocese, as 
Congregações Marianas, Pias 
Uniões, Apostolado da Ora
ção, Damas de Caridade, e de
mafs associações religiosas 
nas pessoas de s,eus dlrecto
rea e dem~ m.~tlr-oa. 
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-. 
·o t:EG'IONARiO tem o má· 

ximo prazer em receber visitas,· 
ás installações de Elua r.edacção 
~ officina, mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas: 

,2as., 3a.s e 4as. feiras, .. ppr ~xi-
fgencias do serviço. · · 

Não publicamos· collaboração 
de pessôas extranhas ao n.oss.o 
quadro de redactores. 

CDMMENIANDD ••• 

A PROPAGANDA ESPIRITA 

,1 
Os telegramrnas proêedetites do ton·, a quem significou qlle a Alle-

Vaticano na quinta-feira p. p., 'ih• manha desejava assenhorear-se da 
formam que o "Osservatore Rgma• Noruega para fins bellícos, pelo que 
Ho", ol'gãô offiêlbso d!l,S~n.~: IMi}ll~~ b sr. Hi~ler lhdÍéàvâ um cidadão liO• 
fjerou êm termos e,net~Je'êé}ij: 111~!\s~~:' . l'üegtiei1>õ'·iw. QulsH11g, chefe do paf'
da Dinamarca e'.· 'Cla:>Noru~a. .fu,,.: ·J.,,tjgp · ra.;hrta norueguez, para tomar 
blicou atióellé' Jo~fial''üm"ffi1Poi'tãfit!J··•,,· 1iortt~ dô: t,odel', Quanto ao sobsrano, 
edltorlal em que ·.atu1lyzou a' lloeida: . devc:,r;ia, :conservar-se tranquillamente 
de dos tftótlvos invocados pelo 111° em palacio, emquanto as trô.pàs ih· 
Relch r,ara Invadir as fHitlHlêlàs neu• Vaéõras dCêUf)asseft1 o pai%. Patrlo• 
tras septentrionaes, e, depois de me• ticamente, o Rei Haakon se oppoz a 
tlcUlosa ànalyse dó!! àrgi.lmêfitds mo• estas injuncç6es, e manifestou seu 
raes e Jurídicos l!llegados pelas aU· propostt:o de i-ésistir, QUantló a ln-
torldades nazlsh,s, o "ôsservatbre". vaéão começou, retrroiJ,sê élle com 
concluiu qüalificando o assalto ás suàs tropas, para dar iflk:io á epo-
duas peq.uenas monarchias balticas pela da resistencia noruegueza ao 
como utn acto de 1J1,1ra rapinagem invãsor pagão. E o st-. QulsHng re-
lnternacional. cebe1;1 do go.v.ef'no a:llemão a incúm· 

A este propósito; conVel'll accen- bencia · de feitorear a Noruega du-
tuar uma partlCUlàridãde friMhte, A rante eete tempo, dlri!Jindo, sob a 
Santa Sé, $empre inf.lexivel -qu-ãndo \ tutetla das autoridades âllemãs, sua 
se trata de (fuest6es doutl"it!lirias, é : pobre Patl'la, lnvadidtf' e transforma• 
de uma grande parcltnonla dé atti• 
tudes no que diz respeito á aprecia-
ção de q.uestàes de fàéto, principal· 
mente quando ellas tem ütti CMaC· 
ter iccentuadattiél1te politico. l!stâ 
perfeitamente dentro tit>s ttabltõt- .do 
VatiéaHo censul'àr com a maior ve
hemencia, e sob b risej) das maie 
graves inconv.enle.ntes tetnf)Ol'aes; 
qualquer lel, dõUtrlna, óU óOl'rente 
f:)Olitica que Sé levante eõtUr.à al{lll• 
ma verdade defirtidà pelá lgréjã em 
materia de Fé e de Cbstumes, Mas 
as lntervênç.ões dà Igreja em ques• 
tões de ordem exclúsivart'téllte relá
ciotill..das com a Fé, são extrema
mente parcimonlosas e raras. tle dl• 
reito, pertence â Santà Sé à fu11cçiio 
í:le supremo arbitro tJ1térnàciot1al en• 
tre os pov.os da Obrtstandade, ln• 
felizmente, porém, esta noblllslma 
tarefa foi negada pelos povos pro
testantes, pelos paU:es laicos e pelo 
Relch neo-~gão, de tál modo que se 
juJgou preferivel có.ncentl'al-ás nas 

Plinio elllltA· ti] OlllEIBA · 
. -· 
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losley& Cu. 
da pela culpa do sr. Hitler em cam· 
po de batatha da Europa. 

Quem ê este' triste sr. Qulsflng? 

Nota-se actuallnente, uma gren- mãos da Liga das Nações. Os re· 
re recrudescencia da pi.•opagan~ sultados ahi estão... A Liga cahiu 

No scei'lil'rio lfitêt'llãelonal, uma fiUu-
1'11. apãgada. Pelos telegrammas che
gamos a sàber apenas que, chef.e do 
nazismo norueguez, chegou a occu
par uma pasta em um dos recentes 
gabinetes de sua terra. E é só. Ago 
l'â; apparece etle como o homem de 
confiança do inVàsor, disposto a se 
servtr de seu titulo de norueguez pa
ra dellfarçar com véus afiãs trans
parentes a situagâo miseravel em 
que ficarão as regiões norueguezas 
occupadas por nazistas. 

ga espirita. Priacipalmente os no màis profundo grãu de d8$cr.edito 
bairros pobres são victimas da a que pode 'Íle r precipitada uma h'ls· 
poplulação de centro espirltas, de tituição humana, Hoje em dia, só se 
todos os naipes, de todas as ca- pr(toccupam com eílas os humoristas, 
tegorias e de tod,as as denomina- empenl1adbs cm descobrir algo de 
ções. Mas tambem os bairros ri- comico na immensa tragédia n'llln· 

.cos não são alheios á infestação dial a que assistimos. Emquanto is-
da praga. Naturarrmente, neste to, a Igreja, sem renúAClar a quâl-
·ultimo caso, os centro.s são mais quer de suas prerogativas, se reti· 
discretos, não fazem propaganda rou prudentemehte <to campo das de· 
aberta, não têm os nomes esta- penclencias internaclonaes, nas quaes 
pafurbios,. que impressionam O só intervem quando Solioltada pelos 
vulgo, e são mais "raffinés" pa- paizes litigantes, ou q.uando uma su· 
r.a não afuge'.ltar os granfinos prema violação dos princlplos essen-
que os frequentwm. ciaes que devem dirigir o convlvlo 

Por outro lado, ha um gran-
dé numero de revistinhas fluc- dos povos, arranca ao coração do 

Pae commun, da Christandade um '.tu.ando por ahi, que procuram, 
por todos os meios, infiltrar na brado de horror e de COhdemnação. 
população os erros mediunicos. Assim, pois, é multo excepélorlal à 

Que idéâ fazet--se deste homem? 
Na t,àlerla das figuras famosas ( ! ) 
não faltat'f.am vu1tos analogos ao 
delle. A Quansma e a Semana Santa 
não estão ainda muito distantes. 
Neste tempo, tivemos mals uma vez 
occasUlo de meditar sobre uns famo-
S(iá tr:lri_ta d.lnheJ.ros... · 

Por fim, será inaugurada em bre- attltude que o Vaticano assumiu. Não espanta que e11tre os norue• 
ve uma estação de radio, que Sem entrar na apreciação do problé· gúezes se tenha encontrado uma fi-
deverá difundir, ainda mais, o ma da liceidade da Invasão állemã gura tal, Ém todos os povos, se eri-
espiritismo. na Dinamarca ou Má Not-uega, o contram, de quando em vez, trahi-

Estamos, portanto, deante de "Osservatore" teria podido cingir-se dores, e tambem nõs tivemos nosso 
um grande movimento organizado a lamentar o álastl'amento do nàzls· Calabar, que certos historiadores 
que tende a alastrar as diaboli- mo na Europa septentrional. Préfe- procuram hoje innocentar, com um 
cas doutrinas de Kardec. Orá, riu, entretanto, o orgão do Vàtlcano afinco e um ardor dignos de melhor 

é o caeo 'do sr, Oswald:Mostay, chefe 
nazista da lngtater.l!a, que se mani• 
testou 'francamente cpntr;a-rio á guer• 
rá1 e que, em pleno eónfH.cto, teve 
a a:lldêófa · de déseÍicâdeat' urtlà oam• 
pantia .. Pl'O·paz im~iata_, o que, em 
qualquer paíz, sõ pode ser oormide• 
t-àlitê como crime de atta trahição. 
Na Ftuma.nià, tamhem o partido na· 
:í:lstà local era germanophilo, e o 
R.ei Carol, ,1ara o conte.r nos devidos 
limites e evitar uma poHtica que 
t&!'la como termo final a armexação 
da Rumania ao Reich, foi obrigado 
a recorrer ás mais drasticas medi· 
das. O mesmo se dá nos Estados 
Unidos, onde o sr. Fritz Kuhn (cujo 
nome é, aliás, typicamente judeu), 
é ardoroso partidal'io da AHemanha. 
E os exemplos s,e poderiam m11lti
piicar indefin:idamente mostrando co
mo as afiti.dades ideoiogicas entre 
as corren~ totalHa·Nas do mundo 
inteiro,. longe de ficarem no campo 
de uma syntpath!a pl~to11ica, consti
tuem, ao menos virtua·lmente, uma 
verdad.eira "iilte.rn!lcional" tão coor
denada e tão consistente quanto a· 
ramo.sa IJ~,~ .1~!-ef!!;;:1$?,!~t1,~-~'~. O_(?,l9_h~

:v:ista., 

Esnílllcem:os:: uin pouêô ·este facto, 
~llr.la per1e1tamente exp11cav.e1 que 
os par,tidos de uma mesma ldeo.logia 
sympà:tltlzassem entre si. Essa sym• 
pathia, éntretán.to, nunca chega, ao 
menos em nossos dias, a uma coor• 
de11ação tão estricta quanto a da 111ª 
1ttter.nac1ona1. Assim, por exemplo; 
seria expHcavel que um monaohista 
ln!jlez lamén.tasse a procla.mação da 
republlca na ltaHa, ou vice-versa,! 
Tambem seria explicavel que um re
publicano hespanhol se jubilasse com 
a' eventual proclamação da republica 
na Greeia. Más essas attitudes de 
sympathla, desde 1830 para cá, não 
actuam mais no campo internacional. 
A grande guerra foi disto um exem
plo. Os lm·perlos Centraes. luctaram 
contra a republica franceza ao lado 
da qual estavam o lmeprio Russo, 
o lmperio Britann-ico, o Reino da 
ltatia, e a Republica Norte-Ameri
càna. 

No caso do communismo, a coisa 
é outra. Os partidos communistas do 
mundo inteiro sacrificam seu ideal 
nacional á execução do plano da re
volução rrlundial. A prova disto .é a 
vergonhosa attitude dos deputados 
communlstas que o parlamento fran
cez excluiu. Tambem ahi, o caso é 
explicavel. Ha uma Ili.ª Internacio
nal que coordena a actividade de to• 
dos os partidos communistas. E, por 
outro lado, o sacrifício. dos interesses 
nacionaes pouco ,ou nada significa 
para um commul'\ista que faz profis
são de fé, de regeitar a idéa de Pa
tria. A proprla estructura do partido 
communista, bem como sua ideolo
gia, explicam fartamente este esta
do de coisas. um movimento de tal enverga- proceder diversamente, E consagrou causa. 

dura deve ser, forçosamente, mui- á questão da illiceldade do ultlmo o que, entretanto, causa verdade!- Mas tudo Isto é muito J:nenos. ex-
to dispendioso. E' verdade que a golpe de força totalitario todo um ra surpreza é que O sr. Hitler tem plicavel quando se tratâ ''dó' nazismo. 
actividade dos centros espirltas artigo, sereno se bem que Sf;Vero, em sempre, espa.f11ados por este mundo, Effectivàménte, este apresentava,: ao 
costuma ser muito rendo.sa, não que profllgou a attitude da Allema- uns individuos do genero do sr. menos para uso exterrio, dois aspe· 
sendo poucos os incautos, que lá nha, e apontou o governo nazista co- Qulsling, nttzlstés ardorosos, que ctos salientes: o anti-&mmunismo c 
malbaratam os seus bens. Não mo obJecto univei'sal de censura e chega~ a preferir a submersão dos o nacionalismo. Ora o; se.ntlmentos 
é raro encontrar-se, na secção reprovácão, por parte -de todos os màis importantes e até vitaes lnte- anti-communlstas dos;· ·naa.istas do 
policial dos jornaes, a relação das povos. résses de sua Patria, a um insucces- mundo inteiro deverlahi ter fica.do 
extorsões e explorações.<ie que são Parece que um cathollco não pré• so µolftico do 1110 Reich. profundamente chocados com o pac-
victimas, em gera;l, pobres pes- cisaria tanto, para comprehender Seiàs-lnquart foi, disto, um exem• to teuto-russo. E, por outrQ lacío, o 
soas de povo, que se deixaram q.ue a Allemanha agiu mal, e muito pio. Austriaco, serviu entretanto de nacionalismo deveria levar os tota-
. arrastar pela sugestão dos me- mal. A este respeito, entre catholi· "marlonette" n.as mãos do sr. Hitler, 111:arlstas d~ outros paizes a não sa· 
diuns. Entretanto, ao que parece, cos dignos de tal nome, não pode ha· para dàr uma apparencla menos cho- crificar, de nenhum modo, sob ne-
tudo isto seria suficiente para 1 • • V h t · h ·t ver terg versaçao. O orgao do lltl· c:inte á i.nvasão de Vlenna pelas tro- n um pretex o, e em nen uma s1 ua-
cobrh' os pesados onus de uma cano tocou a questão no seu ama· pas pardas. Entretanto, o caso do ção, os interesses patrios. A proprla 
campanha tão generalizada. go: as actividades marítimas da Grã sr. Selss-lnquart ê ainda relativa- ideologia nazista se oppõe a essa 

Será interessante assignalar Bretanha e França não justificavam mente explicavel. Depols do esface- docilidade do grande consorcio ln-
que sem.elbante efersveceneia es- a attitude que o 111° Reich assumiu. lamento da Austrla, muitos austrla- ternacional Qulsling, Mosley, Degrel-
pirita ocorre exactamente nas Foi esta a th. ese dó "Osservatore Ro· 1 .. t f t ld d le, Seiss-1 nquart &. Co. Por outro la· ·ves=•·as do gr,ande recenseamen- c.os ame .. a men e esquec os as 
to .,~cional do cori-ente anno. mano''. tradições e da gloria de seu paiz, do na apparencia externa dos factos, 
.como se sabe, num 1,ecenseamen- · pensàram em se submetter ao nada explica tanta solidariedade. O 
to inoo=-se não só O numero ~ Jugo prussalano. Esta conside- communismo julgou não poder coor· 
dos habihtntes de um paiz, mas ração, se não pode perssuardlr denar efficazmente todos os partidos 
tambem do sexo, idade, estado Se se deve condemtlar vivamente os perspicazes, serve ao menos de de extrema esquerda do mundo In-
civil, profissão e religião dos a attitude da Allemanha, que dizer· comodo pretexto para illudlr os inge- telro, sem uma "Internacional" que 
mesmos. Ora, uma das teclas se dos norueg.uezes que, pactuando nuos. Menos explicável é o caso do se dirigisse. Entretanto, ninguem 
mais batidas na campanha espi- com o Invasor, ousaram constituir sr. Leon Degrelle, cujo "rexlsmo", lgn'ora a. disciplina ferrea para não 

OONTI• 

ZWAÇAO 

DA 1.:i. 

Teriamos o direito dé espera~: 
que a Hespanha, i·eoentemento 
libertada das garras do commt!• 
nismo, protestasse energicamente 
contra essa nova expansão do. 
eixo totalitario Bel'lim-Moscou no. 
Baltico e Mar do Norte. Esti1. : 

l
··~ttitude seria imposta pela mais 
elemefltar . coherencia. com os 
princip.ios que constituiram a 
medu'l:la da revolu,ção nacione,~ 
lista, 

Não nos consta que tenha si• 
do esta a attitude da in).pr<lf.IBU. 
hespanhola toda ella officiosa. 

A possível invasão do territo
rio holl;mdez gera. em nós· uma; 
séria preoccupação. Ao norte dQ 
Brasil, está a Guyana Hollande~; 
za. Se a invasão da Hollandàj 
determinasse a annexação der;,..; 
SiJ. colonia ao Reich all.emão, qu~: 
não percebe os evidentes per!•< 
gos que dahi decorreriam? · 

Felizmente, porém, a integrida·-· 
de territor·la1 da America está• 
garantida por numerosos pactos 
inti!rnacionaes, e temos o direito 
de esperar que não se venha .pro
curar neste continente um "es
paço vital" que é vital pam o 
conquistador, e mortal, muito 

1 frequentemente, para seus vizi-

j 
nhos, 

O sr. Ivo de Aquino, Secreta
i rio da Educação de Santa ca
i tharina, fez ao "Correio do Po4 
· vo" certa& declarações segundo 
' as quaes a campanha pro na
i cional!zação daquelle lilstado tem 
, encontrado oblccs em certas ag
! gremiaçõcs religiosas em que sa 
J tem disfarçado os extrangeiros 
· para escapa.r á acção da policia. 

B.asta conhecer, ainda que por 
alto, o LEGIONARIO, para per
ceber que elle só pode conslde-

1 rar com sympat.hia qualquer 
1 campanha tendente a naciohali
: sa.r aquelle Estado. Entretanto. 
1 cumpre accentuar ser impossiveil 
1 
que as "associações religiosas" 3, 

I· que allude aquella a.utoridade se
: jam associações catholicas. Nfo 
: ha asseclação catholica authen-
1 tica, que funccione sem appro• 
i vação ecclesiastica. Por oub-o Ia-• 
'do, a approvação nunca seria da
i da pelos Bispos e associações ou0 
1 não tivessem todas as garantias 
! de seriedade de propositos, e de 
: honestidade. E caso a•lguem con
. seguisse burlar a vigilancia eccle-
siastica, uma simples denuncia 
devidamente justificada e c'om
provada das autoridades civis le .• 
varia ce:·tamente as autoridade~ 
eccleslastic.as a eliminar o abuso. 

Nada, pois, pode autorisar a 
sUpposição que se trate de asso-

! 
ciações catholicas, mas apertas 
de entidades protestantes ou 
sclsmaticas. E nada ha que pos

' sa, explicar ao menos remota
! mente qualquer violação aos di-
reitos da Santa Igreja . 

Queremos dar este sentido ás 
c1eclarações do s1'. Ivo de Aquino, 
a respeito das qu.aes os telegram
mas só nos forneceram uma no
ticia muitissimo ·succinta .. 

Congregação Ma .. 
riana da Annun .. 

ciação 

SECÇÃO ESPORTIVA 
um governo nazista em sua. proprla t.,.o m·agistra'-ente torpedeado pelo dizer dlabolica, que existe no selo rtta de que estamos tratando, é .. · '"' Realizou-se, no dia 6 p, !)., 

a seguinte: cada espirita é con- patrla 7 Cardeal Van Roey, "flirtava" a olhos dos partidos communistas. Como um encontro ,entre as riossas 
citado a declarar, no recensea- Um communlcado telegraphlco pro• vistos com a Allemanha, dando lo- conseguiu o totalitarismo pseudo· j turmas de Ping-Pong, e as da 

Cedente das au ..... rldades norueguezas gar dlreota ou lndireotamente ã for- direitista tanta solidariedade entre mentó, que a sua religião é a es• w ' ' Congregação Mariana da Bella 
pirita. Assim, um dos objectivos nos narra o facto, como se passou. O· mação de uma verdadeira corrente todos os partidos existentes pelo i Vista. As partidas, que estive-

M!nlstro da Allemanha em Oslo pro• germanophila subterranea, na politl- mundo, de mesmo feitio? O que ha-
será apresentar os espiritas á Na- .., b I M . t ti . d verã por detraz de tudo Isto" 

1 
ram bastante animadas, tive-

ção como uma seita desenvolvida curou, na semana finda, o nel Haa• ca e ga. a,s symp oma co a,n a • ; raro como vencedores os con-

desse movimento de propaganda ~~~========================================~=============~'d.,, greg,ados de Santa Cecilia. os 
e pujante. Mas o outro objectivo. j ' • resultados foram os seguintes: 

mais ardorosamente desejado. se-! C A T H O L: I C O S 1.ª tur:ma: 200 ª 192; 2.ª 
rá mostrar oficia1mente como . · . . . , . . . turma: 150 a 133; dupla (Dal, 
quebrada a unanimidade catho- zell e Dauro): 80 a 62. 
lica brasileira. Está marcado par.a o proxl-

Portanto, o que ha de pe!or I e EXCLlJSIVAMENTE su·a··s Jo1·as e s-eus- Pre·s·e·n· t'es co·.·. -·i;;_-ec1°da mo die. 20• uma nova digputa na presente campanha espirita Offipr~ffi na ,UJ;.l de Ping-Pong, com a Congr"-
não é o proprio espiritismo, já · J O. _ A L H A. R I A gação do Lyoeu Coração de 
de si nefasto, mas o que se quer J •n--< 

3 fazer vir depois. Desta forma, o.' e A s A e A s T R o ·t::::i~s.que con
s 

......... de 
espiritismo seria apenas um meio,' · · . 'I'erá reinicio hoje 

O 
Cam-

meio adequado ao que se inten-· · · . · ·. ·. . peonato Interno de Ping-

ctona por ahi, mas que ainda de- OFFICINAS PROPRIAS : Pong. Durante a proxlma se-
veria ser supem

d
o. Os ca

th
olicos j' mana, serão effectuadas varias 

:,.v~r; ees~:r o~~~~~i:r::v~:~~~~ 1 RUA 15 D E NO VEM B R O N.º 2 6 {Esquina da Rua Auchieta) velejas, e todos os interossa-
dades eclesiasticas, para que, com · · dos poderão inteirar-se 'da es,· 
& grMa de Deus, tudo não passe _ Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "E L E C T R Á t, caiação dos jni50S na séd-e da. 
fie QW.!I. ameaça vã. 1 - 1 .:Co:llgrega~lbo. · · · 
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ções. Em casa, contas não pa- 1 • • .,, 
gas; a esposa que chora; em rimentados ou érianças, sabias ou viu seu proprlo juizo?... su;i, ,, 
vão; é mais f.orte a atracçã0 do anal!$abetos, todos teriamas um memoria? adio.? amor? O que \"ê · 
casino. só interesse: em estar perto des- sào os effeitos, nunc.a a cousa 
X. & Cia. têm, cm varias Esta- sa, attracçií.o lncomp,aravel, ja- em si. Para a alma ou Deus se
dos, o monopolio do cimento. O mais vista, jamais sonhada, ja- rcm percebidos no laboratorio, 
ultimo concorrente que restou, mais excedivel, qire é Deus; fi- deveriam bálxar á materialidade. 
vê seus freguezes desapparece- car em sua presença, custe o que Não é humilhante ter a cn
rem, porque X. & Cia. vende!!) 1 custar; gozar de sua vista, de teza de que Deu~ olha para nós, 
muito mais barato. E' obrig~_,fo : sua pal,a,vrn; náo o largar nem e que ,e~tá perto de nós, e, não 
a fechar a casa, depois do que por um momento" siquer. obstante isso, só por .não ver, 
os preços de X. & Cia. sobem Haveria merito nisso? Não, nem ouvir, nem toca1-o, preferir-
rnais do que nunca. pois agmamos por verdadcira lhe pessoas, coisas e sansações OPTil\-IA E CRITERIOSA 

-$-

ensinavam os fílhinhor; a rc;.Zt!" 

Y, accusado de fraudes, vé que necessidade da nossa natureza; deste mundo cphcmero? Tenios MEDIDA 
perderá o processo. Paga a Z, e, correriamos para elle como a bor- tão pouco juizo de nã-0 compre- r . -=========- pela manhã e á noite ~0111 e;-:, .. 

subito, as actas compromettedo- boleta se atira na luz; como o hendermos onde estão os nossos um Jul~ de responsabilidade 
ras vôam, deixando de existir. da; como a agua corre para bai- interesses, e de não sabeimos do seu cargo e cheio de zelo 

Para que citar outrns casos e xo; para o temporal arrasta o distingui!· entre valores passagei- i pelo fúturo de nossas gerações, 
possibilidades? O mal neste que se lhe opi;õe e não estiver ros e eternos, entre limitados e , ha bem pouco, noticiaram os 

Criancas , 

'· traord i nar10 cari ni,o e derJ l :r · 
çã.o. Velavam como anjos ela 
guarda a innocencia cic:.s c!·ian
ças. P,, mociinha cheia de> aio·,· 
res, o "Lundum", não andava 
nos lablos de innocentinho;,. 
Os meninos nào fumavam, nem 
pediam qerve-ja no· "bar" co-

mundo provém da situação: bastante segurl!I, infinitos? 1 jornaes, prohibiu a irradia~ão 
Deus que deu leis positivas em Não experimentaremos nunca r - 1 de programmas infantis sem a 
seu decalogo, parece estar lor.- - nesta vida - porque Deus se a situação, um dia, m~dará censura do Juiz de enores. 

no Radio 
ge, não vendo nem ouvindo, dei- esconde; faz como si estivesse radicalmente, transformando - se . Bravo! Bravíssimo! 
xando - apparentemente - cor- cego e mudo e surdo e impoten- na contraria: Veremos a Deus, o Radio entre nós já não e 
rer as coisa$. O mundo, porém, te e indifferentc. face a fa-ce, em t-oda a sua má-· só a caceteação insuportavel de alguns pro
está perto; nelle vivemos; é e!!e Não é nada disso. O crente o jests.d<t belle.za e riqueza, ': o grammas de "samba", de "xaropados" com 
que nos chama com mil attrac- sa.1.Jc e procura tirar as conse- mundo estará longe, ~access1vel, preteilções a humorismo caipira, e outras coi
ções e nos prende com laços que quencias, vivendo como si o vis- sem a menor attrncçao. sas aborrecidas como Fox de "Jazz Band" 
só uma vontade de ferro saberá se pertinho ele si. Esta situacião não será apenas Americano e "e~guelamento" choroso de can-
desligal'. O leviano tambem o sabe, mas, minha, mas tambem sua, meu • . 

Effectivamcnte, si viessemas a entontecidos p e 1 as attracções professor de Universidade, meu tores· de .terceira classe. Não e s6 isto agoi:_a, 
Deus, cm sua majestade, oinnipo- mund2.,~.::is de dinheiro, de glo- clinico e cirurgiiio, meu caro Passou a crear tambem escolas de educaçao 
tenci,a,, bondade e bclleza sem rias, do domir:.io S0brc outros, faz Ministro ou dama d.a alta socie-· de ".:irtistas" do samba e da musica sens ual 
Hmites sabcdo1ia infinita.. como si de nada soubesse, - co- d.ade, meu irmão catholico ou com letra apimentada "á bahiana". 
adeus, mundo, negocios. diverti- mo si Deus for,se um mito, e o atheu, meu confrade religioso ou- Escolas para q·uem? 
mentos, interesses! Catholicos ou mundo eterno. impio, meu crente ou descrente, Para crianças, e crianças innocentesl 
pagãos, judeus ou turcos, arianos O rego - que talvez muito I meu director do Banco ou men-
ou negros, r:cos ou pobres, ho-1 veja na rua e em casa, na ~cien- digo, alto Prelado ou criança de CRIANÇAS NO RADIO'! _ Meninos de 
mens ou muihercs, ve:hos expe-1 eia. nD.s bellas artes, na l!tera~ Primeira Communhão, meu Sai,- oito a dez annos desenibaraçadlnhos, espevita• 

· -·-· ·--·- .· · ! t,aa, na pol!tica, - argumenta .. to ou meu pccc.ador. dinhos, em requebros de mulata da Favela, 
"eu sou pelo positivo; r,o labo- Não haverá objecções. O que cantando com alma, com expressão O ... "Tabo· 
ratorio não se encontrou jamais oppôr á evidencia? á clareza do leiro da Bahiana! 
Yestigio de alma ou de Deus. sol? ao Criador omnipotente e' 
·,ucro ver para crer." juiz? Todos os problemas da v! Cantando letras apimentadas, sensuaes, 

grosseiras, coitadinhos, com todo desembaraço 
e a inconsciencia propria da idade. 

E isto entre applausos ,delirantes cta assis
tencia nos "Studios" e o basbaque dos "fans". 

Perfcitamente. Pegue s!multa- da, da sc!enc!a, da natureza te
neamcnte nos dois fios acima dos rão desapparecido; haverá uma 
nossos bcndes: apesar de não ver unica realldade: Deus, . . . e nós 
nada nellas, c.ahirá fulminado. em presença desse Deus. 
Aperte o respectivo botão, e a Deus t.erá necessidade de jus- As mamãezinhas e as titias, se derretem, 
sala brilhará em be:lla luz, em- tiftcar sua appar~nte indif-fe- se desmancham de goso quando Vêm na ga.ro
born ninguem tenha visto ou rença nesse mundo? os kium- tinha uma "vocação artística extraordinaria, 

. possa ver a elcctricidade. Aperte phos da impiedade? ·a admissão uma futu.ra . Cannen M·iranda r 
•
1
· outro botão, e º electricidade, · de peccados, desastres, guer:rn5 Q . .. 1 Q d . . 1 E t "" , .ue gracrn .. a. ue amor e C~é!nça. s a 

1 

faminto se lança sobre a comi- sangrentas? · menina é a coqueluche dos ouvin.tes do Radio", . sempre inv!sivevl, fornecerá for- Nada disso: Jarros de luz so-
ça, movimentará machinas pe- bren.attiral farão conhecer, de um "Que genio de menina.! Si ella cresoer as-

j sadas, fan\, correr carros, andar moment.o para outro, os popques sim. . . Que pt'od iglo ! r-r 
: navios, carregar toneladas. da Providencia, o estado de al- A's vezes .tambem su111em nas Emissoras 
1 "Ver para crer"? E' serio? Já (Conclue na 7.ª pag.) uns frang-uinhó's com voz: de "garnlzé" a es

RIGADEIQO LUIZ ANTONIO~AUTO t5r~AVA 
PAQQUE MUNICIPAL DE 
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'Bt\lQQO Dé 
·. . QE-SIDE-NC=IAS 

C ·~ li'!'u'V\OV: f CONSTQUCCÕES-Pa~riarcha 

_guelatem ••• 
"Por ti yo me rompo to®tt, 
E num desesper.o de imitarem a cnoradei

ra de Orlando Silva, oecmam na voz, do canto 
do garnizé ao mugido de bez61'ro desmamado ... 

Certas horas de rad-to são verdadeiros su-

l 
pliclos aos ouvidos educados, e uma vergonha 
para a nossa cultura. 

Pobres meninas! Pobres rapazinhos! Em 
que triste escola o Rad10 vae educando as gera-
ções futuras~ 

OUTRORA E HOJE - Outrôra as mães 

* p e. Ascanio 

50.ª COXSULTA 

PECCADO ORIGINAL 

CONS. - A pena supõe culpa. A cuiP:!. 
responsabilidade. Condemnar a uma pen.:i uma · 
pess;a que não foi responsavel é uma injus-' 
tiça. Deus é infinitamente perfeito, logo é ir,
finitamente justo e não pode praticar um>¾ 
injustiça. 

R a d ~ 10 Co n s u-1 tas 
Deus nã.o peder1a entâo, ter-nos castigado, 

pelo peccado, de nossos primeiros paes, porque 
não fomos responsaveis pelos actos de nossos 
primeiros paes. Logo a affirmação da lgrej;J 
Cathoiica, de que nascemos todos (excepto a 
Virgem Santissima) manchados pelo peccaclo 
originai é falsa e até offende a Deus pois attri
bue,Lhe uma injustiça - (Uníversitario -
São Paulo}, 

RJ~SP. - Antes dD responder propria e 
directamente, contemo,; um facto histol'ico. 
lím casal sem filhos. rico de bens de fortuna, 
como de bens moraes. resolverH adopt3r um:i 
rnerrina, que fosse herderra ., de sua bol~a e 
do seu coração. Foram annos venturn.sos1 os 
que seguiram a esta adopção. Por uma -excep
ção, rnuitissimo rara, pareciam os tres terem 
sido feitos um pe,ra o outro. A menina. cres
cendo entre os afagos dos dois e c-0rrespon
d.endo a esta estima d·e amor, era em verdad0 
o laço que ainda mais unia, entre si e a vi<la, 
aquelles dois corações. A-0 desenvolver-se do 
corpo, das qualidades physicas. intellectuacs 
e moraes da menina, architectaram para elfa 
os paes adoptivos, os mais bellos triumphos 
possiveis. Casar-se-ia hem, com um rapaz que 
fosse em realidade digno daquelle thesouro, 
uma mesma casa abrigaria os quatro, deivando 
porém o duplo casal em completa independen
cia, tendo assim os notinhos a mesma Hcurada e 
amorosa educação que tivera a mãe delles. 
Estes eram os planos simples, hlJ,rmoniosos, 
dos velhos. O coração da filha adoptiva veiu 
porém dar tudo por t-éirra. Prendera-se um 
bello dia, sem haver como e nem porque, com 
o entregador de carne do açougue. Não houve 
instanúias, rogos, nem ameaÇ{l,s dos velhos 
oue a fizessem desistir de um tal partido. 

_Q.u~1:ia p.or.qµ~ qu.er:ia. Jl da.lli. ~~:-l:l/a:,,a.Ji:e-

daria. E si o disse, pe10r o fez, pois 1.1ma ma
nhã. fugiu com o rapaz do açougue. 

Afora! de facto. Poderíamos taxar de in
jus.tos, digo injusto, estes dois v>elhos da 
nossa historia, porque não a aceitaram maio;; 
em casa, a. moça e muito menos os filhos 
clella? 

Ora oem, prezado Universitario, a nossa 
posição diante de . Deus, parece-se algo com a 
dos filhos da filha adoptiva doont-e dos velhos. 
Era um puro favor que os velhos faziam ;i, 
filha adoptiva dando-lhe o confol'to que lhe 
davam e projectando fazerem o mesmo aos 
filhos della. Pela desobediencia de um casa
mento á revelia deUes, poz-sc eUa, ipso fact,,, 
e comsigo aos proprios fihos, fora de qual
quer d.ireito ás attenções dos velhos. 

Deus tambem, creando o homem, não o 
fez sin;ples alma racional, mas o fez o Sf'U 

filho adoptivo. Adão e Eva, além dos dotes 
naturaes como aniniaes racionaes que eram, 
foram fovorecidos por Deus com privilegios 
alem de sua natureza: A Immortalidade, a 
impassibilidade e a vida, sobrenatural alimen
tada p-ela Graça Santificante. Nós, filhos de 
Adão e Eva, deveriamos tambem nós nascer 
com estes dons e previlegios. 

· Deu-se o peccado original de Adão, o 
peccado de d-esobediencia. Transformação su
bita do scenario, 

Adão e Eva, reus de desobediencia a Deu~ 
perdem todos os sobreditos dons e são · COii.
detnnados ao inferno, caso não s-e arrependa:r., 
nem façam nenitencia do proprio peccado 
mortal. 

Tendo elles perdido aquelles dons que so 
adquiriram mais tarde pela penit-encia, nio 
vejo onde esteja a injustiça, no facto de nós 
seus filhos nascermos sem estes dons. Eram 
favoves especiaes de Deus, os quaes assim 
como fo!'am dados, podem perfeitamente ser 
retomados. 

E' tão. gr:and~ antes, ~ bond~de a Ube.ra,li• 

ãade de Deus que Elle excogitou um meio 
de podermos entrar em posse de novo de-;scs 
dons e previlegios. Foi e. Incarnação, Paixão 
e Morte de Jesus Chl1sto, 2.ª Pessoa da S1m
tissima Trindaàe, Deus eni igualdade de natu
rezà com o Pae e com o Espirito Santo. Os 
Sacramentos, entre os· quaes o Baptismo, c;ão 
juste.m-ente canaes pa1,a onde os merecimentos 
infinitos de Jesns podem chegar ai.é nós, dan
do-nos possibilidades de read<Iuirirmos os doM 
perdidos. 

Mais uma palavra ainda. 
Si algum descendente de Adão, creança 

ou e.dulto, observador da lei natural, morr,ir 
sem baptismo sem culpa propria, não iri 
elle absolutament-e para o inferno, mas sim 
para o Limbo, isto é, ficará por toda a ete:-
nidade sem vida sobrene.tural, para o qual 
doutro' lado não tem direito algum, direito 
que só é dado pelo Baptismo. 

As penas do Inferno são reservadas, ao 
contrario do que muita gente não cathol,ica 
pensa, a.os descendentes de Adão que, ao pec
cádo original deste, acresc-entaram, já bapt!
zados ou não, outros peccados mortaes pro
prios. E aqui, quer parecer-me, ha certam011te 
responsabilidade, culpa .e pena, 

E' esta justamente. a doutrina Cat11olica, 
prezado Universitario,. e não outra. 

1 

CONS. - Peço a rrneza' de explicar o 
que quer dizer "ceder em proveito das almas 
do pur,gatorio a parte satisfactoria de todas 
as obras e todos os suffragios que nos são 
çoncedldos depois da morte." - (E. W. L. C. 

São Paulo). 

RESP. - Pelo enunciado da Consulta, 
Exma. Consulente, trata-se evidentemente do 
famoso Voto, ou melhor; Acto de Caridade em 
favor ~ almas 4o Purga.tQrio. 

mo os,~ !,vje, que pedem ci
garro ao-~\x.pae, se embriagam 

e se dão ao luxo de irem ao cinema acom,o;;. 
nhados. 

0' progresso! 
A mãezinha bonitinha, pintadinha, mimo

sinha, engraçadinha de hoje não ha de s9 
"atrapalhar" em casa educando filhos e en3I• 
nando "pelo signal" e "Padre Nosso e Ave 

Maria" ás criam;às! Só mesmo um p-acire atra
zadão como eu não com:prehende que a vida 
moderna exige a mãe fóra do lar! Já se feci 
o tempo da "mãe gallinha choca", dentro d~ 
casa o dia todor 

Outróra o peita cantou e a gente recitav:;. 
na Escola aquellés versinhos: 

"Quando eu era pequenino 
E mal sabia falar 
Minha mãe já me ensinava 
Ao Deus do céu adorarl" 

Hoje a coisa é differente, minha aeme. 
Hoje se deve recitar assim~ 

"Quando eu et'a pequenino · 
E mal sabia falar 
Minha mãe jã me ensinava 
O dia inteiro a sambar." 

E viva o progresso! Viva o Radio· a ma• 
ravilhosa invenção de Marconi que no Brasil 
1-cnge de educar o povo (ha excepções raf'aS);. 
enstna a educar o povo no sapateacto ameri
cano e no samba da Favela. 

E o que é mais doloroso, e revoftante -
deseduca a criança,. e prepara geraçõel! de 
sambadores futeis e inuteis, · ·· 

Homem de valor aqueHe Juiz Federal que 
em boa hora veio moralizar os programmas 
infantis do Radio! 

Arre! Custou mas appa.-eceu alguem q:ue 
se lembrasse de sa.ivar a tnfanoia do perigo 
de certos programmas infan.tisl 

BRANDÃO * Este Acto d€ Caridade consiste na offel'
ta expontan,ea feita pelo d-evoto á Divina Ma
gestade em favor das almas do Purgatorio, 
de todas as proprias obras satisfactorias du
rante a vida e d:e todos os suffragios que pÓs
sam ser applicados a elle depois <la morte. 

Alguns de:votos fazem esta offerta pol' 
meio de Maria Santissim.a. E fazem muto bem. 

Por esta offerta porém, não se cede sinão 
o fructo especial e pessoal de cada obra. 
Daq.ui se segue que esta úoação não imp-ede 
os &tcerdotes de terem h1tencões particula
res em suas Missas, com ou ·sem esportula. 
Tão pouco impede esta doação que os fieis 
rezem por si mesmos, por seus panmtes e 
cumpram como sempre as suas praticas or
dinarias de piedade e devoção. O que é nv:
teria deste Voto on Acto <l-e CaTirfa.àA 0 ,;6 
tudo quanto houver de satisfactorio em todas 
as nossas obras. Os fructos de merecimento 
e de impetração fico.m-nos sempre. O nrnre
cimento de feito não pode ser communicado 
a outrem. Os fruetos de Impetração parn nós 
ou para outros, são dHferentes e ifüiependen
tes de sati'sfação. 
· . Apezar de ser chamado Voto, este 
Acto de Caridade não ohriga absoluta111ent0 
sob peCCj'!,dO .. Não ha necessidade tarnbem de 
pronuncib.r nenhuma formula. Um acto da 
vontade e uma offerta feita de coração bas
tam para dar direito ás Indulgencias e aos 
Privilegios. · 

O poder satisfactorio das nossas obrai 
é uma consequencia do dogma da Communhão 
Jos Santos. Consiste -este poder em que n62, 
por nossas obras expiatorias, isto ,é, por pra
ticas -:rnmildes e labori.osas da penitencia, i:m• 
gamos uns p-elos outros e descontamos M· 
sim reciprocamente para com a Justiça Divi
na, a pena temporal da qual ainda Lhe ser;a,. 
mos devedores. 

As Consultas ao Revmo. Fe. José 
Lourenço da COSTA AGUIAR., S. J., 
deverão, àe ora avante, serem diri
gidas á redacção do LEGIONARIO, 
Caixa Postal, 2849 - SÃO PAULO. 
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Dmtl\'O 

Comprar tudo que sua apresentação exige 
e oferecer á sua família um conforto útil, 
mediante suaves prestações mensáis. Assim 
como V.S. se orgulha de seu nome, orgulhe-se 
de possuir um CARNET CREDIARIO. 

Nossas secções: Novidades • Camisaria • 
Perfumaria • Secção de Senhoras • . Crean
ças • Calçado • Alfaiataria e Crediário 

A CASA N.o l NA PRACA DO PATRIARCA 

DOM JOS~ CAS?AR D:E AF· 
FONSECA E SILVA, POR· 
MERC~ DE DEUS E DA 
SANTA Slt APOSTOLICA, 
ARCEBISPO MtTROPOLI
TANO DE SÃO PAULO, 

AOS QUE ESTA NOSSA PRO• 
VISÃO VIREM PAZ E Bl;N• 
ÇÃO · NO SENHOR. 

Archidiocesano 
~ ................................................................................ ,., ... 

b) -promovier a intima cola• 
boração das associações, obras 
e fooeraçiíes e superintend,er 
suas activida:d:es no que se 
refere á santificação de seus 
membros ,e á execução das fi. 
nalroa<les pecalie.res :a cada 

§ uni-co - Os demais mero;. 
bros da Directoria s6 compare
cerão habitualmente ás reu• 
niões da respectiva secção. 

.Art. 12. 0 - As reuniões or
dinarias da Confederação se. 
rão mensaes. As associações 

uma; ou obras confederadas no in• 
e) dirimir a,s questões que, terior da Archidiocese são obri•. 

e=vent.aalmente surjam entre gadas a se fazer representar. 
ella,g; ao m-enos nas sessões de Ja, 

Tendo produzido, até o pre- d) promov-er, por determi- neiro, Abril, Julho e Agosto, 
sente, ex~ellentes fructos a. co- nação da Junta Archidiocesa- por um ou mais membros das 
operação ;a.e todas as associa- na, os movimentos ou inicia- suas directorias, correndo· :as 
ções e obras pias da Arcllidio- tivas gemes, a serem executa- despesas de viagem por· conta; 
cese sob a direcção da Confe- das pelas entidadaes confede- . das respectivas assocfações. 
derafão Catholica, não podia- radas; As associações in-stituidas ~m 
mos, a-0 reorganizar o aposto- Art. 3;0 

- A approvação ec- suburbios distantes mais de 
lado dos leigos, deixar de diri- desiastica de uma associação, uma .hora do centro, poderãG. 
gir, pe,ra tão util instituição obra ou federação, ímpiice. em pedir identieo privilegio. 
nossa affectuosa e paternal so- sua automatica filiação á Con- Art. 13.º - Caso julgue pre. 
licitude de Pastor. federação Catholica. ferível, pode qualquer das -sec-

De facto, se pela excellencia Art. .4° - Alem dos poderes ções de. Confederação subdi• 
de seus fins e singular dedi- necessarios ao desempp·,,,''o das vidir suas reuniões ordinaria,s 
cação dos que e. têm dirigido funcções estabelecida::, pelo em reuniões especializadas, se, 

,e actualmente a dirigem, a Con art.' 2.0 , a Directoria de Con- gundo a natureza das associa,. 
federação Catholica é digna do federação Catholica terá ta fa. ções, a vizinhança das respec. 
maior apoio, é proprio do mu- culdade de: <tivas parochias ou qualqu-er 
nus de nosso cargo ,dotal-a de a) fazer junto ás associe.- outro criterio. Nunca, porém. 
todos os meios para a.ttingir ções, obras ou federações, den- deixará cada secção de rea,. 
de modo cada vez mais perfei- tro das normas do Direito Ca- lizar ao menos tres r.euniões 
to, seus exeellentes objectiv-os. nonico, .as indagações que jul- plene.rias por anno. · 

Para tal, nenhuma providen-· gar convenientes, com referen- Art. 14.0 - Os membros da 
eia mais opportuna e efficaz eia a qualquer aspecto de sua directoria da Confederação de
se Nos afigura, do que situar a situação ou acti:vidade externa verão assistir, com a posslviel 
Confederação Catholica na po· ou interna; · frequencia, ás reuruões das Fe 
sição insigne que lhe a.ttribui• b) arbitrar a contribuição derações, obra,s ou associaçõe1 LITURGIA 

Cerirnor,1as ªª Consagração 
ram os Estattutos da A. c., economica que lhe d-everão e das respectiva,s directortaSI 
approvados pelo Venerando prestar as· entidades eonfede- Em todas as reuniões da Coii 
Episcopado ·Brasileiro. · radas. fed,eração Catholica, lJ.em C01ll4 

A' Confederação Catholiee. Art. 5.0 -' A vonfederação <las Federações, obras ou, as. 

usos QUE ACOMPANHARAM A ELEVAÇÃO 
Em 1208, o bispo de Paris, grande sino no momento dii porém, fôra dado e tntroduzln

Guilherme, determinou que no elevação. Toca-se pois ao mes- do-se a elevação foi modifica. 
momento da elevação ou um mo tempo a campainha para o do o '.!lquilibrio do antigo Offi. 
pouco antes, se tocasse o sino interior e o sino para o exte- cio Eucha.ristico deslocando 
(campana) afim de convidar os rior. A-partir de 1290 os inven- por assim dizer, o ponto cen
fieis á oração. E' um uso que tarios começam a mencionar trai da Missa. A elevação~pas
ficou. Em muitos luga:res, co- as campainhas. Na Inglaterra sou a ser o ponto ·de partida 
mo se fazia nos Conventos, na toca.se nesse época um sino das manifestações q-ue alcan
I-dade Media, toca-se o grande chama.do cross--bell, sino Uai , çarão seu ponto culminante 
sino da. Igreja para que os doen. cruz, assim chamado porque li com a instituição da festa do 
tes e ãs pessoas que estão em era saccudido aos signaes da Corpus Christi em 1264. 
~uas casas, possam t.ru:nbem. se cruz do Quam oblatlonem, cha- Eudos de Sully prescreve aos 
unir ao sacerdote. mando aquell-es, que se e.n- fieis que se ajoelhem quando 

incumbe coordenar e pôr á se divide em duais s'0Cções. - soei.ações IJeUgiosas. os Sa-cer. 
disposição da A. C., todos os masculina e feminina - diri- dotes, 8i6Ugiooos e ·-n:en:g10sai:i 
esforços, qualitativos e quan- · gidas como em seu lugar se presentes são eonsideradog; 
titat:!vos, das diversas e innu. dispõe. memb1,os d,e honra da mesit-,: 
meras associações e obms au- Art. 6.0 - A Director!a da ·cabendo-lhes primazia .de lu• 
xiliares, ás quaes tan.to deve, Conliederação se compõe de: gar, logo apõs o pr-esi-deate.
d-e que tanta se desvanece, e 1 presidente commum ás Em seguida a preferencia cabe 
rias quaes tanto espera ·o Bmsil · duas s-ecções; aos membros da Junta Arcfü~ 
Catholico. 1 secretario ,gere! commum diocesana da Acção Catholica.: 

No cumprimento dessa nobi- ás duas secções; que nas reuniões das associa: 
líssima tarefa de disc-iplina e 1 secretario commum ás duas ções religiosas, obras ou Fe• 
de anião, encontrará a Confe- secções. derações, terão precedencia so. 
deração Catholica e, coroação 1 thesoureiro commum ás bre quaesquer ·-Outros leigo'S 

d - presentes. <ie todas as suas trad~ões, e uas secçoes; 

Sobre este uso de tocar á eontrevam no cemiterio a. en- encontrarem 0 Santíssimo le
elevação e de se inclinar ha trarem na Igreja para a eleva- vado aos d·oentes. Um Concilio 
alguns pormenores interessan- ção. E' o toque dado hoje no de Oxford vae mais longe e 
tes. Sabemos por varios auto- Hanc igltur. ordena que se reze com as 
res q:ue Guy Paré, antigo Vi- Na Idade Media não se co- mãos postas e o de Treves 
gario de Citeaux, indo a Colo- nhecia nem um toque e.o Do- em 1227, acrescenta que se de: 
nia em 1206, na qualidade de mine non sum dignus pois o · ve bater no peito por essa oc-
legc,do, ordenou que á elevação Missal não o menciona. casião, 

a realização dos paterna:as de- 1 secretario para a secção Art. 15.0 
- O mandato d-e 

signios, que a resneito della masculina; todos os membros da Conf,e. 
alimentamos. 1 secretaria para ,a, secção deração, exceptuado o Presi• 

Havemos por bem, pois, do- feminina. dente, é de um armo, sem 
tal-a de novos estatutos, capa- TamlJ.em farão parte della prejuízo da (fomissibilidade 
zes de tornar mais firme a es• os membros do Conselho Ar- ad nutum, em que se eneon, 
tructura e mais intima e fra• chidiocesano da Acção Catholi- tram com referenciei á Auto~ 
ternal. a união de todos os ele· ca, nos termos do art. 14 dos rid,a,de Metropolitana. 

da hostia, ao som de uma cam- O toque da. pequena eleva
pain.ha, ad sonitum nolae, to- ção existiu antes do da gran. 
dos se inclinassem profunda-1 de; os do começo da Missa, dos 
mente, assim permanecendo até Sanctus e do Domine non sum 
e. consagração do calice. Trata- di9nus introduziram-se succes
se de um sino nola bastante sive.mente. 
forte para ser ouvido ao me
nos de um mosteiro todo. Não 
se fala ainda em campainha 
embora o mesmo Guy Paré 
tenha. determinado que se to
casse acompanhando o Santís-

simo levado aos doentes. 
Um2. determinação de 1237 

fala de uma campanella, pe
queno sino. 

Em 1287, o bispo de Exeter 
convida os fieis não somente 
e. se inclinarem mas a dobra
rem os joelhos, ao primeiro to
que da campainha. · Refere-se 
tambem ás tres badaladas do 

Mesmo d-epois dos decretos 
determinando que se erguesse a 
hostia, os fieis não se punham 
de joelhos, salvo as vezes entre 
os religiosos. O padre não fazia 
genuflexão. Em 1219, Honorio 
III, Papa de 1216 a 1227, pe
diu e.penas que o povo se ha
bituasse a se inclinar respef: 
tesamente. Em 1236 os cone
gos de Lincoln, na Inglaterra, 
permaneciam ainda sentad10s 
durante o Canon da Missa; le
vantavam-se e apenas se in
clinavam á elevação. O golpe, 

Na sua grande secçao 

RENDAS 
de 

para roquete, alva e para tdalhas de altar 
tem as mais µruias~ feitaf!! ~ . mão e a ;m.áquina . 

• 
RUA DA LIBERDADE N.º 100 

mentos que a compõem. Estatutos da 'Acçã.o Catholica Art. 16.0 - A directoria dal 

ATTITUDE A TOMAR 
Queremos e mandamos que, · Brasileira. Conf.ederação instituirá opor. 

com animosa disciplina, em tu- Art. 7.0 
- O presi-dente da tunamente comissões especia

do a estes se conformem as Confederação ,,é o Vigario Ge- lizada,s cujos membros, por el• 
Se a hostia é ·erguida, é para Federações, obras e associa- ral da Archidiocese. Em seu la escoihidos na entidades con. 

que seja olhada. No fim do se- ções cat-holicas, certas de que impedimento, .a Autoridade federadas, ou na Acção Catho
culo XIII, considerava-se me- sõ assim servirão efficazmente Metropolitana·.' designal"(á um lioo, terão mandato de um 
ritorio este acto. á Santa Igreja e prehenche- sacerdote que o. substitua. o anno, e exer.cerão fun!iõeS. 

Este olhar toma logo um va- rão seus respectivos fins. presidente é representante di- consultivas. 
lor eopecial, quasi sacramen- Ficam estes estatutos appro- recto da Autoridade Metropo- Art. 17.0 - A Confederação 
tal e é quasl uma falta pôr os vados por dois annos, após os Iitana com quem faz -µmia sõ é representada activa e passi
olhos na hostia quando se está quaes introduziremos as modi- pessoa moral. vamente, em juízo e fóra <lelle. 
em peccado. Excessos inespe- ficações, que a experiencia e Art. 8.0 - Todos o's membros e em ·geral nas suas relações 
r.ados resultam dessa crença. as circumstancias :indicarem. da directoria .da Confederação com terceiros, só pelo presi• 
O desejo de olhar a hostla se serão nomeados pela Autori• dente ou por este conjuncta. 
tornou a unica preoccupação S. Paulo 12 de Abril de 194º· -da·de Metropolitana, mente com o secretario geral 
de muitos, que iam de um altar Por eomi,ssão de S. Ex·cia. Art. 9.0 - A Séde da Secção e thesoureiro. 
a outro para vel-a maior mnne. Revma. feminina da· Confederação se• Art. 18.º _ Os membros dal 
ro de vezes. O resto da Missa (a) Mons. Ernesto de Paula rá em local distinto daquelle Confederação não respondem; 
deixou de ter importancia. Viga.rio Geral ,em que funccionarem o Secre- nem menos subsidiariamente~, 
Custa a crer, mas certos auto- cretariado Geral e a Secção pelas obrigações que, ,em no-
res dizem que o povo acredi- ESTATUTOS DA CONFEDE- Masculina. me della, expi"Bssa ou tacita-
tava que, quem tivesse olhado RAÇÃO CATHOLICA DE Art. 10.0 - Nas reuniões or- mente contraírem os seus 
.a hostia nesse dia, não morre- SÃO PAULO dine.rias ou extraordinarias que membros. 
ria repentinamente e estaria a directoria convocar, e.ada as-

Art. 19.0 - Nos casos omfa .. livre de qualquer desastre, sua Art. 1.0 - A Confederação sociação deverá fazer-se re-
casa, seu campo, estavam ao Catholica de São Paulo é cons- presentar pelo respectivo pre- sos ou duvidosos, pertence á': 

Autoridade Metropolitana a in•. abrigo do incendio e seu gado tituida. por todas as associa- sidente. 
d I terpretação ,dos presentes es• a peste. Par.a goz;ar dlesse ções de fieis e obras catholi- § 1.º - Excepc onalmente, o 

privilegio, trepavam nos bancos, cas, que, com approvação ec- presidente poderá ser substi- tatutos qu-e, sem ª sua appro, 
afastavam o·s vlsinhos, suspen. desiastica, se destinam, direc- tuido por outro delaga<lo. vação, não podem ser altera,; 

dos ou modificados. diam-se em seus hombros... ta ou indirectamente, a proº § 2.0 - Para as Federações 
Quando o padre não levantava mover a maior gloria -de Deus é obrigatorio o eomparecimen- Art. 20.0 

- Em caso de ex• 
bem a hostie., de forma a ser por meio do explendor do cul- , to de todos os membros d:as tincção ou dissolução, todos 
vista por todos, gritavam: mais to, santifiee.ção de seus mem- respectivas <lirectorias e con- os bens d:a Confederação Ca. 
&lto! Na HeSJ}anha, na Ingla. bros, apostolado externo, re- selhos. tholica serão confiados á Au-< 
terra punham um véu preto forma da soci-ed1J,de segundo a § 3.º - Aos ·presidentes de toridade Ecclesiasticá pa;oo. que 
atraz do altar para que a Hos- doutrina social cathoHca, ou Federação será facultado, m,e- os aplique em ooneficio de 
tia sobresahisse e recommen- pratica da Cari·de.de. diante consentimento do pre-- outra obra. similar, de obras 
davam e.o thuriferario que não Art. · 2.º A' Directoria :da sidente da Confederação, re- religiosws ou Di.a:s. a. seu m-bi
atrapalha-se a visão com a fu- Confederação Catholica, que é presentar todas as associe.çõ-es trio. · 
maça do incenso. Ainda hoje orgão executivo da Junta Ar- federadas. Art. 21.0 - OS· iactuaes mem• 
o diacono quando incensa á chidiocesana da A-cção Catho- § 4.0 - A Directoria da Con. bros da Directoria e Conselhó 
elevação, deve se pôr de lado. Iiee., incumbe: federação determinará a pe. da Confederação Catholica con•' 

® a) ooordenar os esforço;; de nalidade que incidirá sobre as tinuarão em exercício até ri 
Roma sempre achou que o todas as Federações, obras ,e enti<lades cuja frequencia fôr t-ermo dos respectivos manda-

· Silencio era mais, digno de lou- associações para que desem- irregular. tos. A Autoridade Metropolita~ 

Phone 2-2593 São ).>aulo 

!íia--------------0:----------~:~,;;:-·. 

vor que podem os fieis prestar penhen'l com a maxima effica- Art. 11.0 - As reuniões or- na nomeará os titulares dos· 
no momento solemne da ele- eia, suo. missão, de entidades dinarias -serão feitas pelas sec- ce.rgos da Directoria criados 
vação e si tolera o orgão, é auxiliares da. Acção Catholica, ções masculina. e feminina, em pelos presentes IDstatutós. O 
com a condição de serem suas e prestem á Junta A1'Chidioc-e- separado, a todas comparecen- mandato destes titulares expi~ 

,:.t:~;;,e;_o:;,oces_. gravi.~ri ._ ,;;~,}~~:per.açip que_ :;;i.~;;~;;~:~:ii;;;;~~~'. ; ___ ;, m~bros 



São Paulo, 14 de AlJril de 1940 c.,E G101,q'ARI, 
_, _ 

O Matrimonio CathoUco á Luz_Ev AN:GELHo 

,.,. .. _. ...... ~':.. .. E:~~~------As Tribulações dos Fieis 
Sua Santidade Pio XII recebe~ "A flt!~ conjugal ®;se ':tii,1: ~uro! Of;fereeendo..o a Estas palavras Ti;_RCE.H;tO DOMINGO DA P-J};SC~:OA i-, JDvam;-elbo d.e pois 
em audiencia um grande mnnero ~ XII - é O VOBSO ouro, ~, :I:)eus:-~-;~:o_periiereis, :n;illl!, ao ·-d~ J:esus.-6os seus da-s alreiuias da. Re-
de recem-ca.sados que lhe vi- me:lhor a-hl:da, um thesouro pre- 'contràcl.Ó; ··vfii;._. 0 corú'ia:re!s ao díseip:ai8S depois tlêi São Joíi:o, XV:1, 16-22 su'!'):'ei:ção, quer ·~-em-
nham pedir a benção, ouvir as- ferivel a todo o o:aro do nmn- ·:mefubr-.e- ao maior dos deposita- ultima ceia, quando, brarclhes on:tra nu• 
suas palavras partenaes e os bel- do." o sacramento do ma.trimo• :mos". com carino ,~ pater- Naqii"eH-e tempo, di-sse .resus ao seus disbipú· s.enei'a do Mestre, 
los conselhos que o Soberano nio vos-dá os meios de po.5SUl:l~-- · A respeito do terceiro e ulti- na! affect-o, procurou los: Daq-ui a um pouco não me vereis, e-passando aqueHa na qu;al Elle 
Pontifice sempre reserva para e mesmo a.ngmentfü..o; offere- mo dbm-'t!ivino que se deve resti-1 consolal-os e confir- a ir.da um pouco de tempo tornareis a ver-me, regres-s-ou defin·itiva-
eesas occasiões. cei-o a Deus para que vos a.uxt,. tuir a Del:ls disse Stta Santida- mal-os na fé ~om porque vou a meu Pae. Então diss-eram ~guns mente ao s.eio do 

Fez notar sua Santidade, que lie a melhor conser.val-o". " A ·de: ''-as singulares difficuldades rev-el-ações sobre dos seus disc-ipulos entre si: que quer E-lb:l dizer• Pa-e. - Wste Evan, 
· é na. Eiphania que a Igreja se fidelidade conjugal é a base e- .que comporta uma coroa de ! seu Reino ,e sua mis- nos - dàqui a um pouco não me vereis mais, e gelh.o deve ser uma. 

rejubila pela annunciação de Je- a. medida de toda a fellcida<le do orianças exigem al.nda ma,is nes- são. - Uma destas passando ainda um pouco de tempo, tornareis a prepaTajção P6,l'a a. 
BUS aos gentios na,5 pessoas dos lar domestico. tes. tem.ws·. de vida cara, entre revelações ienunc!a ver-me porque vou a meu Pae? Diziam, pois: Que festa·· da Ascenção. 
Reis Magos. Os novbs esposos of- Sobre o segundo dom assim se as "famil~ de paucos _ reeursos, aquella exp,ressao sig11ifi<:a este - daqui a pouco tempo? - Não Na sua ascen§ão 
fereciam, tambem a Deus, seqs expressou Sua Sami<lade: "Os ooragem,-:sà-criftcios e heroismos, paradoxal: Um pou• sabemos o que Elle quer dizer. Vendo Jesus que tambem Jesus ,se 
thesouros. Não o ouro, o incenso Magos tambem trouxeram a Je- por vezes. :ivras, do mesmo modo co e não me vereis, et/es queriam interrogai-O, disse-lhes: Perguntaes afastou por um. pou-
e a mirra. O que offereciam sus incenso perfumado. Pélo ouro, cp;ie o ama-rgor salutar da mir- e ainãa um poue-0 uns aos o-utros o q-ue quiz eu significar dizel'ldo· co de tempo: Pois 
eram os dons da fidelidade con- elles O tinham honr-ado como ra, este mal estar tempora-rio mais e me tornareis vos: Daq-ui a po-uco tempo não me vereis mais, e mil an:nos com!)ara• 
jll.gal, da. graça sacramental do rei; pek, in1:enso, rendeu nome- :dos deveres conjugaes preserva, a ver. - Os aposto- passando ainda um pouco de tempo tornareis a dos com a Eterni• 
matrimonio e da educação dos nagem á sua divindade. V-ós t.am- a:1Jtes de-:wdo, os-esposos de uma los não entenderam ver-me, Em verdade, em verdade vos ctlgo que ha- dctde são com-o o <lia 
fiUlOS. bem, 6 esposos chr.istãos, tendes fa'lta grav.é, fonte funesta de rui- estas P a ·1 .a v r as: veis de chorar e g:eme-r, e o mun!io se ha de ale· de hontem que pas-

uma rica offerenda de suaves nas para as familias e par-a as Quando julgavam grar; esta-P.eis em tristeza, mas a v-0ssa tristeza sou. - E d:m-ante 
~anto os dons que os Magos 

· -~ffereceram como tambem os que 
·:· os esposos catholicos offerecem, 
·_-são recebidos de Deus, pois que a 
_.·_criatura nada tem de seu que 

perfumes a fazer a Deus, para a nações. Estas mesmas di'fflculda- que o Mestr€ sa-hi- se ha de c:o.nverter e-m goso. A mulher quando dá esta ausencia do 
qual o sacramento do matrimo- des, cor-ajosamente enfrenta.Elas, ria á conquista do a luz, tem tristeza, porque é chegada a sua hora; M-estre ãuranite os 
nio vos offerece os necessarios asseguram aos esposos a conser- ·mundo, Eile fala em mas depois que deu á luz. o filho, já não se lem- ephemeros dí-as da, 
meios." " O estado de graça vaçm da graça sacramentaq e a se ausentar, em r-e- bra do seu s.offrimento peia alegria que sente de existencia terrena, 
é mais do que um perfume sua- abundanoia dos auxil!os divinos. torno ao Pae: Ceies- ter um homem o mundo. Assim vós tambem ten- nada ã-e vem os 
ve, d·, qua!l vossa vida natural· Emfim, ellas afastam· do lar te - Por l-sso, Jesus des agora tristeza, mas eu vos tornarei a vêr, e Christãos e s I> erar t><JSSa offerecer. 

No matrimonio catholico Deus 
afferece a fidelidade conjugal, a 
graça sacramental, a geração de 
filhos. São esses dons recebidos 
que se podem offerecer, symbo-

existirá um aroma celeste; é uma domestico os elementos malefi- exp-Jiea-lhes o signi- vosso coração s-e ha de alegrar, e a vossa alegria sinão luetas, humi• 
verdadeira elevação de' vossas al- cos da desaggregação, taes como fi-c.a,do áe su-a ex. nin9uem vot-a poderá tirar. Ihações e sacrificios, 
mas á ordem sobrenatural, que O egoísmo, a constante procuta pr.essão, e assim _ emquanto os inimi• 
vos torna participantes da na- do bem-estar, a educação falsa e desvia-lhes o pensamento da idea erronea que gos da Cruz de Christo se alegram e se diver-
tureza divina. Que attencão. pro- viciada de uma voluntaria e res- formavam do refno messianico. - A verdade tem, esbanjam os talentos com que pode----------.a---;.._ _____ _;_ _____________ tricta prole. Ao contrario, quan- é -esta - diz Jesus - emquanto o mundo se riam comprar a "Eternidade. - Passado, po-

·/-íêMíiii!íliiidf·fiiê5-i'®iV#!Míltttst!t½Mi&teMt¾Wífii Wifi tos exemplos não vereis em tor-. alegrar, -e mergul-har em prazeres e goso, a rém, o· tempo, as mortificações, as mac-era-
i no de vós, que con~tituem fontes, tri_steza encherá vossos corações. Mas a ale- ções dos santos, as humilhações, as pri-vações' 

PALAVRAS .DO MEDICO 
CHEFE DA ENFERMARIA

HOSPITAL 

._ , de mutuo encorajamento nos es- passa.ge1ro. Voltarei a vós, e ao me verde:;; Jerusalem Celeste, onde não haverá mais nem 
1

1 

mesmo naturaes, de felicidade e 

I 
gna do _mundo ser~ e!}hemera, ,e o vosso luto <los fieis se converterão no gozo da gloria na. 

t.forços rt:unidos dos pais para a novamente a alegria voltará ás vossas almâs, morte, nem luto, nem clamores, nem dôr ne• 

O illustrado sr. l.º Tenente Medico, dr. Feli:r>Pe de 
Fre.ttas e Castro, Chefe da Enfermaria-Hosp-ital <le D. Pe
Qil'ito, Rio Grande do Sul, assim se manifesta: 

','': 

"Attesto ter usado em minha clinica, tanto 
privada como hospitalar, -em varias casos d,e ma
nifestações syphiliticas, o preparado "GA:L-ENO
GAL", formule. admirav.el do meu distincto e res
peitavtJl collega Dr. F1ederico W. Romano, co
lhendo em todos os casos. os mais compl~tos 
~es1\ltados." · 

D. Pwrito, 14 d-e Julho de 1938. 

Dr. FeHppe de Freitas e Castró 

, .. <trma rec<mhecida pelo notaria Ignacio AZftmbuja) 

A Syphilis, é uma affecção tão grave, que pode pro· 
duzir a morte ou inutilizar um individuo, para o resto 
da vidct, não poupando orgão algum, com predilecção 
pelo systema nervoso e o coração. A tabes, a paralysia 
geral . progressiva, as psychoses, o aneurisma da aort~, 
apparecem annos depois, nos syphiliticos que não se 
tratam. Um tmtamento bem feito com o "GALENOGAL" 
é umct garantia para o futuro, porque é o unico remedi~ 

. aconselhado pelos mais reputados medicas, por ser o 
u-nico em que elles <!0nfiam, devido· aos mais positivos 
resultados que sempre obtiveram. 

Escutae, pois, a palavra do medico e andareis bem 
acertados. 

* 
O "GALENOGAL" unico classificado - Preparado 

s_clentifico e premiado com DIPLOMA DE HONRA, dis
t1ncções que nenhum outro ,similar obteve, encontra-se em 
todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil e das Repu
blicas Sul-Americanas. 

N. 29 Am 

Morte 

ALpr. D. N. S. P. - N. 913 

Heroica de um J esuita no 
Incendio do "Orazio.. --

., 
; 

1 

subsiste:aeia quotidiana de uma e 11inguem vol-a poderá tirai.- nhuma, mas um goso per,Petuo na~omna:nhia. 
preciosa e numerosa famU:ia,.--'l'in-., e contemplação de Deus. 
da á ·luz, no seio do lar, sob a:I * * :1 * * • 
guarda divina! " ' · 

· --- - ----------- -- Refere-se Jesus á su:a morte e resul"reíçã.d.' A exemµlificação de N-0sso Senhor, td--
' · Logo após a ceia seguiu-se a humilhação do me.da ao facto ordinario da mulher que <lá a. 
l)E N§ E NO SEU Mestre, julgado, sentenciado e morto, como luz, pode ter uma dupla aiwlicaçã,o. - Como 

P
ll\O"MIHO 1\11\EC(NJ( criminoso. Sós, os discipulos, cahiram num a mã-e, desde os sentimentos egoístas, e su-
l< 1A l'I< :, rlesanimo e tristeza profunda; emquanto os jeita.-se ás dores e perigos passageiros do 

C I N E inimigos de Christo os escribas e sacerdotes parto, em beneficio do fructo <las entranhas, 
n ,t cantctvam victoria: "Si Filius Dei est desceu- e çl.epois tem a recompensa dos prazeres PU• 
rATHa: BA.IB dàt de cruce"!" - ,Mas o riso do,.<; judeus foi ros e duradoiros d-0 amor materno; assim 

11m w.rdatitiro cinz 
para oswlar 
por 30$ 

muisau 

l/i!ms de rulà 
so su:eeesso 

Comedias est, 

:le horas,· e a tristeza dos Apostolas trans:for. Jesus, totalmente devotado á felicidctde dos 
mou-se numa alegria p-erenne 1, enthusfasmo seus apostolos e de todos oo homens não 
desmedido, quando viram o Senhor resusci- recelou, para tel-os como irmãos e coherdei• 
tado. Sua fé se firmou pe.ra . sempre, e não ros, soffrer a mais cruel e ignominiosa pai• 
houve poder humano, que oonseguisse pertur- xão. - Por outra parte, va·le ct !)ena, appli• 
')ar-lhes a tranquillidade da alma, ou dimi- cando-nos o exemplo do Mestre, sujeitar-nos 
·mir-lhes o goso e ct satisfação de seguir o ~hristãmente nos breves dias de nossa vida, 
Mestre! .Alegravam-se ctté quando vergastados ao cumprimento dos nossos dev-eres de es-
por causa do nome de Jesus! tado e outros, até o martyrio - caso a Pra. 

* * 
A Igreja. propondo aos ·s(füs filhos este 

videncia queira de nós uma fidelidade herol• 
ca - para particiµarmos da herança dos 
filhos de Deus, no seio do Pae Celeste por 
toda Eternidade. 

1Critica da Aª J,, C. 
ALEM DO INFERNO (Da Me

tro, com Robert Montgomery e 
Madge E-vans) - Fi!m-e baseado 

Moral dos Esíf'eê1aculos torno da ado·pção de utrt me'tlt
no. Não ha inconvenientes na; 

·-parte moral. Pode ser visto poi, 
todos - Cotação: AcceitaveI. ' em um dos aspectos dg Grande Cargan) - Este !ilme, cte carac- -cal. O comport.amento de um dos 

Guerra. Ha scenas violentas de ter cr,itico, mQStra-nos a vida. M"tistas ·e o desfecho da pellic1:1-
bomba,rdeío e de bataihas :na- ambiciosa de wn chefe de -:fami- Ia, apresentando de maneira CILADAS (Da Speva, cení: 
vaes, ao aado de scenas levianas,-· lia pal'a quem a felicidade de sympathiea e natraa-l um homi- :Mamice Chevalier e Marie Dea,f. 
para,. effeito comico, entre mari- _ seus filhos consiste na riqueza cidio e um suiciru:o, tornam o - Filme policial, tendo como_ 
nheil:os em terra. Ha, tMnbem, a material. Ha no pr-0pr.io ass1:lm- -filme pre,iurlici.al ás crianças e personagem principal uma jove114 
apresentação de um suici<lio. o pto, mostrando os effcitos desse adolescentes - Cotação: Aooei- Ha. peripecias proprias do __ gene;.: 
romance amoroso é incorrecto, modo de pensar resultados de-· tavel para adultos. ro: scenas de pavor, mysterio é 
apresentando uma infidelidade sastrosos, como sU:icinio, div.o:rci.o. um suieidio. Um personav.em de; 
.:on}ugal que não toma maiores e em plano secundaria seénas· TRAVESSURAS DE ALT-A vida bastante reprovavel é apre-..: 
proporções pelo retraimento de inconvenientes. E' tão fnw.inte ESCOLA (Da 20th. Century- sentado com sympatlria por re
uma. das partes. Pelo exposto, o egoismo do principal persona- Fox, · oom Jane ~iters) - F'rl- ceber uma condemnação injusta,. 
não convem absolutamente a gem, que chega a preferir_ a ri- me apresentando a pequena ar- A letra de uma canção e clialo-
menores _; cotacão: Acceitavel queza á salvação da própria al- tista como collegial. Além dôs gos immoraes prejudicam sensi:• 
{)ara adultos. ma. O estudo social que O filme inconvenientes da co-educaQão, _-velmente a pellicula. As pessoas 

encerra apresenta alguma diffi- apresentada em certa esco'.la, ha de criterio formado, conhecedo,-

Por occasião do incendio e 
naufragio do "Orazio" falleceu 
o· Revmo. Pe. ,Bernardo An
drade, missionario jesuita co
lombiano, professor de ensino 
biblio no, Faculdade de Theo
logia de Zikawú (Changai). 

SOLTEIRA POR CAPRICHO I culdade para sua comprehensão- passag~ns de ~ntido dublo e dej_ras do espirita francez relatiV!I• 
(Da Paramount, eom Fred Ma<' - Cotação: Acceitavel para, ·precocidade que to1mam o filme ·-mente aos filmes, saberão jul .. 
Murray e Mad, Can-Oll-) _ E' a adultos. inconveniente s crianças e ado-- gal:-o, sem comtudo, tirar nada 

:rou em todos os trctbalhos de historia de uma jovem moder- Ie:roentes - Cotação: Accentavet de edificante - Cotação: Res .. 
.;alvamento procurando el-evar TH-ORCH BRINCA COM o :para adultos. tricto. 

Depois de exercer durante 
alguns annos a cat-hedra vinha 
defender these no Instituto Bi
blico de Roma, para ser en
:Viado á Colombia. 

Testemunhas occulares do in
cenfüo, sobreviventes do nau
fragio contam <IUe o Revmo. 
Pe. Bernardo Andrade, duran
te as horas angust10sas coope-

aista, contraria ao matrimonio, 
a moral dos passagei-ros. que, mudando suas opiniões, vem FOGO (Da Warner Brns., com 

Num dos ultimas mom1en- a casar-se finalmente. Ditos in- Jane Wyman e Allen Jenkins) -
tos tendo visto uma criança convenientes e de sentido dublo, Uma reporter, gr(\:as a um ar
abandonadct na ponte A, gri- e algumas -passagens menos res- tificio, consegue cit>turar, com a 
~ando por soccorro, o Revmo. peitosas, são ;falhas contra a mo- ajuda da policia, um ban
Pe. Bernardo Andrade foi sal- ral. E' digno de censura ainda dido. Scenas de luctas nã'O che
val-a e tomando-a em seus O modo como são apresentadas as gam a prejudicar a pellicula. Pó
braços, saltou p-ara o tomba- predições de uma cartomante, as de ser vista por todos - Cota-
dilho, desappa-recendo porem ção: AcceitaveL 
ne.s chammas. quaes, realizadas por a-e.aso, dão

Essa morte heroica, na -pra
tica de. caridad·e, causou uma 
profunda impressão nos passa
geiros aue presenciaram o 
facto. 

margem á crença em essas su
perstições -condemnaveis - Cota
ção: Acceitavel para adultos. 

OS TRES FILHOS (Da R. K. 
O., eom Edward Ellis e William 

CINCO DEVEM VIVER (Da 
R.K.O., eom Chester Morris e 
Lucille Bali) - Um avião de 
passageil·os é obrigado a aterri
sar, devido a um desarranjo no 
motor, em plena f>!oresta tropi-

CONSPIRADORES (Da R.K. 
O., com AHan Lane e Lina Ha.-
yes) - E' a historia de um mó~: 

PBOXIMOS FILMES 

CHA11'1EM O DR. KlLDARE 
- Acceitavel para adultos pelQ; 

ço envolvido, innocentemente, "Legião da Decencia" e "A 
em uma conspira~. Scenas de' União". 
assassinatos e ruct;a;s corporaes, 
embora não cheguem a impres- ESPOSAS CIUMENTAS 
sionar pela rapidez e nraneil'a Acceitavel para adultos pela; 
antipath:ica com que são.- apre-. "Legião da Deooncia"'' e « A 
senta<ms, tornam o filme:-incon-- União". 
veniente a crianças - Cotação: EU SOUBE AMAR _ Bo$ 
Acceita.vel menos para crianças...: :.para- adultos -pela "A UníãD., 

PAPÁ DE PATEOAI>AS (Da ~ 20.000 HOMENS POR ANNO 
Paramount, com Chat'lie _ Rng- - _, .Acueitav.el oela "Legião da; 
gles) - Comedia _ g!ranclo.- · e'm Decencia "• 

SENHORES ALFAIATES fJ 

Casimiras, Brins, Linhos e Aviamentos? .. < 

S0-' na CAS 
Largo São ·Bento,. 40 -..,-- -

L E 
São Paulo 

T 
----- ;.;:.= J l 

• 
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FRACOS e 
•l11EMICOS 

'i'O'MEl/1 

VINHO 
.CREOSOTADO · 
deJoão da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

8.º CONGRESSO SCIEN
TIFICO AMERICANO 

.. SMkffi' MRf 

1.823.798 e 1.675.568 cabeças, 
respectivamente. Com menor 
numero figuram os ovinos 

LEGIONARIO 

±Mtfffi ·= 
BRASIL 

(83.504), càprinos ( 4099) e 
aves (38.188). r>at-entes da Marinha de Guer- Americana, dia d-e grande ju-

ra. bilo p,a,ra todo o continente, 
No mesmo anuo de 1939 a e Com destino ao sul segui porquanto symboliza o enten-

producção total dos estabele- · 
cimentos sob inspecção federal 

a esquadra que vae desenvol- dimento e a amizade que unem 
ver mais uma parte do th-e.ma os paizes da America. 

alcançou 611.7l 2 toneladas de manobms elaborado pelo A sessão teve inicio ás 17 
distribuídas pelos, diversos por- E t d M · 
duetos. O movimento geral de 

s a o . a1or da Armada. O horas, sob a presidencia do 
"l':linas Geraes", que é o na- ministro Oswaldo Aranha, que 

exportação int-er-estadual de vio capitan-eal, levou içado o falou tão importante evento. 
t<ws estabelecimentos foi no pavilhão do almirant-e Joã,, Em seguida usou da. palavra o 
referido anno de 282,563 tone- F 1 ' 
!adas, attinglndo a exportação . rancisco de Azevedo Milanez, embaixador Afranio de Mello 

1 d 
commandan~e-c.hefe. Os exer- Franco, presidente da Com-

internacional ao tota e • ' • ciclos deverao prolongar-se até missão Inter-Americana Per-
177.667 · toneladas. o dia 28 do corrente. manente de Neutralidade, ora 

POSSE DO NOVO PRE
SIDENTE DA BOLIVIA 

Seguiram pelo o.vião da 
"Ccmdor" com d-estino a La 
Paz os membros da delegação 
brasileira que representará 
nosso paiz na posse, do novo 
pr·esideiite da Bolivia. 

reunida no Rio de Janeiro. O 
sr.Max Fleuiss, na qualidade. 
de representante do Instituto 
Historico, dis&ertou sobre a 
União Em seguida falou o sr. 
Levy Carneiro, interpretando o 
pensamento da AcadBmia Bra
sileira de Letras. 

Finalizando a sessão, falou o 
prt>fessor Philadelpho Azev-edo, 

São Paulo, 14 de '.AlJrff de ?MO 

tomaram par.te, as esquadra 
de alto mar, dos aliados e a 
allBmã, que procuram guardar, 
cada um para si, esta pasa
gem entre o mar Baltico e 
mar do N-0rte. 

Nos uitimos atQques á ma
rinha ingleza, a aviação do 
Reieh, tem tomado parte sa
liente. 

Na frente occidental, como 
sempre, a actividade dos beli
gera.ntes,limitou-se a duelos de 
artilharia e incurções de pa:tru. 
lhas. Ai a aviação limitou-se 
a recou,hecer o campo inimigo. 

Dr. José Bottiglieri 

MolE-stias nervosas e mentaes 

Con.s.: Av. Rangel Pestana, 2218 

De l e mela ás 3 e meia 

Phone 3-!}119 

PBEClS.A.NDO 
DEPURAR 

O SANGUB 
TOME S0 

·ELIXIR 
DB 

NOGUEIRA 

14 N~ti-cias 
do Mundo 

1. · CANCSLLAOAS - Fo-
ram oo::ncella-das todas 

as licenças, no exe:rotto belga, 
devido a g:r.a."idade da situa-
ção. . 

2 ESCA-LOA - A HoHand~ · 
• minou o leito do rio Es-

caldo, empossfüilitand,o d:es-
1:Q forma a: navegação •. 

3 COMBATE - Noticias de 
• Stockobno informam es

tra-se travando uma encarni. 
çada batalha. entre aUemães 
e inglezes. 

Ao seu collega da pasta das 
Relações Exteriores, o minis
tro do Trabailho transmittiu 
o convite formulado ao Insti
tuto Nacional de Technicolo
gia, do Ministerio do Trabalho, 
p-elo National Bureau of. Stan
dard do Departamento dq Com. 
mercio dos Estados Unidos da 
America, para tomar parte no 
8.° Congresso Scientifico- Ame
ricano, a reunir-se em W,ashin
gton. de 8 a 18 de Maio proxi
m-o futuro, sob os auspicias. do 
governo norte-americano, conio 
.Parte das comm-emorações re
lativas ao 5.0 centenario da 
fundação da União Pan-Ame
ricana e no qual ha, segundo 
accentua o titular da pasta do 
'Trabalho, convlniencia em que 
se faça o Bra-sil J'epresentar. 

A comrrilsão que é chefiada 
pelo gem~ral Newton de An
drade Cavalcanti, s-erá com
posta dos seguinteR membros: 
professor Antonio Get·aldo La
dgrin Cavalcanti. do Colleglo 
Universitario; major José To
ledo de Abreu, professor da 
Escola Militar; e capitão Ibs·en 
Lopes de Castro. 

s O monitor "Ílaraguass11", 
cujas -experiencias de machi, 
nas, velocidade e artilharia 
foram coroadas de completo 
exito, entrou para o dique 
"Rio d-e Janeiro" afim d-e pas. 
sar por completa limpeza e 
pintura, seguindo para M atto 
Grosso ainda este mez afim de 
incorporar-se á respectiva flo, 
tilha. 

presidente da Commissão Bra-1 A ITALIA AO PAR DA 
sil-eira de Cooperação Intellec- INV ASÃ-0 ALLEMÃ 

4. COVOCAÇÃO O go-
verno suéco convocou va

rias classes · de reservist6s. 

Compro Ouro 
para entregar directamente 
ao Banco do Brasil, joias, 
moedas de prata, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. Consultem nossos 
preços. Rua 3 de Dezembro, 
27, sobreloja, sal.a. n.o 4 -
São Paulo. 

SAFRA ALGODOEIRA 
i' PAULISTA 

O volume da safra de algo
dão de S .. Paulo, no· corrente 
anno, está estimado em 290.000 
:toneladas, ou sejam mais de 
i20 milhões de kilos, sobre o 
i>do armo anterior. Essa pro
'ouccão terá, ao que tudo in
<lica-, escoamento normal, es
tando já segurem-ente colloca
:<los no mercado japonez perto 
de 500 mil fardoR de algodão 
e 30 mil para varios paizes 
européus. 

OS AVIADORES PE-
. RUAN'OS NO RIO 

. Continuando o prograrnma 
fde recepções e homenagem• 
[que -estão sendo prestadas aos 
!pilotos peruanos do "Vôo de 
rBoa Vontade" pelas nossas 
'autoridades, os minitros da 
Guerra, Exterior e Marinha -e 
o prefeito do Districto F-ederal 
receberam os bravos r-epre
sentantes da Aviação Militar 
da Rebupllca irmã, palestran
do, cada um delles, longamen
te, com os commandados do 
coronel Revoredo, que se mos
tram -encantados com tudo 
quanto' lhes tem sido dado ob
servar, no nosso paiz. 

OHEFE DO ESTADO 
MAIOR 

NAVIO-ESCOLA BELGA 

Chegou ao Rio de Janeiro, 
procedent,e de Antuerpia o na
vio-escola belga "Mercador.,, 
qae está realisando um cr~zei
ro de instrucção, devendo per
manecer algum tempo neste 
porto. 

POSSE DE NOVO JUIZ 
,1 

Tomou posse o capitão de 
mar e guerra Alfredo d-e Mi
randa Rodrigues, nomeado juiz 
do Tribunal de Segurança, 
substituição ao almirante Le
mos Bastos. 

NOTICIAS MILITARES 

Relizou-se na Escola de Avia
ção Naval. na Pon.ta do Ga
leão, a cerimonia da -entrega 
dos "brevets" a mais uma tur
ma de novos aviad•ores na, 
vaes, diplomados por aqquella 
Escola. 

Essa cerimonia, que prece
deu á da inauguração dos pa
vilhões de medicina d-e aviação 
e de instrucção da Escola, foi 
realizada com a presença do 
ministro da Marinha, almiran
te Aristides Guilhem, e alta:s 
autoridad-es navaes, entre as 
qua-es o director geral de' Ae
ronautica Naval, almirante 
Armando Trompowskl de Al
meida, do director geral de 
Sande da Arm.ada, almirante 
Joaquim Tosta, directores, e 

,professores da Escola, offi
ciaes do Exercito e da Mari
nha, alumnos, familias -e -jor
nalistas. Procedente do sul, passou 

'!lór esta Capital o general 
Goes Monteiro, chefe do Esta- Foram os segnlntes os aspi-
do · Maior do Eirercito. ro.ntes que receberam os "bre

. "'QUI" de piloto-aviador naval: 

A PECUARIA NO 
BRASIL 

No curso ue especialisação 
para officiaes ,do Corpo ela 

· Armada: primeiros ten-entes -
Q. O. - José Maria, Mendes 

Segundo estimativa do Ser- Coutinho Marques e Honorio
\'iço se Estatistica da Produc- Pinto Pereira de Mgalhães 
ção do Minfaterio da Agricul- Netto. 
tura a população animal do 

CINCOENTEN ARIO DA 
UNIÃO PAN - AMERI 

CANA 

tual. . 
Como parte das conunemo- 1 · Nos círculos autorisados 

rações, foi irradiado no mes- italianos não parece hav-er cau
mo dfa, uma mensagem do sado surpresa a inesperada 
presidente da Republica ao sr. acção do Reich nos paizes es-

Teve lugar no Itamaraty, na Léo S. Rowe, presidente da candinavos. 
sexta-feira, uma s·essão solem- União Pau-Americana, uni dos O famoso jornalista iw.liano 
ne em commemoração ao cin- grandes batalhadores em pról snr. Vfrginio Gayda, publicou 
coentenario da União Pan- do engrandecimento e do pro- logo após ao principio da in-
--.............. ....., •••••• .,,,,.. ......... -..-·.--.- vasão, u1n energico editorial, 

Escola Remlngton 
Dactyiographia - Tachygraphia - Contabilidade 

CURSOS PRATICOS E RAPIDOS 

1 Rua Jo:::~:::: 1::=E T:::::~ 2-6562 
,,~,--_,,., ...... ~ ~ ..... ~ .. ..,~ . .., ... ,.,,..,,,,~...,,,__.....,...__ 

EXTE 
A GUERRA 

Com a invasão da Dinamar
ca e Noruega tem novo campo 
a guerra. 

Na madugrada d·e 9 do cor
rente, as forÇ{ls a-llemães, 
transpassaram a front-eira di
namarqueza e não encontrando 
resistencia por parte do exer
cito, foi progressivam~mte 
avançando. Antingentes na
.vaes, desemharcaram em Co
penhague, e occuparam a cida
de, que não offereceu a mi
nima resistencia. O radio de 
Copenhague, irradiou pouco 
d-epois do meio di,a de 9 do 
corrente, o seguinte comuni
cado: O governo dinamarquez, 
após rapidas deliberações, d-e
cidiu acceitar a proteção ger
manica -e as condições impos-

'tas pela Allemanha, lavrando 
porém, vehemente protesto 
contra invasão. 

R 10 
A Invasão da Dinamarca 

consumou-se em menos de 24 
horas. 

O segundo paiz envadido 
nesta ·s'8mana. foi a Noruega; 
esta nação não seguindo a 
attitude dinamarquesa, reagiu. 
Tropas allemães, desembarca
ram. em diversos pontos da 
costa e tomaram Oslo, Capital 
da Noruega, Bergem ·e Trond
keim, bases navaes em Narvich 
e outro portos de importancia. 

O governo norueguez retirou
se da Capital, para uma cida
de do interior. ·. 

A marinha de guerra aliada, 
int-erveio, e procura a todo o 
transe liquidar as forças do 
Reich, que estão guarn-ecendo 
as bases tomadas aos noruegue
zes. Travaram-se portanto, va
rios e violentos combates na
vaes, em quasi toda a costa do 
paiz invadido. As pllrd,as são. 
grandes dos dois lados. 

dev-endo-se ter em' conta qu-e 
quando algum acontecimento 
importante toma de surpresa o 
snr. Gayda, este espera, geral
m-ente, · um ou dois dias para 
commental-o, afim de commu
niear-se com os ·alto~ funcio
nario·s do governo. 11 

BOMBARDEIO DE OSLO , 

Os aliados estabeleceram 
um prazo pa1·a a retirada dos 
allemã.-es que occuparam a Ca
pital noruegueza. 

Findo o prnso, caso os solda
dos do Reich, não abandona
rem as posições. a marinha 
aliada começará o bombardeio. 

TOMA · RUMO DESCO
NHECIDO O GOVERNO 

·· NORUEGUEZ 

O governo norueguez Ny
g,ardzvold, que sB encontrava 
sediado em Hamar, trasladou
se hoje para local ignorado, 
E' bem possiv-el que· esse go
verno mude de dois em dois 
dias o seu quartel-general e 
isto emque.nto perdurar a ac
tual situação politica. 

A noticia que os mem
bros dess-e governo haviam 
abandonado a Suecia não foi 
afirmada. 

NOVO GOVERNO 
NORUEGu:;:z 

5 EMOÇÃO - A noticia do 
•' fallecimento de S. Em. 

Revma. o Card-eal Y.errlier. 
causou .grande .pezar em toda 
França, onde e. figura do .Ar
cebispo de Paris era conside• 
rada heroe nacional. 

En1 6. RE•PERCUSSÃO 
, todo o mundo· Tepercutiu 

Jensacionalmente a noticia 
do alastràlnlento da gu-erra 
para a, Scandinavia. -.-..,, ........... .,.._1 

Dr. Dunm i>rado 
Oculieta 

R .. sen. P, BsYdio, :1s - s. ·i 
513114 - 14 a 1'1 horas :, 
, Telephone 2-7313 'l 
,,,,.,,,,.,,,,_.. ,,, .,,,,.., ll'tft -----

, ]. IMPRENSA - O,; jornaes 
turcos veem na desd1t<4 

da Scandinavia, um castigo, 
por não soccorrerrem a Fin. 
landia a tempo. . 

8 400.000 - O diaro suéco 
• "Aftonbla<let" no dia da 

invasão allemã tirou 400.000 
exemplares. 

9 OPII\JIÃO - O ,senador 
'•· norte-americano, Rush 1 

Holt, pertencent-e, ao partido 
Democratico, em entrevista 
concedida á imprensa, decla
rou ser fatal a entrada dos 
Estados Unidos na. actual 
Conflagação europea. 

10. OCCUPAÇÃO - Espera• 
se em Stockolmo,, para 

um futuro não muito remoto, 
a occupaçã.o das ilhas Aaland 
p-elos russos. 

OURO 
Para o Banco do Brasil. 
Antes de vender ·seu OURO 
é de seu proprio interesse 

Logo em seguida, o governo 
dinamarquez fez mn appelo á 
população para que se manti
vesse calma, submetendo-se 
sem reslstecias ás exigencias 
da situação e acrescentando 
que cltda gesto de hostilidad·e 
de um cidadão dinamarquez 
pode t-er consequencias deplo
raveis para todo o povo. 

A InglaterrUi annuncia a per
da d-e dois destroyers: o 
Hunter e o Hardy. Os couraça
dos norueguezes Norge e Els
dvold, foram a pique. O alto 
commando allemão confirma 
o afundamento de dois crusa
dores seus: o Bluecher e o 
Karlsruhe. 

As,;im como na campanha 
russo-filandeza, a Finlandia 
possuia dois governos, uni. 0 consultar os nossos preço.;. 
verdadeiro, outro O feito sob AVALIAÇóES GRATIS. -

O appelo t-ermina com estas 
palavras! 

"Que Deus proteja a Dina-
. marca" 

O ponto nevraugico do mar 
do norte continua iiendo o es
treito de Skager-Raik. Travou. 
se ali nos ultimos dias, uma 
gro.nde batalha nava1, em que 

orientação russa; t-emos agora 
na Noruega fato identico. Es
te novo governo, que recebeu 
o nome de governo de con1)en
tração nacional da Noruega, 
lançou pelo radio a seguinte 
prociamação: Compatriotas: 
Depois que os aliados come
teram o conhecido acto d·e 

Tambem compro ,prata, den-
·tadure.s e ouro baixo. Vende
se ouro ;pá.ra. dentistas. 
R. SÃO BENTO, 549, l.• 

and., ,sala li (.prox. e.o largo 
S. Bento). - SÃO PAULO 

Brasil em 1937 era de 40.860.630 No curso d,e piloto-aviador 
cabeças de bovinos, 6.202:020 da reserva naval aerea: as
de equinos, 3.387.200 de ovinos p!ranr-es: R. N. A. - Paulo 
e muares, 25.387.790 de S'1inos, de Mello Bastos, Pithagoras ,. d 
13.559.360 d-e lanlgeros e Ramalho, Rubem Cunha de I n d ca o·r 

So,..za Gomes, Amaury Ribeiro · · Commerclal 

inaudito violação ao nosso 11 FANTAST1CA - Num 
paiz, o governo allemão offe- • comnltilicad-0 offidal, 
receu ao da Noruega a sua os gove-rno1 amados declara. 
ajuda pacifica, assegurando, ram invenwlmeis, todas as 
ao mes.mo tempo, um solemne noticias coia referencia á in
respeito á vida e a. properida- vasão da Blftgica e Hollanda, 
dB da nação. por forças M.ncezas. 6.019.370 de caprinos; ao todo, u 

portanto, 95.426.570 cabeças de. Pio, Kenneth Lindsay Mali- ------------------------
ga(\o. neux, João Luiz de Spa Freire 

Em SB tratando de uma ofer-
ta constituo a salvação do nos- 12 INFOftMAÇÃO - A 
so paiz, o governo de Nyga- . • ItaJia estava ao par do 
adsvold determinou a mobili- J golpe qu-e a. AI1emanha pla
sação geral, dando ordem d-e :uejou, e levou li, effeito na 
resistencia armada á ajudá Scandinavm. 

Os animaes dessas diversas de Faria e Dario Pietro Giu- A CCESSO RI OS: 
~pecies eram distribuidos pe- sepp-e Giovinl. . para automoveis 'Íài!i :z~nas geographicas do paiz No edifico do Mlnisterlo · da 
da seguinte maneira: sul - :Vlarinha, onde está installada 
37,20%; centro - 25,26%; és- a Escola de Guerra Naval, rea- O M:tilLHOR SORTIMENTO 

Importação Directa ,te - 16,30% ;nordeste lizou-se a cerimonia da posse 
14,35%; norte - 6,89%. do novo director daquelle es- ISNARD & CIA. 
.' O total de ~mima-es abati- tab-elecimento, contra-almil"an
dos em 1939 somente nos es- te Mario de Oliveira Sampaio. 
tabelecilnentos sujeitos á ins- Estiveram presentes ao acto o AVIAMENTOS 
pecção federal ( exercida pela representante do ministro da 
Dtvisão de Inspecção de Pro- Marinha, catritão de fragata 
duetos de Origem Animal do Jeronymo Gomes da Silva; al-
1\linisterio da Agricultura), mirante Castro e Silva, chefe 

para alfaiates 

que são os que elaboram :pro- d,o Estado Maior da Armada; s T O C K c-o,JRr,P LE·T o-
duetos para o oommercio in- almirante Riecken e Azevedo ConiSUl:tem a 

CASA ALBE~O 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARC.t1.S 
ISN ARD & CIA. 

BRINS 
allemã, após o que os mem- 13 bros desse governo abandona- APRlSIONADO - O sr. 

• Howard Smith, ,embai
ram o paiz deixando o povo ao xadO'I' da Inglaterra na Dina-

SORTn ... .,. .... TO VARIAD·TSSIM ' SBU deStino. ma.r~,, f • i · ado · ....,..,,,,. ... '· Diante de taes cireunstan- ""'' 01 a:pr sion , 0 mes-
impoma.çã;o Dll'Elcta 
CASA ALBERTO 

clas, o movi:rrumto d-e concen- mo ~ontecendo ao pessoal da 
tração naciona;l t-em O direito ( emlmixada. 

L=A=R=GO===S=·=B=E=N'l'O===N=·=º=41::, <'!e tomar a seu cargo o gover- '14 NEUTRALIOADE - Em 
n-0 do paiz, afim d.e• proteg,er • face da invasão de. No
e. segurança e a ind-ependencfa rueg.a e Dinamarca, ~nsou
naclonaes. Estamos convenci- se ®~ e. Suéeia toma.ria. me, 
dos de que somos aptos a fa,.. did:as beDlcas importantes. 
zer aqttllo que nã-0 seria. J)OS· Esta purem reafirmou sua 
~1 a mn ~viar.n() poutieo estrleta neuiratida,de no ae-

CASIMIRAS 
Aurora - Pil"mlt,ex · - Pintub-, 

Naeronaes e mX'ml,11,gelras 

CASA AJ; .. B~O 
terestadnal ou internácional, Milanez; comnmnminte Bau
tbt de 3.626.157, predorninRndo regard, ehefe da Missão Na,: 

S_J}~J.moa ~ ~YJll.Q..~ ~~ -~~;';-- . ;:)~~~ ~;.;.'~'it --~ ;.~:,~.<~ --~,_ . .$, -~;~J.liti ·- ~=~~-

a 
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São Pmrlo, 14 lté 'Ablil de 119'4& 

Federacâo • F 
O de~r fu11dan1ental da Filha de Iwa:cia 

_ A lg-t~ja ~ fê"cun_ da em meios IBor exemplo.: à !?.ia U;nião. __ dil$ ·t· . .e o atnor verdadeiros. são ope-1 sões logo _vmi.~rn,m exercitar. ,a 
e expeéhent-es q11e faeiiltem a ·Jh1has de M-arta, :_ ; ::l"J:>s!lOS. ._ nossa __ pacre;nc1,a e des-af':rar i 
salvação das almas. As a,sso- E' necessario que tod-os me: :- Assim é qu-e as Filhas de M-a-- I nossa p'étseverança. Mas uma 
ciações religiosas que elia ins- ditemos no sublime alcance , ria, se desejam mostra-se con- , Filha de Maria não é vencida. 
tit1;1-e e abençô~ são, asslm, dos objectivus de nossa Pia [:digna~ do :venturoso titulo de i T_:m por si e comsigo a pr?tec: 1 
mews de sa1vaQ!iê que -a lgre- União. R-ezam os Estatutos <l.Ue _I que sao portadoras, devem, an- 1 çao de sua Mã-e. Cumpre-Ih~ 
ja põe à n~ss~_:cUÉII)Ór. Dentre fomentar-a d-evoção e despertâr:f_·tes.-de.-:tutlo, C_?hcretisar na sua .f o!.ha-r sem-pre _ par_a o A1:o, !
.essas assomaçoe!i, àS que têm O amor para com a ss. Virgem · vida a devoçao e o amor que ! donde vêm a energia e a e01a- [ 
o titulo e_:celso de Maria San- é O primeiro daquelles objecti. i votam a :No~sa _Senhor-a. El ~ ! g·ern n-ecessarifül par~ uma be~1 f 
tliMfü11!t se.o llebNfflíMieiftl ptl- vos. llJsse afflot· e e.asa devoção ! vida ctuotldlana offt:!1·e<ie mm- · tneret:Jida vmtorià fmal. Paia l 
V:ilêgi!idas em fâ\fil'és t=i_ belle- rl\te <l't=iVemos a nossa Nlãe Ce- 1

1 

tissimas oppor~unidades a que ! f~emtar esta .tarefa da s3:1- · 
f1tH-os da Santa Sf Apostolica. leste, eetfa os merece em vill-ta , demos a Mo.na a prova da t1fica()-ão proprm, a Igreja PI o-

do e11cà-t'!l;o que sobNi si to- 1 nossa de-voção, o teslemunho JJõe-t1os o -exemtflo <:os Santos. 
111ot1 em obedleilcla á Vonta·de ·, de nosso Amor. pa.ra a FI-lha de M:ari:a, nenhum 

·: · nlvi~a, de receber em seu seiu Santificar-se, els a· palavra_ exeli1plo mais sublim:e· mais 
"11"1"•c·A·B·E··,·.·o·s-a··1t·A-N·c--·o·s· ... O Vetibo d-e neus de 86)1' em. !_que 'ê~pl'ilne todo_ O dever de convincente, mais eff1caz, do 

b ' ' j uma li'üha de Marh'l. que o -exemplo da sua Excelsa 
fim, a Mãe a nutriz, a precep- Quem diz santifica{;ã.o, d-iz H.11in1ía, Senhcl'l'a, Advogad3. -e 
l.ót•a de Jestts Cht'isto. FJssa de- : renuncia da propri-a vont.ad-e Mãe. J"ste é o fim da Pia 
vocílo e esse amo1• só serào nas mãos de Deus. J<J em qual- União: Santificai· seus mem
fillÚ-iet·os, se 116s pt·ocuJ•at·mos qu-er cbhdiçftQ em que se eh- oro.'! afeiçoarttlo·os a Maria 
lüotlelar em nós tn·oprlas, 1:an. f contre a cre~tur~ é-Ih-e possi- Sant.if'~ima, . . 
lo qUâtlto possivel as virtudes , vel eAta conformidade com a Meditemos, pois, nos ob!r,c-

' Vontade Divina. tivos de nossa querida Pi.a 
ex-0ellentes ~e que deu exem- A Vida menos lJrilhan.te, a Uaião, e dab,i J.)1'0cnremos ti-

qutm êJS não quer pto uossa Mae. De;oção 1.m_ra- 001uliçã.'O hrn:is obseura, a slttt.a. rar :r.esulta:dos- positivos, como 
mente abstracta e dEJs:vah~,:1. ção-·mais lrnmild~-<lé uma cria· ,s-eja o-:J:}roposito de-,s.empr-e me
para a nossa alma. A d,evoçao tü-ra pod-e transformar-se nuin ·lhor busoa-rmos realizar a-quel-~;:;::;;::;::;;;:::··:;:::::;;;;;;;;;;;;:::;;::::::;;;;.-= fooo a-rdentfasltrto de an!o:r dé tes aoo11ço:at1os objecti"os, san-

111 D-etts, pod-e aos olhÓs de Deus, tif.icando-nos, errtregando-nos: 
consUtuir-se numa joia de tan- nas mãos -<le beus e de Maria, 
tas ref.Ulgencias espir-it-uaes, em como instrumentos docels .aos:: 
·que IDlle pouse as suas com- seus designi.Qs, na. salvação do,_ 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELlIQll QUALIOADE., 
l*1'é§Uiíto e tl'rlos -- Vittlios Fino~· 
;trructã§, B.iséoutos e Bombons -+ 

GE!nêi'os Alimentieios 

EM:PORIO MONTENEGRO 
RUA AUtlüSTÁ1 i.559 (Esq. R. Ltfü Coelho} -:- Phone 7-Ô035 

1 

MERCEARIA AVENIDA. 

plaicmtcias. -p-roximo. _ 
As 0:bras:0·oe Deu-s:,-na.s-cem e S:ejà a UQSSa do-e-e -Mãe ·o: 

crescem á . soml>m -da Cruz. Jit:@I'io- estnnut-o d~s-tàs medi-· 
·Por isso, é-.n~tural que ;as -con-. ·ta~ões -e:'se-·tli:gne de.abençoar, . 

, -trarfodad,es, os. abo:creci-mentos, ·p_a-ra que -se tm'.lle-m,fecun-dos, t 
as injustiças, as 'tncomp:r.ehen. -os· no&,10:s sinee1:os tir-o.positos. 
~-:·.-.~.- A 

PENSIONATO C.ATIIOLlCO PARA 
MOÇAS UNIVERSiTARIAS 
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APRESENTA AGORA, 
: .. o 
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º YALVtrr,;AS ONDAS CURTAS E LON:GiAS.
JJM: RADIO DE LONGO_ ALC:.,\;N_C1/,L 

~_o ALCANC~ D.~ m~Q~ 
@: 

P-ecam de_nton~ti·?,ções sem conn:trPrnisso ij' 

~MEltICQ NI_COLA:rtl 

Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º an<laI 

jelephone: 4 - 4 4 2 a 

AV. Bitio. LIDfi A1>tTON10, 2. 0911 - mm frente á lgl'l:jv 
Imma1hiÍát11i Conceição) PHóNE 7-545& 

Optima installa-ção em looal aprazive} e sob direc
ção cathoiica. Informações no proprio pensionato. r - .. =...;;_-;.;.;...;.._.;.;._---.....:......c~========:...c:..:..::::. 

Experimt:!nttl! a 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

m1o 9sooo 
·r 

!Racismo 
f 

Avenida Hygienopolis, 7'J3 Telephone 5-2392 
PEDE-SE REFERENCtAS 

Nfiiito ja se escreveu, e sa consegulrlà Isso, mesmo que 
·~Án.!!~ ~ull!! falou, p1·ovando que a doutrí- fosse neces·so.río sa,crífica.r doía 
11\J~-~~~ê,!J na racista é historiei!. e biolo- ou tres milh,-,es de alh,mã-as. 

gicumcnte erràd·a. Pórem, o qu·a Os factos actuaes, mostram co-
(Conclusão da 3." pag·.) vel, mas real: a font-z de fel!- a condemna fundamentalmen- mo esses _planos se tomaram 

ma de todos, dos grandes e pe- cidade;; ª tránsbot'dar ihce.s.sante- te, é s-er contra a natureza hu- realidade: não foi necé1s,;ario 
b á sor- mente, saciando à todos. Si hã0 

quenos, on., e m us, - e a fosse Elle; que religaTá os laços mana. Deus criou o pri_meiro sacrificar allemães numa guer• 
te inevitavel a aguardar. das criatu;as entre si, na ine- , homem, do qual se on?lnou ra, porqu€ o sr. Chamberlain 

Veremos a Deus. . . que rec- bi·iante "communhão dos San- i totla a hurnanklade. Dah1 se- facilitou a -execução dos planos. 
No dia 7 de Abril p.p., 1.0 alcançados pelo corram á melhor de suas inspi- tos", ningueni nos faria falta. , rem todo_s os homens, por na- nazistas. Porem, o racismo es-

doinihgo dó füez, realizou-se, quaes, como nos rr.c;õ~s os poetas, escriptores, pin- Jlllle basta. E será n'Elle que 
O 

tureza 1guaes. Negar -essa tá sacrificando i.odo o povo 
como de cóstutne, a reunião cedentes, foram ·allunclünt::;si- tores, musices - não nos darão +. 'd d t igualdade, é ir contra um dos alJemã-0. O '•se-leccionameilto 

·1 d F.d r·,..;. d .., C it - n-o umº f1· nca e 1·nce1·ta son1 reenconw·o com os quen os es e 1 •• • 1 d f' d R l " d li -. " d ; :tnéilsâ, a e e a.,, .. o a., on- mos: mu as vocaçoes ao sa. se a ~ a · - db . r d 
8 

d tttro , p1 mc1J;i os e e a -e lg!uo. o me 101 sangue eu como
1 

gregações Marianas. cerdocio, maior fervor nos con- bra da realidade. Assim mesmo, . ml u-n . ' e os vene ª 0 9 0 · ' · E os proprios factos eviden- 1 resultado o enfraquecimento 
A . ~ J m - nt1·1, abnl-·'o pe eva1;a os gozos a graus nuncJ. , . . . " berta â sessaô élôfü as ora- gregados. Jom exeinplo dado a q.ue nao se se ·a ~ = - . il1 d i c1am o erro d-essa doutrma de toda a juventude allema.; 

ções de élostltiíl'é ê assentados tanta gente, ·etc. :i.o simples pensamehto ilesse ins- imag ª os. . : oJ-iunda da negação da igual- As doenças endemicas t&m sal 
á mesa os Revinõs. Padres Continuando lê o qúe os jor- 1 tante e encontro! Deus... Pela ~ mundo.·· Está Ionge, defl-1 dade natural dos homens. espal-he.do catla vez _mais, e a.l 

t R Pe Irl·neu na d" J R t· d pri111e'~a vez em nos:"a v1·da elle nitlvamente, sem deixar sauda- 1· d . · t · l · presen es, o evmo. . , es 1sseram e o e iro e o · ,.,_ , , · d E 
1 

. d . i:1. te um confronto enti,e os pia- met ta e 1 es1s enc1a p 1ys1ca.-
Cursino de MoUi'á commenta Carnaval de j940: .aqueHe, na I exercerá -wbte todo o nosso ser / 6·bo v r~ ess~ eseJo :~ en , iios do sr Hitler e do dr Darré tem diminuido. Conforme da.
o exito extraordinario do Re- opinifto de todos, foi um exlto a attracção do infinito, da ul- e ~ e _ei lliftU~ - 0 ·Jor- in-s-p!rad~r do Tacismo· e a~ dos publicados eín documentos 
tiro do Carnaval. compl-eto; este, um verdadeiro I tima causa de todo o ser, do pe- ~~h~r O 

11
;

1
vte~~ tÍoar~ncr!: c?nsequ~ncias que estã<: a.d- n~zistas, ~oleclo~~dos pe;~ re. 

Este anno, o numero de con. fracasso. 1 so da majestade divina. Seria- ..,..Mnte Ul.,__ f . . h ._ vmdo para O povo allemao da •nsta no1te-ail).e11cana, Rea.-
d ., .. ., e .w que 01 m1n a v1 , D' t'' · 

1 
l 

gregados que compareceram ao Comnrnnica que o Boletim da Imos esmaga os, si ~ua 01:1_;nipo- da! porque não me esforce! mf}is? aplicação dessa ~-OU~ina, re- ~ers ,ges , -e c1t.ac os pe a 
Retiro foi bem maior do que Federação, com a ajuda, de tencia e bol1dade nao nos sus- porque não fiz sacrlfic!os? havia salta como é ella mteirament-e Revue eles Deux Mondes",. 
nos annos anteriol'es, como o Deus. já chegou ao n. 0 100, e é tentn!lse. Pela prHne!ra veii: ex- alguma coisa que merecesse esse contra á mttureza humaila, 50% dos estudantes são con-. 
Revmo. Pe. Cursino mostrou vontade ela F'ederação reunll-os perimentarenios oqÜe quer di· notne? 0 que pode ser sacrif!cl.o Numa reunião havida em R(d~raclos i~ap~os l)ara o -exer• 
aos presentes pela photogra- em um volume qu-e será sem zer felicidc.de sobrenatural, exce- deante da eternidade, dJ céu, de 1~32, entre um pequeno numero i c1c1ó phys,,1co, actualm:nte, e 
phia ampliada dos marianos duvida de grande interesse. dendo tudo quanto nqui, no mun- Deus.? ... oh! si eu O tivt>Res com- de nazistas conforme consta, apenas 20 ¼, dos operar10s tem 
r-eunidos na Ce.thêdral na 4.ª Insiste o Revmo. Pe. Cursi- d<', encheu nosso coração e preheudido en: tempo! .. -. · do livro do dl'. Hermann Rau~- -uma constitui<;ão normal. En• 
!eira de Cinzas, pela éj_ual se no na necessidade de toda con- phantasla. clming, "Hitler me dlss-a", 0 tre as criança,;, ófí% são rachi-
nota que aquelle espaçoso tem- !'.'!'cp;ação Mariana. promover "No mundo". Onde está elle? Duas situações: uma actt.a-1; a ,ir. Darré expoz suas ideias ra- ticas, e os casos rle escarlatina 
plo estava lit-eralmente cheio uma Paschoa de Homens. co- Longe, longe e... é a nós to- outtu não menos l"éal em tempo cistas, affirmando que ~eleccio- e dyphteria duplicaram-se de 
de congregados. mo já, nos -unnos passados. al- dos indifferente. Que offereç<.i muito curto. Que fazei-?... naria O melhor sa.ngue allemão, 1933 para 1937, o mesmo ,;ucce-

Fôra o grand-e numero de re- gumas Congregações o fize- minas de ouro, titulos e vaiares, i---------------, por meio de formação de uma clendo quanto áo numero de 
tirantes das diversas turmas ram. pmz~;';~ã?êãinê-ou do espirito, elite, como se faz com a cria- tuberculosos. A causa de tuao.; 
da Capital, communicou-nos Pecle ás congregações que I gozos intellectuaes ou materiaes. TA NA G R A N ção d-e animaes. Como não se- isso é -0 abu,sn dos exercícios'. 
tambem o Revmo. Pe. Cursino, l'ealizarem suas Paschoas, - poderes e hom·as. como tudo ria possível "regenerar" todo physicos. má alim011taçii.o, tra • ." 
que no interior o enthusiasmo mandar á F'Bd\,!ração uma pho. isso parecerá pequenino, írriso- Optimo fo1-t.!fi- 0 povo allemão, seleccionai·-se- balhos extraordinarios, e os 
pelo Retiro foi enorme, e o nu- togrophia da mesma. 1 rio. ridículo! 1, l Càhte e regu-- ia, ap-enas, uma especie de no- methodos "seleccionadores". 

~• t b p · d f f í r,• !ador feminino. mero de compatéú,rnen os US· I'Osegum o, oi e _ta a cha- o mundo. . . Os proprios laços r ANA O R AN breza a.llemã. O sr. Hitler to- Os homens são us que mais 
tante elevado. mac'.a das Congregaçoes. e_ re-1 de familia, de amizade, de colle- · fii, "' nercê de seus mou a palavra, expondo 10s se resentem, o qu-e nos lembra 
- Lê os telegramm,as e cartas cebido O Thesouro Esp1r1tua1 I g-uismo, tudo isso ficará em se• ,. ~ · 10rmonlos, re- planos para a form'ação de Spa.rta, que depois de teY se-
recebidos d-e differentes pontos do mez de Março. , gunda, em decima, em ultima E- ,.. IJ j u v e n esce a uma nova confed-eração allemã guldo durante ·annos uma legis. 
oo interior do :IDetado, acerca Effectuo~-se, em segui~a. um I nha, pois o que preenche plena- T mulher. TA-NA- no centro europeu, invadindo- lação racista, encontrou-se af!. 
do ex:ito dos R-etiros realizados breve ensaw de canto, fmdo o I mente espírito e coração, é Deu8, "' dRAllt é um se a Bohemia, Mora.via, Aus- na!, apenas com mulheres e 
pelas Congregações de diver- qual procedeu-se á recitação o Omnipotente, o Grande nunca excellente ton!eo feminino. ·- tria e Polonia, donde se -expul- um p-equenos exercito de ho-

d il da õ d t · I~m todas as drogl'arias. Preço eas ci ade • s oraç es O co,; ume, com ; antes conhecido, e agora visto, l!1$(lOI). sarlam todos os «extrangeiros" mens rachiticos, · numa desin-
Falà, a segui!.', dos fructos que fol encerrada a sessão. 'face a face; o Incomprehensl-• -------------J para a Siber!a. Affirmou que tegração total. 

==========.;:::;:::===========::::===============================:== 
'ADVOGA.DOS __ ........ _______ _ 
Dr •. P.linio Cét"rêa de 

Oliveil:a 
lndic or rofi e , 

smon 11 -Dr. Bar.bosa de Barros 
Cirurgia - molestia.s de senh0<> 
1-as - Cons.: Rua Senador Fe:. 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Predio !ta.
querê - Tel. 2-2741 ~ Res .• 

Rua;· ~o ~uva N.0 54 
-- S-.• _. Sa:1e. a2ll - -T-él. 2-1276 

Joaquim P. Dutra da 
Silva DENTISTAS \ 

Arnaldo Bartholomeu 
Clrer.glão - Dentista - Itadlolo • 
glsta - Pela Escola de Phal'
macia e Odontologw.. de Sã.o 

MEDICOS 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e das 14 ás 17 - Sabbados, 

das 10 ás 11 horas 

Rua Q~ BoGll!ly~va N. 0 
• 54-

- Sma. 819 - 'Vêl. 2"-0005 

Rua Benjamin Constant, 23 -

4,0 and. - Sala 38 - Te!. 2-1986 
S. PAULO. 

D.r. Carlos Moraes de 
Andrade 

Dr.. V'lêentD Melillo R>Ua BenjrumLn ConstJamt, 23 -
Braça. -&r. Sé N~º '3· _ .:2,º andar 4;0 anda.r • Sala 38 - Te!. 2-1986 

&m:lll 

D n.._-. . -~- . h de- Dr. Francisco P. Reimão r. .a:-4111.0 u~so n . H ll . t 
· Castro e meIS er 

Dr. Car!ino de Castro 
Pelo curso de doutora-do da Fa -
culd-a:de de Phaz,macia e Od-on
tologla de São Paulo - Clru::-gião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex.;.(ientista. do Lyceu Coração cte 
Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas , Pontes , :Denta.duro-~ 
anatomi-ca:s e sem abobada pa
latl-na - Consultas : Das 8 ás 
12 e das 14 ás 19 hora.e - Cons. : 
Rua Direita, 64 - 2, 0 andar --• . . Rua da, Qu,lt@Dd& ~-º 1119 - z,o l Rua São Bento, 224 - 1.0 and. Sala 7•7A - Res.: AI. Barão a, 

~ -,aw.,,~ • .fl.:,_i'~,t~ 3:". ~-~ - S. :PAULO Pka,qica.ba., 499 S, P,+.{!~0.: 

,. 

Paulo - Clinl.ca Dentaria: em 
geral - Ralos X - Dia,thermla 
- l,nf.m-V erroelho - Coog11.lia~o 
- T-rans-muminação - Viilali-
dade .pulpar, etc. - Trabalhos 
por cartão, hora ou orçamentos 
Ru,a. Marttm F.re.ncisco, 97 -

Ter. 5-5476 - S. PAULO 

HOMEOPATHIA 

Dr. Hug,o :O.ias 
Andrade 

de 

Clinica geral e molestias de 
senhoras 

Cons.: Rua Libero Bactaró, 13'7 -
4.0 andar - Telephone 2-2270 
Res.: Rua Thomé de Souiia, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Rezende Filho I Dr. Celestino Bourroul 
C .. ns. : ltu.a. Senador Feijó N. o Residencia: Largo São Paub 
205 - 7. 0 andar - Te!. 2-08H3 l N. 0 8 - Tel. 2-2622 - ConJ3. , 
_Das 15 á,s 18 horas - Res.: Ru: Rua. 7 de AbrU 235 - Dás a 
,~;_i-o_ ~:veia Ili.~ ~:.,:-~,. 1•816, Aa 5 J:ioraa. _, 

ENGENI--IEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arcltltecto 
Architectura religiosa, collegios. 
resldenci0cs collectivas - R1h 
Libero Badaró N. 0 641 
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J\fota Internaci0naI 

Preparando novos ataques 
Deney Sales 

O ataque allemão á Noruega e á Dinamar-oa vem absorvenao 
1 totalll1€nte a at-tenção do publico, e a lucta travada em terra e 

no mar apaixona os espíritos. 

~-
1>.NNO XIII 

.. ,_ m, .• , .. J.. .ti:::;..:::::.: ........ . 

1 SÃO PAULO, 14 DE ABRl·L DE 1940 N:IJ.'M. 396. 

Inutil é commentar a attitude do Reich, cujo ataque, Ionga
ment.e preparado como demonstram os factos, teve por pretexto . 
o lançamento das minas alliadas nos mares territoriaes da Noruega. 

A maior tensão provocada pelos acontecimentos parece se veri- .. 
ficar na Hollanda. 

S. Em. o Cardeal João Verdier 
Entretanto, não deve passar desapercebida a' attitude da Italia, 

cuja imprensa fascista apoia calorosamente o gesto do Reich, pro
curando desesperadamente ar.gumentos que a justifiquem, como 
3:liás tem feito desde a invasão da Austria, com o ataque á Tcheque-
Slovaquia, a alliança sovietica, e a invasão da Polonia, num in
condicionalismo total, , 3'Pesar de ser Mu,ssolini fiador da indepeu
dencia austr-ia,ca e do Tratado de Municll. 

Com profundo p.ezar regis
tramos o passamento do illus
t-re e apostolico principe da 
·Igreja. Sua Emi-nencia fa:lleceu 
·a 9 do corrente, com 76 annos 
de idade, havendo antes rece
b~do todos os sacramentos. 

DADOS BIOGRAPHICOS 

Em 1-&87 'foi ordenado sacer· 
dote, havendo logo d-epoi:s co
lado grau em Direito, na cida
de de Roma, com invulgar bri
lhantismo. 

Com 34 annos de idade, isto. 
é, em 1898, foi nomeado supe
rior do Seminario, de Lyão 
pertencente á Com.panhia de 
&i-0 Sulpiclo, na qual professá-

Agora não.só a imprensa e o radio :fascista apoiam o "fuehrer", 
como ainda voltam a insistir sobre os ataques inglezes á neutra
lidade da Rumania, sustentando longamente terem se verificado João Emllio Verdier, o futuro rn. 
naufragios provocados no Danubio, de transportes allemães, bem 
como a prisão de numeros0s espiões ingl!lzes, e de navios !nglezes 
aimados e camouflados naquea-Je rio. 

Card-eal Verdier, nasceu em Em 1905, foi, escolhido para 
La Croix, diocese de Rodez, Director do Seminario dia nHis
_aBS 19 de Fevereiro de 1864. ma Com-panhia, em Pari:s, on• 

V-erdadeiros ou falsos esses factos, à iflsisténcia ital:iánà pa
rece muito de encommenda, e talvez ind~q'Ueln o .. proldmo campo 
em que o Reich terá de ••garantir os :rteutros" cont11a os a;lUados, 
tarefa facilitada pela co1we_~~ração das iorç.as alllâdas no norte 

Fez seus primeilw.s estudas de tambem ·e11sin0u theelog!a 
,;no Sem.inarfo de Rod:ez, onde moral. Em 1909 ,e1·a designado 
:Se destacou sempre p_e.la sua 1 ~µpe:rior do Setnina1·.io de Qa:r
,,~fo,ndg. ni-edade e in.tellig_en- mos, a-nnex? ao Instituto. ee,. 

da Eur-0pa. · · ~tiit: tholico de P.ari'f:\, Durante esses-· r ·. annos, d-i-s.Üng:uiu0se pela sua 

PRlN':Ct-,PIOU A 

L. ªe! - F -.1q.u,0:uaçao errao F.aneceu nesta Caprtal, na 
-ide.-d~ de 78 annos, o conhecido

:PREÇOS PARA SALDAR DE}FJNI- ''j:educador D~. Lamartin:e Del~-
TIVAMEN4:E ALGUMAS SECÇÕES! ·- 'mar,e N-ogu-e1Pa ;da Gama a CUJ-0 

R·u-:a Li b e,r-:o . B a d a. r ó 
1 

2 O·O ,nome a.e ligam varias activi-
., __________ ....,.....,.. ______________ ~-: ,d,ades .<lo nosso ensino. 

~ ... 1ll9 m Q l:! Gama e d·e D. I~nacia Noguei-

piedade_ e sab.ed-or.ia, sendo em 
19:23 el-evado a Cenego Hoµ_o
rario de Pa1.>js, e. em 1929 o càP 
pítulo Gera:l de su.a Or-dem, ele, 
gia-o sup.er.ior da mesma. · 

A 18 de Novembro de 1929, 
e:ra escolhido P8'l'.\l, Arcebif;po 
d-e Paris, em vir.t1:tde do fàH~s-. 
c{mento de S. Éfu. o. Gard:eaf 
Dubois. A 29 de Dezembro foi 
consagrado eltl Roma por S-.S. Pi<> XI. .. . . . . -··" .-... ~lrnJIIIHIUIICUIUl.llf~HIIJljjllll~tlÍIJl!llllll.ll)JlH!f!J!ICll{IIIIJl!HJWJJJIIHlill(~ijll_lJUtlfJlll(ll!IIHJIIllJllllllHlir4. O Dr. Lamart.ine era filho do :~ D e n t· a .. - . ~\Pcrof-essor AntoniQ Nogueira da 

t~ '•, · : t•' · !: -·'-' ~ Ji. ' ~ i:;jj jli : ra d.a Gama. D1.plomou-se em 
:~- ê1:1 1S87 pela Faculdaa-e d,e Direi- ! Sobre a personalidade de S. 
~: ... idlllllll!llllllli..-.. · NÃO ESQUEÇA .• ,. '="' to E d -D-Fl ·a Em. o Cardeal Verdier, inuteis 
@ ·_~:. · ra ca,sa O com · avi serão quaesquer commenta-
- QUiE A M.Ã. DENTADURA; Si: G ,~, -~ ·Cllaves Nogueira da ama e rios, pois os mesmos nunca 
:ê lhe al-tera a phisim1omia, i denoa os seguintes fii.hos: Dr. traduziriam com real fidelidia-
[ lh:e prejudfua a d·ici;ão, e :ff Afoebiades Delamare Noguei- de essa apostolice. figura que 
·"' lhe pert1irba a digestã11 = ;ª ~. ra da Gama e Dr. Flavio De- hoje o mundo perde, 
.§ ;;.: :lama:re Nogueira da Gama. o LEGIONARIO que sempre ·= Elstes d-ef-eitos podem ser !O!· 
ã cor .. ·rigidos -nor uma. B-OÂ BE. N- 5ª: -- Em Se.-ntos, faUeceu o votou grande admiração por 
.o "' ã S E nd § TcADURA executad:a com mate- :~. sr. JuUo Cesar de Toledo Mu- . m., espera o s-empre com 
·~. -,ílllB!rSP"'" rial e teclmica mod-er-na. ~: 'rat, ano futl-ccionario da AI- prazer e submissão ,as suas 
;~ .~;. fandega, mo:rd-am.o ,da Santa palav:ras, sente-se a vontade ao 
- DR. IYJONT A-ªNA JUAll-/·O'll'!ll ;;;· accentuar os dotes sobrenatu-;~ u . ·•q·· . . n ~: _·easa d.e Mi-sericordía, presl- ra_es de S. Em. Revma. o Oar-
!a trata exclusivamente desta es.peciaJ:id-ade .ê dente. do Conselho Central d,a déal Verdier. 
(~ Praça RAI,fOS DE AZ.ll};\!EDO, 18 (ao lolld:o d:o Theatro:~ -S-eeie.àade S. Vicente de Pau- E' notav-el a sua obra conhe-
i Municipal)_ - 2:à sobr-elo-ja - T:elephene, ;i:5377 -~, la, e membro ·de outras nume- cida por "Les Chantie-:rs du 
~ = ',d d Ca1,fü.nal", visando minorar as. 
,~1mmmnànmmllliDJJ!lltuH1iàJ.t!HH!l~~l!li!1!fl.CllllllH!l!ttCllllllpm1m111Hn1H1c:11Jt111H!~1!Ull!llllllllll~. rosas entl ª es, diffi:culdades de milhares de 

Cathedral d T d h • operarios. Com essa obJ:a. mais e- . . r o n e I m de 2.500 che-fes de famil.ia ti-
veram com o que alimentar-se. 

S. Em. Revma. foi tambem 
collaborador constante d·a re
vista "Pratica de Ap.ologethi
ca ". conjuntamente com o 
Revmo. Mons. Boudrillart e o 
Revmo. Pe. Varvel. 

São innumeras as suas pas
toraes, onde se vê sempre a. 

VOZ ardo.rosa do apostolo intei
ramente a. serviço de Deus e 
da I:greja.. 

E' o pensamento do grande 
Card-e.al Verdier, como nos re
ferimos d-e inicio, que o LEGIO
NARIO com profundo pezar 

I1egistra, pedindo a Deus que 
tenha em pa,z a s~a alma e que 
a semente de suas palavras e a 
sua vida de int-easa :piedade, 
sirv..am d·e estimu:lo e incita• 
mento pa-ra com que todas · as 
almas s-igam o seu exemplo. 

A Acção Catlolica e as Assncia-ções Auxilia:re:s 

'.frondheirn;" cíti" cuja Cathedral ptiblicamos acima um sugestivo aspecto, foi um ·dos pri· 
meir,os portos,,nor~gue,-z-es em que desembarcaram as tropas pagãs do nazismo. As no'tfoias 
FO-ven:ientes das _dÍl-sdfiosas nações balticas, fazem prev-er qµe, na melhor das hy,pothe• 
~, iÍf!il · estat~~o_J\li'ií;l:rço :será anáfogo ao da Moravia, o que, em outros termos, signiffoa 
tiiif:i~ím'é'':'êstr:i~tàm~ii.'tif co-to·nfál, com as apparencias de um protecto~ado. Na Mór.Í1Via, 
êf~~çã.(~ê:i:1gíÍi~â:)~):oâdà vez p·eior, a despeito das falacch>sas do nazisrilo. Não é, ··pohr, 
~~c:ir:wever)mei cte-ritr'o em breve, tambem a Cathedrai de Trondheim,· co~o jã suecedeu 
~nt=~A.sf~ffis,.sJ_tu-adas em pa_izes d_ol'rilnactos pelo nazismo, seja trans'formada em re
~!ç~'::piOO=íê~;':: ajn . cadeta ou em séde da aecçlo nazista municipal. Se bem . (Jue seja 
i,jW~~d'ájÍ:QÍflS9;~;~~~~~~-Q-,1!,Ç:(i!IDIQ8. deixar,~ ~ ~~-e..n.h r. _ aifA_: A~icacáoo 

_(Conclusão da l.ª pag.) l IX' 

VII Nenhuma actividáde será 1n;-
ciada pela A~o catholica em 

Os membros da Acção Catbo- , Pa-rochia ou associa.-ção aux:iliai 
lica, cujos sectores, por qualquer sem entend!Ill€nto previa com o 
razão, não realizem todos os do- respecttvo Parocho ou Director 
mingos pela manhã actos piedo- Ec.clesiàst!co da Associacíí.o 
soo, salvo situações especies ve-
üficadas pela Junta Archidiece- X. 
sana devem inscrever-se em al
guma associação auxiliar. onde Compete privativamente a Jun
o façam, primando ahi pela do- ta Archidiocesana orientar a for-

mação do1:14'inaria e moral d!s• 
pensada pela Acção ca.thoiicá. a. 
seus membros, bem como deter• 
minar e dirigir todos os mov!• 
mentos de caracter geral, delibe• 
rando sobre se dev~m ser execu• 
tados exclusivamente por secto• 
res fund.1itmentaes- da Acção Ca• 
tholie.a, ou por estes em éémmum 
com as a,sseciações ou obras ·au
xiliares, ou, finalmente, só ~las 
uitimas. 

cilidade para com a autoridade =================~""."'."'~=-=====~ 
const!tuida na associação. 

VIII 

A Junta Archidiocesana, se
gundo criterio !nteramente seu 
mas ouvidas as pessoas interes
sadas, deve cuidar que o recru
tamento dos membros da Acção 
Catholica nas associações auxilia
res se faça sem as privar da ac-
tividade dos associados que fo
?-em necessarios á conservação 
de cada uma dellas. Neste senti
do, providenciará especialmente 
afim de que os membros da Ac
ção Cátholica, destaoados para it 

direcção das assoei.ações auxilia
res, se possam desempenhar de 

1 modo plenamente satrisfactoriiJ 
1 desta tarefa, conservan<lo embo-
ra o necessar-io coavivio e ITiga
ção com a . Acção Catllol:I.~. 

.LEGIO~ll.10 
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- TEMPO 1 iCOMMUNISMQ 
~~ • .. N A Z I S M O 

ou 
Mereoe regtstro $. not1c1a, pro

veniente do Vatic11no, segundo 
a qual não é exacto que tenha 
sido deportado pelo Governo da 
Hespanha, S. E. o Cardeal Se
gura y Saenz, Arcebispo de To
ledo. Receiava-se com razão esta 
medida · como consequencia de 
'Violento incidente havido, segun
do nos informaram os telegram
mas' da semana passada, entre 
aquelle eminente e virtuoso Pre
lado, e q governador civil de 
Sevilha. 

• 08 t.elegra.mmas desta sema-
na nos trouxeram a noticia de 
que reina, no Extremo-Oriente, 
uma int.ensa actividade diploma
_ tica, especialmente notavel nos 
circulos chegados ao Mini.steric 
do Exterior do Japão. Na pre
V:isio de um "1>utssch" gei:mani
co contrn a Hollanda, a Ingla
terra, os Estados Unidos e o go
verno de Tok.io examinam o des• 
tino a ser dado âs cofonias 
neerlandezas loca.Usadas na Ocea
nia. 

Este facto mostra que não fo
ram prematuras nossas conside
rações a respeí~ da Guyana hol
landeza que, situada ao norte de 
Brasil, a dois passos do Canal 
do Panamá, e proxima ás Anti
lhas, poderia trazer a nosso paiz 
á Venezuela e aos Estados Uni· 
dos os mais graves embaraços. 
CQSO, em um futuro mais ou me
nos proximo, se transformasse 
em colonia. allemã. 

• 'se a attitude das chancella-
rias de Londres, Washington e ' 
Tokio parece considerar a queda 
ela Hollanda como um futuro 
"!a$ consuma<l.o ''., não _ po<;!e · 
ser esta nossa attitude de catho
nicos. Sem prejul2os de nossos 
deveres para com a Patr!a, que 
nos obrigam a zelar de modo 
summament.e vigilante por sua 
integridade territorial, e a evit,a1· 
portanto visinhos avidos de "es
paço vital", devemos lamentar s. 
situação preca.ria em que a Bel
gica e a Hollanda se encontram 
e orar intensamente por ellas. 

• Dirá, talvez, algum sceptico 
que a. oração nada. pode em caSOE 
como estes, ,quando todas as for
ças já. parecem conjuradas para 
preparar um desenlace fatal. MaE 

1 

a. linguagem dos scepticos nãc 
pode ser a dos homens de Fé. A 

(Concfue na segunda pag,) 

Se bem que muito confusas, as noticias referentes ás luctas em torno da. supremacia, na peilin
sula escandiuava, vieram animar todos os paizes neutros. De facto, é esta. a primeira vez que 
a reaccão franco-britannica . se esboça com . alguma energia e apresenta como resultado preciso 
alguns ·succcssos militares. - A política de indiffere~ça adoptada pelas monarclúas baltlcas em 
relação á Finlandia teve seu corollario inevitavel na neutralidade sueca perante a. invasão da Di
namarca e da Noruega. - Muito se criticou no mundo inteiro a impreviàencia desta linha de 
conducta, e muito poucos foram os que ponderaram os motivos de perplexida,de dos Estados ba.Uices. 
que se sentiam 1·eceiosos de entrar em confticto e de receber em seguida, da França e da In
glaterra um,. a.poio insignificante. Se o curso dos acontecimentos desmentir as apprehensões da
quelles paizes e prov.ar que a França e a Inglaterra têm nã.o só os meios para vencer màs ainda 
a vontade de Iuctar, ainda será tempo de galvanizar a opinião publica dos paizes nordicos. -
Neste caso, as conferencias entre os chefes de Estado da Europa septentrional, realizadas no Pa
Iacio de Stockolmo, em Outubro ultimo, das quaes o cliché acima reproduz um aspecto, no qual 
se vê, da esquerda para a direita, o rei Haakon da Noruega, o pre3ident.e Ka!lio, da Finbindia, o rei 
Gustavo, da Suecia, e o rei Cbristiano, da. Dinamarca, perderiam seu caracter inocuo, para se 
transfo1·marem em importante factor de victoria. - Saberá Cbamberlain apl'Oveitar o momento? 

- Que quererá? 

A obrigação do descanso dominical 
E' questão muito debatida O Codigo Social de Malines, O relator deu pareeer favo- gario da cidade, para que o 

:nas legislações sociaes · o des-1 num de seus art.igos, affirma ravel, apoiando-se na Consti- commercio foss-e aberto em de, 
canso dominical dos trabalha- a n-ecessidade desse descanso. tuição brasileira, tendo sindo terminadas horas que não coin
dores. Varios paizes adop-taram essa approvado unanimemente o cidissem com a celebração do 

A Igreja sempre s-e bateu medida, em suas legislações, projecto, como uma applicação Santo Sacrificio. Assim, esta
pela suspensão de toda acti- inclusive o Brasil, na Consti- mais positiva do preceito cons- ria salvo o interesse espiri
vidade 'Servil, nos domingos, tuição de 1937. Cumpre accen- titucional. o prefeito referido tua! de maior importancia, e 
tendo em vista ser um dia tuar que o lado mais importan- foi além, e determinou a mu, ! seria uma solução mais de ac
dedicado ao Senhor, e, portan· te do problema é o referente dança da feira-livre, que se I cordo com a formação catholi
to, dia de oração e recolhi· á margem santificação do do- 1,ealizava aos domingos, l)(lra ca de nosso povo. 
mento. Alem disso, ha a ques- mingo, e o cumprimento, por um dia da semana, tendo em 
tão da necessidade do descan· po.rte do trabalhador dos pre- vista os sentimentos catholi
so principalmente para aquel- ceitos dominicaes. Nesse pon- cos do povo·•. Foi creada, pela 

Santa Sé, a .Dio
cese de Caicó 

les que se dedicam a trabalho to, a Igreja é intransigente. Aqui em São Paulo, têm ap· 
physlco. O Departamento Administra- parecido projectos de leis mu-
. S. Santidad-e o Papa Leão tivo do Rio Grande do Norte,, nicipaes, permittindo a aber, 

XIII, na Encyclica "Rerum No· acaba de approvar o projecto tura do commercio aos domin
\Tarum", não deixou de encarar de um prefeito do interior, de gos. O Departamento Adminis
esse aspecto da questão, ao estabelecer obrigatoriamente o trativo do Estado vem appro- Foi recebida com grande 
propugnar pelo descanso domi- descanso dominical no se-u mu- vando esses projectos, de ac- alegria, em todo O Estado, do 
mcal. nicipio. cordo com uma portaria do 

sr. l\1inistro do Trabalho, em 

A posse da Junta Archidioce
sana da Acção Catholica 

A solemnidade da posse da Junta. Archidiocesana da A. e., 
reeenU!mE!Dte nomeada, realizar-se-á assim que S. Excia. 
l&evma.. o Sr. Arcebispo Metropolita.no, ora. em Ara.xá, retorne 
a São Paulo. A oerfmonia da Investidura do maximo orgão 

de cllrecçio elo la.icato catholieo da Archidiooese será levada a. 
eftleito no salio nobre da Caria, Metropolitana, sob a presidencia 
&e S. Excia.. Bevma. 

· A esie a.c.ileeimento, que é o mais importante dos que 
eeoonem entre os fteis, deverão oompa.reeer as Federações exis
..._ aa Arehldfocese, aa eonp,ega,çóês Marianas, Pias Uniões, 

AJ11t11acte c1a o....ao, Damas de Caridade, e demais associações 
PIIII uw,.... .. seus~el'lemúamembroe. 

Ceará, a noticia da criação 
pela Santa Sé, do Bispado de 

que se permitte a suspensão 
do descanso dominical, em ca- Caicó. 
sos de "int-eresse publico ma- Desde algum tempo que se 
nifesto, de caracter relevante, tratava da criação das dioce
ou motivos inherentes á na- ses de Mossor6 e Caic6. 
tureza do proprio serviço". Coube a s. Excia. Revma. D. 

Considerou o Departamento Marco1lino Dantas, a organi
Administrativo do Estado, que 
nas cidades do interior os tra- zação desse plano, cujo desdo. 
balhadores ruraes vêm fazer bramento vem de ser coroado 
suas compras no domingo, uni- de pleno exito. 
co dia disponivel. Dahi, o in- S. Excia. Revma. trabalhou 
teresse publico de permanecer desde 1929 a.rduam,ente para 
aberto o commercio nos do- esse fim. 
mingo pela manhã. Ora, isto Em 1934 foi criada a Dioces-e 
vem impedir que os commer- , de Mossor6 e agora em 1940 1 
ciarios participem da Santa , surge a de Caicó. 
Misse., cumprindo opreceito da 

1

, Emquanto a Santa Sé não 
Igreja. A solução desse caso nomear o prelado de Caic6, a 
seria um entendimento entre os nova Diocese será· dirigida por ----------------------...l. GOSU»l"alU.tu e o Benno. VJ.- wn .A.<lmtnmti:,utm- ~~lioo. 

'Qual o maior perigo 1 
A identidade do communismc de libertação. O regime é insuf• 

e do nazismo, em seus funda- ficiente para as neces;;id.ades ma
mentos e em seus processos de teriaes, o apparelho administra. 
acção, não deixa mais duvida tivo não funcciona com regu:lari
Basta. .andar de olhos abertos pa-

1 
dade e o problema agrario não 

ra que esta verdade se evidencie resolve as inquietações populares 
os recentes succe8$0ll allemães no E.sperám-se complicações exterio
campo da força armada, vieram res e, mesmo, desejadas po1• mui
demonstrar o perigo para a ci- to~. pela esperança de assim se 
vilização cathoilca se não houver transformar o actual estado de · 
Ullll:t respo.sta prompta e enei·gi- cow,as. São esta-~ as c,,:mclusõe:i 
ca ao banditismo organizado de que o encarregado da ",Entehte 
Hitlel'. internacional anti-communista" 

Hontem, era a Russia a grande dr. Lodygenski, conseguiu ,apurar 
inimiga, cujo exte-rmi.nio se :fazia ;/unto aos prisioneiros russos · na 
necessa.rio p,ara o equi!llibrio e Finlandia. 
tranquillidade gel'™,S. Pelo que se vê, sob o ponto de 

Hoje, o communism) está em vista da força, o communisrilo já 
franca decadencia. A guerra fino- não é o inimigo internacional nu. 
russa most.rou, ao mundo, a des- mero um. 
organização militar dos soviets e Entretanto, parcialmente an
os interrogatorios a que foram nullado esse perigo, surge llntne· 
submettidos os seus prisioneiros (liatamente outro, com intenções 
na Finlanclia, nos põem a par do muito mais bel'licosas e positivas 
depZ-<1ravel esta<l.o político da ameaçando o mundo directamen-
Rusaia.. te e contando, para isso, o:im 

E' real o descontentamento do uma effectiva força de ctestrul
povo russo pelo regime bolche- ção. Herdando as mesmas idéas 
visto, ao qual obedece, premido subversivas do communismo, o" 
pelas circumstancias. E não sãc nazismo é, actualmente, o mais 
p.:mcoo os elementos que ~speram ·calamitoso inimigo d.a civilização 
uma occasião de ressurgimento e I catholica, apostolica e romana. 

MERECIDA HOMENAGEM 
- a um velho Sacerdote Jesuita -
Acaba de deixar a parochia sahidas o muar muito -vivo o 

de Nova Trento, Estado de d-errubou e arrastou por ,algu
Santa Catharina, o Revmo. ma distancia e só por uma 
Pe. ,José Von Lascber.g, S. J. graça especial de Deus esca .. 
Não obstante a sua idade de pou da :cqorté\ 

1
89 annos, conserva eUe a Em e.sta-do bem grave foi 
mesma força de vontade como recolhido na Santa Oas.a. Foi 
se fôra jovem ainda. Um digno I grande a alegria do povo quem,. 
filho de Santo Jgnacio de· do voltou restabelecido á sua. 
Loyola, deixa uma grande la- ,· parochia. 
cuna e saudades perennes no Em Nova T1"8llto o Revmo. 
povo para o qual trabalhou Lascberg teve a dita de taa. 
incansavelmente c O m O seu · tejar suas bôdes de o:uro de 
verda1leiro pae. sacerdocio, 50 aunos M ver ... 

Em e rta -~ d dadeiro apostolo de Christo, e 
e oee~ia.o eu-s-e nessa occasião não s6 

0 
um facto _que -entristeceu toda R:&vmo. Pe. ProVineial da Com, 
a ~o~ulaçao: Por largos annos panhia de .:fesllS utros 
dirigia-se a cavallo por cami,.. í cerdotes mas e 

O sa. 
nhos lamacentos até os mais geral px'.estou :1° ~~:i,:: 
distantes picos da Serra de taneas e . Sinceras honi~ 
Nova Trento arriscando até a gens a. esse benemerito ~ 
propria vida. Numa d~as tolo d-e Nova T1·ento. 

Possibilidades da def.exa 
da Hollanda 

O correspondente do "La 
Croix" na Hollan<la -escreveu 
recentemente uma reportagem 
das visitas que fez ás fortifi
cações hollandezas, emittin
do então affirmações optimis
tas quanto a possibilidade de 
defeza do t-erritorio hollandez. 

Entre os factores mais im
portantes e caracteristicos da 
defeza hollandeza, o referido 
jornalista aponta as terras 
inuhdaveis e inundadas de 
agua, elemento -esse que não 
só difficulta a acção do ini
migo como o obriga a expor-se 
aos tiros da defeza. 

As tropas têm trabalhado 
constantemente nas constru
ções de rortificações, defezas 
contra tanks, ninhos de me
tralhadoras e campos mina
dos. 

Ainda s-e encontram em con .. 
dições apreciaveis de resisten.. 
eia os e.ntigos e innúmeros 
fortes construidos no tempo 
do principe Maurício de Nas
sau, fortes esses actualmente 
providos de cassamatas nl.e
talicas e peças de artilharia 
pesada, tendo assim passado a 
fazer parte das ilhas de resis. 
tencil!-, construi<le.s de aceor
do com a technica militar. :mu
derna. 

Todavia,, dada a situação 
geographica da Holla.nda. a 
sua importancia no . actual 
conflicto europeu é tamanha 
que não se pode .assegurar que 
ella esteja realmente prepara. 
da a resistir a algum!lí póssivel 
agressão proporcionada á im, 
portancia immensa que repre, 
senta o ·domínio dos · Paizei 
Baixos. 

Seguiu para Ribeirão Preto e 
Exmo. Sr. D. Manoel D'Elbou:x 

Após haver recebido significativas homenagens nesta. Capital 
e em Itú, sua cidade Natal, seguiu para Ribeirão Preto o Exmo. 
e Revmo. Sr. D. Manoel Silveira D'Elboux, recentemente no
meado pela Santa Sé Bispo Auxiliar daquella Diocese. 

Para se despedir de S. Excia. Revma. compareceram quarta
feira ultlma. á :Estação da Luz, numerosas pessoas, entre as quaes 
notamos o Exmo. Sr. Vigario Geral, Monsenhor Ernesto de Paula 
e os Revmos. Uonego José A. Mello, Director Espiritual do Se
minario Central do Ypiranga, Conego Paulo Florencio Camargo, 
Vigario da Bella Vista e Pe, José Visconti, da Companhia, de 
.)'.esus • 

Fez-se representar a Junta Archidiocesana de Acção catho
lica, bem como numerosas associa,çõe,s religiosas e a, Direetlo 
desta foíiia. 
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Annuncios~ 
l_,F*m <tabella., , sem compromisaO 

O LEGIONARIO tem e; ma
'a:imo prazer em receber visitas 
.ás mstallações de sua redacçii.o 
1~ officina, mas pede que não 
iiJe;jam as mesmas feitas nas 
r-,2:ts., 3a.s e 4as. feiras, por exi· 
~enclas do serviço. 

'COMMOOANDO •.. 
OS NOVOS ESTA'l'UTOS DA 
CONFEDERAÇÃO CATHOLICA 

A Confederação G.atholica é a 
reunião de todas as associações 
e obras catholicas da Archidio-, 
cese. Assim, até á instítuição d:l. 
;N:Ção Ca,tholica entre nós; era a 
entidade maxima. de todo o mo-
1'iment.o cu.thdlico dos leigos, su

:1)etintendendo, coordenando, e re
A.uzindo á unidade toda esta im
.:Dlellsa oohorte de fieis, que mili
tam nos innUlll2l'OS sodalicios 
,qne, como uma benção de Deus, 
,,florescem e germinam profusa
,;mente pelas parochias. Com o 
~venoo da Acção Catholica, que 
se concretiZou em São Paulo pe
l.<t noemação da .1unta Archidio
cesana, esta situaçá-9 modificou

"se sensivelmente. De facto, a 
.Acção cat"houca, como superes
tructura. de todas as organizações 

, Iaie8$, veiu dar áquella unidade 
,o i;eu Ultimo travameuto. Não 
sendo , mna. associação entre a.s 
.oufa:as associações religiosas, a 
AeÇão Cttthotica põde ser com
,~ ao systema nervoso da 
•-corporação dos fieis, infiltrando
,-se e disseminando-se por todo es
·'te organismo, :sem perder, com
-tado, as suas caracteristicas pro
~ e differeneiaes. 

Deante destas novas condições, 
·& Confederação Ca,thdJka., : con
~ a sua funeçáo cocrdem
,dom das aasociações e ·obras ca
tboUcas, Jnas transposta para um 
,outro plano, que lhe rasga os 
imids aJnplos horizontes. A Con
~edenl.ção se transformou no or
~ pelo qual as asoociações se 
:Jtmsceram :na Acção Catbolica, 
~ auxiliares desta. Para. tan
.to, se tm:non necessario alterar 
~nte os antigos estatu-
11:CII que, por mais de um lustro, 
-~ a Confederação. Os no
~s estatutos, approvados por 
~Isão de 12 do corrent.e, fo
.nmi publicados por esta folha 
,_ edi()âo do dia 14 p. p .. Trata
• cte UJn documento de exeepcio
:na! lmJ)Ortancl.a, que merece a 
..fflnsfdemção attenta de todos os 
i1'ill!IIIII da Arehidiocese. 

São de tal maneira poderosos e efi- todo um programma de organização 
cazes os methodos de propaganda politica e social q11e, longe de ser in· 
empregados pelos Estados totalitarios, ferido, come f4%em habltualmente os 
que até hoje alflda não foi possivel partidos pollt!cos, da observa<;ão da 
tornar absolutamente patente, em to• realidade objectiva, era deduzido com 
dos os $eçf.ores da opini_ã~ ~~l_i~'.-i,?~{!9~«'_matpematico, dos primeiros prin-

, t \ii cBuJla 'i,ro'tunda do dess1d10 que se, clp1os' philosophicos assentados pela 
para da Igreja os paizes eh.amados 
da "direita". 

Em geral, pensa-se que, se o 111° 
Reich é mal visto pela Santa Sé, de· 
ve-o exclusivamente ao i;erceamento 
systhematico da liberdade da Igreja, 
ao fechamento da fina flor das asso· 
ciações catholicas, á supressão do11 
jornaes cathoficos, é a interdicção de 
numerosos conventos, e quiçá de Or
dens religiosas inteiras. 

Evidentemente, t!Klo Isto é grave. 
Mas a lucta entre a Igreja e o na· 
zismo se prende a causas que trans
cendem de multo a importancia destes 
criminosos actos de perseguiçãe, Se 
a opposição entre o Catholicismo e o 
hitfensmo consistisse apenas em uma 
,1eg1s1açao ant1-re11g1osa promu19ae1a 
por este, eatari:a. sempre aberta a por. 
ta para uma esperança de reconcilkl· 
ção; por(fUe, do momento em que as.. 
ci1'cumstancias fi2'eSSem amainar' es• 
ta politica, teriam desappa,recido to, 
dos os motivos de C011fHcto. A Hlsto• 
ria da Igreja, tão rica em esuslnamen• 
tos expertmentaes do rnai'Of' Vak>r, 
mostra qUe não S(U'i,a este o primeiro 
caso de uma crise debellada pela San• 
ta Sé, por uma resi&tencia smw,e e 
iatrepida, que ~aba sempre ·poi- dec• 
gastar as energias do perseguidor. 
"L'~gliseux est une enciume qui à usé 
bien de marteaux", dine um eserip
tor francez. E ninguem po.de negar 
que elle tem !)'lena razão. 

lnfelizme'1te, porém; o progratnma 
anti-religioso do nazismo está IOflge 
de ser um aspecto accidental e ex
trinseco da politica do UIº ~eich, 
um producto de preconceitos anti-cle
ricaes hauridos no ambiente pestilen
cial deste seculo, que ruiriam sob o 
esforço de persuação mais dmgente 
dos catholicos, ou ao contacto regular 
e freq~ente com os dignatarios eccle· 
siasticos (fue as funcções do governo 
impõem aos e&tadistas. 

A realidade é que a política anti• 
reli~ do IHº Reich é um caracter 
essencial deste, um traço fundamental 
do seu conteudo ideofogico, ou, rm:· 
lhor ainda, o sentido profundo e a 
propria razão de ser do nazismo. 

,htlgam muito supel'ficlalmente a 
realidade os que suppõém que as pha
langes nazistas galgaram as escalas 
do poder com aquelle immediatismo 
ambicloso e personalista que caracte
rizava a maior parte dos partidos po
líticos ela democracia liberal. São in
g&nuos, e prestam assim um assigna
f ado de serviço á Religião, os catholl
cos que se comprazem em mostrar 
em Hitler e seus sosias espirituaes 
do mundo inteiro meros ambiciosos, 
q-0e desfarçam atraz das exterio.ida• 
des charfatanescas de suas grandes 
cerimonias cJvoeo-potiticas a mesma 
c119idez immediatista•de al9um che· 

,. fe e}eitof'al qu.e,, depois de grandesluc
tas. chegou~ a ·auumir a direcção de 
·seu villarejo. Desde os preimeiros mo
mentos, o partido hitlerista se difiniu 
claramente como algo de multo, mais 
complexo e muito mais temível do 
que um simples partido. O hitlerismo 
é antes de tudo uma philosophia, en
tendida esta palavra no sentido mais 
amplo que comporta, isto é, uma dou
trina comportando uma concepção 
propria sobre a origem e o fim do 
homem, sobre a essenci-a da caus;a a 
que o homem deve seu ser, sobre os 
devet"es do homem para com esta cau
sa, e, implicitamente, contendo uma 
authentica religião, de caracter estric
tamente philosophico e que exclue 
qualq11er revelação. Esta philosophia, 
como todas as philosophias, não se 
podia conftnar logicamerate ao puro 
dominio da especulaçãó. As correntes 
phllosophícas geram nececariamente 
uma concepção especial sobre o que 
seja o homem em ai, ~ portanto, sobre 
todo o theor das relações dos homens 
entre si, e destes com o Estado. Im
plicitamente, deveria decorrer de to· 
dos estes princlplos uma concepção 
especial 'do que seja o Estado, E dahl 

seita nazista, para serem appl icados 
de um geito ou de outro, á realid:tde. 

Por isto, desde o primeiro momento, 
o Partido nazista revelou ser algo de 
muito maior do que um simples grupo 
de politiqueiros, mantendo escolas, 
desenvolvendo a cultura physica crian- _ 
do uma literatura, um gosto ( ?) artís
tico, um padrão de vida inteiramente 
novo no seio de suas proprlas fileiras, 
o nãzismo mostrou que pretendia ela
borar uma nova civilização, e que a 
conquista do poder não era, para elle, 
um fim, !ienão um meio vital para a 
realização do gra11de fim que deveria 
ser a estructuração de uma sociedade 
diversa da actua!. 

• 
Muito leitor do LEGlONARIO, ao 

per-percorrer estas linhas, estará · sor• 
rü,d.o maf4c:.ioaamente, ao suppor cµ1~ 

Plblio OOIRIA DE OLIVEIBA 

f al~fitação 
cahimos em lnvoluntaria contra.cHção. 
Então, o LEGWNARIO que sempre 
pregou .a inanidade do dols traços 
mais salientes e mais visiveis da ideo
logia nazista, a saber se.u CtJnho anti
comriNu>ista e sua nota tio fortemen
te naclonatiata,, este mesmo L·EGtO· 
NAR•o -.,em, hoje, falar e,m ideologia 
hltJerlsta! Pois não foi eLle que, du· 
rante armos a fio, SQSWB°tou que o 
hit:lerismo não tem ideoiQ9ia? 

Nio. O que o LEGIONA-RIO sempre 
sustentov é q,ve a verd~ra ideolo
gia hitlerista não era anti-commgnis
ta nem naeionalista, e que o htiteris· 
mo era, na ..eafidade, a expressão· dis. 
farçada de um ~onteudo ideologico ·ty
picamente communista. Por isto, nos
sa folha não perdeu uma unica oppor• 
tumdade para assignalar a collabora
ção teuto-russa, que foi intima e effi

·caz mesmo quando a propaganda, de 
um e outro Estado illudia as massas 
com t1ma ·potemica reciproca destinada 
a desnortear os esplritos e permittir, 
rta ordem concreta dos factos, uma 
mais proveitosa collaboração e um 
mais Intenso entrelaçamento de int., .. 
re59es. O LEGtONARtO nunca susten• 
tou que o nausmo não tivesse id,olo· 
9ta. O que elle st1stentou é que a edeo· 
logia nazista é esotel"ica, isto. é, 'se 
apr_esenta. uma para. os .effeitos de 
propaganda e outra para o consumo 
into.-no de sevs membros mais quali
ficad.o,s. E esta ideologi,a de uso intar
no, o LEGIONARIO sempre a denun
ciou como communista. 

Neste sentido, o livro de Rausch
' nigg, ex-secretario de Hitler, é fri· 
sante. Conta elle que, certa vez, fala
va-se em uma roda de intimos se não 
me engano todos elles "gro-bonnets" 
do partido nazista, na ideologia do 
"Mein Kampf". A certa altura, ai, 
guem emittiu uma opinião diversa 

·daquella que o Fuhrer desenvolvera 
em sua obra. Outro interlocutor ap".ln
tou-o solicita e celeremente a "hélre, 
sia". Hitler, porém, que estava pre· 
sente, interveiu, e disse que não li
gava a menor importancia a alguns 
dos aspectos políticos e sociaes de 
sua obra. Depois o Fuhrer teve uma 
afflrmação de cujo texto não mt: M· 

cordo, mas que deixava perceber CjUe 
o que o nazismo tinha de mais funda· 
mental era libertar a humanidade do 
Jugo 'da Revelação, e collocal-a em 
um regime todo elle baseado em um 
puro materialismo philosophico, natu
ralismo este que implicaria, pratica-

mente, na implantação de um pan· 
theismo opposto â crença em um Deus 
pessoal. 

Por menor que seja o credito que 
se queira dar ao livro de Rauschnigg. 
é curioso verificar como as suas con
clusões, só muito recentemente publ i· 
cadas na impren~ brasileira, condi
zem claramente com as Impressões do 
LEGIONARIO. 

Em ultima analyse, pois, o que s~ 
pode dizer é que o nazismo é elle oro
prio uma religião, opposta in totum 
ao Catholicismo, e que, portanto, não 
lucta com este por razões accidentaes 
e extrínsecas mas em obediencia a 
sua propria razão de ser. 

Seria imposs!vel, ao meu ver, ima
ginar um conflicto mais insanavel do 
que este. 
•. E se H ltler bem como os demais 
chefes nazistas se convertessem, d:r
me-á alguem, não seria posivel a con· 
ciliação entre a ideologia nazista ~ 
o Catholicismo? 1,ão. Porque neste 
dia o nazismo teria deixado de exir.
tir. Entre o protestantismo e o Ca
tholieismo, por exemplo, não ha con
ciliação possivel. O que é possivel ó 
apenas a reconciliação dos protestan
tes com a lg1'eja. O qlK' suppõe a abj11-
r·ação do protestantismo, e não uma 
concWa.ção deste com o Catholkísmo. 

• 
Se na ot'tlem philosophica e religio

sa o dessidio é profundo, ele o <leve 
ser ta:mbem, de modo inevitavel, na 
ordem politica e social. Porque qual
quer soeiologia não pode ser senão 
a applkação de uma philosophia so· 
ciaf. E uma philosophia social , não 
pode deixar de ser um capitulo am
plo, mas um mero capitulo, de uma 
estructura philosophica inteira. 

Por isto, entre o Catholicismo e 0 

nazismo, o conflicto se manifesta íne· 
xoravel, fatal, inevitavel inclemente, 
de vida e de morte em um terreno 
fundamental: na concepgão corpora
tiva. 

A tgrc:.ra c;atholica engendrou, '"' 
Idade Media, o corporativismo admi
ravel que elevou a humanidade. na· 
quella quadra, a tão alto grau de 
prosperidade economica. Este corpor;i -
tivismo não era, entretanto, senão 
a aplicação, a vida poUtica e eco no, 
mica da concepção que a Igreja tem 
sobre o hcmem. Toda a concepção ca 
tholica a respeito de corporativismo 
tem em sua base uma concepção phl· 
losophica sobre o homem, e suas rel,1· 
ções com Deus. E, como o totalitaris-m 0 

das direitas tambem tendo uma con· 
cepção propria sobre o homem, so· 
bre Deus, e sobre as relacões entre, 
ambos, é evid.ente que o co~porativis
mo catholico nada pode ter de com· 
num como corporativismo totalitarí,,. 

Para dizer tudo em uma só pala
vra, o corporativismo catholico é um 
meio de fazer o Estado s~rvir á oes
soa humana. O corporativismo t~ta· 
!;ta rio é um meio de absorver intci · 
ramente a pessoa humana, fazendo da 
corporação uma , escrava do Estado, 
e do homem um escravo da corp·)· 
ração. 

O corporativismo total ítario é uma 
falsificação grotesca do corporatívis· 
mo catholico. Ou, melhor, não é um.::i 
falsificação. E' um estelionato, Por
que entre um e outro corporativismo 
nada ha de commum, em materia es· 
sencíal. Só o nome é commum, por· 
que, para illudir a massa, o Est;ido 
total ítario usou esta expressão elas· 
sica na sociologia catholica, expressão 
esta destinada a insumar uma afini
dade totalmente inexistente, entre o 
totalitarismo e a Igreja. 

Em noi,:so proxímo artigo, veremo,; 
como este estelionato é criminoso. e 
como o corporativismo estatolatrico 
é exactamente o opposto da sociolo
gia catholica. 

Este corporativismo implica, nos 
Estados que o adoptam em um;i 
virtual offícialização do pa9an,s• 
mo. Porque elle é uma consequencia 
da philosophía naturalista e portanto 
pagã do totalitarismo. E, se é verdade 
que quem acceita os principios quer 
as consequencias, tambem é certo que 
quem acceita as consequencías que,· 
tambem os princípios. · 

.. , 
oração é tanto mc11s neoessarm. 
quanto mais criticas parecerem 
as circunstancias, , e a suma gr,a. 
vidude do perigo não é · senão 
n1ai.:, un1 n10Uvo para 
corn :nais humildade 
confiança. 

rezarmo~ 
e maior 

Di,n,i. que poude atogar no l\lfat' · 
Vermelho o exercito do Pharaó, 
continua hoje em dia tão ,Omni•' 
potente como naquella epoca, : 
porque é Eterno .•• , 

o 
Se· a tal conclusão não ·no.!!, 

levassem os motivos de Fé os 
mais elementares, a ello. chega • 
ri~ mos em virtude do ultimo 

, apcllo dirigido pelo santo Padre 
a todos os catholicos. · 

Sua Santidade, depois ele la.•' 
mentar ardentemente as desgra..: 
ças que a gue:rra. já trouxe, se 
re:fere claramente ao perigo em 
que se encontram ,as nações neu- 1 

tras, o que é uma clara denunci~ 
de um novo "putsooh". Será este'. 
leva-00 a effeito contra a Hdllan•' 
da e Belgim, ou contra os Bal--. 
kans? Ninguem o sabe, se bem 
que a segunda hypothese nos p,a. 
reça muito mais provavel. Seja 
como for, emquanto os filhos da 
iniquidade se preparam em se
gredo para agreçir paizes inno
centes, Deus está no Céo, e go. · 
Yl'rna com s~edorfa o mundo 
inteiro, E' a Elle, pois; que no.~ 
devemos dirigir com humildade. 
E' possível que Elle, em Sua sa
bedoria, não ouça hoje nossas 
preces, Mas estas cnhirão como 
brazas ardentes, sobre tl cabeqa 
do inimigo impenitente. E torna
rüo cert::uncntte mais breves ou 
mais meritorios os JJadecimi>nto~ 
cio,; innocentes. 

fJ 
Merece particularlssimo regis

tro para nosso exemplo, a piedade 
filial e tocante do santo Padre 
par't com a Santíssima Mãe dP 

i Deu,;, 
1 De tofüis as practicas de que 

ó ião · l'iea a pi0dadc cathdlica. 
nenhuma o Santo Padre recom
íncndrs com maior insistencia, de 
que a devoçào a Maria. A ra7,fio 
C- d,;pht. Em primeiro Jogar, Ma~ 
ria Santíssima é a Medianeira 
Universal. <' ningncm pode alcan
çar gra,as de Deus, sem ser por 
intcrmedio d'E1la. Perantte Dem,, 

1 

só temos um Mediador. que € 
Jesus Christo, ?v!as jtmto a Jeslll, 
Chrbw nada JJOdemos alcançar 
sem a Mcdiadora.,;neccssaria.. que 
é Mnria. , 

A cde proposito, é muito e 
rnui.:c> digno de nota que o Sank 
Padre a utorisa a esperança de 
uim, breve de~iníção dogmatica 
da Mediação Universal de Maria. 
a clla s0 1cfcrinclo de modo tãc 
clart, {' tão prcfundo em sua ,aJ. 
locuc;ão. 

A ,i0rnmdn r:,zão, que o Santo 
t';!rlre n\ú 111cncionn. 1na~ está na 
Thcologb, é que "Maria Santis
sinm f'smagou por si só todas as 
licrc•sla.-i. ·· romo canta a Igreja 
Uni.,,,Í,vr,L 

Em !,,elas :1s foctas contra a 
hc1·0:,ia. o t riumpho da Igreja t 
st'l11JJr<' devido ú. intervenção de, 
Maria, Esmagando a cabeça da 
s1,ep,·nl(': esir,.ir;ou Elia todos o~ 
hr·rPsiarclrns clr, todos os S{'CU!os. 
Nlnguc-m. poi~, P1elhor do que 
F.lla. clf've .sl'J' invocada no me2 
de ;\faio. a lclln con.~a?,rada, para 

! esmaga!" a innncnsa lleresia tota~ 
1 1 litaria Ci UP ameaça devorar de 

; vlctimá em víç,timu, u Euro~ in• 
: teira. 

l I.======~ J~i CONDECORADO PELO 
~====::;:::==-~-----=======================-:--: .. :-:--. g GOVERNO CHIN1!S O e A... T u O L I e o-. s DELEGADO APOSTO-- LICO MONS. ZANJN 

Em reconhecimento dos atl• 

:Pa1"a. que se posse, bem aquil
latar o alcance da nova medida 
~ pe'lo Exmo. Sr. Arcebls
:PG, 1§ suffic1ente considerar o que 
as varias Federações já têm rea
lizado em pról do , desenvolvi
mento catholico. Especialmente 
:frJll:ante é o exemplo da Federa
~ das Congregaçõe~ Marianas, .,_,fs de cuja imtitttiçiio tanto 
prosperou e continua a prospe
rar o mo'7imento mariano. Pois 
bem, com os meios de actjio, que 
lhe foram dados, a Confederação 
deverá ser uma Federação em 
ponto gl'ande, que irá repetir 
sobre a massa dos cathollcos da 
Archidiocese os maravilho.sos fei• 
tilS de 11postolado, que as Fede
rações realizaram e realizam em J 
ll8UII can1pos pnrticula.l'es de ac
tfffdade, Sem violar a :Indivi
dualidade das varias associações 
e obras. que a compõem, ser:1 
uma Federação cm segunda po
tencia, que fará, tambeni. um 1 
q,ostolado em segunda potenci:J, 
f•ndo convergir, e assim mul
tlpllcando-0!1. os resultados ob
*°8 pelos trabalho.,; dos varios 

Comorem EXCLUSIVAMENTE suas Jojas e seus Presentes 
~ ''"· - n_a conhecida 

rniraveis serviç,os presfad~s por 
S. Excia. Revma. Monsenhor 
7,anin, iJeiegado Apostolico do 

, Vaticano junto ao governó cl1:i. 

RlJA 15 

~Uc1M. 

JOALHARIA 

CASA C.AS,TRO 
OFFICINAS PROPRIAS 

OE NOVEMBRO N.º. 26 (Esquina da llua Ancliieta) 
Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios 

nez, foi·lhe concedidà· â Orde111 
de Jade Brilhante. 

Convem salientar que- -est-e 
governo chinez é o reconheci
do r,ela Santa· Sé, Pois est.t 
conservou Junto ao Marechal 
Uh,"l-1;g.Ka.i·Chek aquelle pre.Ja,. 
dr., (lt,,· n·l:;J exercendo suas 
funcções dt, Delegado APoSto, 
lico, ao mesmo' tempo que pro• 
cura minorar os sotfrimentolil{ 

d~ znílflÕ(!S dtl éhJn:~ 



.. 

Sfi.o Paulo: 21 de Ahrf! de 19,t:,:! LEGIONARiv. -d --
Musica S . f acra1 

! 
Governo·· 

1 Uma ·pergun:tõ. aos leitores 
O. F. Inesperadamente chegou-me ás I Frei Pedro SIGZIN, 

,~«aos , um gentil <;qnvite da dd. e. 
Redacção da revista ccc1cs1asticii. cujos coniiccinient'os convêni ·êuc · i:i~óf1i~ctamcnt~·1'··ot1tro un-o. da·s·

1

: 

brasileira COR, para pubUoar, o clero possua. "Vozes de Petropolis", intitulaoo 

M, 

••·••••·•• .......... .....,. •• ,, • ...,., ...... ..,,•., ......... ,..._.1,autlf,euP 

' ... ~ .., .. ···Archídioc,esar:io 
·todos os 3 mezes, um artigo so- "ll.º Instituam-s~. portanto "A Joia do Cantochão", respon- ••••••tutu4••t••• .................. •••••••••• .. •u• .. • .. •••tutufH'lt••• .. ••••••••••• .. •u .... u••• .. •••ut' 
bre musica. sacra. Escrevendo o nos scminarios e nas dc1::ais ca.- de a. essa pergunta em mais du-
que segue, di't"ljo da minh.a parte sas de estudo, de jusir .. formação ma centena ele paginas, fami'}:ia- MISSA CAPITULAJ'i São Paulo, 16 de Ábl"il de rn40 niB.mow teve 5 honra rlA "tlllfcrl1' 
um modesto convivte aos dd. lei- de um e outro clero, breves, mas rizando o leitor <',om o assumpto :a.) Conegó Paulo Rolim Lou- ao Pe. N'akru~iura, a medalha de 
tores para se manifestarem so- frequentes e quasi diaria.s prelec- e fazendo dominal•o. b' d ~r ... mº coin , ber.l""'· especial d i <.:om a presença ao Collcndc reil·c, Chanceller do Arce 1spa o • " ~ ,._v 

'bre a prop05ta que ó o fim logi- ções ou ext:rcicios de canto 1ire- 3) Ha meios. pratícos e =·· San.to Padre. Cbamado :) seu 1:0-Cabid-0 Metropolitano, hoje, dia · 
co dessa, considerações. goriano e, musica sacra." ves, para conseguir que o canto ii, ás 10 horas, haverá na Igre- REVMO. PE. DOMINGOS nic, apre.sentou-se confuso por-

Vamos por partes. Com a mesma precisão seguem do oolebrante no altar não destlôc . . 1'"·KAMUR... q11~ M= cerun· on1·a f•·riu profun-
ja. de Santa Ephigema, a trafü ,., "' ~ ~- ~ 

Nada ·mait; justo do que a in• normas e prcscri~ões relativa;s a do cant>:, dos cantores eooolbidog dºmente O º~u cm-e.ão hllmjJde clona~ MiSfla C&pittllar. Sm of- 0 ~ " 

clusão da musica cntrn entre m: basílicas, cathedraes, igrejas e .ce que o sacerdote, emborn. não se- fiei.ante 
O 

Revmo. Conego Luit Com a morte do Pe. Domingo~ e dor. seus Jabios tremubs náo 
'thema.s duma revista que se des- conventos, - instituição dunl re- ja musico, saiba aoonselhar OS· Gonmga de Almeida, fazendo a Nakamura perde o apostolado conseguiu sahit' uma palavra ~-i

tina ao dd. Clero elo paiz. como gente de coro, - escolas de can- cantores. g·uial-<JS na litul'gia Homilia O R.evmo. conego Pedro entre os japonezes um dedicado I quer; apenat1 abaixou a cabeça 
as demais Bel!las Ar!Rs, a musi- to, -· cultivo da polyphonia., - preservai-os de erros e de mU&i- O,ome~ apos':·lo, que l:>em soube avaliur qt1ando .lhe ergueram uma sal,::1 
ca sacra segue o Padre desde a I a moderação nos conjunc:os or- sicas improprias, ma.ntel-os inte- e comprehender a necessidade\ ele palmas, os olhos marejados do 
sua ordenação e primeira Missa I chestr8')s, -- ª construcçao e O ressados pelo canto sacro? Oh, si CHRISMA premente do mund;:i: a sa \v.,.çíw 

1
. ln;1 ri:r1:;, pela commoção. 

até o tumulo. Na Mis..\a cantada 1 mmiejo elo orgão, - ª participa- ha! apenas não se ensina cm das almas, pela christi.Rn!zação Ei:i'·,~":,. trabalhando occl!"o 
na solemne, na pontifical. nn ! (!àl' do povo no canto. - ª ins-1 uma ou duas columnas de jor- T' das tre,·as do I d 

lo 
Hoje, dia 21. haverá, á.s 14 ho- irar .º seu povo . · _ 1 sob o 1'cu da humilda e, Jesus 

be,,,.;;,... do SS. Sacramento e em t.rucção liturgica e musical pe E na! ou de revista. t tu1u a 1·azao de · t .. .,.= ras, chrisma nas Igrejas Matri- paganismo, cons 1 . · 1.c111'·· ·:· e c'.itr um premio na erra 
outras occa.siÕf's, ella tem seu lo- BisIJ-Os e peritos. ·- c a fonn.,,..ií-0 4 · ' • t d · t 11c1·a · c1·g·ucr· os ' · , 1 · ! ) Que eüzer do orgao de . u- ~$ de Osasco e São João Bap. ser a sua ex1s e , ~-1. e:, . cc;:10 recompensa fina. o < es-
gar certo, insumlituivel. irn.1,rc,,- de regentes. 1pos ma..utas). do clectrico sem tista (Largo Mor?-es Ban·os). 131:cerces de mn.a vertiade!ra for- çg,::,;J ct2rno entre os esplendo-
do e reservado pela Santa. Igreja Innumeras ve1/.Cs a expe11cncia tubos rB:amolld), do harmonium mação moral, levantar uma bac) rrs ,·,rpr.. uo., da g-loria. 
A dignidade de,,.,os ;1dos lit.1rgi- mostra q1mnto a musica realmcn- de muitos ou poucos registros, de AVISO X.º 72 s~ solida na educação ten~o cm1. Nu.õci<io em fürgasaki (Japão) 
cos, em l)arte notavcl. parn nü.,:J te sacra e nrt.istica. bem como s sucção ou pcrcussfto'/ o vlgario vi:;ta o ~uturo da, sua naçao P~-! ,i, 2 d,• A,;o,t-'.J d<' l864 . Concando 
dizer .esscnciai, depende da maior canb bem feito em ma:'Sa. at- Otl capcllão deverá depender tãc Sobre dados iiara est.itist-ieao la geraçao cathol1ca dos seus ll-j 15 annos, entrou para O Semi-
ou menor elevação e arte da. res- trahcm, enchem as Igrejas. prcn- somcnLe elas informações dos fa- lhos. foi a maxiin.a preoccupaçáo nario de Nagasaki em 1879, or-
pectiva musica. Sendo as:,im. nüo dcm .:i. attenção. predis1i'Õ('111 o~ bricantcs ou wndedores intercs-J De ordem do Exmo. Sr. Arce- do Pe. Nakamura. E !Jor es11e j dcnou-:,c cm 1891_ Durante 26 
admira que S. S. o Pap;i Pio XI ani111ü1; c favorecem a assidui- sados, ou podcni enc.s:mtrar peri-' bispo Metrop.J!itano. coiimmnico !deal deu. quarenta_ e se1s anúos I annüs CXC'rccu O saccrdocio 110 
tivesse dado pre.,C'rlpçõe:, nào clade rn, a,;.shtPncia {t Sant:i. Ill[is- tos de sua confiança que O pre- aos R.evmos, Parochos da Archi- da sua vida saccro::tal, ,:ntre oisl Japào. Veiu aJ Brasil cm 192~ 
nienos dccisinis c obrhatorias srL e aos dcm.ai.~ cantos sacros. j c,uacs 26 annos no Japao tJOr - servem dC' prej11izo..s e _ de despe- diocese que o Dcpa~tamento Es- 1 • • ·; • • ' .. ~ com_. 59 annos de idade. Aqui ti'a-
do que as que :se rcferam ª ou- ~r:í. pos:;ivcl conseguir isso? O z~s mutcrn ou 1mproprms? Havc- l'f•dual de Zstat.ist1ca de São I que ah! •. e f:z.a pieciso O trn, , baln<?u durante 17 annos. pcrcor-
tros eSSumptos: , problema ó complexo e vasto, co- ra m<'ios de o proprio saccrdoto Paulo, estando .empenhado em balho apost011co de . uma ª~" rendo o Interior do Estado de 

"I.0 Todos l]tw,ntos di:i i mo mostra tuna primeira duzia adquirir conhccimC'ntos solldos e colligir dados e&tati.sticos, Yae re- generosa, nobre. coraJ?5ª· .111urnl- São Paulo, Minas e .i.\fatto GrosJ 
Fio XI - de&Jam ser iniciado~ de a:;sumptos a t.mtar: saber fo:·mar opiniào fundada? metter a todas as parochias ques- de abnegada. como foi ª 00 sau- sa, Falleceu a 14 de Março de 

Que ·cam1Jo para explicações! ... • tionarios para serem prehen· dcso Pc. Nakamura. 1940, depois de 43 annos de vi-no sacerdocio, n:iD :,o nos semi-
)1arios, mas tamb<'m na.s casas OS PROBLE:U,\S QüE SURGEM 5 l Como· se conhece o car.ac- chidos. Embora .iá a1quebrado pelo~ da sacerdotal. com a elevada ida• 

ter sacro ou profano, digno ou O Exmo. Sr. Arcebispo recom anuas. te,·e animo ailldª de vir l de de 76 annbs. · . dos Religiosos. de~:de a mais ten-
ra idade sejam instruídos no 1, Deverá a Musica sacra at
canto gt'cgoriano e na musica: tender tão sómente ao gosto do 
sacra. i 110,·c-, a pr<!fcroncias nacionaes 0\1 

menos digno duma composiçãc menda ao Revmo. Clero que at- ao Brasil, nesta terra distante 
musical. missa. ladainha. motete tenda com a, maxlma solicitude afim de att{'nder ás necessida- CURIA METROPOLITANA 

"Canto o. musica de,,cm ser cn. i looaei;, a jJrcdilccções pc.,:;oaes, ou 
·sina,dos desde a <'scolft prirrn1ria Í :, leis ,•cclcsiasiicas que obrig·am 
continuando-&:, depois. no gym-: cm c<HliCÍC'ncias? Frei Ba.:;i!io 
nasio e lyceu. Assim. os que vàoj Roewer escreveu todo um livro 
receber as Ord<"ns sacras e que I sobre pssa questáo, commentando 
suavemente, se tornaram peritos i o "Motu-Proprio" do Santo Pa
no canto, sem nenhum traba.'lllo drc Pio X. 

peça de orgã.o, etc.'? Ha meios a este pedido. des espirituaes dos seus patriciof 
seguros para julgar musicas no- São Paulo. 5 de Abril de 1940 e aqui con:::qtin desempenhar 3 Mons. Erncst.o ele Paula. DD 
vas, ainda não ouvidas ou vistas (a,.) Conego Paulo Rolbn Lou-· sua missão dlirante dewsete a11- Vigario Geral. despachou: 
nem tão pouco classificadas por reiro, Chanceller do Arcebispado nos, . percorreudo O in~rior de Parocho da Parochia de Noosa 
pessoas de confiança? i Estado de Sf:.o Paulo, Minas Ge- Senhora de Fatima. a favor do 

6) Ha meios praticos para ter ja.ponezes ... onde a morte o veiu Vi;rario Cooperador. de Vi'llg 
um córo de cantores que se en- Oi-denações Ge,·aes colher, longe d06 SCUli e da sua Arens, i; favor do ReVJno. Pc. sa. 

ou düficulclades pode1·ão ser ini- 2) Que dizer do cantochào 
ciados naquella disciplina mais que a Igreja. prcf('re n tudo? E' 
alta que se diz a esthetica do fcic. antiquado, improprio para 
canto gregoriano. da arte musi- os ouvidos modernos. ou será ca
ca!, da polyphonia c do org·ão paz de emocionar verdadeira e 

r AVISO N.º 'i4 raes e Matto Grosso, em 'pról d-Or{ Revmo. Ignacio Gau. 

thusiasme por sua missão sacra patria, no desempenho da sua , 
e artística. - que satisfaça nãc De ordem do Exmo. e P..evmo vida missionaria. Não se ))Od~ ol-/ . (~~-~,~~--~:..:__11ag·.~-
só aos que nada exigem dentro sr. Arcebispo MetropolitQno e viciar qu2 o Pe. Nakamura tenha ãiiiiii1ii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1 

óa igreja, mas tambem aos en- conforme O quadro of(ieia1, pu- luctado e soff.rido muito, po1·- . 
tendidos na arte? a que attender bUcaoo no Boletim Eec~iastfoo qua.nto. as pa,J.a.vras e· a µem13, l 
cm tudo isso? como arranjar oo do meii: de Mar~ de l!MO sobre ,jamais con~eg·u~ exprimir ot; '. 
m<'ios pecuniarios? como manter as ordenações durante O corrcn- descrever. o · saC!.'iiiciv de um j 

(ABELLOS 
BRANCOS Congregados M ~ 1 

J. ar1ano:s 1 
e augmcntar o intcre&ae do PU· te anno nesta Archidiocese, levo apo:;1:olado entre o;; l''it;:·J:» 1 
blico pelo côro de cantore~? ao conhecimento dos Revmos Só o hcroismo de 'um 7,ek so

l 7) Deverão as crianças ficar Reitores dóS Seminarios que no brenatural é que a.íud<¾, a l'Cllcer 
PARA TIRAR AS 

Carteiras de Reservistas 
1

. de lado. inactiva.s, ou h.a meio8 dia 19 de Maio, sll.bbado dtm qua- toco,; os obstacuios !ncomp1·ehm- i 
de oonSC'guit· a sua part1c1pação tro temporas de Pentecostes. ha- ~vds ao mundo, maB visi,eis a<'~ 

1

11:i. musica se.era? como interes- verá ordenaçõel: geraes, ã.s 8 ho- o,i':os de Deus. 
sai·. por intcrmedio delle~. os ra,-:, na capel!a do Seminario Pel!o exemplo ~leiKC"l para n-'.> ... 

, paes? como levar hyrnnos sacro:i I Central da Immaculada Concei- " hw.squecive1 e saud.cso Pe. Na--

l 
pa1:a dentro das .;amilias e do lo-,· ção do Ypiranga.. . ka.::11ur11. verdadeiro sacerdote de· 
gai de traba:1ho. Os exames eerão realizados 110 'Christo, cuia ~·!d:.1 ;.>ela foi of .. 

8) O Mez de Maria - musi-·jdia 29. do v.orrente, devendo ·os ft~ecidr, em holosnstn {>. saJi·11, 

Prefiram ~ Organização Commercial "VELOX '", 

Jiapcis para 4." e. R., 

prepara 

1 cal - rorá como foi feito ha 2l interessadcs entrar com seus re- çii:, da~ aLna~. Quando a Nfü-

1
0u ha 10 annos? Hot:, .Yº~.ibil_ i- _qu~rimentos. para a inscripção, ,<i,:, Japonez.1 Cat1.,o11ca vdtou 

'º (Cone1ni- na ,.A .JY.I;,,) ate o,d.la 25 •. ,.. . ... , f;.ra-siJ,,em li)::; ü Almi:r~nü: Yr-

RUA FLORJ.\:-íO PEIXOTO, 48 --- 1.º .,\;>;D.\H, 

,,:t"· CONSULTA 

\/ISÃO BEATIFICA 

~ONS. -- Segundo a doutrina Catholica, 
os eleitos teriam a visão beatifica. Deus po• 
rém é puro espírito. Ora o que é espirituaí 
não pode ser attingido pelos sentidos. Logo 
Deus não pode ser attingido pelos sentidos. 
Nem a razão pode attingir a Deus, porque to
dos os conhecimentos intel lectuaes têm a sua 
raiz nos conhecimentos sensoriaes. Logo, o 
homem é incapaz de attingir a Deus e por· 
tanto de ter a "visão beatifica". - ( ünivcr-

·. sitario - São Paulo). 

RESP. - O i11teressan1bsimo dc.st1,1 Con
'.sulta,difficuldallc 0st.á cn1 que, sah·o um pon
to, estamos rle completo ace:,;nkJ coin o gxmo. 
Consulente. Salvo o vont-0, nó,, assignariamos 
esta Consulta. O pon1n rcsalvado é oquclle 
em que o Exmo. Consulente <liz que ·· todos 
os conhecimentos interlectuaes têm sua rai7. 
nos conhecimentos sc11soriac« ", TODOS os 
conhecimentos iutellectuac's. tamhem nà,1 

Deus (e os Anjos) têm certanu.mte conheci
mentos iutellecluaes e no enta.nto. não têm 
estes conhecimentos intellectuaes del1es ne· 
nhume. raiz em conhecimentos sensoriaes. pois 
que, como diz muito bem o nosso prezaõ.o 
Consulente: "Deus é .puro es))iTito•·. 

Ta.mbem estB é o unico ponto que precisa. 
resalvar. Todo o resto está perfeitamente e 
sobriamente dito. Digo e repito. eu e qual
quer sacerdote catl10lico, subscreveriamos. 
,sal'VIJ o ponto que já, tive occasifi,o de assig
tiela,r, estas linhas que teve a gentileza do 

R a d 10 Consultas 
log-os c:cit.Tioli<-os, t.echnicos neRse:; assuml)tos. 
0 o seguinte: 

O ado da visão beatifica, 11or isso que se 
ti-ate. de um acto de conhecimento, & um 
acto vital da propria creatura, que vê a Deus. 
l1;' po1· conseguinte um acto immanente, pro
cedendo, isto é, de nm prieil)io vital intPrno 
do 8ujcito e recebido pelo mesmo imjeito. 
Pot· via natural .r, pe!os princípios 110.turaos 
c,ste acto <, impoifüivel á <:reatura. )1ai,; como 
esta impossibilidade não está da parte do 
ol:Jjeeto, que é· cognoscivel (Deus), mas s-im 
da insufficiencia da facnldad<:\ cognosciva do 
sujeito, é nêc.'€ssario e imprcscindiYcl um au
xilio á esta faculdade. 

Ora bem, este auxilio á insufficiente fa· 
culdadc humana cognoscitiva, chama-se "Luz· 
ela Glm·ia: Lumen Gloriae" 1>elos Theologos. 

rnste "Lumen gloáac" deve poi8 entcn. 
ct<-r-se. como um auxilio sobrcmatural, pela 
qual a f6<:uldade natural de conhecer (isto é, 
o intelecto) é elevado e tornado apto para o 
acto de . ver a Dens. 

O intelleeto humauo J)()is, efova-do sobre· 
naturalmente pele. Luz da Gloria (-Lumen Glo
rlae) é o principio elicitivo do acto da Visão 
Beatifica. 

54.ª CONSUL'l'A 

CONS. - · Poderia ifldicar-me quaes são 
os Estados de alma po&siveis com relação á 
Salvaçio Eterna 'l 

MSP. - Süo !r: 
1) O cathoHco em estado de graça: Pet·· 

tence ao Corpo e a Alma da Igreja. Si morrer 
assim, salva-se certamente. 

2) O catholico em peccado mortal: Per-
tence ao C-orpo da Igreja. Quanto á Alma da 
Igreja está apenas ligado pela Fé E' Ulll. 

membro I,"-ralisado que p.ode reviver. 
3) O apostata: NJo · pertence nem ao 

Corpo nem a Alma da. Igreja. 
4) O incredulo, o schismatico secretos, 

o hereje, pertencem ao Corpo da Igreja, mas 
não ú Alma, 

5) O hereje, o sclTismatico de boa fé o 
excomungaDo arropcndklo, não pertencem 
aó. Corpo,. mas podem pertenoer á. Alma si 
tiverem Fé e Caridade,. Se morrerem sem pec
cado mortal ou co.m contrição perfeita, es
tão sa-lvos. 

6) Os imfeis. Devem distinguir-se: 
l) As crea,,ças que mon·em sem bllf)tis

mo, vão para o Limbo, onde goi1:arão uma bem-
Como v-ê o prezado Universitarlo, .esta- aveflturança natural, isto é, àqMll,a que 

mos longe p-0rtanto de admittir, nós catho!i- teriam os homens qne tivessem sido croodos 
c:os, que e. intelligencia, largada ás suas pro- roas não elevado:s á. vida· sobrenatliral. 
prias forças naturoos possa ser ap-t.a para a II) A1, cl'Can~ dos herejeg, schismatl. 

~·vir-nos. Visão Beatifica. Pare. a Visão Betific.a note cos e in;Jejg (Jlle morrem baptizados valida-
O homem de feito é inca.paz por si mes- bem. Pois sabemos lXlJ"feitaruente e defende-- mente: salvam-se, 

mo, :por ~uas pr.opri~ forç~ na.t ~" d!'J mos acerrrtmamente oontn,, os agnoi;tfoistas, IH) Os adultos: st <le boa fé, isto é, si 
attingir a Det1s e port,1.nto· d(< ter a vfsão bca- que a intelligencja, hnmano. aqui sobre a t.erra, não estão voluntariamente ignorantes da ver-
ti'flca. pode sem duvida alguma, chegar até o conhe- d.adeira Igreja. 

Por isto é, Exmo. Cousulentc, que a Visão cimento de Deus por maio das coisas sen- Si obsérvam a lei natural, Deus lhe fará 
·i,,eatitica para nós Catholioos indica aJguma síveis. Deste conhecimento fala até S. Pe,ruo, conhecer a verdade!ra Religião: 
·t,o!sa, mais que o Exmo. Consulente ou não chamando-o de conhecimento por espelho. Ao qtter ex-tenormente: Pregação 
'l!la.bia de facto, ou não quiz acreifeente.r. A outro, a,o ~onheclmento que teremos da Dett!J q11er Interiormente: Por si mesmos ou 
~--i,..~@~11:-~~---~ .. "~~~~ ~- ~-;~...__,~--

CONS, - Que c<fisa são os Orth'o&>xos i 
qual a di.fferença entre cites e os Catholkos\' 

RESP, -- Orthotio,xos (.t~to é, possuidor~ 
da Boa Doawina) como e.nas se chamam a 
si mesmos, na verda1re sã.o Hetberotlon,i,; fiS(' 
to é, possuidores da Doutrina, Errada). De 
feito, a verdadeira Igreja de Christo, segnnrlo 
o Evangelho e a T~. cte.e ssr: Una, 
Santa, Catholica e ApostoUca. 

Assim o declarou o Com:,if:lo de l'lfteea, 
ad·mittido pelo,s p,roprios orth.od<YKoo. 

A Tgreja Orthodoxa. ou Schlimmtica: 
A) Não é Una: Falta-lhes uttldade de goww. 
no pois que $US divenios Patriat>cbas (Coms
taut:inopla, Jernsalem, Antíocb.ia: -e .AJ,aJmn
dri&) s-ão iguaes e independentes entre si. 

EUes recusam obediencia 11.0 Papa e 
escravisam-se aos gOV>m."IIO!! civis respectivos. 
B) Nlo é San~: Nem seus fundadores: 
Pb.oeio (857) e Migattl Cmttlaric, (.1054) são 
intrigantes ambiciosos. 

U Nem seus mambroir: A te:r1·a. lltte pro· 
dlniu os Ata:nazlos, os Cimos, os Cnsosto
wos, os Bli.sU1os, etc., toTnou-se eomplete
mem.e -esteril. O ciero, iponmte e com fa.. 
milia, pão tem pr.eatigio algum. 
C) Não é Cathofica: I) Nem i,eh1 dtfração: 
Começou oo seculo IX: 

II) Nem pera ex-tenção~ Confina-se ne 
Turqui"-, Grecia e Russm,, Pai~es Ballumt«J&. 
D) Não é Apostolica: l) Nem pela, doutrina: 
Rejeitam a premazia do Pal!ii - a. processão 
do Espírito Santo do Pae e do Filho. 

II) Kcm pekt rnissão: Perderam tod• 
missão e jurisdi~i<> cletr0is do scllisma. 

As Consultas ao Revmo. Pe. José 
Lourenço da COSTA AGIDAR S. J., 
deverão de ora avante, serem diri-

1 
gulas á redaeção do LEGION ARIO. 
Caixa Postal, 2849 - SAO PAULO. 

í 



-·- LEGIONA RIO São Paulo, 21 de Abril de 1'4tt 

LITURGIA 

atraves , 
co 11CREDIARIO" 

Que pômos â sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a proporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos seus, mediante 10 pres
tações mensáis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação! 
Para acompanhar os caprichos 
da m6da, para ostentar bom gos
to e elegância, basta possuir um 

CARNET CREDIÁRmo 

PELO NOSSO SISTEMA, UM 
CRÉDITO PROPOSTO, RESÓLVE-
5 E EM POUCAS HORAS 

NOSSAS SECÇÕES 1 
Novidades, Camisaria, Perfuma
ria, Secção de Senhoras, triancas, 
Cal~adas, Alfaiataria o Crediário 

li&~ 
A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCA 

Anamnese, Off e no rito. Epiclese 
Depois das <luas elevações o 

celebrante toma novamente a 
posição que tinha antes da con
sagração, isto é, com os bra
ços erguidos. 

Foi na França, no seculo XII 
cpe se começou a abril' os 
b1aQ<>s em forma d.e cruz, ao 
1·ezar o Unde et mem,:ires. San
to Thomaz de Aquin,o a:;;>rova 
esta. pratica que os dominica
nos ainda conservam. Elia. não 
penetrou, porém, na Liturgia 
romana. Nesta. o padre se con
tenta com levantar os braçm; 
como pana as orações. 

Instituiudo a Eucaristia, Nos
so Senhor disse: "F'a~ei isto 
e1n memoria de mim" e os 
a.postolos e seus sucessores 
continuam a formuJa da Con~ 
1CJ,gração com e::;tas palavr1as:, 
Unde et memores, .recordan~ 

Unde - Como antes da Con- tido mafs claramente expresso 
sagração dirigindo-se e.o Pae, Dona ex tuis, esses dons que 
o Padre representa-lhe que é vêm d-e Vós. tua ex tuis, etc. 
para obedecer a Nosso Senhor Donis ac datis - " O dom, 
que 11~. r~novou sobre o altar 

I 
diz Odon de Cambrai, é alguma 

o sacnf1c10 da Cruz. cousa preparada para ser dada, 
Nos servi tui - Os padres emho1,:i, não tenha ainda si<lo 

são particularmente os :;ervi- offerecida; datum, o que foi 
dores de D~,us. O ph1ro.l servi dado tornou-se propriedade de 
vem sem duvida de que no mo- um outro; da possibilidacl·c pas
n~nto da composição dessa sou-se ao acto já é possuido. 
oração, os ministros de uma o ·corpo e O S;ngue de Christo 
mesma Igreja concelebravam são dons - dona. - nrepara
isto é, offereciam juntos o San- dcs poi· Deu-s. Si\o dados quan
to Sa.crificio. do nós os tommnos sobre o 

Plebs tua sancta - Vosso altar para nosso alinrnnto. 
povo é o, epii.heto que S. Pedro Hostiam ... - 1';' preciso ra
e S. Paulo davam aos fieis. 1 ze1· sohrcsahir a irlr•ia da pnre-

São santos ou c.hamados á za puram, poi1, foi formada pe. 
santidade. O padrê fala de si lo Espirito Santo, no seio de 
com humilidade, eh-ama-se ser-
vo e faz o -elogio de seu reba- .WCAMAM&fi, iiMiliiiiti'-B'hii\t:M!' 
nho. Dr. O!to, Cyrillo. Lehma,on 

ADVOGADO . . 

Causas civei,s, commerciae~ 
cri mina.c--!.s 

.Rua Boa Vi&-ta, 116 - 5.0 antl. 
Sala 518 • 'l'elepho11c :3-9081 

S. l'AULO 

do .•• A anamnese (que. vem .do Tam beatae Pàssiónis, etc. 
grego e signHica recordar) é. - A Paixão dê Nosso Senhor 
encontrada em todas as litur é chamada feliz. Por doloro:c,a 
gias. Na liturgia romana com- que tenha sido, ella é a fonte 
prehende tambem o Supra quae de tantos· bens que lhe pode 
e O Supplices que são, no fun- bem fazer o elegio. No De sa
do, e. mesma oração, ditas sob cramentls, ella é chamada glo· 
a mesma conclusão. As duai; · riosissimae. No Exultet do Sa- uma Virgem sem macul.a: sane
outras i.Jivoea.f,iíes são menos bado &urto a Igreja não chama ta, ]}Ois a humanidade do Je
antigas. o Canon termina. pela f-eliz a falta --- feliz culpa - sus, foi unida hypostat.icamen
doxologi.a.: Per quem haec om- que nos alcançou tão grande te á pessoa do Yerbo -e parti-

Redemptor? cipa de sua santidade; imma· 
A resurreição deve ser lem- culatam sem macula, pois nun-

nia. 

brada porque reuniu o corpo ca houve em Christo sombra 
o padre lembra: os mysterios e a alma de Nosso Senhor, se- de peccado. 

24 DE ABRIL 

S;nto Anselmo de Canterbury 
Santo Anselmo nasceu em I atrovessar constante~ o laridades. 'Muitas Ab~ 

Aosta, no Piemonte, on.d? sous Can~ da Mancha, pare. tratar l oontinuavam sem Abba.des e 
p,a.es p,essoas de nobüissima dos mt0resses de sua Ordem os Bispos não se podiam reu.• , 

. liphagem, possuir!\.IU. imI!len- n0;,.I!!,g}aí.er,a., ~;i.i:~p,.tôra. no- nir pa.,ra tratarem_,. ,dos ,interes•l: 
sas propriedades. lnendo Arcebispo de Canter- ses de suas Igrejes. · 

Sua mãe, senhora exc-epcio· bury. A intelllgencia e virtude O rei irritado, procurou lan-
n«lment-e virtuosa, educou-o no de Anselmo logo fizeram im- çar toda a nobreza e o propri11 
amor da virtude e da sciencia. pressão nos famillares do Ar- Papa contra .Anselmo mas nada 
Multo pequeno, eU-e se distin- cebispo Primaz da, Inglaterra. conseguiu. Este partindo para 

1 
gui.a ))€la sua ph)dade. A sua O proprio Guilherme o Con- Roma expoz e.o Papa a verda
intclligencia Iucida e brilha.nte, quistador, não o e1·a para com deira situação, e só com mui• 
tambem cedo prenunciou as o nobre abbade. ta instancia conseguiu fazer 
suas obras que mais tarde lh-e Por m<>rte de Lanfranc os <:om qqe Sua Santidade não 
mereceriam o titulo de Doutor cortezãos e o proprio rei pe- tançasse a pena de excommu
da, Igreja. dlram a Anselmo que aceitas• nhão sobre Guilherme o -Con• 

Com 14 anno~, desejando or· se a séde arch!episcopa! e co quistador. 
denar-se, dirigiUrSe para um mo este se recusasse tenaz- Henrique I, filho do prece. 
convento na~ proximidades de mente a largar o seu baculo dente, parecia me.ts nobre mas 
s·au caoteilo. O abbadc 1>0rém, abbacial, disseram-lhe que essa logo revelou a sua má. índole. 
conhecendo o genio de s-eu pae, sua attitude não podia deixar Henrique sõ consentia que An• 
<.:ão quiz recebel-o sem seu con-1 d. e escandalizar a -todos tanto selmo retomasse o ·governo da 
sentimento expresso. R-ealmen· grandes como pequenos. O Archidiocese prestando ml8 
te, o grand.e senhor, qu_e mui- proprio rei responsabilizou-se suas mãos preito de :'T&SB&l&

ta esperança tinha nos dotes I pelos . males que a sua recusa gem. Negando-se Anselmo no
de seu filho, dotes que Ih-e poderiam acarretar. vamente partia para o ,exflio, 
proporcionariam muitos e faceis Aceitou pois com a condiçã.o quand-o Roberto, duque de Nor• 
trimphos mundanos, negou O I)-Orém do rei .reconhecer a le- m-andia, e irmão de Henrlqne, 
seu consentimento. gitim!dade de Gregorio VII co- declarou-se pretendente ao 

Anselmo tanto se contrariou mo Papa e de devo1v-er todos throno d-e Inglaterra. Anselmo, 
por ver a sua espera11<;,a frns- os bens illegalmente tirados á intervindo, conseguiu evitar a 
trada : por te:· um pae de Archidiocyse de Canterbury. guerra imminente. O rei poréJ!!. 
entendimento tao curto, que O rei, ·que tudo promettera logo se esqueceu desse grande 
adoeceu. para conseguir vencer a sua re- favor, e a luta pela investldn• 

Restabelecendo-se depois de sistenca e para obter a cura ra continuou, sendo o buipo 
longos mezes de soffrimento, de uma molestia que o impor· exilado. 
não mais se preocupou com a tunava, assim que conseguira Muitos annos depois, tm-mi
sua vocação, procurando dis- os seus dois objectivos lançou nada a lucta, poude Anselmo 
trahir-se innocentemente a um tributo en-orme para sub- Yoltar para a sua Archidiocesei 
principio, mas depois se eu- vencionar uma conquista que onde foi recebido com as. malo
tregando a todo gcnero de dis- premeditava. Santo Anselmo res manifestações de alegria; 
sipações mundanas. cedeu a principio mas depois Poucos aunos d-epois, morria. 

Como o seu pae só era sup- prote~lou, pois não podia mal- o seu primctro milagre foi a 
portado por sua pobre mãe, baratar bens que realrn-ente curá de um fidalgo leproso. 
partiu elle para Borgonha, on- pertenciam aos seus pobres. O Papa Clemente XI, ele• 
de s-eu amigo Lanfranc come- Anselmo pr-otestave. constan- vando-o á .gloria dos altares, 
cara a lecionar num convento temente contra certas irregu- conferiu-lhe o titulo de Doutor. 
de Benedictinos. Pedindo licen- ··1111t11111J"ffll Jll1ll1tlllMl ~ tt ICllllHIIIHIIUl!IIIIIUIHOIIIIIIUOHClllllfftnRnltnlllllfllCllllllllllllltlllllllllllllCllllJIIIIIIJIL. ......... :~. 
ça para ser admittido entre - !ie 

os seus discipulos, Jogo se dis- ~ D t d ·~ 
tinguiu pela sua extraordinaria i_ e n. a u r as 1 
p-enetração philosophica. = i 

Com o amor ao estudo, vol- g ~ 

tou ao coração de Anse\mo o ~ ~---Ih... NÃOQt:'iu~&\.r)ÊNTADURA, ª 
amor de Deus. Longe de seu ~ si. 
pae, pediu novamente admis- E lhe altera a phisionomia, j 
são num convento de Ben-edic- --= lhe prejudica a dicção, e ~-ª'_: 
tinos, ingressando na Ordem ·- lhe perturba a digestão. 
aos 27 annos de idade. ~= ~ 

Tres annos depois de orde- E t d f ·t d :ir = s es -e m os po em ser =. 
nado. suhio;tituia Lanfranc no a corrigidos por uma BOA DEN- · 1ª 
cargo de prior. e logo depois ~-:: ""'lllllfimlll'rfll'.,. TADURA executada com mate- ~ 
ensinava no lugar d-e ·seu mes- § ria! e technica moderna. ª-
tre. A sua. rapida ascenção · · 
provocou invejaio; mal cont.i'- i !Jff. · MONTA G NA J UNJO R ! 
das. mas A nsPlmo, com uma ~ §' 
paciencia (\ mna (]r,Jicarl·0za ex. ~ trata. exclusivamente desta especialidad~ -
tremas a t.odos desarmou. ~ Praça RA:110S Dfü AZJ<;VF]DO. 18 (ao lado do Theatro; 

A sua vida passava-a -ent.r<J ~ . :\lunicipal) - 2.a sobreloja - 'l'elephone, 4-5377 ~ 
os Reu de,·eres. e OR cnlrlados ~ i5 
d 
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dos. 
Os seus themas preferidos de 

merlitac;ão eram a Paixifo d(' 
Nmiso S.!;:uhor e a pmp1·ia viela 
ele :Nossa Senhora. 1'"1ntre os 
grandes doutores da Igreja, 
Anselmo figura como um dos 
Jll(tis acerrimm; defensores da 
Immaculada Cont:ei(;ão. 

Em 1073 foi nomeado abbade 

Actividadcs da Acção Catholica 
Bello Horizonte 

de 

Confornw 11rogrmnma· ante- Revmo. Si·. Arcebispo: clacfüe'f .. 
riormcn!.e publicado, a Acção la Capital, foi pronunciado o 
Cathollca de Bello Horizonte sermão solemne na séde da 
roiniciou n.~ snas aclividatlfls Acção Cat-holica. 
deste anno, por meio de uma I O dr. Pires e Albuquerque-, 
comrnuuhão geral dos seus as-1 Presidente da Junta Archidio

de seu convento. Nessa nova sociados em suas p,arochias. cesana da Acção Catholica, 
dignidade era elle forçado a Em 11resen<;a do E:xmo. ·, saudou o Exmo. Revmo. Sr, ============================:::; . Arcebispo, quo em seguida fez 

Indicador 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

e • 1 a proclamação das directorias ommerc1a da Junla e das Organizacoes 
Archidiocesanas. 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

'!'ODAS .'I.S MARCA$ 

ISNARD & CIA. 

Fore.m estes os presidentes 
nomeados: Junta da Acção 
Catholica: Dr. Manuel Pires 
de Carvalho e Albuquerque. 
Homens da Acção Catholica: 

que SC' relacionam .á Euooris- parados pela morte. Sobre o Elle é o pão da vida eterna, 
tia, paixão, resurneição e a:s- altar o Chri-sto aparece hem segundo o Evangelho de S.- João, 
cenção. como victima; seu Corpo é co- em qtrn .T<'S\l·s se chama o pão 

"Por este motív.o, Senhor, mo que separa.do do s-eu San- da vi<la e Promete a immorta- O 
n6s, . Vossos servos, e o Vosso gue mas elle é -eternamente vi- lidad-e a quem o comer. E' o 
povo santo, lembrando-nos da vo. Foi pela Ascenção que Elle ca,llce da salvação, que n,Js 
bemaventurada paixão do mes- entrou na sua gloria, portanto vem por ·esf;e alimento espiri
mo Christo, Vosso Filho. e Se- ella bem pode ser chamada tual, o Sangue de Christo. Fa
nhol' nosso, assim tambem co· gloriosa. zem·se cinco signaes da cruz, 
mo da sua resurreição dos mor- Offerimus... E' a in-esma tres sobre as duas eio;pecies, 
tos e da sua gloriosa Ascen- ideia que Re encontra em mui-. um sobre o corpo, outro sobre 

MELHOR SORTIMENTO 

Importaçã.Ó Directa 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

BRINS 

Dr. Benjamin :Magalhães de 
Oliveira. Liga Feminina da 
Acção Catholica: D. Elvira 
Brandão Santos. Juventude 

SORTIMENTO V ARIADISSIM,. Masculina da A. c.; dr. Anto-
!mportação Directa nio Vidigal. J. F. C. B. Altair 

Gomes. 
CASA ALBERTO •.. , As actividades da .Acção ca. 

LARGO S. BENTO N. 0 
"" th 1. b J ============== o 1ca e lorizontina s-e orien. 

ção aos céus, offerecemos ã · tas secretas -e no Te lgitur. Se- o precioso Sa11gue. 
Vossa preclara Magestade os gundo a palavra de S. Paulo No De sacramentis é encon- CASIMIRAS taram em cinco sectores: -

mesmos dons que nos foram (I Cor. IV, 7) não tendo nada trada esta oração. quasi pa- S 'l' O C K COM P L E TO 
dados, a Hostia pura, a Hostia do que nós recebemos, ofere- lavra por palavra e ai Liturgia Consultem e. Aurora - · Printex - Pb·itub.; 

Campanha das Voce.ções Sa. 
cerdotaes. Disseminação do 
Catholicismo. Combate ao es. 
piritismo e -aos entorpecentes; .. nta, a Hostia immaculada, o cemos a Deus seus proprlos 

Pão santo da vida eterna e o dons, seus proprios beneficios. 
Calice da salvação perpetua." A's vezes encontramos o se:ri.-

romana a conservou sem mu
dança notava!, d-esde o comec;o 
do seculo V. 

CASA ALBERTO 
Nacionaes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO 
LARGO s. BENTO N.º 40 LARGO S. BENTO N,0 

SENHORES ALFAIATES 
Casimiras, Brins, Linhos e Aviamentos 

so· na CA ·L 
Largo São Ben:to, 40 :--: Sã.o Paulo 

Campanha pela Boo. Imprensa. 
«, E contra o máo cinema. 

'? ---
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LEGION·ARIO -·-~~~~~~~~~~~-------------~-EVANGELHO 

HA TRES GERACÕES IA Ora~ão do Esplrito Santo 
QUE A JOALHARIA As revelações des

tti Evangelho mos

tram a~ uma vez 
com quanta solici
tude cuida. o Senhor 

_QtJAijTO DOMfNGO DEPOIS DA PASCHOA que os ha. de con,. 

fi r· 'r na Fé. ensi• 
nando-lhes toda a "CXSA~ .. ;. ENTO LOEB 

São João XVI, 5-14 .... ~"41~-,. 
Naquette tempo disse Jesus aos 

pulos: Vou Áquelle que me enviou: e 

~~as ~séf- ,i'·verdade. Graças ás 
nenhum de luzes do Espírito 

Fom~ J014S e OBJECT0S PARA PRESENTES ás mais d_istinctas 
familia,s de São ;Faulo ---

1 de sua creatura ra
i cional. Ápõs o pec
i cado do primeiro ho
! mem, parece; que to
. da a Santissima 
' Trindade w a.nsor

v6s me pergunta: aonde vaes? Mas, porque vos 
c!lsse estas cousas a tristeza encheu vossos coni· 
ções. Mas, eu vos digo a verdade: para v6s é 
conveniente que eu vá; si, de facto não fôr, o 
Paracllto não virá a vós; si, porém, eu fôr, en
víal-o-ei a vós. E quando elle vier, convencerá o 
mundo de peccado, de justiça e de juizo. De pec. 
ca~ porque não creu em mim; de justiça, por-
que vou ao Padre, e já não me vereis; de juizo, · 
porque o príncipe deste mundo já está julgado, 
Ainda muita cousa tenho para vos dizer; ma&, 
que não podeis comprehender agora. Quando vier, 
entetranto, aquelle Espírito de verdade vos ensi
nará toda a verdade. Pois não fala de S1 mesmo, 
mas falará tudo que ouvir, e cousas venturas 
annunciar-vos-á. Elle me glorificará, pois recebe 
do que ê meu e vos annunciarã. 

Santo, hão de os 
apostolos vêr clara. 
mente o erro do mnn• 
do porque rejeitou 
a N. S. Jesus Chrls· 

to; a justiç.a da can· 
sa. do Mestre, pois 
que merecem a glo 
ria de se manter 

RUA 15 DE NOVEMBRO N." 331 

Critica Cãnematograptilca da A.J. C. 
Orientação moral dos espectaculos 

veu na obra -de sua 
Redempção. 

O Pae Celeste en
viando o· Filho que, 
assumindo a nature-
7la humana, tornou 
possível uma repa-

EU SOUBE AMAR (Da w.
1 

cando as aventuras de um crimi- Ellis) Um engeuhell'O, devido 3 ração condigna da 
Bros .. com Bette Da1·is e Miriam noso, preso nas colonias da Guya- extraordinaria i,-emelhauça com I fu.Jta. O Filho d-.e. 
Hopkins) - Filme dramatico na Frauceza. E' necessario notar outro individuo, é preso como sempenhando perfeita e gen€rosamente a dif
mostrando uma jovem que se en- a apresentação de uma infideli- culpado de um crime que não fiei! missão, toda ella abnegação e sacrifício. 
penha em corrl<>ir uma falta que dade coujugá.1, desenvolvida como comet•-1·a Como em todos os r1·1 

""' ""' · • Sobre o papel do Espírito Santo fala.-nos o comettera. A natureza d·J ,assum- illevitavel e natural e em que o mes do genero, presenciamos as 
pto e o ambiente geral de dra- divorcio é lemt;rado para solucio- scenas violentas, inconvenientes presente Evangelho, 
ma emotivo, tomam o filme ac- nar a questão. Ha suicídios, ho- ao publico infantil _ cotação· Não obstante a omnimoda perfeição e in
cessivel apenas aos adultos - micidio premeditado e a sangue Acceitavel, menos para menores teira sufficiencia do sacrifício do Homem-Deus, 
~àção: Aooeitavel para adultos. frio, tentativa de duplo assassi-

com que satisfez pelos pecoados dos homens, nato e scenas de embriaguez LOUCURAS DA ""'OCIDADE 
'"· ' condicionou a Providencia a coop-eração sin-CRIADA PARA AMAR (Da Cot.ação: Restricto. (Da Paramount com J'ackie Coo-

u. A. com Joan Bennet, J'ohn per e Betty Field) _ A figura gular de cada um destes. Para tanto instjtue 
Bubbard e Adolpho Menjou} - ESPOSAS CIUMENTAS (Da central é um adolescente quE sua Igreja, por cujo meio cons.eguiriam os 
Comedia policial focalizando a:, 120th. Century-Fox, com Ty1'0nne pretende ser adulto, agindo sem- homens a propria salvação. Ora, Jesus desta 
aventuras de jornalistas ameaça- Power e Linda Darnell) - Uma 

pre de maneira reprovavel. A im instituição divina lançou apenas os germens. dos por "gangst:ers ... Assassina- passagem um tanto inconvenieu-
·ta pressão final neutraliza de certo Ao Espirito Consolador por EUe enviado re-

tos praticados pelos "gaugsters" · te p~der,ia ter sido evi da ~m modo a má influencia de algu 1 . ' . -
e a an=•entação de uma J·ovem preJUJZO do enredo. Ha allusoes C ta _ servavarse sua perfeita reahza(}ao. E' o que .-- mas passagens - o çao: Ac 
apparentemente honesta, são a divorcias e outras falhas. O M· ceitavel. Jesus neste EYangelho promette aos seU'S 
pont.os reprovaveis, bem como a sumpto em gerai, e em particular ar,ostolos. 

eternamente j unto 
do Pae; e sua, vio 

toria. total sobre <> 
principe d;l.s trevas 
por Elle subjugado. 

E est.as verdades 
hão de enchei· .de alegria os corações dos apos-
tolos. E ficairão possuidos do enthusiasmo e 

•,. ·1·' • 

ardor que a }g,:eja nascente tIBdia de seus 
fundadores .para se conservar e prol)(l,g'ai' atá 
os confins ''q.i'. terra. 

Mas, a icção do Espirito Santo não ter
mina com os Apostolos. Perpetua-se na Igreja, 
a quem assiste, conserva e orienta, · e nas al
mas dos fieis que suave, mas, impelle a abra· 
çar o bem e fugir do mal. 

Em nossa santificação tem, pom, o Espf. · 
rito Santo papel não inferior ao Pae e e.o Filho 
A Elle tambem devemos toda a nossa grati• 
dão. .Melhor não a testemunhamos do que 

s-e parte <le seus amigos predi
lectos, não se devem e11es entristecer, por
quanto enviarrlhos·á o Esplrlto de 'Verda.de 

maneira. pela qual . actua um o perigoso estratagema usado pe- CHAMEM o DR. KILDARE Si -Elle 
doente mental, que deveria lnspi- Ia principal interprete, bem co (Da Metro com Lew Ayrcs e Lio
t'a.r piedade em lugar de provo- mo as falhas apontadas, tornam nel Barrymore) _ E' a conti
car riro - cotação: Acceitavel o filme inoonveniente a menores nuação da historia dos dois me 
para adultos. Cotação: Acceitavel para dicos: um idoso e seusato, e, ou, 

seguindo com amor e generosidade suas ins

piraçõe1i. E' um culto vivo que prestamos a.o 

Espírito Santo e cooperação effieaz na nosira 

santificação. 

adultos. tro, jovem e inexperiente. Este AS QUATRO PENAS BRAN-\ Ü 25.º anniversario 
TORTURAS DE UMA ALl\iA ultimo é envolvido num processo CAS -:-- Acceitavel, pela "Central 

(Da Universal com Basil Ratll- CARA MARCADA (Da Colum- crimina.4, conseguindo com sei; Catholique". sacerdotal de Mons. 
da ordenação 

Mac-Dowell bone) - Filme dramatico desta- bia com Jack Holt e Patrícia AL IKAS A ·ta I 
proprio esforço, descobrir o autor BAL A ceei ve _Transcorreu, a 3 dee Abril serão, a pedido do homenagea. 

do, enviados e.os catholicos da 
P.olonia. 

E' psychologlco observar camo, em geral, os protestantes no 
Brasil nutrem verdadeira ogeriza pelo argumento das relaçõoo entr.e 
a Religião e a Historia Pati;ia. A razão aliás é obvia. As primeiras 
manifestações do protestantismo em terras brasilicas estão alliadas 
á pirataria e ás invasões ao nosso territorio. São, portanto, pouco 
honrosas. 

o catholicismo, ao envez, tornou-se merecedor da gratidão e 
veneração dos brasileiros. Basta um pouco de bom senso e justiça 
para reconhecer os innumeros benef.icios que a Igreja CathoHca 
tem feito e continua prestando á nação. Gastão de Oliveira, ex
pastor protestante recentemente convertido e agora membro . da 
communidade benedictina do Rio, traz cm seu excellente livro 
"cartas intimas a um protestante" paginas sublimes a este res
l)eiro. 

Entretanto, varios escriptores protestantes, longe de abraçarem 
o criterlo .sereno da verdade h!storlca, procuram tUJ.tVar a opinião 
publica, assumindo as attitudes mais iconoclastas. Procuram ames• 
quinhar o nobre patrimonio de nossas tradições soeiaes e religiosas 
e, na sanha de tudo arrasar, lamentam nosso passado historico, 
calumniando sem pejo e medida. E' a applicação consciente da 
norma voltairiana. Da mentira e da calurnnia ficará sempre . al
gum resquicio. 

Chegou-me ás mãos, ha pouco tempo, r,or gentil offerta do 
Auetor, um oposcu!lo de 31 paginas, que traduz, até certo ponto, 
~ mentalidade protestante a que acenámos. 

Julguei opportuna uma refutação, maxlme porque, afóra leves 
reparos em alguns jornaes catholicos, não conhecemos uma resposta 
pormenorizada ás affirmações ousadas e tendenciosas do Revdo. 
Alfredo Alípio do Valle em opposição ao discurso do Exmo. Sr. 
Presidente da Nação, por occa.sião do Concilio Plenario Brasileiro, 
realizado, em julho do anno passado, no Rio de Jaue~ro. _ ~ 

Analysemos, pois, o interessante documento. (As mtaçoes nao 
especificadas pelos nomes de !livros se referem ao opusculo do 
Reverendo). 

Introducção: Como brasileiro e ministro evangelico se vê o 
Reverendo na contlngeucia de tecer alguns commentarios á.s pa
lavras sinceras e idealistas do Sr. Presidente da Republica que, não 
possuindo ligações directas com qualquer credo, a todos respeito 
com seu alto e clartvidente criterio (J?ag. 3). 

, Critica: Se as palavras do mustre Chefe do Governo são sin• 
:" ceras, porque perder tempo em contradizel-as, isto é, em mostrai-as 
.' não sinceras ou ao menos tendenciosamente insinuar que ellas não 

i,os.,uem o significado vulgar que lhes attribuúnos? Se o Dr. 
Getullo Vazgas é tolerante e imparcial em materla religiosa, ne

, nhmn favor· prestou á Igreja catholica asseverando o que a ms
. . tona Pa.tria, com saciedade, attesta: a benefica Influencia da Igreja 
cathollca na vida social-brasileira. Se o actual Presidente da 
Republica não tem pendencia natural pelo catholiçi.smo mais ainda 
cresce o vallor de seu convite espontaneo ao episcopado nacional 
reunido em Concilio Plenario. Reconheceu o prestigio do nosso 
episcopado e quiz tributar-lhe sua homenagem. Outro testemunho 
de gm,tidão, igwi.Iment,e espontanoo, foi o do Instituto Historico e 
~bico. Foi ~ propJ'Ü1, ~rla. :Fatria1 ~ ~W$ :ll,uUinares, 

do delito, livrando-se assim de para adultos, pela "Legião da p. p. 0 25.º anniversario d.a 
uma coudemuação injusta. A ac.

1 

Decencia ••. order;.ação s a c e rd O tal do 
suação de alguns personagens de O HOMEM QUE NASCEU l Revmo. Monsenhor Francisco 
·ná couducta, apresenta certa in- DUAS VEZES - Acceitavel para Mac-Dowell Vigario de São 
·uconveuiencia - Cotação: Ac- adultos, pela "A União". Francisco Xavier do Engenho 
JcitaveL ,--------------. Velho, figura muito relaciona

Assim, as manifestações pro
jectadas pela commissão se re
sumiram ein l'Jissa ,em acção 
de graças, que foi celebrada 
Domingo, 7 do corrente, na 
Matriz de São Francisoo 
Xavier. 

da nos nossos círculos sociaes. 
'PROXIMOS FILMES 

M1KADO - Acceitavel, pela 

1 

Central Catholique. 

r Done.tivos recolhidos por 
Molestias nervosas e mentaer I uma commissão composta de 

1 varios sacerdotes ·e directoCons.: Av. Rangel Pestana, 2218 

Dr. José Bottiglieri 

QUERIDINHO DAS TYTTAS, 
- Restrieto, pela "Legião da · 

res de .associações religiosas 
De l e meia ás 3 e meia daquella Parochia, que se des !. Dr. D~'!!_ ·1~77._ 

B. Ben. P. BgydJo, .IS • &I. f 
613\1' - 14 a 17 boraa Phone 3-9119 

~la". 1 

Um Documento 
Protestante 

O diseurso do Dr. Getulio Vargas commentado pelo 
Revdo. Alfredo Alipio do Valle, da Igreja Presbyte
- riana Independente, de Ouro Fino, Minas 

Pe. Agnelo ROSSI 
que homenageou, com reconhecimento, a Igreja Catholica. Os 
mestres autorizados tomaram a dianteira, protestando veneração 
e respeito ao clero: vozes unanimes de elogio ás quaes tambem 
se associou o supremo magistrado da Nação. A auctoridade e a 
sciencta se uniram para acclamar, no episcopado, a Igreja catho
lica no passado, no presente e no futuro da Historia Patria. . . o 
Reverendo Alfredo Alipio precisava mostrar que era protestante e 
"protestou", não só em suas predicas, mas pela publicação de 
seu infeliz fdlheto. 

Confrontemos as affirmações do JQ{mo. Sr. Presidente da Re
publica e as opposições do Pastor Presbyteriano. 

Ouçamos a palavra do Chefe da Nação: 

~' O Brasil nasceu sob o symbolo da Cruz, e entre os que pri
meir.o lhe percorreram o tenitorio virgem contam-se os missiona
rios christãos. Emquanto os rolonizadores buscavam thesouros 
materiaes, preparando o advento de uma nação forte, extensa, capa11 
de resistir no futuro ás mais duras vicissitudes, trabalhavam os 
apostolos de Christo as almas, unindo-as pela fé, aperfeiçoando-as 
pela moral, infuudindo-lhes sentimentos de paz e solidariedade 
humana, gravando em cada coração brasileiro o divmo preceito do 
mestre; A.mae-vos uns aos outro.s." 

1.ª AFFIRMAÇÃO CONTESTAD~ 

Presidente: Os primeiros misslonarios que vieram ao Brasl1 
eram christãos. 

Reverendo: Os primeiros missionarios que vieram ao Brasil 
não eram chrlstãos (pag. 5) . 

Aduz a 1.ª prova: No anuo 1500 a Igreja Catholica perdera 
t.oda a posse da doutrina apostolica e se transformara em systema 
político-religioso (pag. 6). 

Critica: Então, nesse caso, fracassou a Igreja de Christo que 
tinha a seu favor a promessa de perenne assisteucia divina: "as 
portas do inferno não prevalecerão contra ella" (Mat, 16, 18), 
"E eu e~ aonvOl.ico, todos os dia.s, ~ a, cowiwnma.ção cwa 

tinavam á compra de uma 
lembrança que seria ofJ\ertada 
ao Revmo. Mons. M.ac-Dowell, 

Tetephone 2-7313 ' 

seculos" (Mat. 28, 20). Na hypothese absurda da defecção ds 
Igreja, deveríamos admittir ou a mentira nos labio.s de Christo, ou 
negar o seu poder, visto como · não cumpriu com sua p,alavra. 

Mas. se· '"a· Igr'eja CatlÍolka jâ, pêrâêra, em 1500, toda a posse 
da ' doutrina apostoli;;a, ;': como pôde o · protestantismo, que surgiu 
mais tarde, herdar essa doutrina apostolica? Directamente do 
céu por illtermedio de Luthero? A vida desse "reformador" não 
o parece indicar. Doutra parte, onde estão as provas de sua 
missão extraordinaria? Onde os milagres? 

- Luthero provou sua missão pela bíblia, respondeu-me um 
protestante. 

Affinnação digna dos preconceitos de quem a proferiu. Não 
sabia que Luthero tivesse descoberto a biblia!. •. 

A 2." prova do Reverendo abrange quatro paginas do opus
culo, transcrevendo longa citação de Ruy Barbosa: "O Papa e o 

· Concilio", 
Critica: Antes de ana4ysarmos o valor· do testemunho do ge

neral brasileiro, convem advertir que, mau grado qualquer affir
mação adversaria, sempre ficam de pé os quesitos que oppuz.emos 
á primeira prova dada pelo Pastor. 

O Padre Leonel Franca, S. J., em "O Protestantismo no 
Brasil" (pags. 131 a 134) entretanto, nos mostra qual a aµtori• 
dade do celeberrimo livro "O Papa e o Concilio", tão festejado 
nos meios protestantes. Recapitulemos algumas informaçõee aue 
o douto jesuita apresenta: 

a) E' commum entre os pl'otestantes lanc:ar mão da aucto
ridade desse livre que Ruy esclarecido repudiou e não pennittiu 
se reimprimisse (V. nota 102 á pag. 132 de "O Protestantismo no 
Brasil). Foi reimpresso, só depois da morte de Ruy quando, se
guudo as [eis, o livro tinha cahido em commisso. Citar esse 
livro é crime de lesa honestidade scientifica. 

b) A obra pµblicada em 1870 na Allemanha sob o pseudo
nymo de Janus, fora escripta com intentos politicos. Em 1877, 
pouco depois da questão religiosa com os bispos, procurou o anti
clericalismo maçonico confiar! a adaptação á lingua vernacula 
dessa obra á perui. moça e ardente de Ruy, que tambem a pre
faciou. 

c) Com os annos, a reflexão e os estudos reconheceu a :in
justiça que se assacava á Igreja com "O Papa e o Concilio". 
vedando, portanto, a reimpressão da obra . 

d) Confiou ,aos padres jesuítas a educação de seu filho, 
e) Baptista Pereira, genro de. Ruy, chegou a affirmar, entre 

outras cousas, que "Ruy da madureza envergonhava-se dessa obra 
de Ruy da Juventude." 

f) O proprio Ruy mostrou pelos seus escriptos posteriores i., 

pelo seu modo de proceder como mudara de attitudes. 
A' vista de tudo isso Pe. Leonel F:-anca inquire: "E' honesto 

attribuir a Ruy Barbosa, idéas e attitudes por elle expressamente 
abjuradas, retractadas, repudiadas nos escriptos e nos factos do 
toda a sua. vWa de ho,:nem maduro e reflectido?" 

(Continua no proximo numero). 
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tadoria- .. e, P,eusões dos. Coni- ~ 'blindados e" armados de ea- ! 

FRACOS e 
.A,NEMICOS 

TOXDl 

" .VINHO 
CREOSOTADO; 
de João da Silva i 

. Silveira . , · 
~ANDE TONrco 

ganisa o Imstituto de Apuscn- B·· .. R" ·-.- ·A· .· ~ 1- L· . ll>'RIHio. constniirlos Holidamentc !· 

mercia1ios. O decreto, entre -----------~---------- nhões e metralhadoras. Sete li 
outras. innovações, fixa em 14 , , ,'.., .. ,. , .. ·. . ., « ,o··-· ._ unidade~ já estiio terminadas ========::;;::=======::.;. 
missão como associado. O re· . . _ / llt,tr. nos e,;taleiros em estado muito ra111u, numa guerra contra o 
a 5õ anuos a edad-e par:i. atl- NOTICIAS .. MILIIAR.,ES i <:ª.' a,lai Ia da "· n, "'i,w :-ri e varias outras se encontram I tro. numa guerra contr.·a a ty-

gulamento que vigora não co- ~ ~tti,s\ad~ á 8 ?hcJtaça.~. '.~º , • Foi iii·ornovid<\ 0 gciwral adiantado. k,tii;erismu, em nome da civili• 
O '111·n1·stro elo Tr,.,balho as ·t d d d · · go, ei no dct zepublico. do 1 ,ua- 1 · · "'t<· to , tia 1· 1·e1·c!at'" " "Uª1·1·a. 

• "' < • g1 ava e e a e mm1ma para " ,, . . .· . ,· . . da cJivi,;fto e tn, nsfrndo para , "' .' e "-' ,v, "'- º u 

signou }}Ortaria }J-O.ra execução admissão estabelecia a maxi- "' 11 "), a.utoi,sou ª m,ltlicul,t del . . . . ,, , .. 1 ,, .• O REI J)·~ NORl'J:G.A 1 ,;cn·t incxoravel contra a Aus-
-do disposto nos artigos do de· ma de 60 annos. São incluidos . Awmbnjo Villanova. NÃO ABANDONOU O i11<1 e o Re1ch. Povo de traba-

varios officiaes na Eucola de Ia 1 esBJ v.i ? ' gcnm <1 .,maio . . .,., , . ' :.i x.-~ .·. ,· • ' . 

'Creto·lei n.0 2028 de 22 de Fe- como segu d b ·g~t · l-lJS tado Mawr. 11ª Escola chrn ,. . · • Jh.adores ,de.veis c1uerer o. guer• 
ra os O n " orios os Armas e na Escolfl. de Aero- 1·'oram 1 anihem transf<?l'l doA SEU PAIZ 

'\'ereiro de 194-0, que -dispõe engraxates e vendedores de, nautica. Como Cl1(1fe desses of- para a rc,;,,rva O general lle ra! '' 
·11obre o registro i>rofissional, jornaes, os empregadores cuja, . . . . { . , 
., • d' - d t b t d 't 

1 
• . f1cw.es perrnanccp1·;1 aqu1 o co- divisão Jos' ,\lar,o 1,·r,rnc·o 

uuraçao e con tç0es o ra a- quo as e cap1 a nao seJarn : ron;I Pai J'n A it l· F'mT0.il'a e O g0.iwral .Joii.o \lar- A lc,g-a,;iío (!a :\'oruPga anlo- DEMISSAO DO GOVER
iVO GUISLIN G ,,lho ele professores e auxiliares superiores a 30 contos: ficando (

1
_ · 

1 1 0 1 _ l_J ª· . rizou a "Unilcd l'r0.ss" o Jes· · c0l1ino Ferreira e Silva. 1 
;,o.a administração escolar em simplificado O vrocesso df' in~- • Inaugurn:1-~c' dia 18 o 711~11- . _ . i nwntir officialmente a informa-
·estabelecimentos particúlares cripção e abolida a inspecção sole11 do alm!l'ante Alexandrino . e Reassumrn a c·hef10 do Es- ! ~,ão de que o rei Haakon VII 
·de ensino. m-edica 1mra admis8ão de se- rle Alencar, tendo fale.do por I tado :-I;ii01· rio J,:x0.rcito o gP- 1 havia fugido para a Suecia. A 

Os circulos officiae:-; gerrua
nicos, confirmam a demissão 
do sr. Guisling du cargo <le 
chefe do governo, eé<ta!Jelecido 
pelos invasores de O:;lo. 

Pela portaria ficou determi- gurados obrigatorios. º:'<'asião da s~lemnidade ? m_i- nnral <l(ws .Vlontciro, qnc re- ,
1

. nota d,; lo/~ac:iío ela Noruega 
nado que a inscripção dos r'e· São extincüis a» c·.oul.ribui- nis1ro rla .J1:st1ça. o ca1J(tao uo grossou rlo sul. uccrnscenta. textualmente: 
.feridos professores e auxilia- ções dos aposeu~ados: prevh;- coeveta Cal'lo:,; da Silveira Car- • 1':a 11.asta ela :.Iarinha foi : "ü rni Jlaakon encontra-se 
· j f ·t n· t · t 1~ n·;,iro é o ministro Armando r]P ( t 1 · .. ,res se a e1 ·a, no 1s nc o 'e- to o funccionamenlo immedia- nomeado para ali funcc;õc,s d0. num pon o e e sr>n 11a1;, c1Lte nau 
deral, no serviço de identifi- to das ca1teiras d.() empresti- Aknear, cm nome ela familio. insp,,c1or geral ela nnronautica pode ser rnvelado". 

Foi nomeado para substitui!
º o sr. Christiam,en. O novo 
primier, e: o alcairle rlc Oslo. 
:\t.rihne-se este, moclific,J-ção ao 
cles"jo do governo allemão de 
chP,:ar a um accordo com o rei 
Haakou. 

cação profissional do Depar- mos e fianças, ampliados e do Almiranto. o con1ra-alrnirant<> aviador na-
tamento Nacional do 'l'rahalho, melhorados os serviço8 da car- ,-,,1 Armando FigttPirn Trom-

J' t d T ·t .. d · · • Em goso dl' feri,1s. f'<'gniu 
REATAMENTO DAS RE
LAÇõES DIPLOMATI
CAS RUSSO-FINLA.N-

e nos ,s a os e c1T1 ono _ o tell'a predial; o :mg11ro lie in· 110nc1::J;,· de Almeida .. 
·,Acre nus Jnspectorias Regio- valide;,; (aposentadoria) será var.a Recife o general :\tariu 
naes dos Ministerio elo Tra, calculado ,i. lJase de 60 % sobre José Pinto Guedc,s. 1.0 sub-ch0- e li'oi ex0110rado ela cllctia do 
balho. J os salarios; é instiluicta uma f-e d-o IGslado Maior do Exer- serviço <le c,ngeuliaria da. S.ª 

cit.o. e vara :\{onti\·idcn o ge- Hegiiio :\Jili1ar o tencnt<>-c·.oro-
A portaria indica. desde já,! nova modalidacl0. de m1xilio, ncfal. :\lil1on rlf> 1:<'rcítas Almei- nel .Joiio Luiz Monteiro rle 

DEZAE 
, · . PROHIBIDA A RECEP-

0 dia 30 do corrente para o i isto é, o auxilio pecuniario aos da, corumanrlunte da DiYisão ele Barros. 
JillCJO dos serviços de regi,;- associados impossibilitados ele 

.b;;pent-:-,e dentre alguns dias ! , _ · , . , 
a. chegada do minh;tro rus:;o 1 (,AO DE EMISSORAS 
net<ta capital, <·.om cuja ellcg-a.- EXTRANGEIRAS NOS 
da fic,rnt l!O\'U.JlWllte rc·s1ab,,- TERRl'l'ORJOS OC-CU-

tros. Para os registros ;seriio trabaihar por motivo de doença 
_exigidos, além dos cel'tificados durante o prazo de 1 anno; 

'de hahita~,ão pai·a o exerciQio inslituido o auxilio els) nata.li
do magisterio, expedido pelo dado; criada a <'ar1 Pira d(, ac:
clirnctor do Depa1·tam-ento Na- c:idcntes no trabalho e pravist.a 
cional de Educação, carteira a crü11;ão de colonias de férias. 
,ile identidade, folha corrida, A taxa de contribuição, que 

OURO 
vinha sendo de 3%, 11assará a 
4%, para que o Instituto possa 
1>rove1· os novos b~meficios pre
vistos neste decreto. 

.A administração será feita 
Antes de -vender seu OURO I por um presielenLe a.:;sh;tido 
Para o Banco do Brasil. 

é de seu .proprio Jnteresse por um conselho de directores, 

WiGP 

Ex.trangeilt'o 
LEGALIZE A 8UA PF,RMANENCIA NO I·m,\SI[, 

APENAS 25$000 
Organiza~:ão "COM:\IERCIAL VELO X'' 

TITUl,OS DECLARATORIOS - REGISTROS J>E XASCI· 
MENTOS ~- DESPACHOS El\1 GERAL - PREPARO 'OE 
PAPEIS PARA /\ 4." CR. - REGISTROS .DE /\CIDOS 

Rua Floriano Peixoto, 48 w• 1.-- andar 

h:cidas aH rdaçõe;; dipionw.ti. 
ca.s elltre os dois ·paii:es, in
lc,nompi(!a}-5 que foram dur:wte 

PADOS PELOS 
ALLEMAES 

c,'.nc:o mezes. Os circulo" [in- 1 • 
laudezes externam-se eom im- O Con,;clhq de Aclmfllistra• 
tisfaçào suhre O rcatannmto c:ão dos territorios oc·cnpados, 
das ncgock(çôe8 entre a Russia l>aixon um decreto prohibiudo 
e a li'inlaudia, especialmente a rocepção de 001isfloras ex
no que clla:; s<, ref-erem ús trang--ziiras. Esse clP(•rPto entra 
qucslü<,s econornicai; e a Jimi- mn vigor immediat.ament.e, e 
ta,;iio de fronteiras, assumpt.os 'comina severas pena,; contra 
que est.iio ;;endo· ultimado:; ;;em os contraventores. 
attriltos e -cm ambiente amb-

consultar os nossos preço5. e haverá um conselho fiscal ~rm@G +g; --
AVALIAÇôES GRATIS, _ no qual terão representação os 

to~o. PROFESSORA DE 
HARMONIO empregados e empregadores do 

Tambem compro .r,rata, den- commercio. EXTERIOR 
FERIDO O CHEFE DA 
"GESTAPO" El\I COPE

NHAGUE 

com bastante pratica de 
acompanham.entos em func
ções religiosas, como sejam 
Missas, .Novenas, Mez de 
Maria, Marcha 'Nupcial e 
Avo Maria, offerecc SCI.U' 

serviços oor preços modicos 

tadure.s e ouro baixo. Vende

$8 ouro rpara dent:stas. 

R. SAO BENTO, 549, 1.0 

,:nd .• sala 9 (.prox. e.o lar~o 
s. -Bento). - SAO PAULO 

attestado de que o requerente 
nào respond-e a pr.ocesso nem 
soffreu condemnação por cri, 
me de natureza infamante, at
testado de que não :.1offre de 
molestia contagiosa e ~rteira 
'Profissional el-cvidamente an
notado pelo empregador. 

Os professores que já. conta
rem mais de 10 annos de exei·· 
cicio provando-o de modo ido
neo, ficam dispensados da 
apresm1tação da folha corrida 
e do att.estado de não ter de 
·responder a p1'ocesso. · 

f'arn os· e,ffeitos do registro 
1ncluem-se entre os professo
res os directores de estabeleci
mentos que exerçam o magis· 
terio -entre os auxiliares da 
administração escolar, os ins
pectores de disciplina, bedeis. 
guardiões, funccionarios da se
cretaria, inedicos, enfermeiros, 

· serv-entes, motoristas, copeiros·, 
cozinheiros e porteiros, os 

· quaes ficam dispensados de 
apresentar o certificado de ha
bilitação fornecid-0 pelo Depar
tamento Nacional de Educação. 

APOSENTADORIAS E 
PENSõES DOS COM-
. MERCIARIOS 

O presidente da Repu!JI!ca 
. assignou decreto-1-ei qué reor-

CONSULF.ZA CHILENA 

Pelo "Almirante Alex.anctr1-
no·• chegou ao Rio de Janeiro 
a escriptora chilena Gabridu 
l\Iistrel, designada pelo gover
no do Cb-iie 11ara consu!Bza em 
Nictheroy. 

A referida escriptora é can
didata ao premio Nobre de Lit
teratura. 

CENTENARIOS 
PORTUGAL 

DE 

Deverá cml)arcar no proximo 
dia 8, .a bordo do "Occania. ", 
para Lishoa, n emlmili.ada. que 
va-e · representar o Brasil nos 
festejos' coro!Íiernorativos cjos 
centena.rios de Portugal. A em
baixada é 11residida pelo gB
neral ]francisco José Pinto. 

CONCESSÃO DE LICEN
ÇAS A FUNCCIONARIOS 

GUERRA 1 Centenas de osf.udanlcs pm·-
1 co1-rr,raru as nias de Hum a, O correspond011t0 do .. Daily 

Após as priroetrtts surpresas, 1 gritando: "Abaixo Churchill ! .. l\lail ., em Stockolmo informo. 
\ P ]. · 11 <'º' ·11 1· '""li que, sce·undo noticias rnlo cou-o ex-c_rcito _uorueguez orgauii;a , . o 1_c·1a co. s . ..,u_ l t_ rn_pe1/'... ,, 

Te!. 5-7752 a resistcncta. Ao norLe a Lro- j os, q11<L1Hlo os mPsmos :su un 1. finnadaH, o sr. Heinrich Hilll-1 
pa noruegueza uniu-se cem os ;:iam para a embaixada bri•.:rn- mler, chefe ela "Gest.ai)o'' (po

licia :scc·reta a!lcmã). recebeu '1 NASCEU O PRTMOGENI, espedicionarios iuglezes. qu( 
1 
mca. 

desembarcaram \3D1 redor de J A policia teYe amela que rn- 11111 tiro 1_1ª hoc,:,a .nurna rua de, l '1'0 DO .PRINCIPE IHER
Na.rvick. 'tervir para disper:;ar uma ele- Co!)Cnhaguc, no dia lO do coi·- 1 DEIRO DÀ DINAMARCA 

rcutc. [ · A esquadra aliada forçou a monst.ra<;ào anti-hriilrnnica cm 
entrada do porto dB Narvick, frente ao' c:cn1oulado. Loi~drns aconse.llia que imj<t 

1 
• J\o;s 16 dias do corrnnte, nas

la haviam sete destroyer ·que ;:,,,:ova:-s clcmorn;traçõc,s foram a_c·<!lhiela COI!~ rcsena_ estª. no- i ccu o primeiro filho da prince
forom postos a pique pelas na- realizadas po11co depois de ter l.icrn, por '.lHO tr,r sido dJVul- 1 za Tngrid. lia Dinamarca. 
ves àliadas. chegado de 13erlim nnH1 dele- gada por outras fontes. 1 Após ser divulgadl1 a noticia 

Devido a grande su1i-erinri- gação militar Hll-cmft, cuja ver- 1 ·, do nHscimcnto do novo infan-
dHde britanica, sua,; perdas fo- tladeirn lllif-sôo nüo foi rnvcla- TA N J.\ (} R A N fr, o rninistrô do Roich, sr. 
ram pec1uenas, , da. Os dnlogados dcs:-;a dolo- Yon ltellthc Fínk, e o COlll· 

Todos, ou quasí todos oi; na.·' gar;ào roralll rcechi<los po,· ~ Optirno fortifi- rnan<!Rute rias tropa:-s de occu~ 
t • ª cr

1
nr0.: C 

1

·cn·,- o· vios mcrcan e1, ou. nao, que eci· altos .officiaes do i,;xerci1o ita- -."4 trdor fc;mi;ii;,~: p:1c:w 1,ia. . _ mamarca, c1-rigi-
tiivam airaoodos ao porto de li ano. com os quaeH confcnm-- . TA NA G R AN 

I 
nw1-so para o palacío. afim de 

N'an vick, foram destruídos eu1 ciararn. 4 ,. mereô de seus I inscrever o:,; seus nomes na lis-
meio do ultimo combate. Ao Noticia,; rec0.1Jidas (lo inte- f:, nonnomM. re- -1, ta d,, felicituçõcs. 
todo quar-enta vapores foro.Ju rior do paiz informam que as ff .i u v e n escc 
ao fundo. · · cle111011°·t , e· w 11 t· 1 ·t _,,,,.. mulher. TANA- CHA1\1 'IADOS 1·"S ARMAS . . i · .; ra.:Ot,n OS IS aos Jl'l a- r ·i., 

A tropa inglez_,a e_ onsegum ,, nicos ib~ualam em intensidade GRAN t' um 
,: k 1 t cxc0 1lente tônico Iernii1ino. --

desmnbarC'ar em .,arvic ·, uc a-: á8 que se fizeram, quando se Én~~ todas as ctrograrias. Prsço 0>< c:idadões belga;; que lia. 
se renhidamente no mar, onde i teve conhecimento de que as iosr.oo. Yi:1111 oht.ido licenc;a, foram no-

o morreram mais de mil solda·/ sanc~,ões serinm applicacla~ ---------- 1 am,·•11 <' chamadm; as fileiras, 
presidente da republica J t 1 dos. Pereceu nesses com Ja es I contra a Jtalia, durante a guer- , HA 2'."J _,\1'l"i·' T(~r...l. 1liz-s(' (Jl({' o motiYo rlm,sa con-assignou um decreto-lei e.ppro- d I r · - ~'i 1" h.., o cornman ü!1te c_as. orças Ira i-talo-ethiop-e. Nos cinemas, vcH·,•(·;1 1 > e' r0for,ar a,; guardas 

vando os formulados para pe- li ·· N k . . . . navaes a ema em_ 1 avie · · ca- quando as figuras do ministro . do in I erior do paiz. sobretudo 
d1dos de .licença de fu11cc10- iitão Bonte. , . . . . · . . . , . Le Figaro de Paris. sob o . f 
narios. Taes pedidos só pode- l ' . . .• 1 Ch<1mbe1 Iam,. ou do si. Cllm. titulo acima. escreve: i ponr-es e, vias ·:rreas .. 

- • f ·t . . f ··d . 2._000 solda.dos allemaes q~e chul, Hpparecem na tela, irrom- ,. . .. , · _ ·\b .. 1 , , 191.- j I•,:s,a convocacao attmge mt--
rao sei e1 os nos 1 e -e11 os I llaVJam deoombargado es' ao / f . 

1 
. Dezeseis de , 11 t,c. ). 1 11 . . 1 

f 1 · · d' - ' , • pe uma ormn a vel vata por I G 1 1 Hll ('s de 1omens. 
ormu ari·1os, cuJas unensocs. a«ora 1111111ª terrivel ·alternati- , . 1. ' 227.º rlia , e g-iwrra. ,rnnr e. 

d . . . d . "' p,1-rte do pub 1co. . • . . . ,·, · L· 
cor e tmLt,_ quahda e de papel va O extermínio ou a renrli<.;ii-0 8 . , 1 . . , . . ..... ma111festa,:,_w 111tc1 ,0nuunrn ,t VOI TTNTARIOº TNGL·E 
e forma de empacotamento são ' .· ., . . -,· 1111 '1 1.,rn~amcnte c?m e""ª8 em :\1ilfro .. \o~ .~ritos de "Ah'1i-, ' ,u ·" '· .,. ,. 

O ae1copo1to de T1ondlldlll tdemonstrnr·oes ant1-bniannic·t e . .. . 1 r,-.;,c J> Af>A A NORUEGA 
discriminados no mesmo decre
to. O decreto dispõe ainda 
sobre a forma de encaminha
mento elos pedidos, e autoriza 
a oposição de carimbos e in
formações, quando nec-essarios . 

· b b··d·d 1 " ·' xooHt:J(']J'. "Aha1xoil .'\n,-;- L.,.", :-L\.. , 
foi severamente om ,u ea o Ia campanha da imprensa. que j' .-. , .. . · , .. · ,.- , : 
iela aviaçào in ,·leza. 1 .. , .. . ,, .. .. . . . 1.1 ta. . imnH-1rna mullH.,lO se 1 • . • 

l A s-ilua ·ão !m Oslo conti- ! accu~,t a l 1aJ_1<:a_ de ;;egu1r uma' rlirigc cm cortc!jo até o .. Popo- l'ao granrle E' o mi mero da-
.' ç jpoht1ca ant1-1talJana, r11,,em o;; lo c1·r1·1Ih" oJH]P o sr•n rlirºr·1or ! (Jll.t'IIE's c•m' se querem inscre-

nua_ !lla]t-erada_; as tropaH ai· . OiJSe!'VacJores ]lOJitiCOS que illl- ]JenitO' ;Jtisso!ini J]l(• faJ·:· llO~ j V{'!' l:Olll; VOJUI1tariOS, Q\l'e foi 
lemas que al11 desembacaram , ·l t L · ' • ' • " • , _ f d 

1 
. d · poi uu _es acon ecimen~os se seguintes termos: ·'QuerPmoti 1 preciso a legação noruP-gueza 

nao oram esa. oJa as. a_pprox1mam para a Halia . .Pos- ' . . ,7 • • 1 a 

A marinha aliada conseguiu . 1 . a guella. N,w se pode sei neu- (Conclue na 7. pa.g.) s1v-e mente, esses acontec1me11-

----~~<HU 
dominar todo o Skogu-Ra.k, iso- los serão conhecidos no pro-xi
lando assim a Allemanha da· mo sabbado, quando o sr. i\1m;
Noruege.. solini pronunciar:í. o sc,u d is

Na frent.e occidental, os al- curno cÍuc os círculos autori
leinães lança.ra!l'l um ataque zados qualificam dn .. impurtan
aos postos franc-ezes, após re- tissimo". O "Duce" fa.lar:í pe
nhido combate fQram repelidos. rante a Conunissão Organiza

OS MELI-IORES PREÇOS 
E A ~1ELIIOR OUALIDADE PUMOAOA EH 1'GS 

TAPETES 
LINOLEUNS 

RUA SANTA 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

TECIDOS P A R A MO
VEIS E DECORA.ÇôES 
DE TODAS AS QUA-

LIDADES 

• 
J N 8 T /\ J, L A Ç O E S 
DE CO&Tl;"i AS MO
BILIARIOS COMPLJ<;TOS 

• 
OFFICINAS PBOPRI.AS 

EPHIGEN!A'. 51 

dora da Feira Mundial Italia-
MANil<"ESTAÇõES 
TI-BRITANNICAS 

ITALIA 

AN- na, que deverá se inaugurar 
NA 11 em 1942. Acredita-se qne o sr. 

Mussolini, nesse dis<,urso, es-

1 
clar0cení. a posição da Iialia, 

. t dentro do 1)a.norama interna-
1'-; estes momen o~ em que a cional. • 

possibilidade de entrar a Joolia. 
na guerra ameaça torna.r-:-;e 
realidade. as dcmostrações 
anti-hrlta nnicas - numa ;;igni. 
fiootiva coiucldencia, augmen· 

FROTA FLUVIAL 
ALLEiHÃ 

tam cada vez mais. O 'Rcich está t<:rmina.ndo a 
Os estudantes em Roma ej construcção da frora do Dan u

Milão reaJi7..aram desfiles e bio. Os estal-eiros trabalham 
passeatas, que servem de pre- incessantemente ha varios me
texto '!)ara violentos ataques ao zes na construcção de moni
sr. Nev!lle Cha.mberlain e ao tores e transportes flnviaes. 
ar~ Cl:um:,lli"-' Ess~ .i,eqwmos Jla.\UOS s~o 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimentícios 

EMPORIO MONTEN~1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.55!! (Esq. R. Luiz Coelho) - Pbone 7-0035 

MERCEARIA A ''ENIDA 
AV. BRIG. LUJZ ANTONIO, Z.098 - (Em fn,11te â Ig-re~ 

lmm:i!.culada Conceição\ - PIJONE 7.5453 

Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 
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Musica Sacr l f ederacão ~as Conureoatões Marianas 
1 (OoncJUSao da 3.ª .nag.) 

da.de e convewencia de ~ogre&
so2 de maior afflUencia pela at
tracção da musica.? e,,.i.stem mu~ 
sicas que por si são ~omo que uma 
explicação das invocações dlt la
dainha lauretana tão variadas? 
O Mez do Coração de Jesus, de 
São José, do Rosario, das Al-
mas, não reclamará.o nenhuma 
providencia musicui? 

9) O Am10 Ecclesiastico, dum 
Advento a outro, não influirá na 

escoitla dos canticos e ae toaa a 
musiea? A Ave Maria ao 1irégado1 
natural nas festas de N%"<la Se· 
nhora, deverá ter o 1_.l'ionopolio 
tambem nas festas do Coraçãc 
de Jesus, São Pedro e São Pattlo 
Espil'ito Santo, do Padroeiro• da 
igreja, etc.? ha repert01ios ade· 
quados? 

10) Poderá ser admittida na 
igreja a musica instrumental, .ao 
lado ou em substituição do or
gão? sem excepção de instru, 
mentas? serão tolemdos a caixa 
os ty.tnpanos e oµtros instrumen
tos de pancadària? o piano? o 

. gramophone? 

1 

11) Qua.es os meios para for
mar regentes de côro para. igre

, jas? organistas? onde e co.lillJ 
aprenderão a acompunliar - dis• 

assumpros tao vanaaos cresse 
irumen.'!O terreno de liturg.la e 

ADORAÇÃO COLLECTI VAS DAS PAROCHIA~ 

arte. n;ms,. JJOderf\Ri, dlrtgir·St> á Realizar-se-à -,. a adoração matei-és graçàs Pl1i'a a parocht11 
rêctacçoo;""· 'solicit.inifo estas du "ébllectNk !l,"'J<!SUS' Sacrâmêfifado p·ara a Archidiocese, para o ,Bra,. 

aquellas informações ou expli- feita pela P,~rochia de Santa si!, para seus dirigentes teligio• 
cações, ~presentando suas Ephigenla. sos e civis afim de que a nossa 
proprias obsei-vaçõe.s, - contan- O Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo querida Patria continue a sêr • 
do suas experiencias, etc. Metropolitano determinou que, a terra privilegiada de Santa Crua 

Haverá, então, um orgão que pa11:ir de Jáneiro do corrente an- amada e abençoada, pelo Altlssi• 
informará regularmente sobre as no, fosse obrigatorio que cada pa- mo, que a. tein enchido dé mf 
novas publiçações, analyzando-as rochia,. em um domingo ~ _mar- mos e favores extraordinarros. 
e cl~ificando-as para O uso cacto por uma lista organizada A hora de adoração hoje sert 
pi·atioo. por s. Exci.a. Revma. - ~izesse preg·ada pelo illustre orador eu 

A administracão da MUSICÁ l mn conjum,-to a sua adoraçao nc charistico. Revmo. Conego Ma 
SACRA haturnl~ente favorecerá tem11lo votivo da Ador::u;ão Per- IViel Correia de Macedo, e come-

, ' lJetua que é a Matriz de Santa çará ás 16 horas. Logo após. M a acquisição das edições officiacs · · ' · 
· · Ephigenia. verá recepção de noYos adorado-

ou aut-0rl7,adas dO canto gregorw.- Tod hi te res, e o Santíssimo Sacramente 
rto e dos demais livros l!turgicós 86 as paroc as · m exe-
bem como da,~ musicas das prin- cutado i. determinação de S será levado em procissão ao re.. 
cioa€11 ca.sas editoras. ·Excia. Revma. com muita ale-1 dor ~ª- ig-reja, acompanl_iado ~ 

· . .· . _ . ,. griu, preparando-se, com verda· los fieis que empunharao vellas 
Os leüores poderao _trocar idea~ ·. delro eiltlrnsiasmo. para esse fim I aecesas. Em seguida será dada 

oobre as su~, experienclas Cõtn l c é verdadeiramente consolador a Benção solenine. e finda essa.• 
orgãos classicos, os _HamoHd ou ; ver a santa emulação entre eileE terá então lugar a reunião da! 
o~tr-0 systelna elecU·icp, harmo- i existf'nte. no afan de prestarem ·Zeladoras da Guarda de H<:mra.. 
niums .. sinos de bronv.e ~ & aço l todos maior culto a Jesus-Hostia por ser o terrP.iro domirum cio 
cam~!Dhas que ~1armomzam en- Ho;it), é a propria Matriz de me,:, 
tre 81, etc., estimulando novas santa Ephigenia, por suas asso· -- · ·· · :.:.:~0 --

~~RESENTA 

pondo apenas da melodia - can
tos sacros do povo, responder aos 
do celebrante e (o mais difficil) 
acompanhar o cantoch!lo? ha li• 
vrus pata is.,,,'O (perguntem ao Pe 
João B. Lehtnann)? ha revistas? 
são publicadas regular ou/ fre
quentemente musicrui novas? 

12) o parocho, o ca.pellão, o 
· oe1ébtante se cohfotma.l'ão coin 

inim.ativas, acquisl:Ções e anerfci- claçõe.s parochiaes e euchàristicat Compro duro 
çomnentos. . . que se prostrará aos :pés dé Je para entregar dlrectamenl:e 

As musicas impressas do sup- sus, adorando-O pelos que · não e ao Banco do Brasil, joias, i 

· , tudo quanto fôr exhib!do pelo 
tenor e por uma cantora nM 
Missa.~ ele 7.0 e 30.0 dia, cro an
nicersario? nos casamentos? não 
se convencerá nunca ao po.vo que 
a "Mar.cha Nupcial" do Lohen
griIJ ou de Mendelssohn, destina
das ao theat.ro, não são as mais 
propn.as para.. dentro ciuma igre
ja. imi,lorar e 1nerecer as lie11çã.os 
de Deus? 

plemeíito, geralmente inéditas ador.am, agradecendo pelos que 
mGedas de prata, dentaduras visarão o lado 'pratico, attenàen- não lhe agradecem os beheficll'.lt 
e platiIJa. Pago !10 cambio 

do - com a necessafüt antece- recebidos, reparando, não só por do dia. Consultem nossos 
denclà para os ensaios - ás fês- si, mas pelos ingratos que ésque- preços. Rua 3 de Dezembro, 
tas do antm: NatsJ!, Semana San- cem e abandonam Nosso. Se- 27, sobreloja, sal.a. n.o 4 -
ta, Paschoo., Mez de São José, de nhot', e finalmente. supplicandr São Paulo. 
Maria, do Sagrado Coração, etc. da Otnnipotencia Divina at 

etc.;,.'--' e ás necessidades "de -================================== 
cada dia.'', a saber: Benção do 
Sa11tis1:1itno S-acramento. ca.sa
mento11, Missas de deftmtos, re
cepção dó B!s!)tl, eic. 

E' uma primeira. duzia de the- Nesses suppleméntos musicaeF ·:1\ Governo · Arc~i~iocesano 
ma!'I (!11e poderiam se1'Vir - um serão apresentados trabálbos do~ 

de ('Rda ve,;. si tanto, - nos ar- não poucos oompositores de mu- (Conclusão da 3." pag.) confessor das Religiosas da, Ar. 
i tigos trimestraes reclamados parn sica sacra no Brasil, e de ele- chidiocese, a favor dos Revmos 
i a revi:,ta COR. mas· . - além de mentos novos. ainda não conhe- \esio Schmid; de Bella Vista. a PP. Gel'aldo Pires de Souza e 
j tomarem· muito espaço e recla- cidos. favor do Revmo. Pe. Domingõ~ carlos Hollander, 

5 VALVULAS ONDAS CURTAS E LONGAS, 
. UM RADIO DF. LONGO ALCANC~ 

mai·em exem::ilon musicaes (de I terá, sem duvida, um forte Ve,-meulen; do Ypii-ang'a a favm Procissão a favor das Paro, 
pautas e notas). obrigariam o~ 1 Íf!!lfülso dado á musica saem no do Revmo. Pe. carlos Schnee; de chias de Satlto, São Roque, Jun
leit.::m,ç a espenirem JJ€lo menos Brasil. Nossa Senhora da Penha, à fa- diahy e São José do Maranhã<.>-.. 

. trcs nnnos. atÍ' V<"'rern tratada es- VaE·. pois. ahl minha pergunta rnr do Rcvmo. Pe. Miguel Poce; Missão, a favor da Parochia .de 

1 
su primPira d1~ia do a,9sumpto. aos ele!. leitores: "Quem tomará de Nossa Senhora do Desterro de Vi1la c'alifor;ia. 

l 
Ha.vrra, cntao. outro nwio? parte nessa missão sacra e pa- Jundiahy, a favor do Revmo. Pe Pleno uso de ordens, poi' um 

AO ALCANCE DE 'T'ODO~. 

triotica. por meio de uma assig- '3âlesio Schmid. anuo, a favor dos Revmos. PP. 
V:VL\ SOLCC.ií.O PRATiCA natura para si e, talvez. de ou- Confessor Ordinario, da Casa Miguel Angêlo Bastos, Américo 

compromisso a tra (ou outras) para o regente de Sion, a favor do Revmo. Pe Ceppi, Francisco Xavier Costa-, 
Ifa: umn, rcvisla mensal de de seu côro. para o organista, pa- Peclro Ba!int e Frei Ign.aêio Gau; bile. 

A·~lERICO NICOLATTI 
lVfUSICA SACRA. com 24 pagi-. !''.t uma rasa religiosa, parn 11 m do Hospital Leonor Mendes d0 Uso de ordens simples, por uns 
nas de texto no formai.o de COR! ~eminarísta. para uma professora Barros, a favor do Revmo.- Pe a.nno, a favor do Revmo. P11t 
0 6 cms. x 2:l). com mais 8 pa-1 para um estudant-e pobre?" Bruno Maurer; do Collegio Santa Humberto Lahaye. 

Pra(:a Ramos de Azevedo n.° 18 - 1.º andal" 

Telephone: 4 - 4 " 2 ~ 

g·inas de musica. ~ ou: mPlhor i As gentis respostas poderão ser tgnez. a favor do Revmo. Pe Kermesse, a favor das Paro
de 1.6 paginas de l<'xto <' 8 de I dirigidas á Editora Voxcs Ltda., Tlleophllo Tworz; e Confessor chias de Tremembé e Nossa Se. 
'm1sica no formato de o BRA-/ Petropoli~ <Est. do ·Rio), º\1 ao Extraordinario cio me-smo Colle- nhora ele Lourcles, em Regente 
tôIL CANTANDO (19x28 cms.) \ abaixo-a,'lSignado.,,no Convento de gio. a favor do Revmo. Pe. An- E'eijó. 

E X E 
(Conclusão lla 6.3 pag.) 

creo.r u rn segundo esc,·iptorio 
para reeeber as .adhesõcs. No 
entanto, (• cada vez maior it 

.tfluencia dr- voluntario;:.. 

CONDEMNADO NA 
HOLLANDA UM ESPIÃO 

R I o R 
Realizado isso. o sacerdot.€, se-1 Santo Antonio, Rio. dré Dell'Oca: da Casa N.ª S." Capella, por um anno, das ca. 

cular ou regular. a religiosa, os I Um regular' numero 'de futu- -~as Graças e Asylo N.ª S.ª Au.xi- pellas de N.ª S." dos Remedioá 
!'Cminaristas, os directores ou re- J ros assignantes que não ndiam n. lia dora a favor do Revmo. Pe do BaiITO de Mendes e do sa. 
!Ientes de côro, os organistas, os I sU2, adhesã.o. fará '.lpparecer I Luiz. <?areia; das Salesianas da grado Coração do Bairro de Tal• 

especiainwatr, pant o distrklo f'studante de musica e os ama- MUSICA SACRA talvez muitc/ Arch1d1ocese, ª. favor do Revmo pas, pertencent.€s á Parochia de 
do porto <.le Cothemburµ;o. dores não só encont.raroo · 0 ,, cedo. Pe. Estanislau Tycnér; do Pén- São Roque. 
? MANIFESTAÇõC::S - As ___ __ · ~ionab N.ª S.ª Auxiliàdora a :f.a, Missà em capella, a favor da 

-· fi,f?;<.'neias te1egraphicas no- PENSIONATO CATHOLICO PAf<Jl voi· do Revmo. Pe. Aridl'é Í>él' Capella de Christo Rei, Parochia 
ticiam 1cr- se 1·0a.lizado n,, 1ta·· ~ Oca; do Hospital Leonor Mendes de Jab.aquara . 
lia µ;rande rnanifestar;õc•s anti- ÍVJOÇAS UNJVERSITAIUAS de Barros. a favor do Fievmo. Pa Capellão das Religiosas de São 
hritaniens. O . ll Felis O. F. M.; da casa da In- Vicente de Paulo de vma Gyse. 3 SENSAÇÃO - A opiniiio ptima rnsta. ação em local aprazive'. C sob ditec• fancia, a favor do Revmo. Frel sem, a favor do Revmo. Pe. Eras. 

• public,a nort2-americana ção cathoHca. InformaçõeH no proprio pensionato. Vital Pires de Oliveira Dias. mo Raabe; do conegio santa Ig. 
ficou rnniio mal cmpl'essionada Aveni<ia Hygienopofis, 733 Telephone 5_2392 Confe.,sor Ordlnario e Ex~ra- nea, à favor do Revmo. Padre 

Um engenheiro allemào, clw- com a. oeeupação rla Norues,;a. vrdinario das Religiosas de São Eduardo Roberto; do Hospital 
lll.ado Srnrm, foi condemnado o raeto veiu cni'J'aqnecer a PEDE-SE: REFERENCIAS Vicente de Paulo, de vma Gy- Clemente Ferreira, na Parochia 
a 5 011110;: de prisfto por 0spio- polil.iea do;< isola<·ionisvas. --------------------------------' .•egrm, a favor, respectivamente de Sã.o Judas, Thadeu, a favor 
Dagem. 4 SOLIDARIEDAOE - O dos Revmos. PP. Ei·asmo Raab€ do Revmo. Pe'. João Buscher. . • do porto russo rir, Vladivn;;- 50 000 J:ilometros (l-n exten-

Dois altoR funclonar1os llo1· on~·.10 tlo :;ovr<rno liungaro . 1 . · · · "' ,. · · e Emílio Becker. Exame Cunonlco, a favor dasc 
, " 0 • " 1 -.,,". • .• · · · . •• . • • • • i 1oek para receber mc,1·cado!'Jax ·;ao (> quanto mede a pa!'te 

tandezo,,, sao seus :n .. 111
,i.., ... 1 110, 1, 1011 qup º. p,liz. sP ,~s r·11- 1 dos E]stadm; llnirios. inundada Confessor Ordinarío do Éxter- Religiosas das Servas do Sai1tia,. 

Forneceu :i. um pa1z extnm- ,,Hnstein!'ias (;x1g11·Pm, a1{11·,,. d,-, _ · nato Nossa Senhora Auxiliadora simo Sacramento. 
geiro. informações exacta,; s<>- eom1nurn a,,eordo eom a. Allr>- :B. I_NQU!ETAÇAO - .\ ª 111'0 11. PROCLAMAÇÃO -- Em· a favor do Revmo. Pe. Luiz Mis- Conservação do santissimo ~.a
bre a posi<;iiu e o carn,gamf'Jl. manha ,. a Halht. ximaçao• das tropa.s al1e- proclamaçi\.o dirigida ao son; do Pensionato Nossa Senho- crainento, a favor das Religiosaa 
t.o de navios hollamh,zes. 5 BOMBARDEIO - A avia .. mi'tH, ela. t'ront,,ira ela. corinth ia mundo, assim se expressou o ra Auxiliadora, a favor do Reve- Paiotinas; a favor das Religi<Jsat 

•- • c,:iío ing-Jeza hombarclf'ion n torna inquieta ª opiniiío pu- chefe rio exercito norueguez: rendi5simo Pe. A!lcíonmo A. Bruz-1 Franciscanas do coração <1e NO t j C j a S base> allemií. no porto nonw- ulica Yugoslav<1. ,. Devémos continuar luctando zi; das Se1-v.as do Santissimo Sá- Maria. 
1(1H'Z rlc ·rr,,ndhPim. 9 DISCURSO -- O reccnlP até que O auxilio aliarlo se r.or- cramento. a favor do Revmo. Pe. Fabriqueiro, da Parochla ·ae. 1 do M 1l n O O 6. IIVIPRENSA -- A irnpnm- • diseurso d" Hoo;;evelt t'o"i ne efieienle". Carlos Hollander; do Collegio São Roque, a favor do Revmo, 

s;1 al!r>111,, 1<'111 dirigido nt. muito bl'm acolhido n;1 Hol- 12. PERDAS -- Um <'Oronel :anta Catharina de Sena, a fa- Pe. José Lafayette Ferreim AI• 

1. PRECAUÇÃO A Suecia 
deC'laJ'ou o estado de alar

ma,, para· varias regiões do paiz. 

taques s\ystli'.'11rntinos. á ai: íw- landa. finlandez disse terem to- vor do Revmo. Pc. Breno Ribei- vares; da :Patochia da An'riun• 
ri<' da Rirnsia. 10 INUNDAÇÃO C1·e,;- mudo parre na campanha, ro Cesar: do CoUegio de Sánt' ciação de Vi!ia Guilherme, a ra. 
7 ABASTECIMENTO ··· - A • ·en1 · ta i t 9 -oo ·- 1·) t • f r d .,,_., p p· o"' d R · p L · o e ,1ssus ( orarnen e as _.:.. a v10es russos. . es es, nnna. a avo o =,mo. e. 1- v , o eVIno. e. lUZ onzaga 

• Allemanha tem se se.rvilln aguas do Hio da Prata. 684 foram destruídos, 1 :leles Wi!li. Biazz!; 

===================-·==============================::, 
'.ADVOGADOS 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

1 li 

IC dor r fissi n 1 Dr. Barbosa de Blrros 
Ci.rargia - mofostáas de senho-

1 
ro,s - Cons.: Rua Sen:.a.dor Fe'~ 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Predio Ita• 
querê - Te!. 2-2741 - Res. ~ 

aua, Qumtino Boca.yiuva N.0 54 
8.• - Sele. 828 - Tel. 2-7276 

llr. Milton de Souza 
Meirelles ' 

mni, Qu,i;ntino BolQll;y,uva N':0 51 
- Sala 319 - TeL 2-0035 

Dr. Vicente Melillo 
il'll'a.Ça da Sé N.0 3 ,.,.. :i,,1-andaY 

- Sal& 13 

Joaauim P. Dutra da 
Silva 

1

--- ---· ---... - --- · Arnaldo Bartholomeu 
DENTISTAS 1. Cirurgião - Dentista - Radiolo· 

gi&ta - Pel,a. F..seole, de Phar
Rua Bo:njamin Consta.nt, 23 - -------------- macia e Odontologi,~. de Sã.o 
4..0 a.nd. ··~ Sala, 36 - Tal. 2~1986 Paulo - Cllnlea- Dentaria em 

Dr. Carlino de Castro S. PAULO 

Dr.. Carlos Moraes de 
Andrade 

geral - Ralos X - Diathermia 
- 1-nf.ro.-Vermelho - Co.;_g'Ui.a.ção 

Pelo eurso de doutora.do da Fa _ Tra,ns-illuminaçã.o _ Vi-tali-
culd.a:de de Pharma,:iie, e Odon- dade pulpar, etc. - Trabalho, 
tolog1e, de São Paulo - Círu::-gião por cartão, ho1·a ou orçamentos 
Dentista. diploma.do em 1914 ·-·· Rua, Mo,rtím Fmnci.sco, 97 -

Riua. Benjamin Const,afilt, 23 - , Ex-dentista do Lyceu Coração cte Te!. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 

Dr. Hugo Dias 
Andrade 

de 

Clinica geral e molestias de 
senhoras 

éons.; Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone ~-2270 
Res.: Rua Thomé dé Sow.a, 55 -

4,0 o.oid.Utr ~ Sala. 38 - Tel. 2-1986 Jesus - E;ipec-iu:Ji!lades: Pivots. 
Q1>rôas , Pontos , Dcnt'.tdure.1> HOMEOPA 1:'HIA . Télephone .5-0565 

Dr. · Dr.. Paulo Moretzsohn de Franeisoo P. Reimão 
Hellm.elster 

anatomica.s e, sem abob-adu. pa
la:l;ina - Con.sultas: Das 8 á..s 

12 e das 14 á,s 19 horas - Cons.: 
Dr. Rezende Filho l Dr. Celestino Bourroul 

e .,ns.: H.n,a. Sena.dor Feijó N." Residenc.ia: Largo São Pa.ub 
!Wii -- 7. 0 andar - 'l'el. 2-081:l31N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Cons;, 
Das 15 {•.s 18 horas -- Res.: Ru,". Rua 7 de Abril 285 - DM a 

Castro ltua Direita., 64 - 2. 0 anda,r -·· 
Rua da Q,..'1. ~nda N.º 189 - 2.olRua São Bento, 224 - 1.• and. Salia 7-7A - Res.: AI. Barão· d 0 

~ " !l'el. 2..fmla • S., .P.AlIL.O ... Sa.Ia, a ª ~el. ~ - S. l'!A.W'..O P~oa.t.ia., 499 - S, PAULO C11,i.tro Alvu N.• ii97 - l1el. 7-Sltl', - ú 6 ~ 

Te!. 7-1268 ..:__ Consulta-s da3 10. 
11 -e dl16 14 ás 17 - Sabba<los. 

das 10 ás U h-Oras 

ENGENHEIROS 
Amador Chttra do Prado 

Engenheiro Arebitecto 
Arohitectnra. religiosa, coHegioa. 
.residencirus oollectiva.s - . Ru~ 
Libero Bada.ró N. 0 641 -, 

S. PAULO 

LéR E PROPAGAR O 

WLEGIONARIO .• 
E' DEVER DE TO:ÔOS 
OS OA.:UU).LIOOS. 



.Notá Internacional 

~ extensão da guerra 
Deney Sales C!i~'W!~Emjjp,l~~!',E'-!g'!!~\td':.!-?J!tJiafüffli:Wi=fl 

A guerra na Escandina.via aesenvolve•se, como era de espe· :aa-===.---.-.~~:':-'"_---'~-""-··----~~=========~~~~----.... --=~==~ 
1'al', com grande confusão. ANNO XIII I s-o PAULO, 21 DE ABRIL. DE 1940 11 
'""'·'· A. caps.ci9,ade dos dirigentes allemães, _ e_ a. incompetencia ... d9s .. ~iiiiiii~~;;;·;;;· ·iiõi_iã,_iiii_,~iii.iii--~-;;:;;;;:;;;.;;;;:;:;;.:.;;;.;;.;.i:iiiii.,;A.iiiiiiõiiiiãêiã.wõiiiõua;;;;;;;;.;;;;; ...... ii. 
allw,dos, permittiu que prat,j,camente o Reich se assenhorasse de • , __ ,.,,.,., '"-==· 

.,. :mi.e 
NUM. 397 

toda a Noruega, obrigando agora as forças navaes ingleza.s a es- A 
forço.<: extraordinariamente maiores e heroicos para desalojar as 
tropas nazistas das posições conquistada.<,. A posse de Narvick, 
parece ba uma semana provocar grandes perdas de homens e ma· 
teria!!, sem se decidir ainda. 

Em.quanto, só agora, os allindos se movimentam na Escandi· 
na.via, o Reich já tem outros planos em vista, e parece que os 

participação official nas exeauia.$ 
do Cardeal Verdior 

Balkans são a proxim,a victima. 
Os paizes danubianos alarmam-se com os turistas allemães, á 

vista da experiencia escandinava, as esquadraB italiana e turca 
se movimentan.. Os a!liados, por sua vez, resolvem restringir as 
importações daquelles paizes, obrigando·os ao racionamento, afim 
de evitar que eu.as sejam re-exportadas para a Aflemanha, e essa 
intromissão pode servir de pretexto para Hitler resolver "garantir· 
lhl<s a neutralidade ameaçada." 

Os paizes directamente interessados procuram se aproveitar 
da lição noruegueza, armam-se e vigiam os "turistas", restrin
gindo-lhes a liberdade de acção. 

Seria conveniente que dessa. mesma lição se aproveitassem os 
alliados pam, prevenir os golpes naiistas. 

Já que o serviço de espionagem alliado parero inexistent,e 
ou pelo menos é de uma ineffic,acia absoluta. a. ponto de não 
ser capaz de avisai- o governo d~ paiz ao menos de uma expe
dição do vulto da feita na Noruega, com sufficiente ante<:edencia, 
cs goveros de Londres e Paris deviam utilizar os factos sabidos 
p.ara tirarem suas conclusões, e evitarem em outros sectores os 
:sacrifícios de homens e materiaes que elles - que tanto pregam 
a economia de elemento humano - poderiam ter feito e não 
:fizeram no norte da Europa. porque dormiram emauanto o Reich 
agia. 

Liga das Senhoras Catholicas 
Inaugm·aram-se no dia 10 do se destinam aos gymnasios, es· 
corrente .as novas e amplas ins-1 colas normaes e de commercio 
ta'llações dos cursos do Departa- e com um curso primaria. Para 
mento de Cultura da Liga das ambos os cursos, cujas matricu• 
Senhoras Catholicas, á rua São 1 '-".; csul.ntO auertas todo o anno 
Vicente de Paulo n.0 592. a uma a Liga fez cuidada escolha de 
quadra da AV. Angelica. professores e meihodos de ensino 

Foi dada a benção ao predic o curso para Auxiliares de Es, 
pelo Revmo. Pe. José Danti S. J. criptorio, que tão bem têm sabi-
1·ealizando-se nessa occasião uma do prehencher seus objectivos, já 
pequena reunião da directoria da sstá com suas matriculas encer
Liga, corpo docente e discente da radM. 
Escola. As aU'.las dos cursos livres de 

Empenha-se a Liga em dar portuguez, francez, inglez, dac
amplo desenvolvimento ás suai:I tylographia,. ~chygrap.hia, violão 
~ctividades que acabam de ser e declamação, corte, costura e 
augmentadas com um curso de lingerie continuam com numero 
preparatorios para alumnas que sempre crescente de alumnas. 

.................... " ....................................................................................................... .... l . ! 

1 fun~ição Artistica Paulista l 

As exequias de S. Em. o Cardeal Verdie1· se assignalaram, como é natural, pelas extraordinarias manifestações de pezar a que 
deram occasião - Especialmente digna de menção foi a attitude assumida pelo governo france2. O presidente Lebrun mandou uma 
corôa de flores; quasi todas as figu1·as de relevo nos círculos officiaes compareceram ao enterro, que se realizou processionalmente, 
com grande acompanhamento de Prelados - O LEGIONARIO sempre timbrou em não attribuir a gentilezas como estas out.ro 
sig·nificado senão o das simples formulas de cortezia. Seria infantil imaginar que, só por se ter cingido ás mais elementares 1·egras 
da. delicadeza todo o Governo Francez estã na imminencia de se converter - Feira esta resalva, é curioso notar que a conducia. 
do Governo Francez representa um abandono real das praxes 1n-otocolla.rcs ela republica laica, que não só timbrava em ignorar 
officialmente os mais altos dignatarios ecclesiasticos, mas aincla prohibia a realização de quae,;quer 111-ofissões em vias publicas. -
E', pois, realmente curioso observar a grande procissão, que conduziu ao tumulo o Cardeal Verdier, não só com O consentimento 
mais ainda com a 'participação activa das mais altas auto1idades do Estado. Este facto prova que a opinião catholica adquire, na 
França, uma influencia cada vez maior. - Na Cathedral de Notre Dame, de que publicamos uma photographia, e onde se encontra. 
o solio archiepiscopal, que S. Em. occupou, foram imponentíssimas as exequias que tambcm contaram com a assistencia de 

--- elementos do mais alto relevo. - ' 1 Viuva Angelo Angeli & Filho 1 
, Rua Abílio Soares. !'i,.Q Fone 7·1032 .~ o 
i _::_ l A eo~!!,~!~~l~l~abun~! ,w~!!~!}~i~.1~.!~0 , 10~~0 eu~!!!~ 
~ -'"""====;::à:;~~~ ½ 

1 

Tokio publicou as -estatisticas das grandes cidades: em To- seja favoravel aos desejos do religiosa . 
~ ---===========.:-;: ! das Mf.ssões do Japão durante' Ido: 508 baptizados adultos e .Japão. 1 A estas difficuldades, é pre-
.. • 1938-1939, compiladas pelo 220 em Osaka. E' <!entro das Cinco padres japonezes, uma : ciso ajuntar a guerra da Eu-
~ ~~~~:;;;;;;;;~~~ l Revmo. Pe. Ortle, S. V. D., da. grandes cidad-as que se acham vintena de -seminaristas e mui- 1 ropa; para os japonezes a 
~ ; Missão de Migata. 1 os mais desgraçados que pro- tos freis são mobilizados, e I guerra europeia vem excitar 
'! ! Os baptizados adultos aug- , curam dentro da fé, uma con- muitos já derramaram o seu I preconceitos seculares contra 
! ~ mentaram de 220, e o numero : solação para os seus males; sangue pela patria; entre es-

1 
os missionarios extrangeiros, 

:::=,f~: __ ·. T.==.;':,. dos fieis de 4.272. Estas cifras mas entre os catecumenos se tas victimas da guerra, é con- sobretudo contra os que são 
~ são verdadeiramente inespera- 'acham tambem estudantes -em veniente citar o primogenito de uma nação em guerra de 

das e das mais consoladoras. bom numero .que descobrem no do almirante Yamamoto, catho- forma qu·e os missionarias' são 
Até este dia, o maior progresso Catllolicismo a resposta ao lico muito conhecido. a1gumas vezes suspeitos de es-

'f ~ havia sido dado pelo anno de enigma da vida. Dentro de taes circumstan- pionagem. Os padres japonezes 
;. f 1931, somente com 3.525 novos I o numero de baptizados de cias, se comprehende facil- i são meRmo presos algumas ve-
f ! christãos. 1 adultos durante o anno de 1931 mente que o apostolado dos 'zes e com desconfiança como J ! Durante o anno de 1938. o para o Japão, d-e 6.067 para a 

I 
leigos da. Acç.ão Catholica se agentes do extraJ1geiro. Taes 

~ ; progresso não havia sido mais Coreia e de 102 para a l•'ormo- j acha entravada -e que os cate- preconceitos são d,e um mal 
: --'-·'""',.... ! do que 1.631 almas. Na Coreia sa; seja 8.160 para todo O Ím-, eumenos dos campos põem Pn, immenso ao apostolado missio· 
J f I são -esperanços~s _?S progresos: i 1Jerio Japouez. A estes baptis- 1Jrova de grandes difficuldadcs nario. 
:: ! 8.095 novos chr1staos, malgrado mos se deve ajuntar 220 con-
! f I u~a perda de ~88 fieis

0 

da pre- i ver:ôes de prot-astantes: 70 pa-
; ====="" + feitura Apostol~ca de Zaust~u, ra O Japào,( 142 para a Coreia 
-: ~:êêê§~§§§~ T perda essa devida á uma 1111- e 8 para a l•'ormosa. Os baptis-; ".' i migração interna do Sul para mos das crianças são durante 
~ Í o Norte. Do res~, Zansku re- 0 .anuo de 3.449 para O Japão, 
i Optimos sinos pa1·a fazendas e igrejas. ~ gistrou durante o anuo, 932 cte 6.Hl9 para a Coreia e de 
Í Refundem-se e compram-se sinos velhos. i b~ptizados de. adultos, o qu_e 355 para a l<'ormosa, s'êja urn 
f. Especialidade de SINOS em carrilhão. ! p1ova que o tiaha1!10 apostol!-, total de 10.723 baptisrnos. 
f Tipica fabricação européa. i co segue~ sempi:e. . . ,. E:ntão, a 30 de Junho d-e 
, ................................ - ..... -"º"º""" .. _ ... " ............ , ............................. , ........... , .. ,-, No Japao mesmo, os f1 netos J 938 J - 1 . 11 488 -:::=============:...;;========================:=========::: / . no apao iav1a . ca-. i tholicos, 148.187 na Coreia e 

barbarie nazista na Polonia l 9.228 em l~ormosa, seja um to-
1 tal ele 270.903 ca.tholicos, em 

Sobre a obra "civilizadora", Assim é que, apezar dos des. nicanos, sendo o convento sa- l 30 de junho de 1939 havia no 
constituída de massacres e mentidos, hoj,e já não muito queado pelos novos prot-ecto- ;,Japão 117.766 de catholicos, 
actos de rapinagem, tão a gos. insistente, a perseguição sys- res, naturalmente como medi· Hí6.282 na Coreia e 9.449 n.a 
to dos hitleristas, muito se tem tematic.a a Igreja Catholica, da de "protecção•·. Entre os Formosa, seja 283.491 de ca
dito. continua intensa procurando objectos hist.oricos furtados tholicos, isto marca um pro-

Sob o titulo já classico de I destrun.a, o que é impossível j durante essa visita "protecto- g'.·esso de 12:588 fie~s. Sem du
•protecção" os sequazes de aos homunculos de nosso pla- ra dos nazis" se conta a "bul. vida estas cifras nao se p,are-
Bftler praticam um hediondo neta. la" do Papa Honorio III, que cem com as que se registram 
"esmagamento" dos povos li· OS FACTOS data do anno de 1224. i nas outras missões, particular-
vres que cahem ,em suas Os Franciscanos d-e Niepoka. Em Katowice .as abnegadas mente aquellas da Africa Cen-
prras. lonow, foram detidos e condu· Irmãs de São Vicente de Pau- tral; mas devem ser levados 

86 pessoas muito ingenuas, zidos para local desconhecido. lo. que têm por finalidade ser- em1 conta as circumstancia5 es
eu que pelo contrario sejam I O mesmo succedeu com os vir a Deus, tratando dos po- peciaes do apostolado no Im
possuidoras de mé fé, podem jesuítas na Cracovia. bres e doentes, foram espezi- . perio do Sol Levante e das cir
ter sympathias pelo nazismo. Todos os Dominicanos e nhadas e -expulsas. / cumstancias actuaes, parti· 

Como é publico e, notorio a Bernardinos foram presos, mal Como vemos, as medidas de· cularmente desfavoraveis, não 
arma do nazismo é a mentira, tratados e,. em seguida, afas- "protecção" tomadas pelo na. s·e pode impedir de achar al· 
seguindo nisso Volta.ire, que te.dos de seus conventos du- zismo em relação a gloriosa. te.mento satisfactorios os re-' 
clfzta: menti, menti sempre, rante a noite, sem direito a le- Polonía, que desde a Idade sultados conseguidos. Não pre
cane alguma. coisa. sobrará. varem objectos comsigo. Media, vem mostrando o seu va- cisa esquecer, em effeito, que 
$futatis mutan<Us, dfzem os na- Em Lubllm, a baioneta aJ. lor e a sua catholicidade, são o Japão depois de dois annos 
lil&~ l)lm~mos s,e~·in,e, P0l'- lemã. oopredou a por.ta do ta-

1
, b-em {ie um regime que se ca- em guerra, e q:ue tods o esfor-

llle...,,_ ~ado. bewlaeulo da lar* elos. DGm-1- raoierlaa. pelo Aéo•»acauiamo, ,.· go A&Cloaal utA ~o 
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FRANCtsc-o MONTEIRO M-A-CHJ).OO ~_m._ ·rm-s 

"E' em Maria que repot;tsa: D EPIStlfll FICEZ E a GIBR!! 
Merece registro a nôtic!a pro

veniente do SU'I, segundo a qual 
foi aprehendido no municipio de 
Sta. Cruz, no Rio Grande, ·copioso 
material de propaganda nazista, 
depositado em um Collegio Evan
gelico, que, pelo nome, pertence á 
seita protestante impropriamente 

ioda a nogsa esperança" A posição da Santa Sé, no rano Pontifte_e, '1'€r·se-ia desej::i. • 
actual conflicto em que ~ em- do que elle entra.ssc na lista no-· 
penham as potencias européas meando o agressor injusto e e 
é conhecido e bem definido fulminado com anatema.s preci-· 
MaiS de uma vez, ora ein termos sos. Isto seria desconhecer a si-, 
geraes;- or-a particulal'izadame!n- tuação do Papa e os iRteres.-s.2õ 

affirma, o Santo Padre Pio XII 

· Qenominada "Evangelica,. • 

E' com pral'.er, que noticiamos 
:tleSta columna, a homenagem "que 
ó -Céntro Academico Oswaldo 

,_ .crua, orgão .dos estudantes de 
-;,_-~etliol?UI,- da ·universidade, offe• 

_-;receu à S". Exeia. Revma., o Sr. 
-D.- José . Gaspar de Affonseca e 
Silva; Arcebispo Metropolitano. 
· · ·Nesta reunião, na qual disser
toll sobre "Medicina e Religião" 
o conhecido orador' sacro, Pe. · 
Antonio de Moraes, tiveram os 
-universitarios uma f~liz opportu
nidade de manifest.ar a s. Excia. 
Revma. a veneração e o · affecto 
que lhe tributam. . 

Aliás, pelo extraordinario é 
pastoral! int.eresse de S. Excia. 
Revnia. por tudo quanto se rela- l 
ciona com a mocidade, seus pro- j 
blemas e suas tendencias, sabem 

1 todos quanto deseja o eminente 
Prelado manter sempre Vivo o af
fecto filial que lhe tributam tan
tos univetsitarios paulistas. 

• 
· Pede-nos a Junta Archidioce-

1!',ma da Acção Catholica que an
nunciemos esw.r no prelo um fo
lheto, contendo o decrete-/ com 
que S. Excia. Revma. o Sr. ArcP.
bispo Metropolitano, baixou re
formando os estatutos da Confe
deração Catholica, bem como o 
texto integr-al desses novos esta-

--tutos, e· -do , documénto referente. 
á "Acção Catholica e as Asso- , 
ciações Auxiliares". 

Tal folheto será distribuido ,1,os 
interessados na nova séde da 
Junta Archidiocesana, á R. Qu!n-l 
tino Boea.yuva 54, 1.º andar, :sa-
la 123. . 

Para todas as pessoas que -tra-
1 balham no apostolado, é de singu-1 

lar interesse possuir taes .docu
mentos, que são a base de todo ' 
o labor do laicato catholico em 
pról da Santa Igreja • 

• 

, te, e!la de=nstrou ao mundo o futuros. P!te commum dos fk\<:, 
: erro do n~smo, como encar, Pio XII possire filhos ein todo:; 
na'ção do Estado Tomlltario. A os ca.mpos. Na hora oppor'tuna o 
esse respeito não ha mais dtwi- necessario que elle veja_, a poss:
<las. E bem sabem Hitler e seus blli<lade de intervir para a p[c·,. 
assedas, que a verdadeira e ef-- ·São dois pontes que lhe in1xíefü 
ficieate oposi.çã-0, que encontram a. del:ic;ll;desa e a ctreumspção". 
parte do Vaticano. Ma-Is lhe fer-r Esse espil'ito de pa2 efectiva e 
11, oposição da Igooja., do que oo, douradora, é o desejo ardente d,: 
ensaios de revolta. das democra- Sua Santidade. 
cias e mesmo os seus a-nn.es. 

sua Exeia. Revma. Monsealtor 
Morissavon, Bispo de Oa-ME>ns, as
sim. se exprizyúu quanto a · eSSQ 
verdade. 

"Os chefes da Allemanha não 
-se illudeni. Acolheram com re. 
servas o documento pontifical, si 
impediram a sua publicação in• 
tegral, e não citaram senão pas
sagem sabiamente notadas pa-ra 
:melhor transformal-as com van 
tagens, é porque sentiram a con
d~o que pesava sobre elles, •·. 

"Pam que possam existir co11-, 
ta.ctos harmoniosos e dura.veis, 
relações fr.uctuosas entl'e os po
vos, é indís:pensavel que reconh~-· 
ç,am e observém os prin:C:ipios do 
d'i:l:eito -natural intro,nacional ". 

Comentando estas I palavn:s, 
Sua Excia. Revma.. o Bispo do 
Saint-Dieu. Mousenhor Mal'inottin
expressa-se do, seguinte modo em 
sua carta pastoral; esse direito 
natw:al internacional é o dil-eito 
de cada um, á independencia, i,, 

vida, ao progresso, á fidelidade 
aos tratados estip&lados e ran~ 
cionados. E' necessarie que rei.tie 
e):'ltre elles a confiança mutua, 
o re&peito á pa'la"lra dada, o re
curso á diseussão no caso de 
conflicto, ant.es que o emprego da força. "Ora, o lllstarlo, in-' 
dependente de Deus, cuja regra 
unica, é sua vontade, não ateuq 
derá a esse direito natural m-
ternacional. Attentará contra. 
outras nações onde lhe agrado 
dêsde que vivam aos seus dese
joo de conqwsts-... 

Sendo a maior for~a moral do 
mundo; é fooil deduzir cemo hão 
re ferJr, as setas desfeddas pelo 
Vaticano, nas proposições medi
das e efficazmente comedid,a,s de 
suas Encyciicas, contra as quaes 
perdem seus efeitos aparatosos 
a. outra. def-eza do nazismo. Atig
mentando e demostrando co.m 
princlpios rig-idos a imp.rocede:a
cia. das a!legações nazisw, o 
totalitarismo allemão não pode 
invocar. como tem feito as · in
justiças que teria soffrid-0. com 
o tratado de VersaHles. Despo
ja.do dessas armas defensivas, E mais adl.ante continua: se o 
nazismo sente-se a.mercê dos gol. ·desejo _é q1:1e o mundo se livr .. 
pes certeiros e ~-reios da desses efeitos (prodazidos - p01• 
Igr-eja. ~s en-cs)., para que. r-clne fu-., 

-.--Ha,--,entr.eta11to,. em tudo ,isso, ~ur11mente uma nova ordem, fun"; 
uma prudencia e uma. docidade .. damentada sobre a jUBt~. ã" 
imensa. nec8SIIM'io fundamentar a paz- -so-

Muitos que acompa1µ1am com bre- o inabal&vsl fttndamtmto do 
interesse a ,attitude do vaticano, direita natm:al e da r-evelação di~ 
estranham que este não tenha- vma. "A espada impõe as condi-
ainda, anatematizada O ~gres- ções de paz, ena não crea a 
sor injusto, taJ. a I)l'Ofunda di- paz." "As energias que d~vem 
vergenclà entre a.mbo:s já por · renovar a face da wr-a, devem 
varias vezes .apontadas. vir do espin"to". 

Sua Excia. Rev.ma. Monsenh01.- "Som.ente assim, as dooisões do 
Moussavon explicando o espirito- legislador humano terão um~ 
que anima as palavras de Sua consistencia interna, uma nobr;? 
Santidade assim se exprime~ ! dign-idade e uma sanção re!ligio. 
''Verdadeira-mente, já se tem tldo. · .sa., ellas não estarão á mercê do 
apressadameute, uma concepção- egolsmo e da paixão", segundo 
estreita. da intervenção do Sobe4 as palavras de Pi? XII. 

A N N l V E R S A1R I O 
da Consagração Episcopal 

do Exmo. Snr. Arcebispo 
Metropolitano 

Registramos com aprehensão :.i 

anro:itimação russo-yogoslava. São 
cÕnhecidos os pruridos que sem 
pre teve a III.ª Internacional, de 
alastrar o communismo nos Bal 
kans, como ineio de attingir fa
cilmente a Ita'll.a e de' modo todc 
particular poder atacar directa
mente a Santa Sé. Para isto, 
a m.ª Internacinal contra com 
a ,afinidade racial dos numero
sos slavos residentes naquella 
peninsula, e em nenhum logar es
tão elles mais bem situados soh 
o ponto de vista geographico e 
estrategico do que na Yugo-Sla
via. 

ASSUMPÇÃO DE NOSSA SENHORA" QUADRO DE TICIANO. 
A data que hoje transcorre ê ficai, na Catbedral provisor-la 

·de grande signif"reação para a (Igreja de Santa. E)ddgenia). Fa• 

Tanto mais é de se receiar es
te acontecimento, qtlB.nto se sa
be que as relações diplomaticas 
com a Russia sempre importam 
em propaganda bq'lchevista. E a 
Yugo-Slavia, scismatica como é, 
não pode offer-ecer á campanha 
subversiva uma. opposição obsn
lute.mente efficaz, E' certo que são 
numerosos os catholicos naquel
le p,aiz. E' nisto que reside nos-

"Elevae vossos corações "' influencia em seu _coração. Só 
vossos pensamentos aos pés de Deus, que domina os · ventos e 
Maria, porque só Elia póde no os oceanos, que acalma as intem
momento de tristeza e de receio peries e agita os corações, póde 
em que vivemos, usar de ~eu dar-nos de novo a paz, pondo um 
poder em nosso favor. E' na mi- paradeir« definitivo ás tempes
sericordia e protecção de Maria tades que agitam o mundo." 

faz uso de sua suprema autói-ida.- Archidiocese de S. Paelo, pois rá a oração -gratúlatol'ia o Revmo. 
de para recommendal-,a em sua. que nella 'Se celebra mais um Sr. Oonego Mareello Franco. 
recente allocução aos pereg,:inos anniversarlo da ~ epilKlo- A' tarde, S. Ex-eia. Revma. 
genovezes, como recurso seguro pai de s. Exoia. Bevma.. 0 Sr. ·dará 1~ no pala.eia Sãu 
contra a crise tremenda, que 
ameaça a humanidade. Dom José Gaspar de Mfonsecil- Luiz. na. se§uinte ordem: 
Doceis ao appelo do sto. Padre, e Silva. A's 14 horas - O.lendo Ca
a. Acção Catholica e 1as Associa- Da.ta a natureza. das allgllS- bido, olero secular e .regular; ás 
ções Auxill.ares deverão desenvol-- tas funcções que a. Divina Pro- H e 30 - Religiosas; ás 15 

ver seus melhores esforços no videncia confiou a S. Excia. horas - Collegios femininos; 
sentido de obter, para as cerimo-

(Concl ue na segunda pag.) 

" 

Immaoulada! que_ repoUW, nossa 
esperança neste instante em que 
nuvens negras se condensam so
bre o mundo. Deus, em sua ba
lança de Justiça, pesa todos nós 
e só a intervenção de Maria, 
rainha da Paz, poderá exercer 

A posse da Junta Archidioce
sana 

1 
da Acção Catholica 

A solemnidade da posse da Junta Archidiooesana dl!- A. C,, 
recentemente nomeada, realiza1·-se-ã. a s s i m que S. Excia. 
Bevma. o Sr, Arcebispo Metropolitano, ora em· Araxá. retorne 
a São· Paulo. -A cerimonia da investidura do maximo orgão 
de direcção do laicato catholico da Archidiocese será levada. a 
-effeito no salão nobr-e da Curia Metropolitana, sob a presidencia 
de S. Excia. Revma. · 

A este acto, de summa importancia para todos os fieis desta 
archideocese, deverão comparecer as Federações existentes D!I. 

Archideocese, as Congregações Marianas, Pias Uniões, Aposto
lado da Oração,· Damas de Caridade, e demais associações reli
glosas 'nas pessoas', de seus directores e demais membros. 

O mez de Maria deste anno 
de_verá ter para os fiéis o signi
ficado de uma cruzada mundial 
de orações. Neste momento, quan
do espiritualidades, que affectam 
uma illusoria orthodoxia, pre
tendem apontar o mez de Mru-ia 
como uma pratica de piedade 
obsoleta, o Sto. Padre Pio XII 

nias do proximo mez de Maria, Revma. bem como o e:i.traordi-- ás 16 horas - Collegios mascu-
o maior concurso de fiéis que nario affecto que lhe é votauo linos; ás 16 e 30 - Me:mb1·os. d'l 
Jmplorem da Virgem Santíssima em todas as classes da poputa.. Acção catholica e associações 
as graças tão vivamente deseja- ção, as commemoraQÕes de hoje religiosas; ás 17 horas _ Exmas. 
das pelo Chefe da Christan- se distinguirão certameJite por 
·da.de, · sua unanimidade ·e seu fervor. 

Regalias espirituáes dos 
Associados da Obras 

das Voe::3cões 
Lucr,am os associados as se- crarem essas indulgencias: 

guintes indulgencias Plenar-i'l.s: Confissão, communhão; visita 
no dia da entrada na O. V, Sa- á uma Igreja, rezando ahi 
cerdotaes, em artigo . de morte, pelas intenções do Surnmo Pon
nas festas dos Aposto:!os, , 24 de tifice. 
Fevereiro, 1.0 de Maio, 24 · de Ju- Indulgencias Parciaes: De 100 
nho, 25 de Julho, 24 de Agos- dias por toda a obra de pieda
to, 21 de Setembro, 28 de Outu- de ou caridade, feita segundo o 
bro, 30 de Nove.mbr.o, 21 de De- espírito da obra. Excepto a !n
zembro, e ainda nós 3 dias das dulgencia em artigo de morte, 
· Quatro Temporas. ,todas as outras são aplicadas ás 

Condições eídgidAs pàra se· lU· almas <lo P\ll'iatorto. 

A este pr-oposito, a Curia Me
tropolitana disiribuio a todos os' 
Parocbos a. seguinte cir~ular. 

lllmo. e revmo. Sr. 
.. 

Transcorrenilo no dia 28 de 
AbriJ, mais um a.nniversario ila 
sagração e}riscopal do nosso ama,.. 
do Arcebispo, a Arehidiocese de 
S. Paulo vae solemni.sar tão 
grata ephemeride, com .i pro
gramma que vae abaixo trans
cripto: 

Pela manhã em todas as Ma
trizes, Igrejas e oratorios, deve
rá haver· Missas festivas e com
munhões geraes . dos fieis, JlOl' in
tenção de S. Excla. .. _ Revma. 

A's 10 horas, solemne Missa. 
eaniacla, oem aiil&w1iela. poati-

familias e demais pessoas que 
desejarem cumprimentar s. Excia.. 

Revma. 

A' ooit.e em todas as Matri• 
tas e Igrejas, deverá ser feita 
uma préga.ção sobre o episcopa• 
do, 

i>a.ra que essas manifestações 
se revistam de grande brilhan -
tismo, peço a V. Revma. a fincsa 
de convidar todas as associaçõ<)s 
e os fieis em geral a compare~ 
oorem em grande numero, tanw 
na Cathedral como no palacio 
São Luiz, 

Com os meus agra.declmentcs 
muitos cordiaes, subcrevo-me de 
V. Revma., - Servo em JesnB 
Chrlsto. - Monsenhor Eme.sto 
de l'auJa VfianlJ plal 

,, 
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O L.E.GlONARJO tem o ma
:rimo praa.er em rec~~-r visi~s 
ás installações d-e ena redacção 
e officina, mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nag, ., 
2as., 3a-.s: ~ 4as. feiras, por exi-
gencim, do serviço. ---Não publicamos co·llabor,ação 
de ·pessôas extranhas ao nosso 
quadro de redactores. -
CIIMENJff RDD ..• 
A PROPAGANDA ANTl~RELI· 
-GIOSA DO NAZISMO 

L E G I Q N A R I O. 

Revelações. importantes, provenien• Em outros termos, julgaram os 
tes da Noruflga. e ,cliõ Sant<1. ~~. Je· .... Pommunista1> rnait> pxperieti~!I!> e mais 
vam-np·s a interrompÚ a série de ar· conspicuos que nijo seria po&&ivel ~-
tigos que tinhamos iniciado sobre pera-r, da simples affinidatje ideolos 
corporativismo, afim C:e illustrar, com gica entre todos os communistas, um 
o exemplo de factos altamente signi· esforço commum sério. Sob pena de 
ficat1vos, as observé!çi>es que havia· 4m fracasso, o vinculo ideolo.gico, 
mos feito, em outro artigo tambem doutrinario exclusivamente·· deverrà 
intitulade> "Quisling, Mosley &. Co.'' ser· reforçado pelo vincufo pratico de 

l'jaquelle artigo, havíamos mostrado uma submissão plena a um organis· 
q4e, em muitos paizes contempora- mo de direcçãp mundial. E que 
neps, ha parti<!<>!! 00111 um~ ideolo11ia vinculo! A pena de inorte é !Jrr>a i;anc-
estrictamente nazista ou ao menos ção trivial para os que, tendo se sub-
" nazificante", q4e coope~am com a mettido a elle, prpçµrem affrouxal·o 
p9litica internacional do Sr. Hitler com uma inwbmi~são! 
com uma docilic;!ade digna de attfnta 
analyse. 

Sem falar nos suddetos do Sr, 
Heinlein, nos .nazistas austríacos do 
Sr,. Seyss·lnql!art, nos nazistas dan· 
zigueses do Sr. Forster, ou nos par· 
tidos nazistas de 1ing1,1a aflemã di-sse
minados um pouco por toda a parte 
~ a solidariedade destes cpm o Sr, 
H_itler se explicaria por simples na
cionalismo - mencionamos parti• 
cithtrmente o~misas oltva do inglez 
Sir .Oswald Mosley, os nazistas norue-

O'ra parece curioso que, se o par
tido internaciorial comml!nista, ao 
~uai ningl!em nega disciplina ferrea 
e estruc-turação rigida (Lmagem da 
disci~lina dos demonios para seu che· 
fe, Satanaz, e cja esir"°t4ração do 
plano dia-bolico j'H> mµndo inteirp) só 
com este organismo se sentiu a-pto 
a agir, a solidarjedade nãti menos ca
lorosa, nem menos efficaz, nem · me· 

guezes do Sr. Quisling, bel)'l como os · ·· · · ·· .... ·. · · ' .. · · · · · 
rexistas belgas e os nazistiis yankees PHllio GfttllJ:tA DE llJYIIRA 
do Sr. Fritz Kuhn. Poderiamos ainda 
ter mencionado outros, al:i-ãs, poi:qµe 
a lista é grande, 

O facto preciso que ti nhamos <li~-··'· 
te dos olhos era o segu~nte: sempre 
que a dip-lomacia altemã pr,ecisa- do 
appfo destes "·nazistisàntei," de. ~li~ 

tros paizes, tem-no calo-r{)sp, .incornli• · 
cional, compfeto .. Ai-nda mesmo.q~ os 
interesses da patria a qae· taes "na• 
zistisantes" pertencem .soffra com is
to, o calor de tal apoi.o nã~ en.tihia. 

Essa solidariedade precisa de uma 
explicação. E' impossível que "'Sir'' 

lnlslf 11, 
loslej & Co. 

São Paulo, ·28· .ck Abril de" 11)-401 

perspectiva do "Osservator~ Roma· 
noi•, q~, em. !on,go edi:tQrial, mostra 
O!> a~p~tos si~gtrtarei; d~ 9ue sé ré· 
vestiú a invasão da Dinamarca e da 
Noruega. Por toda a parte, d'iz o joi"· 
nal cja Santa Sé, a desproporção en
tre ip-l(a$ores e aggre~id·9$ era gran
de, sendo estes '11lti!l'los i,tl!ito mais 
númerosos. Se . a aggressão se tor
nou possível, é porque já estava tudo 
preparado, e todo!! os pont-os nevral
gipO!I d~stinadqs ii ~!!flOrtear a re· 
sistencia das nações invadi~as oahi
rarr, imtnectiatamente em mãos cto in· 
vasor, 

Além disto, o "Osservatore" accen· 
tua fortemente a acção dos trahido· 
res, que haviam minado de tal modo 
o apparelhamento defensivo especial
mente norueg.uez, q-ue, quando se quiz 
tentar a resistencia, os serviços pu· 
~lioos havjam sido desarticulados por 
pessoas ali collocadas adrede em con· 
nivencia com o invasor! 

A.ssim é que - este é o caso men
cio:nado pelo "Osservatore" - os ser
viço$ de mollrlização ficaram inteira
r,énte paraJys~Ós taflto .na Noruega 
qwanto na Dtnamarca .. 

Accres~~a o orgão do Vaticano 
qpe ~ tão v'tv.a a impressão causadai 
J1.:0r' este f~o j~to aos paizes neu~ 
tros, que.:~~ já inicf",a.r,am a -repres• 
são di>s·;etem:entos eia ex.trema direita 
e ex~a. esquerda, afim de evttar 
que por occasíã:o de uma eventual in• 
vasão, .-soffram o mesmo destino. 

Cplt)d·se, vê não apenas o or.gão da 
Santa ·sé,confi:rma nossa$ impressões, 
mas mostra ainda como ellas tambem 
nasceram nos altos ·circulos dirigen• 
tes de ou~ros paizes neutros. · 

• 

.::r 
~(JAGJ 

., . ' ·, ~ 

sa melhor esperan,ç« d~ ~j 
prompta :reacção ~ 4Ppnma1 novos rumos á ~ YIJ~~-slá-g 
va. 

• Emquamo todos os·· j_omae!J ~ 
preocupam muito ,com á' sttúaçãG-l 
da ·HoÍ!landa. e da. Be4iícl:l; p~r .. J 
ce 111enor sua inquie~çâQ' m.ia,n-i 
to á SÚissa. Esta, , êntr~à'nro1 
rompendo com razão com- ,'seus 
tradicionaes hab~s . ~g~s. 
tomou as mais extremas ~alf' 
do rigor. E particularmente $ig..j 
nificativo do risco que ella. ~1 
re é o int.eresse que a Santa ~ 

1 tem revelado ultimam_ ...... ~Il •. te ~,-· ~-
Suissa, interesse este -~ q~ !w, 
ve um expresmvo m4iç~ ~tn 
Visita do: Ii:runcio eni ~.-i s; 
s. que lhe contled;eu a~
_pessoaL · .. ., - · '."· ' 

Rdzemos tanto peJsJ ~ 
quanto pe-la YUgô•Slav.ja;. lJlmi 
que Deus1 Nosso Senhor; · ~ 
poupe o duplo horror· de tllll~ ia/,-~ 
vasao ao mesmo ·temPo ~,jWiltl! 
ci.al aos interesses iellg-~- ,íJ 
civis. 'f 

.t 

CABELOS BRANCOS ••. 
Envelhecem· 

Oswald Mosley não per.ceba os pre• 
Pessoas desta Capital têm juízos que infli-ge a S!Ja Patria, fa- nos prestadia, dos "nazlstisantes" dG 

recebido um folheto de propa- zendo pregar abet-tamente por seus mundo intefro com o Sr. Hitler seja Em rigor, a palavra do orgão da 
partidarios uma nova paz á maneira exclusivamente ideological Santa Sé não càrece de confirm<1cão. 

gandª naziSta, em que se pro· da de Munich. E' impossível que o. Sr. Mas como ha cégos que não que~em 
cura justificar a invasão da Degrelle não note que sua campanha Os que temos uma certa experien-
Polonia pelos innum-eros cri- eia de apostolado podemos facilmena v~r, convem accrescentar que a Hol-

. no sentido de um affrouxamento dos t f ,. landa já deu inicio a esta repressão, 
mes e perseguições que a m1~ laços da unidade fla_.mengo·belga pro- e, azendo emwQra uma comparação d d 
noria allemã, resid-ente na- voca, na ordem conc~eta e actual das , arriscada, fazer neste sentido um.3 or. enan o o fechamento do partido 
quelle infortunado paiz tei·ia ' observação aklda mais vivaz. Na san- naziSta hollaodez e do partido com· 

· '• coisas, uma porção de consequencias munista. Esta ultimá cjrcumstancia 

Faz desªpa~~c~~ e 
EVITA-OS SEM TINGIR' 

soffrido por parte -do povo -e altamente aprecl_adas pela · chancella. _ ta Igreja Catholica, que vincula seus d' 
das autmidades. Este folheto, ria allemã. E' imn_ ossivel, ainda, que filhos á Cathedra~ de s. Pedro por é 1gna de nota, pois que prova que • A E-e V ·····--a 
emho:r-a não tenha !indicação os guardas de fer,.ro do defuncto Sr. uma disciplina amorosa que é:a ima- 0 governo hollandez receia que os I N _llli'I iJI ~ , ,,. 

· · f' 1 d b d' . d communistas tambem auxiliem os in- 115 • p ·· 
alguma d-e· sua provemencia, Codreanu não verific:_assem qual seria. gem 1e a o e 1enc1a o-s Anjoi, a ••mm, º" 
apresenta todos os caracteris- 0 termo inevitavel de sua poUtica ger,, Oe!,ls, a solidarledad-e ideologk:a de vasore11, til . .. . . . . · .• · . ·_ ·. -, 

ticos de que, se não é origi- manisante, e guaes os riscos que tal todos os membros é absoluta. Mais Tambem na S!lecia, o partido na· ti'· i eª·· t. U_ s.·· ... ". 
nario , d:e fonte officiaJ, -0 é política acarretava para a Altemanhà. a-i-nda. Temos Fé, e sabemos que na zjsta foi objecto de pesquisas poli- ,-
pelo menos fonte officiosa. Tanto ~or ao na2:ismo com 

O 
sacri· Igreja não nos une simplet1rnente uma ciae11, e um jornal, o "Trots Alet", 1 . • 

Não nos 1nt-eressa fazer a ·conve,rgem:~J.i. int_ ellectuii! em torno-de publ\cou um extenso relato rio sobre I Em sua Encyclica "Sqmmt 
ficio de 9. raves interesses da patria · · p t·r· t .. s s' t'd d 'p· · criti-ca da veracidade dos fac- uma mesma doutrina, mas que. palpi- a orpan1zação de cellulas nazistas na · on 1 ica. us , · a11 1 .a e 1.0 
parecia-nos tanto mais ine~plicavel, · XII d d' t tos, narra.dos pelo document-o ta_ vivo em nós º· sac_ r"tissimo myste- marrnha Sl!eca. con emnou irec ·.i,rnente e quanto todos os nezisttsantes, pel"' " auto · da t t t 1·t · · ~= q•Mstão. O LEGIONARtO, .., . d f Final t d .. . . nza . men e o o ai ar1s-......._. -"' prop.rio facto de O s.e. rem, forçosamen- rio a graça, que az viver em todos meo e, 01s Jovens noruegue· .. t d · , 

em tu"'o 0 ,.,,ue n;;,o di'" i·espei·to, • id d t · mo, m1111s ran o ao mesmo 
'" .,_ ~ u te devem· timbrar por um patriotis- nos a mesma v a sobrenatural e n0$ zes conce eram recen emente uma t . t . . · 

direeta ou imHrectamente, á torn_a, não apenas mell!b.ros de uma entrevista á United Press, em que empo, ensmamen os que, me-mo robk:undo e aggres$ivo, muito pr-o- d 't.ad ·•~ t 
Santa Igreja Catholica, conser- prio ao hyper-nacionalismo das direi- mesma sociedade, mas de uma socie- historiam longamente as decepções . 1d. _o1s aprovei~m a:Q.tO ao 
va a mais estricta neutralida- tas totatitadas. dade sobrenatural qµe é um edificio que soffreram quando se' apresenta.- 111 

IVH uo como á sociedade. 
de. Desta forma, nada temos a de que somos as_ proprias pedras vi- ram ás autoridades de seu paiz para Commentandº e:;;ta E11cycli• 

Que os .. communistas saor1'f1'cassem ca lia 110s "Annaes d 0 ·d,, O• ~r com os oasos puramente vas! Pois mesmo asi;im, se se suppri- defendei-o contra o inva:sor. Todos ' · " ·"' 1
• 

uaclt>:rtoos que tivessem havido seus proprios inter~set. nacion~es os se.~-v_ iços d. e defe. sa estavam ta-o l(l.ans ·•, de onde -extrahimos «i 
aos "a 111 a 1--tern · ai 1 · misse a Acção Cat~líca se fossem , · t t b Ih ' ·: entre ainemã;es 1:1 ""'lonezes. · ., · " ac,o!l ' exp ica-se. · P. ri: if.!dicâ1fos pe, la trahição, · que qual- resunumos es e Ta ª o, as se-, .,v um dos princípios fund_ am. entaes do. abolitlas todas as asaociaçi>es de lei- · ' - · t 1 s · S · Por ·isso mesmo, nen:hnme. im- quer res_istencia se tornou impossível. gum es pa avras: " µ!,!, an•' communismo e· a s. upp-~são ._: -, da gos, não é exac~ que a Igreja_, hu- t· l 1 - t d. b J.)W\tancia daa-iamos ao tal fo- • ...,. =t.a'I H a.e e nao eu ra em .. e ates 
rdéia da Patria. -Assim, po,·s, na.,;.._..,_ manamente falando, não poderia es. • est1. ta e t t" . , "Ell lhet-0, não fosse uma aprecia- '"' ,.., · ·w 111 n e emporaes. e 
de mais expl' vel d · · perar da &i:mples affinidad. e d1> 11trina• • - t t d b ç:1o evidentemente inveridica . . 1ca . , o que um com- " nao ra a esses pro lemas se-

sobi-e 
O 

Oero heroieo da Po- munista que superppe os intere6$eS ria uma plena cooper~ção de se!ls fi- Ahl estão os não indirectamente, a menos 
da revolu_,.,ão. pr_ olet. a. r. ,·.a ·,nternacio··nal lhos p.i.ra a soluçã() dils questi>es poli- factos, clamorosos e q11 ell t · · 1 'd · remia, que lá e:xist:e. E' assiro " d e n e es eJam me m os os aos· de "'e·u respectivo .paiz. ticas, ec_onomicas, etc. q'l!e por man· olprosos em sua crueza. Como ex· pi·i·nc·p·os d t · ,· .. 

que as -atroci<lad,es s-em p:ome, "' l 1 1 . · ou l'lllll-POS - Oi!t 
q11:e se -alastram por cinco pa- Pois apezar disto, os dirigentes da dato div_no, ella deve enfrei1t!!r? plicar que ~ trahidoré.s se r~crutem int-eresses da catholiddàde· -
gin:as e meia, dactilographa- propaganda internacio.naf commúnis- Se assim é com a Santa Igreja dé entre os proprios nacionaes, em tal a missão tla cariqade e· da p·az 
das, e ~ que teriam sido vic- ta julgaram não poder articular co-n· peus, ou adm¾ttirnos um apsurd:O, ou nuniero? Como explicàr'-'que O Sr. H i- que pertencem á Igr-eJa. 
tinmR a~ minori·= allema·.s du- venientemente, systhematisando-0 em devemos confes!lar que, ai-r..i:j: desta ti t • ,, lD!le evila-:- para melhor af. "' =0 • ff' ·d d .. d' ·t· ,._·. 1 . er encon re sempre, ~ seu serviçp, · · rante Os vinte annos de eJcis- um targo plano de acção coml!lf.!1)1, a 1111 a e .. as u·e, as ,.,t ertsantes , , firmar · sua imparcialldG.de -. 
tencla da Poloni.a, sã-o atri- o esforçq pe todos os partidos com· ha algo mais do qÚe ~rmt· simples taes trahidores? Corro1explicar que i apontar Ós erros imzistas e 
lmid.a-s ao 'ºClero fanatisado". muntstas !fo mundo, a não ser .pela identidade de idéiasl a propa~anda nazista p~~duza sempre i communistas que Pio X:( jíi. 
om. a expressão sobre ser -du- creação de uma ·internacional ·q.uo taes fructos? . destacara em duas famosas En• 
ra, .é. deselegant€. 0 e-missa- orientasse effectivamente, e com dis• • E' este O grande enigma que sub- ; cy_clicas. Sua. Santida<le :;;e li•. 
rlo, q:ue env:iou os folhetos es- ciplina ferrea, todo o trabalho dt; mettemos a· arguc·,a d.e., nossos le1·· i m1ta a precisar, em funcçíio 
cdptos em portuguez a p-es- Sl!bversão social promovido nos qua· Parece que esta ordem de idéias, · da paz a ser instµ.urador -en, 
soas aqui residentes, deveria tro can.tos da terra. .C:l)fflO ser la normal não espapou ã tores, i tre os povos, aquelles erros 9:u~ 
ter -em vism que O ·Brasil é I a compromettem e os priJ1;ci .. 

unt paiz catbolico, onde o ~~===================================:;========================~.,-- pios que a salvam'!. . Clero gosa do maior reS])eito I Pio v~.:. !'efere,se a elles, com 

e 'V181leração. E' verd-ade que o e· . A . T u··. . O.. L' 1· .. . e... . o. :. s· um criterio objectivq, mo~tr3n-nazismo' é inimigo do Clero. do o que lia, de fa-cto, e que es• 
Mas isso não justifica. nem tá contra-rio ao e:;;pirito cªri~ 
ex.pl1oo, a indelicadeza. A in- lativo e pacifico dà Igrejà.:· m 
t.romissão nazista, que preten- é á luz desse criterj<? que :P9· 
de fazer (t sua propaganda Co.mpre_,m, . . EXCLUSIVAMENTE S1..laS Joias e Setlj rr~.--,·.:~~s na conhecida demos e devemos nos gúiar, de 
anti-religiosa até mesmo d-en- . . . · ..,. ·· . ·- ··· · -- .. - ,. , . · · · , .. , ... _ . inicio, no estudo dá Enc~ica 
t.ro do nosso paiz; onde to- J o· .. A 'L H- A .R I A de "Summi Pontifjc~í.is···. · .. 
dos porfiam em demonstrar Se qui~ermos aproveitai, .a.in· 
c;s seus sentimentos religiosos, dç1. me.is, seus ensinàniéntos •de· 
á, sem duvida destes factos, e A s A e· A e T· R O vemos reflectir· sobre as· ver .. 
que exorbitam das boas rela- . · < · · · · .;::., · dad-es que ella cont11m, yerda-
~ões .in.ternacionaes. ... ··· · .. ·· · ·. · 't •. , - .. , • · ·· · · des que brotam Se:ni-: J;>aixõ.es 

E' facto que o dese.str.ado OFFI-CIN 4S PROP!l,IAS politicas, simples, .expo~ea, 
autor do folheto procurou. ame- integralmente. Com e.ssâs · re .. 
n1sar um tanto ª sua impru- RUA 1 S D E No v R M 1t R O N.º 2 6 (Es·quína da Ruij Anchj_eta) nexões temos que c4egar, ill·.· 
rumcia. contando que os alle- ·- · · dubitavelroente, e. c9ncIÜs1:ies 
mães tiveram as suas Igrejas Unicos concession~rios dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A u praticas qu-e podemos resumir 

fecha.d.as e os se.c-erdotes ui- -=====================:==================== n~s seg1.1-intes: ll~~l!idacl-e, traiauos pela perseg11 ição po- :=:============= ·- primeiro, de assegurar á Igreja. 

~:ne;:; !:~t~7t:
11!°' ;;;e~;ª;t~ A Russia e Allemanha unidas contra o Communisino . ~i;a:~:eºd~u~~:::t:ªl:8-s~a; 

allegação. Do Vatica110, qu-e ·· - ·· · · · · · missão; segun<IQ q AA c.9.ij~ 
nunca deixou de protesta_ r coii-1 O jornal sovietico "Komnso_ - Agosto ultjmo pela União So- com aquelle fim, de~idindo me- por á religião Catholica e: o esfaj].o dentr.o do ~11 :PJ:'9prio 
tre .as violações dos direitos .molskaya Pravda", orgão da vietica e a AIJ-emíj,nha. um ac- recl:lr attenção especial aqµelle a Russia soviet_ica ter identi-, papel; ter<;"e. iro a de. _4.ese_-n.·yol-, 
da Igreja, não .se conhece uma' "Juventude Communista" re. cordo para combater a ideolo- probl11.ma no caso da PoJ.onia ca attitude fundamentando-se ver a 4cção Catholica; quarta,. 
s6 palavra de condemnação produziu em seu numero ,~e gia christã a qual tem sido o<::cunadl!-, no marXÜlmo. a da pr~tica dlj, .. Citt'i~!4P e 
ãqu€1les acontecimentos. Logo, 31 de janeiro ultimo, longos hostil a estes dois est'aâ.os. E' · 4 lllaior µtilidad-e de$sa es- A propaganda anti-religiosa qa oração e, finalin~, ~ pr~-
~ porque não succederam na trechos de discursos pronun- especiálmente visado Ó · clero treita collabor?,Çãp, é a a.dop. <:J?lltillµar4 a cargo 4a Li~ dos tica dos cpnse1h<>$ reJ~~ á 
-realtd.ade. A não ser qu~ ;;e ciados pelo secretario geral da- catholico. · · çíi,o 'ile inedidàs pN!,tic~s para atheus, deven!l-0 os dois go. paz de justiça, cl!I, ~!lajHm-'va 
qnefm accusar o Sto. Paç'lre de quella organização, M. Michoe- ()s dois Estados signatarjos, cqntornar as d}fficuldades nas- vernos estudar e ado.ptar em mop.eraçl19 que c1-ev, ~Qeio
Jl,Arcial. O que ser6. certamen- low, o qual dizi;i. .em resumo ó d~cidiram a troca d~ info,·ma- cidas ultimamente e qu(l te- l>rt:lv~, :i,s m~di~ltll nec8~sarias nar a vf~ori11, e 'ii. ~-dai 
te. peor do qu~ falar em ele- seguinte: eõ-es e o estudo em commum riam origem no f;icto da Alie- á mais raP,mll. c<>~ef.lul}ão, ~ v,~o -~~~dl?,, ___ .,_, ~o·; 
ro f&natisado... "Foi as11ignado no dia 18 de das medidas, a s!!r.em tomad~ IlllJ:llha ra~isúi !le fütler se ~P-. seus ~~, .. ifsmO. ·. 



LEGtONARl~ 

N o rm as ~ a S a n ta S é s o ~ r e as m o ~ as f em i n i na s 
·~ -r ... ~~:: º~·i:·-. -

Pela •sua tmporta.nefa e actua- a disciplina do clero e do po- esforcem pot· formar o cspirit· 1 
lida.üe, que infelizmeate é bem I vo, não só app1·ova e louva me- das alulnnll'S n0 amor â mód~s· 
flagra.nte, transcrevemos 9 ux!ó · recidamcntc esta vigllància e ~c- tia, de modo que sé,iam effic.:~-

",iri«,gral da Instruc~ão severissi- tividade dos Pastores sag1·ados mente levadas a vestir-se hone~
ma da Sagrada Congrl"gação do mas ainda os exhorta vivament- tamente. 
Coltoilio ·contra as modàs imtno- a que insistam nas cautelas e 5 - As mesnias directoras · e 
deetas femúíinas, de 12 de Ja- providencias aé!optadas e até 0s mestras não admlttan1, nos col· j 
nelro de 11130, fé$ta da Sagrada · Incita a que, sempre mais ani legios e nas eS()olas, alumna.s que 
Familia, • e publicada na "Acta mosos e com todas as forças da Vi3t::cm roupas rtl~lioo honestas 1 

Apostolicae Sedis", de 27 do mes- sua alma, prosigam até que esV nem· façam excepção para as pro 
mo mez. morbo pestifero seja de todo es prias mães. Se as admittirem t 

"O nosso Santissimo Padre o tirpado da honesta convivenci9 c\epoís não se emendarem, despe-
Papa Pio XI, em virtude do su- dos homens. çam-nas, 
premo apostolado que divinamen- ll: para que tal campanha, seja 6 - As Religiosas, conformE 
te exerce em toda a Igre.ta, nã" mais fac.llmente . e mais segura- a Carta de 23 de Agosto tle 1928. j 

Compro Ouro 
mente levada a bom exito, esta emanada da Sagrada. Congrega~~ 
Sagrada Congregação decreta, por ção dos Religiosos, nos seus col-1 
ordem de· Sua Santidade, e es- leglos on escolas, oratorlos e re- 'l 

para entregar directamente tabelece quanto segue: creatorios, não admlttam menl~ 
ao Banco do Brasil; !oi.as, 1 _ 05 Paroéhos principal-· ~as que ':ão observem a tnodes- j 
moedas dê prata, dentaduras tia christa no vestir: se jâ aF 1 
e .-platina. Pago ao cambio mente e os pregadores, sempr" tiverem admittido, e enas não 

"º-' · -do,: .. dia. Consultem nossos que se lhes offereça à. occasião Observarem a devida correccão nc 
J\_;·,: préÇOll. Rua 3 de Dezembro, segunclo ª palavra do ApoStolo traje, não as tolerem em sua ca-
,~ •• , 2'1, .sobreloja, sal.a n.o 4 - (II ª Tim. 4 ; 2) insiatam, re sa. Na educação das meninaf 
Ç.,:·:. :~O .Paulo. prehenclam, corri~m. exhortem usem especial diligencia, Mini 
':,, .. . as senhoras afim de que eat as de que a estima ao santo pudor 
;:,:,t!lm .. cessado, por palavras e em trajem vest1d0 s que inspirem res e á modest!a, christã ganhe ew 
rt.;e~çi;jpJ;os, -.de inculcar aquell!l peito e sejam ornamento e sal- seus corações prof.undas ralzes. 
· phrase de São Paulo (1 a Tim. vaguardª da virtude; e advirtam 7 - Instituam-se e fomentem
._,,.--II; ·,9; 10) a saber: "as mufüe os pais de familias de que nãc se associações femininas que. pc
.a;rres apresentem-se com vestido consintam ás suas filhinhas O us.:i lo conselho, pela palavra, oelo 1 

,,,.,qecqroso, ataviando-se com pu de veStes illdecorosas. 9xemplo e pela acção, se propo• 
: .,(lor e modestia, e ... do modo qUP 2 - Os paes de familias, lem- nham pôr um dique aos abUsof' 
,,: ,:eomrém a mulheres que fazem brados cio gravissimo dever que que se commettem trazendo ves
,.. profissão de piedade, com boa lhes· é Imposto de cuidarem an- tidos contra.rios á modestia chris
'' obras". tes de tudo da educação religlo- tã, e promovam a pureza dos c-:>s-

Entre os retratos d-e sua pr3di
lecção haverá sem duvida ai· 
guns merecedores de carinho 
especial, que V. S, poderá ·re
produzir agora em photo-esta · 
tuetas- "Rex", addicionando· 
lhes annos extra de be'.leza s~m 
par, de colorido perfeito e at· 
trahente, realçando com primor 
toda a riqueza dos detalhes que 
elles encerram. Apezar de ser 
um trabalho fino e ultra mo-

Em occa.siões opportunas, o sa e moral de seus filhos. usem' tumes e a decencia no tra.iar. 
mesmo Summo Pontifice tem re- especialissima diligencia afim de 8 - Nas pias associações fe
provado repetidas vezes e com a que as meninas, desde os primei- mininas não se admitt.am se
maior energia condemnado o mo- ros annos, sejam solidamente ins- nhoràs que trajem vestidos de~
do de trajar deshonesto, que se truidas na doutrina christã, · e honestos; e se já foram admit-
t d t, 1 derno, o seu preço é na rea'i· 

. ornou agora mo a commum a~ cultivem eles mesmos com tidas, se continuarem a faltar dade um triumpho de economia 
.. entre senhoras e crianças catho- maior zelo. mediante a palavra nesta materia e admoestadas não 

\--licas, o qual' não sómente offcn e o exemplo, nos seus corações iu- se corrigirem, sejam eliminadas. e valor. 
:;·_c1~· ·gravemente o decoro c a gra- vcnis, o amor e a virtude da mo- 9 - As mocas e senhoras QU<' 

1
----------------

:é)"a· feminina, mas ainda consti- destla. e da castidade. Imitando se apresentem immbdestamente 
r tue damno temporal para essa; os exemplos da Sagrada Familia vestidas, sejam ata.atadas da sa
;' proprias senhoras, infelizmente, "' empenhem-se em formar e g:i- · grada Communhão e não se.iam 

··: o que é peor, reduada em rui vernar a propria familia, de ma- , admittictas a servir de madrinha• 
: .. nll. eterna dellas e dos outros. neira que todos os seus membroF I nos Sacramentos do Baptismc e 

Não é pois para admirar que encontrem entre as paredes do- ! da Confirmação, e, ~endo caso 
'"os ''Bispos e demais governadores mestlcas motivos- e estimulos d~ ' disso, seja-lhes até Impedido 0 
diocesanos, como importa aos _mi- amor e de guarda do pudor. f ingresso nos templos. 
nistros de Christo, cada um nr 3 - Os mesmos paes de faml-: 10 Q d 
campo d sú · · d' - t 1. f t f'll d : - ua,n o. no correr do e ª. Juris 1_cçao, se e- ias ª as em _as suas 1 ias os' annc, houver festas oartrcular-
nham oppostó u1:ammementc e publicos _exerc1c1os e concursos de; mente opportunas ara afervo-
de todas as mancJras a esta ele-, gynmast1ca: e quando ellas fo- 1 r r ·m Pt• d 
pravação, licença e imprudencia, rem obrigadas a comparecer, to-1 da t'.'8 ahnri· t~s na! P~ 1

1
c.a ªt mo-

. , . . es 1a c 1s a, pr nc,,.,a men e nas 
arrostando destemida e tranquil- ruem prov1denc1as e intervenhan r f t d N Se h 

_ .... 
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FALLECJNIENTO lamente a irrisão e o escarneo para que ellas se apresentem r.om i eshas e essa _,,ntesora, os dpia_- opportunos de proceder efflcaz-
. t t· . h tos lh , roe os e os sacer.,o que,. r1- mente quanto á modestia femi-
gue por es e mo_ ivo os cercarr vesti~os ones_ . e nunca es. gem as Pias Uniões e Associações Falleceu no mez corrente, na chia de Carmo em Minas, 
por parte dos ma.os. perm1ttam traJar indecentemente , . . _ · nina. 

Por onde, esta Sagrada Con- 4 _ As directoras de Collegios ! Cathoficas 1:ªº. se cansem de ad- 12 _ Para que esta dispos!- cidade de Rio Claro, o Revmo. Dirigiu ainda as parochias de 
'- 'moestar e mc1tar. com oalavra• Monsenhor Francisco Botti. ,santa Cruz do Rio Par<k>, Ita-.:1:::::~~~e~m :_ s~u :~r~~:º:~~':ª.

5
~

1
~ i apropriadas, as senhoras á cor- ~!ºie~:

1
u;ª

1~r::1: :: :i_~~razse~ Sua· Revma. era natural da petininga e Cravinhos. 
i recção christã no vestir. Italia onde naseera em i866. Em Em 1907 foi para Rio Claro, · gurança, de tres em tres annos 

Na festa da Immaculada Con- ao enviarem os Bispos e demais 1875 ingressou no Seminario da onde . serviu com grande zelo 
ceição, pois, devem fazer-se 0 s- Abbadia de Cova del Fenene, re- 'apostolico .até a data de seu fa-governadores o seu relatorio acer- · 

•
1 

peciaes ora1,ões em todas as !gore- éebendo a. graça de sua ordena- lecimento. 
Escola Remington 

ca da instrucção religiosa, de quE> 
Dactyiographia - Tachygraphia - Contabilidade · jas, cathedraes e parochias, sem ção sacerdotal na celebre lg?"eja Em 1923 foi elevado á dignl-

. omittir as opportunas exhorta- se fala no Motu proprio "Orbem de Santo Affonso de Llgorio, na da.d.e de Monsenhor. El-a · ainda 
: ções nas homilias solemnes ao catholicum", de 29 de julho de liooL celebrou a sua onmeira ·camereiro secreto de S.S, o Papa 

CURSOS PRATICOS E RAPIDOS ' povo, onde fôr oo·ssivel. 1~23, devem informar tambem mis8a. e Conde do Palatino. 

59.ª CONSUL'l'A RADIOPHONICA 
' 

CONS. - Desejo uma explicação do 
Evangelho de S. Lucas: Capitulo VI 11, 18 

.Capitulo 11, 25 e 26. 

RESP. - O versículo 18 do'•Cap. VIII ,fo 
, S. -Lucas diz assim: 

"Vêde pois como é que ouvis. ·Porqr,9 
aquelle que tem irnr·lhc·á dado; e o qn8 
niio tem, ainda aquillo mesmo q1rn p •11· 
sa ter, lhe será tirado.·• 

'Para excitai· nos discípulos e em nos de 
pois delles o gosto pelas coisas espiritm1.r)S 
e o interesse por ellas, cita o Divino M9r;tre · 
uma phrase proverbial daquelle tempo e qu;; 

•não é menos conhecida actualmente. Quem 
é rico torna-se facilmente mais rico ainrla 
-'(pela facilidade que tem em empregar ca1,i
t6es em novos e rendosos negocios), ao pa;;
so que quem é pobre mais facilmente se em· 
pobrece. E' coisa esta cada dia comprovada 
pela vida, especialmente commercial. O:\t 
bem isto, diz Nosso Senhor, acontecerá -tam
befu na. ordem sobrenaturaL Aquelles que fo
·reni.· doceis aos chamados e ás inspirações ,lu 
,G:1'11.ça, serão sempre e cada vez mais favor:J
. cidos ·:r,or Deus. Aquelles ao envez que dai-
xa.rem morrer por falta de correspondonci•C 

·estes clmmados e inspira,ões, perderão. a 
pouco e pouco t.ambem aquillo que pensavan 
ter· e com o quàJ se contentavam. Foi o qu,'. 
aconteceu com os Judeus, por exE>mpln. qne, 

·l'lio que:ren(Jo crêr em Nosso Senhor. perdc
r&i:rt até aqumo que tinham pela Lei e peloSJ 

, '.Propbi:ltas . 

61.ª CONSULTA (G. P. - S. Paulo) 

LATIM 

CONS • ...,. Porque é que os Snrs. PadrEis 
bain nos offlcios divinos - e é a lingua of· 
füiial da Religião Catholica - a lingua mor· 
ta o latim, que os fieis não entendem, na sua 

. ~~~ ... ~~;11.!_. U,P~};~~~f.n~tQt}~ 

11 - O Conselho diocesanr com exàctiElão a esta S. COngre- Logo apos exerceu a !Unçao Em Rio Claro eonstru!u.:o Ast-
de vigilancia, de que se fala na gação sobre as condições do yes- de vice-director do Seminario ãa.- -lo de Sã-O Vicente de Paú'la e a 
declaração do Santo Officio d"? tua.rio· feminino e as medidas Abbadia de Fenene. •' imponente matriz dessa cidade, 
22 de Março de 1918. tratará ex- adoptadas, em conformidade com Veiu para o Brasil em 189~.. Por occasião de seu passamen-
professo, ao menos uma vez norl as normas da· presente Instrue-! havendo exercido seu sacerdoc:o to fot,..ldecitetado feriado muni• 

· anno, dos meios mais aptos e ção sobre este assumpto ·~. em Piqueto e tambem na paro- cipa-I, em signal de luto. 

• 
10 Consuítas 

RE-SP. - A v~1·d.ade pro-vad-a pelos fa
·ctds, e'x:mo. Consulente, é completGm-ent-e uu
tra. Os Is:1,·a.elita.s é que são contrarias á H9-
Jigião Catholica. Si não acreditaes, pergtmt~ 
aos Judeus que se querem converter ao Ca
tholicismo o que soffrem eHe..<i dos paes e. dos 
parentes. Ficareis simplesmente horrorizado! 
Véde. do outro rede, como recebem os Catho
licos estes neo,phitos ! Os catholicos defendem 
os 'Judeus nas suas justas pretensões, reza1u 
por elles, tem compaixão - não odio - d0l
les. Uma das maiores alegrias da Re!igift-3 
Catholica em peso, seria a conversão <los .,u
deus. Antes. E' esta conversão uma d«s pr,l· 
phecias para serem cumpridas, e cuja re;iJi. 
zação màis almejam os catholicos verdad·3i• 
ros. 

vel, nao serta preferível que essa 11ngua f.)s· 
se o hebraico, que era aquella que, salvo err·o, 
falava Jesus e os seus discipulos? 

.. RE;SP. - A razão de os Padres usarilm 
o latim nos officios divinos já foi dada pelo 
proprio Consulente: é a Iingua official d:1 
lg1-;;ja. Si outra fosse, outra usariam ell•.a),,, 
sem duvida. Agora. Porque é que o latim fo1 
feito a lingua official? A Historia nos da1·:i 
a respostia., Deus, na sua Infinita providencift 
foi preparando a humanidade para receber a 
Redempção. Entre os dlV'Elrsos povos ·antigo1, 
escolheu o hebreu, para nelle conservar Í'l· 

tacto o Monetelsmo e para nelle incarnar·s.:i 
o Redemptor, e nelle morrer. Para a propa
gação porém, do Catholicismo, quiz Deus uti· 
lizar-se até ,çerto ponto, das vantagens pro
v·anientes da 011ganize.ção, da unidade, do In~
perio romano, da unidade da cultura e da uni
dade da lingua. Venlculo da civilização roma
na que ia a pouco e pouco, sendo modificada. 
transformada pelo Catholicismo, é natu1•,,l 
que o latim servisse tambem á Igreja Catho
lica para cliffusão de sna doutrina -e para a 
liturgia de seus officios s.a~r11-dos. · 

Quanto a ser o latim uma. língua morta; 
como diz o exmo. Consulente, creio que fa 
riamos bem em distinJufr entre morta e mo?'
ta,, Morta está, p, ·-ex., a lingua hittita.. l\Iortus 
estão as línguas akkadiana e a sumeriana, 
Cha111a1· morta. p,or-:-m, a. uma língua fal(1 h 
por mais de 300.000 sacerdotes. por· outros 
tantos Semfüaristas, por quasi tanto' de ''eu~ 
ten(lidos em todo o mundo! E não contamos 
aqui os mil,hares de rcligioso11 <iue' recltarn em 
latim o Brev!ario ou o Offlcio de N. Senlw
ra ... 

Mais. Poder-se-á chamar morta uma 1in-
l11.!-.... qu._e,. s,q_b.~~~".~,t, __ i.,uja.~!~_.f.l~l"µll?D:i~,~- ª-~ 

suas filhas, as lingue.s neo-latinas: Italiano, 
Hespanhol, Portugu·az, etc.? Desta ultima n:'.b 
foi até cantado por Camões o amor da deus,1 
Venus aos Portuguezes, por ver ella nos feí
tos clelles. os antigos dos Romanos? e '' 111. 
língua, na qual quando imagina,, com pouca 
corrupção cre que é a Latina''? 

A Igreja não quiz de modo nenhum "a-0.0-
ptar uma língua inintelligivel ". Ella tomo•1 
pelo contrario, a mais espalhada e cotnr>re
hendida que então existia; a lingua de Rorn,;,, 
a Dominadora. 

E a Igreja a conseí've, no Occldente, por
que como já vimos da la.tina se deriva a mór 
parte das linguas ocidentaes. Assim com·J 
conserva até hoje no Oriente, as línguas de.s 
antiquíssimas liturgias. Sirva de exemplo a 
língua grega e a slava pàra o Rito Bize.ntiuo, 
o siriaco para os MaronHas, o Copta para os 
Elgypcios, etc .. 

Quanto á ling.ua falada por Jesus, nã::i 
foi propriamente o hebreu, mas o aramaicn, 
isto é, a lingua babilonica dos Judeus trans
plantada nara Palestin(\. 

62.ª CONSULTA (G·. P, 

Jl,JC!EUS 

S. Paulo) 

CONS. - Porque é que a Religião Chrh• 
til é contraria aos Israelitas e até tcrn 
apoiado e quiçá instlgaclo algum;is matançm, 
que mancham a historia da hum;inidade -
quando é i.abido que Jesus da· Gall iléa P.ra 
tambem israelita como o era Moysés a quer, 
a Igreja Catholica deve os Mandamentos d<> 
Lei de Deus, o celebre Deca'ogo, que o Pro· • 
pheta, segundo a Bíblia, recebeu dlrectamen· 
te, _ci_!_ º'ºAA _na-,~ -~.l1. ..• .. 

Aquelle "quiçá" empregado pelo exm:l 
Consulente, está bem e está mal empreg;"t lo. 
Está bem empregado porque como s,abed, 
certamente, não é -elle outra coisa sinão o 
aportuguezameuto de duas palav.ras italia
nas: Chi sà (leia-se Ki sá). O sentido dellas 
é dubitativo: Q_uem sabe? Talvez, etc.. O 
-exmo. Consulente faz de facto. muito b,~,n 
de duvidar em assacar ao Catholicismo hin 
graves accusaçõfls. Está mal empregado 0ste 
"quiçá", porque não é apoiando-se num~ rlu
vjda, em factos nfi.o pro-vados ~u já prova
dos falsos, que se pôde· prejudicar a fama de 
Urna COl'])O!'aç.ão i1lteira. 

Daqui a alguns {l.llllos l1av0rá por ~0m d11· 
"ida historiadores de má·fé qmi arranjariío 
argumentos capciosos para P1'ovar que forn"l. 
o,s Catholicos ciue expulsaram os Jud-eus d<\ 
AHemanha de Hitler. 

As Consultas ao Revmo. Pe, .José 
Lourenço da COSTA AGUIAR S. J., 
deverão de ora avante, serem diri, 
gidas á redacção do LEGIONARJO .. 
Caixa Postal, 2849 - SÃO PAULO.. 
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t,E"ffJONARIO São Paulo, 28 de Abril de t~ 

Governo 
Arch idiocesano 

.,....~ ..................................... ,. .... ,._. .. ...._ .... , ••••luf I l•Ji1Met1'"'4t .. , ... ,, .. 

atravês Cireut-a-r ex'pedicJa aos ReVmos.l Sr. Cardeal Areebiapo do Rio 
Srs. Parochos da Archidioç:,,se de Janeiro, na q11a;Hda-de de 

Todos conhecem sobejamen
te o immenso e complexo tra
balho que o Exmo. Sr. Aree• 
bispo nesse primeiro lustro de 
seu aureo episcopado veio d-a
s-envolvendo na .Archidioce:.;e, 
na qualidade de Bispo A'llxiliar 
do Eitmo. Sr. Dom ·Duarte Leo
podo e Silve., de santa e sauà.o
.sa memoria, e ultimamente, 1111. 
alf;~ dignida,de a que sabia e 

,. 
DO 11CREDIARIOH Transcorrendo no dia 28 ele Presid>ente Honorario da "Ca

Abril, mais um anniversario da tiloHca Unto", no BrasH, já 
sagração episcopal d-0 nosso lançou um appello aos seus 
amado Arcebispo, a Arclli- Diocesanos nesse sentido. 
diocese de São Paulo vae so- Pa1f a Archidiocese de São 
leml'lisar tão grata ephemeri- Paulo, de ordem ~o Exmo. e 
de, com o programma que' Revmo. Sr: Areebil!!po Metro-

l
. ~ 

Que pômos ã sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a propoi:cionar um conforto útil a 
V. S. e aos ~eus, mediante 10 pres
tações mensâis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação! 
Para acompanhar os caprichos 
da móda, para. ostentar bom gos
to e elegância, basta possuir ·um 

vai abaixo transcrito politano, fica mareado o pri-
• .meiro domingo do mez de Maio, 

PROGRAM:MA~ dia 5, para em, todas as mis
sas das Igrejas Matrizes, Igre

Peia manhã em todas as' jas e Capellas, se fazer unia 

· 1nspiradamente S. S. o Prepa, 
Pio XII o elevou como Metro• 
l)olista de São Paulo. :. 

CARNET CREDIÁRIO matrizes, igrejas e oratorios, 
deverá haver missas festivas 
e communhões , geraes dos 
fieis, por intenção de. S. 
Exeia. R-evma. 

conecta em favor de tão san
ta Instituição. 

Deus seja louvedo por. tantôl!. 
e insignes favores que, na sua 
bondade infinita,· concedeu 'e 
<:-erto concederá por muitôi 
annos á Arehidiocese Paulopó
litana. 

j~~ 
1-

~I 

PELO _NOSSO SISTEMA, UM 
CRÉDITO PROPOSTO, ,RESÓLVE
S E EM POUCAS HORAS 

Ao zelo escl-arecido dos 
Revmos. Srs. Parochos, Rei
tores de Igrejas, Superiores de 
Collegios e á gen:erosidade de 
seus queridos diocesanos o 
Exmo. Sr. Arcebispo confia tã') 
importante missão, esperanço
so do seu pleno :exito. 

A's 10 horas solemne missa 
NOSSAS SECÇÕES: 

Novidades, Camisaria, Perfuma. 
ria, Secçao de Senhoras, Crlancas, 
Calçados, Alfaiataria o I Crediário 

cantada, com assistencia pon
tifical, na Cathedral Provi
sorii;t - Igreja de Santa Ip!1i
genfa. Fará a oração gratula
toria o Revmo. Sr. Conego 
Marcello Franco. 

São Paulo, 2:4 de Abril de 

Dr. Otto Cyrillo Lehmann: 
· ADVOGADO .. 

·eausa-s civeis, commercie.es e 
criminaes 

li&~ 
A CASA No. -1 NA PRAÇA DO PATRIAR_CA 

A' tarde, S. Excia. Revma. 
dará recepção, no palacio 
São Luiz, na. seguinoo orde,n: 

A's 14 horas: - Colendo 
Cabido, clero secular e regu
lar. 

1940. 
(a) Conego 

L<mreiro 
Arcebispado. 

Paulo Rolim 
Chanceller do 

Mons. Ernesto de Paula, Vi
gario Geral, despachou: 
PAROCHO, de S. Januario da 
Moóca, a favor do Revmo. Pe. 
Ariette. , 

Rua Boa Vista, 116 • 5.0 anel. 
Sala 518 - Telephone 2-9981 

S. PAULO 

Para solemnizar e santifica~ 
tão grato e.-contecimento, o 
Exmo. e Revmo. Monsenhor 
Vigario Gei;a,l recommanda. ·ao~ 
Revmos. P.arochos, Reitores dà 
Igrejas, Capellães e Directo· 
res de Collegios Catholicos, o 
seguinte: 

29 DE ABRIL 

A's 14 e 30: - Religiosas. 
A's 15 horas: Collegíos 

FABRIQUEIRO: de S. Janua'Mo 
Collegies da Moóca, a favor ·do Revmo. 

femininos. 
A's 16 horas: 

São P_:·é·dro 
"' ' Martyr 

masculinos. 
A's 16 e 30: -

A~ão Catholica 
ções religiosas 

Pe. Antonio Ariette; 'de San
Membros da ta Rita, a favor d<> Revmo. 
e Assoeia- Pe. Antonio Marcial Pequeno. 

BINAÇÃO: - a favor dos 

1) · - que; pela manhã no 
dia 28, em todas as Igrejas 
Matrizes, Capelle.s e Oratorios 
sejam celebradas Missas fe~~ 
tivas nas quaes offei:eçam o$, 
fieis a sagrada communhão 
pelas intenções do Sr. Arcepis~ 

Em 1205 nasoeu PedtO em Ve- ceu o fundador da Ordem Do-
J'Ona, de paes maniclleus. ip.ip~cana, o qual, a seu pedido, 

Só havia então na cidade uma .o reoebeu entre os seus noviços. 
escola, e esta cafüolica. Resigna- Lçgo depois de ordenado, per
ram-se a nella inter-Dar o me- corr&J a Italia toda na quali
nino, convictos de que elle não dade de pnigador, deixarulo por 
se de:i:mria influenciar. Ma6 lá onde passava a fama de sua in
aprendeu elle a doutrina catho- tellig~ia e de sua se.ntiàade. 
[ica e o seu amor pela verdade Mas isso não impediu que . se 
nasceu com o primeiro oontscto levantasse contrà elie a calumnia 
que --teve com os seus santos de que não cmnpria certas pres
mestres. cripções da Ordem. Pedro re-

Tendo apenas sete annos, ~ agiu, e declarou invetidicas es-
seu primo hereje perguntou-lhe sas afflrmações. Julgando de-

PROFESSORA. DE 
HARMONIO 

com bastante ~atica. de 
acompanhamentos em ftmc
ções religiosas, como sejam 
:Missas, Novenas, Mez de 
Maria, Marcha Nupcial e 
Ave María, offerece se111: 
serviços por preços modicoi; 

Tel. 5-7752 
'----------------:! 

pois essa sua attitude, embora 
juata. pouco humilde, preferiu 
calar-ae. Mais insolentes se tor
naram os calumniadores oom o 
.seu sfiencio. Conseguiram 1n:ter
d1tar-llle a pregação da palavra 
de Deus, e envial-o para outro 
convento. Pedr-0 acceitava a to
das as medidas, por mais humi
lhante1;;1 que fossem, esperando 
Qlle um d1a Deus o justificasse. 
Os mev.es porém se passavam, e 
o seu soffrlmento augmentava 
com o complet,o desamparo. Num 
momento de angustia profunda 
e silenciosa, elevou a sua alma 
a De\lS, pedindo-lhe que desce,. 
brisse a sUB, innocencla, pois não 
podia ignorar que nada fizera. E 
o Senhor lhe respondeu: "Que 

o que aprendia na .escola. Pedro 
respondeu: "O Symbolo: Creio 
em Deus Padre todo poderoso." 
'"'Para lá com essas tolices, pols 
não foi Deus mas o demonio 
quem creou o mm1do. •• Como 
Pedro imperturbavel continuasse 

e. dizer os outros artigos da fé, o ,---·---·-·""·"'··---. primo impressionado, chamou a Dr. DurvaJ i"ra.io, 
attenção do pae de Pedro, mas OeaUna 
este não se pertnrbou. R. Ben. P. ~. :li - 8. 

Passando depois para Bologna, Mafl-' ...! H a i 7 boru 
Telepbone 2-7111 

para: continuar os estU<ios, conhe- • • 

~ 
~~ Congregados Marianos 

PARA TIRAR AS 1 ! Carteiras de Reservistas 
t,1 

r~ 
ti 

Prefiram a Organ~o Commercfal "VELOX". prepara 

papeis para. 4.ª e. R. 

.RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 -- 1.º ANDAR 

ma9. fiz eu, Pedro, e não me pre- , A's 17 horas: _ Exmas. 
garam na cruz? Aprende de Mim familias e demais pessoas que 
a ter paciencia." Envergonhado desejarem cumprimentar s. 
e confortado, Pedro dispoz-se a Excia. Revma. 
soffr-er. Em seguida foi a sua in- A' noite, em todas as ma
nocenci.a conhecida, podendo elle trizes e igrejas, &everá ser 
empregar-se de novo nos traba- feita uma pregação sobre o 
lhos que antes produziam tantos episcopado. 
fructo~. Para que essas manifesta-

Logo depois, Deus lhe permit- ções. se rêvistám d~ grande 
tiu grandes tentações contra a fé. brilhantismo, p-eço a V. ReYJna. 
Um dia em que elle rezava pc- a fineza de convidar todas as 
dindo gr,aças e forças á Maria associações e os fieis em geral 
Santisstm,a, Ella d!l'!giu-1119 es- ~ comparecerem em grande nu
tas palavras, as mesmas que mero, tanto na Cathedral co
Christo disse a Pedro: "Roguei mo no palacio São Luiz. 
por

1 
ti, Pedro, para que a tua fé Com os meus agrad·ecimen

não desfalleça, Tu, porêm, ani- tos muito cordiaes, subscrevo
ma os teus irmãos." Todas as me de V. Revma., 
Importunações ac.abaram-se en- Servo em Jesus Christo 
tão. (ass.) - Mons. Ernesto de 

Como eram numerosíssimas as Paula Vig. Geral 
conversões que operava, os here-, ~------------. 
jes procurai:am desprestigiai-o, e 1 
para isso urt11ram esta comedia: Dr. José Bottig-·I:~_~.,d.,a,.,· ••um deles fingiu-Be doente pa- .... _ 
ra zombal" do santo. Mas este, Ml)Jestias nervosas < 

Revmos. PP.: - Antonio 
Ariett-e, Antonio Darius, Octas 
vio Gurg-el, Edmundo Mayr, 
KERàiESSE: a favor das Pa
rochias de Mogy das Cruzes, 
Saude e Ibirapuera; 
ROMARIA: a favor da Paro
chia de Cabreuva. 
CAPELLA: por um anno a. fa
vor das Capel!as de Siant~ C;uz 
e do C-emiterio M_unicipal, da 
Parochia de Mogy das Cruze!l. 
PROCISSÃO: a favor das Pa
rochias de Mogy das Cruzes e 
Bom Retiro. 

bo; • 
2) - que, na Missa das 10 

horas, celebrada, com assisten
cia pontifica-!, na Igreja de 
Santa Iphigenia, no dia 28, t3, 
das as parochias e collegios di 
Archidiocese se façam repre-
sentar; · 

3) - que, á noit-e, pÓr occa/ 
sião da rez-a e benção com SS. 
Sacramento, em todas as lgre- ' 
jas Mab-izes se faça ;uma !)re
gacão sobre o Episcopado. 

Das 14 as 17 hs., do dia 28, 

Licença para celebr<1,r uma 
Missa, a favor das Capellas de 
S. Sebastião, P.aroc.hia de Ibi~ 
rapuera, e N. Senhora Ap!)a
recida, Pe.Tochia de Mogy · das 
Cruzes. 

o Sr. Arcebispo dará uma re
cepção no Palacio S, Luiz. 

fa.-. con:form-e aviso já publicado. RITOS PARVUL0RUM:, a 
vor do Revmo. Parocho 
Santo Antonio do Pary, 

de (a) Conego Paulo Rolim 
Louré-iro Chanceller do A:rce
bispauo. 

AVISO 77 
.CURIA, METROPOLITANA, 

Annfvers~rio da Sagração 
Episcopal do Exmo. Sr. Aree- Mons. Ernesto de Paula, Vi-

percebendo o ardil disse: "Jesus 
Christo te cure, se estiveres doen- i 
te, 01.1 em si appareçam os sym
ptomas de que te queixas, se es
tiveres bom." Immediatamenté o 
falso doente sentiu os ma!les de 
que se queixava; confessou logo 
as suas culpas, pedindo a absol
vição. Curado, foi logo depois re
cebido no gremio da Igreja ca

Cons.: Av. Range!Pes~i,.n 9 ""1~ 

De i e 'meia ás 3 e me.a .. bispo Metropolitano. gario geral, des:pachou: :.:. .. , 
!,· Com vivo affecto e grandP, PLENO USO DE ORDENS: 

amor filial prepara-s-e a Ar- por um mez, ·a favor do:·R-e~o. 
1---------------..: chidiocese de S~· Paulo para, Pe. Antonio de. Graça Chrfs.
CURIA METROPOLITANA no dia 28 de Abril, festejar timi. 

Phone 3-9119 · 

AVISO N.0 76 

Collecta em favor da "Catho
lica Unio" 

solemne e piedosamente: 0 CONFESSOR EXTRAORDI-

tholic.a. 

anniversario da sagração epis- NARIO: do Instituto Santa Ma-' 
copa! do Exmo. Sr. Dom Jo!lé ria Virgem, a favor do Revmo. 
Gaspar d-e Affonseca e· Silva, Pe. Cleop.has Lohaniann; 

Por revelação divina, soube o Fundada como obra papal muito digno e estimado Arce- CAPELLA: por um anno, a 
santo que em breve morreria pelo Santo Padre Pio XI, de bispo Metropolitano. favor das capellas do Sa.gra(lo 
martyr. Numa pratica, elle disse saudosa memoria, tem por fim 'Nesse dia, por certo, dos co- Cora<:ão e Santa Cruz, na pa
textualmente: "Sei que ·os here- a "'Catholica Unio" trabe.lhar rações de seus padres e fieis rochia de S. Roque, e do Sa
jes pagaram para. se livrar de pela volta da Igreja Orient::i.l diocesànos hão de s-e elevar ao;; hatorfo Padre Bento, em Go·· 
mim. Maior felicidade não pode- a,o seio -da Igreja Catholic:i.. céos, lnnumeras e fervorosas pou~a. 
riam reservar-me. 8ssl>, é ,a graça Nestes dez annos passado!l, preces de agradecimentos a Licença ao Revmo. Pe. CJe,,. 
que ha annos peço na Santa esta obra tem sido manti<la Nosso Senhor por t~r dado á I mente Dettmar para transmit• 
Missa." - pela generosidade, sempre cres- Archidiocese tão zeloso. P0Stor. (Conclne na '1,ª pag.) 

Quinze dias depois um homem cente dos catholicos, :Principal- " • _...,M 
emboscado desferiu-lhe um gol- mente do velho mundo. De- "N,O S S O 

.. 
p Ã>i-Ü ,. 

pe na cabeça. Prostrado, escre- vido aos amargos tempos que 
veu no chão com o seu sangue: atravessamos estes auxilios .1. eua preferida pe]aa melhores ramma.i,:.it~, 'Sio ·P.awJe 
"Creio em Deus Padre", e não poder$l,o advir tão nume- PÃO- DOCES -BISCOITOS...:. MASSAS 
morreu. rosm, como antes e por isso o . -[)-

Algum tempo depois, Carlni, o Santo Padre volta suas vis-• 
~ssino de São Pedro, e1~ ad- tas angustiosas e cheias de Largo do Arouehe, 51 - Fones: 4-3228 · 4-.3737 
mittido como penitente no con- esperança aos Catholicos dét'.'1 Praça Marechal Deodoro N.0 426 - F·one 54229 
vento dominicano d~ Forll. Americas. Sua Eminencia, o -..~..,--..,..._ ... .,..,... • ....., • ..., •• ,.. • .., • .., ................................. ..., ......... .., • .,, .... ., ................. ....,. • ....., ..... ..,. _ .......... ...,. __ ~ 

-·-··- .. 

SENHORES ALFAIATES ' 
··,,f, ', 

.casimi·ras, 

SO' na 
Brins, Linhos, e Aviamentos?... i~t{:ií:ÍJ"C 1:,.r 

ALBERTO'' CASA 
Largo_,São Bento, 40 :.-: São Paulo. 



dão Paulo, 28 de Auril de 1949 LEGI0NARIO ..... s ~ 
===========:==~============================~====== 
Critica Cinematographlca daA.J.C. .., 

HA TRES GERACOE·s Orientação Moral dos Espectaculos 
O MIKADO (Da Universal 

eom Kenny Baker e Jean Co
Jin) - Filme bal!eado na ope
reta - de G1lbert E' Sullivam. O 
enredo é mais ou menos o se
guinte: o filho do Mikado foge 
da oorte imperia1, indo pa-ra um 
vilarejo onde se apa-ixona por 
uma jovem, de condição humil
de. Nada contêm de reprovavel. 
Pôde ser visto por todos - Co
i;açáo: AcceitaveL 

filme. O romance de amor entre ha ainda uma, tentativa ae as-

JOALHARIA um nobre e uma jovem cantora. sasslnato e passagens de senti
sympathizante dos agita.dores com- do duvidoso. Apesar da relativa 
munistas, é desen~lvido com discrecção com ·que o thema é '' 
discreção. Algumas scenas de exposto, não convêm o filme se- , 
café-concerto e de dansas orien- não a pessoas de criterio for- ' 
taes tornam a pellicula prejudi- mado - Cotação: Restricto. 

·QUE A 

CASA BENTO LO-E. 

B4LAL-AIKA (Da Metro com 
.Selson Eddy e nona MasseY') _.;. 
A vida movimentada e alegre 
dos militares do antigo Imperio 
Russo ê o principal thema deste 

claJ aos adolescentes - Cotação: 
Acceita vel para a<lu!tos. 

CONFLICTO (Da Art com 
Corine Luchaire e Rog,er Du
chesne) - Explora o flli;ne tris
tes problemas da humanidad<>_ 
apresentados . num romance de 
duas irmãs. O seu assumpt-o, 
de fundo realista, aborda ques
túes de honra e de matrimonio; 

QUEltIDlNHO ImS TITIAS 
(Da W. B. com Dick P()well e 
Ann Shel'idan) - Thema cem 
por cento americano; um profe;;
sor de musica fina em lucta con
tra u· melodias populares mo
dernas. Embora o humorismo 
domine em quasi todas as se
quencias, a actuação de algunE 
personagens e a apresentação de 
certos ambientes, não recommen
dam o fi'lme aos menores - Co
tação: Acceitavel para adultos. 

rnMÃ SÃO SULPICIO (Da 

• ·: 
.Fornece JOIAS e OBJECTOS PARA PRES·ENTES -ás mais disti_netas 

EVANGELHO 

A da Oracão . . ,, Fraqueza de sangue 1 
O Sr. José Maria Rodrigues Mendes, muito conk:-· 

cldo e relacionado em S. Lou-renço, Rio Gra'.nde do Sul, 
onde reside e é bastante conceituado, escreveu-nos o 
seguinte: 

Cifesa: com Imperio Argentina) 
t - Filme grosseiro, cujo enredo 

i:;onstitue uma offensa aos cos
tumes cathoilcos. 

.c.lntende-se e s t e 
Evangeího m e lho•: 
do que se teu no d0-
mingo passado. Am
bos são trechos rla 
palestra que, apos a 
ultima ceia, na im
mi-neneia. rie sua pa1-

QUINTO DOM1NG.O DEPOIS DA PA-SCHOA nosso beneficio. Bail'• 
São João, XVI, 23-30 ta; pois, apresental-

Naquelle tempo, ctisse Jesus aos seus disei· os em nossa inter-
pulos: Em verda-cle,. em verdade, vos digo: se pe- cessão, -para ·que ,o 

E, um filme pre:indíci-al que dirdes a meu Pae :!!lguma cousa em meu nome, Pae Ceiest-e, {18 

não deve ser assistido pelo pu- elle vol-a dará, Vós até agora não pedis~es na~a prompto nos envie 
"Attesto que teI)do- feito uso do seu excellente nre

parado GALENOGAL, devido á fraqueza do sangue e 
doenças venereas fiquei completamente curado pelo que, 
expontaneamente, escrevo a presente, podendo fazf>~· 
d'ella o uso que entenderdes". 

~ blico catholico Cotação: 

1 
em meu nome. Pedi, e recebereis, para que o vos- suas graças. Ora, c5-
so gozo seja completo. Eu· vos tenh-o dito estas ta intercessão é, no 
cousas em parabolas, chegou o momento, em q-uc- dizer ele S. Paulo, 

São Louren.r,o, 12 de Maio de 1937 

José Maria Rodrigues Mendes. 

Como testemunhas: Marcilio Carvalho, 
Ubaldino da Cruz Pereira. 

1 
! 
~i 

(Firmas reconhecidas pelo notario Antonio R. dos PassvS.,. 

Máu. 
xão, teve Jesus com 

DENTRO DA LEI (Da Metro, seus ãiscipulos pa:·a 
com_ Paul Kelly e Ruth JJnssey\ l fortalecer-lhes o 0 s-

Os adultos e.costumados ao jl pirito, não viessem 
genero policial poderão: vel-o a d:esfallecer nos 
sem prejuizo - Cotação: Ac-

1 

dias amargos one 
ceitavel par:1 adultos, iriam atravessar. 

1 Neste diseurso 1n·0-
UM CRIME EM SING-S!NQ i mette Jesus o Espi-

(Da Monogramma Pict,,,... r"·~: rito Paraclito que 
Charles Bickfor<l) - O fi~'Yl~ aos apostolos enst-· 
não apresenta apenas um crime,'' narn toda a vercl:1-
como dá a entender o seu titulo: de. e a Elle o ~lori
ha dentro da celebre penitencia- ficará. Nesse d-ia, or. 

vos não hei d-e fala-t já em parabolas, mas ab·;r- ininterrupta. Depois, 
tamente vos falarei do Pae. Naq-uelle d-ia pedlr~is não é sómente a ~f-
vós em meu nome; e eu vos digo que hei de ro- ficacia <la oração, 
gar ao Pae, por vós outros. Porque o mesmo Pae feita :em se1J nome, 
vos ama, porque vós me amas-tes, e crestes que que .Jesu~ promettil: 
eu sahf de Deus. Eu sahi do Pae, e vim ao mun- Permaneceriam os. 
do; .dei-xo agora o mundo; e torno para o Pae. 8,i)ostoios na comli• 
Disseram-lhe os seus diiÍcipulos: Eis qué agora ção de simples se:-
falas claramente, e não dizes nenhuma parabola. vos. que assim se• 
Agora conhecemo;:; que sabeis todas as cousas, riam misericordi.o• 
e que não ten-s necessidades que ninguem te per- sament-e contempla. 
gunte, nisto cremos que sahiste de Deus. d os :pelo Senhc.1'. 

Não. Ha mais. Jil' 
Doenças venereas que enfraquecem o sangue. ar!'l.11-

nando todos os orgãos, transformando uma natureza 
fôrte e robusta em um pouco de miserias, não encon
trariam um campo tão fertil para sua acção nefasta, sa 
todos tivessem o cuidado de tomarem, como preventivo. 
alguns frascos do poderoso depurador vegetal e ,grande 
tonico do sangue "GALENOGAL", formula scientifka, 
SEM ALCOOL, do eminente especialisw. inglez Dr. F:,)
derico W. Romano. 

ria quatro crimes de morte, re- apostc-los endereçarão suas strpplicas ao Pa-,.\ 
',, 1·~ltas de presidiarios e tiroteio em nome de' Christo. Então, de feito, enten

entre estes e a policia. A f!gu- derão que Jesus, Deus Homem, é o mediador 
ra do capellão do presidio é interposto pe'a actnal dis-posição da Provid-e:i
Rpresente.da com discrecção, em- da entre o Céo e a Terra. Deus e os homen,;. 

o amor do Pae Celeste que aos discipulos asirn
gura o JV~e~tre. Como esta- promessa deve t-2!' 
dilatado os-;/éorações dos apostolos amargur;i,
dos com à: 'previsão <l-os dias tenebrosos, a,H
vinhados ate· na gravidade de.s palavras com 
que o Senhor os predizia! Já agora nada os 
2medrorita: Perseguições, soffrimentos, pon
eo importa. Tem o amor de ,seu Mestre A:lo- , 
ravel que lhes assegura a affeicão terna no 
Pa-e Celeste. Poderiam acaso aÚmentar ain· 
da maior ambição? 

__ O "GALENOGAL" UNICO depurativo premiado ~th'n 
DIPLOMÁ ·:oÊ .HONRA - e UNICO, em todo o Br;i

. sil, classificado - PREPARADO SCIENTIFICO - en
contra-so em todas as Pharmacias e Drogarias do Bra
sil e das Republicas Sul-Americanas. 

N.0 17 Aps/c. 'Lpr. D. N. S. P. - N.0 363 
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2,ª AFFIRMAÇAO 

Presidente: Os missionarios cuidavam das almas. 
Reverendo: Os missionarios cuidavam do domínio das posses

g&,s materiaes (p,ag. 9) e prova pela citação de "Emancipação 
Religiosa do Brasil" ( ? ! ) 

Critica: Os donatarios, governadores e historiadores attes-
tam eloquentemente a abnegação, dedicação e sacrificio dos mis• 
sionarlos. ' 

Quaes foram os missionarios donatarios, senhores de grandes 
possessões materi_aes? O Brasil agradeça á _admiravel ~idade ~~ 
companhia de Jesus a conservação da integridade territorial, affll -
ma Joaquim Nabuco (apud. F. P. Castro - Chronica dâ Igreja 
no Brasil, pag. 94). 

3.ª AFFIRMAÇÃQ 

Presidente: Os missionarios ensinavam a lei da carldadef 
Amae-vos uns aos outros. 

Reverendo: Os missionarios nada ensinavam de Jesus Christo 
mas o que se referia aos interesses de Roma (pag. 10). As es
colas serviam para embrutecer (pag. 10). 

, Critica: Merece resposta?! 
O Reverendo cita paJivras do Dr. Getulio Vargas, quando de

putado pe'lo Rio O:rande do Sul, em 1925, combateu as emendas 
religiosas no · Congresso. 

E, no emtanto, o Dr. Getulio Vargas se viu na contingencia 
"tle, em_ discyrso offici.al, retratar sua opinião sobre a Igreja Ca
tholica, o que ainda mais vem corroborar o valor de seu teste
munho. 

Apreciemos outr.o trecho do discurso presidencial: 
"Na época, -pareciam antagonicos os esforços dos pioneiros; 

postos em perspectiva pela historia, dirigiam-se entretanto, :,m 
identico sentido os destemidos bandeirantes, afundados nos sertoes 
bravios em busca de ouro e gemmas preciosas, e os animosos 
sacerdotes, seguindo-lhes os passos de gigante, no afan apostolico 
de augmentar os rebanhos de Chri8to. 

Tanto são figura.;; heroicas da n.aciona,Iidade os chefes das 
monções como Anchieta e os jesuitas evangelizadores do Norte e 
do Sul. 

No Brasil Colonia, no Brasil Imperio, no Brasil Repub1ica o 
Jogar da Igreja catholica está marc.ado em destaque, como factor 
preponderante na formação espiritual da raça e as suas doutri
nas e ensinamentos constituem as bases d.a organização da familw. 
e da. wciedade.,. 

a AFFIRMAÇÃ~ 

Presldente: Jesuítas evangelizadores do Nor&e e do Sul. An
chieta, fi!!'ura heroica da nacionalidade. 

Reverendo: Jesuítas, seres ultramontanos, ensinaram sempre 
o_ que o christianismo condemnou. Anchieta só _trabalhou em _de-. 
feza do jesuitismo: foi um heróe na execução do martyr evange-
lioo Jacques !e Balleur (pag. 13). , 

Critica: "Ecco il punto!" Esta sanha anti-jesuitiça é tão 
natural entre os adversarios da Igreja, maxime entre os de má 
fé. Isso, porém, . sem querer envo!!.-ver o ~ve:renà.o Alipio em tal 

bora seja p.assivel de critica qu11.n- De sorte que, aR gra<:as todas são concedida<;, 
to ús opiniões expostas ao apre
ciar a justiça, Para os adultos 
não ha maiores inconvenientes -

unicamente, em atteução aos merecimentos de 
Jefius Cllristo. 

. Cotação: Acceitavel para adultos. 

Nem para tanto se faz mister uma oração hu
milde e suppli.cante do Filho. Seus m-erecimen
tos dão-lhe o direito aos favores do Pae 01n 

AS QUATRO PENNAS BRAN
CAS (Da U. A. com Ralph Ri
chardson fit .Jchn Clcments) -
Filme demonstrando a transfor
mação ope'rada num jovem, que 
para desfazer o titulo de covar
de que lhe fôra imposto, passa a 
praticar os maiores actos de he-

i roismo. Ha scenas de grande 

emotivididade, onde são apre
sentadas bataahas, assassinatos e 
scenas de desesperos. Ha tam
bem uma defesa do suicidio co
mo principio de honra no meio 
miU.ta.-r. Pelo exposto, não é 
aconselhavel aos menores - Co
tação: Acceitavel para adu!W:S. 

Um Documento 
Protestante 

O discurso do Dr. Getulio · vargas comm,entado pelo 
''Revdo.'' Alfredo Alipio do Valle, da Igreja Presbyte
- rlana lndependente, de Ouro Fino, Minas -

PROXIMOS FILMES 

O HOMEM IMMORTAL 

Restricto, pela "C~ntral C.atho
lique du Clnéma ". 

A FAMILIA CARTERS 
Acceitavel, pela "Legião da Dc

Rest.ricto, pela "Legião da De- cencia ". 
cencia". 

A E~CRAVA BRANCA 
LIBERTADOR - Acceifavcl, 

pela "Legião da Decencia ". 

Anchieta, pelo seu col!lega presbyte1·iano de Minas. Gi:ande hoxira. 
Reverendo! 

5.ª AFFIRMAÇÃ(.l> 

Presidente: A Igreja Catholica, fa-ctor prepona:erante na for
mação da raça e suas doutrinas e ensinamentos constituem as 
bases da organização da familia e da sociedade. 
· Reverendo: A Igreja ·é o maior entrave ao desenvolvimento 

moral e religioso da familia e da sociedade (pag. 14). 
1.'' prova: Citação longa de "O Papa e o Concilio", de Ruy. 

(Occupa ~ paginas do opusculo). 
, Critica: A resposta já foi dada, acerca do valor deste teste

munho. 
2.ª prova: Outra longa citação de Emilio Laveleye "O Fu

Pe. Agnelo ROSSI 
. turo dos Povos Catholicos" füvro que logrou muito exito entre 
'·\· os auctores protestantes). 

Critica: O n.0 5 do Bolétim PRO ECCLESIA, trouxe á pag. 2, 

c1asse. São tantos os preconceitos que uma educação falsa '!)Ode uma excellente resposta á ,affirmação do Revelo. Sob o titulo 
"Falam dois Pastores da Igreja Presbyteriana Independente" traz 
as_ palavras do Pastor Alfredo do Valle e as do Pai;tor Othoniel 
Motta e porque ambas merecem nossa attenção vamos consideral-

causar ... 

O Pe. Fernando Pedreira de Castro S. J., enfeixou no seu 
livro "Chronica da Igreja n6 Brasil" (pags. 92/94) testemunhos 
dos historiadores mais' auctorizados asseverando a influencia da 
Companhia de Jesus na historia do Brasil. Registemos simples
mente estes: "E' licito affirmar que o Brasil foi obra mais dos 
jesuítas que dos' donatarios e do governo de Po1tugaL" tDr. J 
Mendes de Almeida). Muito conhecida é a asseve-raeõo do grande 
Capistrano de Abreu: "Os sobrehumanos trabalhos desses lnsignes 
heróes enchem de tal modo as paginas de nossa Historia colonial, 
que é atrevimento escrever-se a historia do Brasil antes de ser 
escripta .a historia dos jesuitas." 

as. 
Escreve o Revdo. Alipio á pag. 16 tie seu llbello: "Em con" 

firmação ao que dec1aramos, vem em nosso auxilh o grande socio• 
logo e psychologo Emilio Laveleye, professor de Economia Politíca 
na Universidade de Liége, que .assim se expressa: . . . "Vêde na 
Suissa; que 'differença entre os cantões catholicos e os cantões 
protestantes: ,· Os cantões puramente latinos mas protest&ntes, de 
Neuchatel, de Vaud e de Genebra estão ao nivel dos cantões ger• 
manicos de Zurich e de Berne e são muito superiores aos de Tessin, 
de Lais _ ou de Lucerna" ( cat-holicos). 

Sobre Anchieta, tão grandiosa é sua persona1idade que nos . othoniel Motta, depois de ter viajado pela Europa e haver 
dispensamos de transladar para aqui testemunhos historicos em conhecido a America do Norte, assim se expressa em "O Estan
seu favor. Tão sómente queremos responder á accusação. do Re- darte", n.º 23, de 1924, a respeito do livro citado pelo seu colleg!>,, 
verendo no que concerne ao ca-so de le Bal!em·. Revdo. Valle: "Excellente em seus dias, é absolutamente fora de 

Vamos buscar a resposta na obra do pastor baptista Pedro proposito agora. Com a evolução dos povos, a(tuelles conceit,Js se 
Tarsier "Hi5toria das ~·seguições Religiosas no Brasil", livro es- tornaram caducos e insustentaveis. Tive occasião de ver isto na 
cripta com o intuito de despertar o odio e rancor ao clero (pre- Suissa; quando lá estive, -cotejando os cantões catholicos com os 
f.acio, pag. 8). Diga-se de passagem que se trata dum libcllo in- protestantes. Citar aquelle folheto é um gravíssimo erro: é expor 
fame, editado pela desastrosa "Cultura Moderna". Apesar do fu~ o flanco a um palpe certissimo do adverssirio." E o Revdo. Ali pio 
ror satanico a.o jesuitismo parece que o Auctor; após ter consi- se expoz ... 
derado as difficuldades na solução desse caso (pois tamanha é 3.ª prova: O analphabetismo no Brasil é devido á Igreja 
a contradição nas fontes historicas) resolveu assim expressar seu Catholica. 
juizo: "Não füe podemos dar o apellido de "o carrasco de Bolés" Criiica: O grande Leonel Franca, s. J., em "A Igreja, a 
por não advir ao seu caracter semelhante qualificativo. Anchieta Eef>!>rma e a Civilização" (pags. 379/418) e "Catholicismo e Pro
nijo foi um santo, não praticou milagres ... mas tambem não foi test.antismo" (pags.J 250/265) respondeu exhaustivamente a esta 
um carrasco. A sua presen~:i. e auxilio que prestou ao enforca- · questão. Recordemos alguns conceitos: 
mento de. Bolés devem ser julgados segundo as boas intenções que a) Christo disse: Ensinae a todos os povos. Ensinae, não 
teve em p~olongar _ ôs'-~\qffrimentos do .augusto martyr ê não se- a algebra, a geometria, a gecgraphi?-, mas ensínae, primeiramente, 
gundo as ·apparencias exteriores que indicam sua cumplicidade, no as verdades eternas pela pregação. 
crime" (pag. 57, do 1.0 vol.). Ha uma ponta de malícia. nessa . b) A Igreja sempre buscou a verdade e procurou semp!'-') 
affirmação de Tarsier e a explicação que dá da vida de Anchieta ensinai-a 
pode ser .resumida nesta ~ua expressão: "Anchieta ter.a sido, tal- Fiqu~s, porém, no terreno 

1

da historia patria: 
vez, um semi-genio si·, não fura jesuita" (pag. 58). _ 1) Loge após locailizados no Brasil, os jesuitas abriram sem 

Apesar de semelhantes preconceitos anti-jesuiticos o baptista collegiJ>S na Bahia, Olinda, Rio, Espirito santo. Piratining-a, São 
gaucho foi, desta vez, superado, na ,a_pr_eciação desfavoravel de Vicen~ 

• 



__ ,_ 
FRACOS e 

_ANEMICOS 
l'OMEH 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

determinando a restituição de 
importancia indevidamente re
cebida p-ela Cia. "Port of Pa-
rá" e dando outras providen

Colonia Agricola de Fer- cias. 
· nando de Noronha Após os considerandos, diz 

o presidente da Republica ~s- o decreto: 
s!gnou decreto-lei tornando ex- Art. 1.o - Fica declarad-o 
tensivo aos creditas orçame:ih.- nullo o termo de revisão e con
rios e addicionaes destinados solidação dos contractos ce~e
á.s despesas "pessoal" da colo- brados com a Cia. "Port of 
nia agricola de Ferne.ndo d1'I Pará", a que se refere o decr
Noronha, 0 regime a que se re · n.0 12 .184 de 16 de Agosto de 
fere O decreto-lei 1.157 de. 15 1916. 
de Março de 1939. Art. 2.0 - Fica a Cia. "Port 

O decreto lei n. 1.157 a que of Pará" obrigo.da a restituir 
se refere o d-ecreto acima, con- ao Thesouro Nacional a impor
siderando a difficuldade de tancia de 354.934:381$000, que 
communicação e transporte pa- recebeu indevidamente. 
ra a colonia agrícola de Fernan- Art. ·s.o - Ficará retido pelo 
do de Noronha situada ª· 3oo Thesouro Nacional o deposito 
milhas do litoral; consideran- proveniente do producto das 
do qu-e as despesas realizadas taxas de 2 olo ouro e 10 ojo so
cam esse estabelecimento in- 1 bre os direi'tos de importação 
teressam, no emtanto, á segtt- arrecad.ados e recolhidas pel.t 
mnça nacional e são, por sua Alfandega de Belém até que a 
natureza, lnadiaYeis, d-ecret;i,: Cia. "Port of Pará" satisfaQa 

Art. 1.o - As dotações or- a obri,gação estabelecida :ieto 
çamentarias dos .creditos ad- artigo precedente. 
dicionaes para as desp~sas de Art. 4.º - No intuito de 
material de. colonia agncola de acautelar os interessei do ThP
Fernando de Noronh~ serão souro Nacional, o Ministerio da 
entregues em sua totalidade ary Viação de Obras Publicas 1r;
respectivo director. que da sua sumirá a direcção do porto de 
applieacão prestará contas na Belém occupando as installa
forma da lei. ções 'da Cia. "Port of Par:í. ·• 

Paragrapho unico - As des- até que fique completamenfo 
l';sas custea~as P_?r t!'-es uº:~: restabelecida a situação c!a 
ditos -e dotaçoes, nao sao s j. companhia perante o governo 
tas· ao regime _de concorrenci~. da União, tornando-se extensi
cabendo ao mmistr~ da J~9tl- vo áquelle porto, no que 11.!e 
ç_a e Negocios I~ter::ores ftsc:i,- fôr annlicavel, o regime esta-
!t~:~~__;.~1!_z,_a~ao. belecido _,para. a Administração 

PENSE NO SEU 
P~OXH10 l>~ESINTE 

CINE 
PATHÉBAB 

vm w.rdadéro cine 
para oseutar 
por 30$ 

mensau 

Siaàium Munieipal 

do Porto do Rio d-e Janeiro. 

NOTICIAS MILITARES 
I 

Realizou-se ai inauiruração da 
-\gencia Postal Telegraphica 
'nstalJada no-saguão do edifí
cio da rua Visconde da Ga,,ea. 
·riada pelo Departamento dos 
rJorreios e Telegraphos e mon
tada pela Directoria de ,Enge
·;haria do Exercito. 

" Se1<nnilo se noticia, o almi
rante Aristides Guilhem, minis
~ro da Marinha, visitará breve
'11'0nte a base dP, comman,o 
•1aval de Matto Grosso, afim 
10 inspec<'ionar as obras ,JP. 
construccão de 11m dique. 

O titular da pasta da Mari
nha viata.rá em um avião ria 
força aerea naval fa:rnnno-se 
acomnanh-ar de um ajudant.e 
de ordens. 

Realizou-se hontem a inau
gt1ração do Stadium Municipal, 
commemorando o segundo an-
niversario da nomeação do sr. • Por ter de re{'()Jhin·-~e ú 

A Ih d Barros para a 'n- SP-ile do seu commando em TI fi-
e emar e ' ·r res ntou s 1·1,· ' terYentoria federal no Esta<1o, CI e, ap e - e 110 n 1 :º•.ro 

em substituição ao dr. Cardoso cfa ?uerra O g~nfiral Firmo 
d M 11 N tto Freire do Nascimento, c<1m-

e e o e . d t d 7 a -n., ·- ~8·1· Para assistir esses festejos, man an e ª · ,,·,,grno '"'. 1· 
vi · ta-feira de avião dA 

I 
tar. <l11e se achava em férias 

A:~~~ ~~~·e, esta' capital o' sr: no Rio. 
presidente da Republica a • 

f m tributadas espe- 9 F01 des!gn-a.do para se1·Ylr 
qiuem hora agens na Directoria do Material Rel-e aes omen · . 

A inauguração constou de llco, o .tenente-coronel Antonio 
desfiles e outras cerimoni!tS, de Freitas Brandão. 
proseguindo hoje COlI\ compe
tiçõeii esportivai. de varia,i. r.io
dalidades. 

CQJI\1})0morando a (lata, to, 
ram ainda \realizados out!"os 
festejos officiaes e inaugnra
çõei; · ê!e varioi, i:,erviço.s publi
cos. 

ResHh,kão rlf'vida pela 
"Port of Fará" 

O pi·eside'nte da Republica 
assignou o seguinte decreto-lei, 

• Foi soI-ennemente entregue 
ao Ministerio da Guerra o tP-s
tamento do Duque de Caxias, 
desentranhado do,:; autos em 
que se achava archivado. 

Fal}ecfmento rlf' T,uiz Gui
marães Filho 

Falleceu no dia 19, em Petro
polis, o acad:emico e embaixa
dor aposentado Luiz Guimar:i-'.'ls 
Filho. 

1
-OS .MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fnu:tas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
ltUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone '7-t)(!35 

MERCEARIA AVENIDA. 
AV. BR:iG. LmZ A,NTONIO, 2.098 --e (Em frente á Igreja 
- . Immaculada Conceição) - PBONE 7-5453 

Experlmente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

LEGtO~ARtO. ~ao Paulo, 28 dê Abrfl de 1940 

B R A SI L qual suppõem que (1. Allemanha· 
virá a ter' grandes diffi.cnldades 

' em sustentar a lut~ 

O seu enteno realizou-se 
nessa cidade, sahindo o feretro 
da Egre-ja Sagrado Coração d0 
Jesus. 

Ao ter conhecimento da mo::-
te do embaixador Luiz Guima
rães Filho, a directoria da Aca
demia Brasileira de Letras re
solveu tomar luto por tres dias, 
enviar ume. corôa de flores na
turaes e fazer-se representar no 
enterro, devendo falar o aca
demiéo Oswaldo Orico em nome 
da Academia. 

o ministro João Alberto. A ime. 
demora na Republica do norte· 
será de dois m:ezes approxima
damente, porquanto tem o mi
nistro a missão de realizar lar
go inquerito sobre as possibili
dades technicas da insta-llaçít.~, 
no Brasil, da industria de papel 
para jornal em larga escala. 

Ministro da Costa 'Rica 

Fez a sua primeira visita ao· 
ministro das Relações Exterio
res o sr. M. F. Gimenez Orfü:, 

Fabricação de papel no~o ministro da Costa Rica, 
nacional que solicitou 0-01 sr. Oswaldo 

\ 

Aran'ha uma audiencia do PM
A bordo do "Uruguay", em- sidente da Republica para en- · 

barcou para os Estados Unidos trega de suas credenciae,. 

Ex.:trang e iro 
LEGALIZE A SUA PERMANENCIA NO BRASIL 

APENAS 25$000 
Organização "COMMERCIAL VELOX" 

TITULOS DECLARATORIOS - REGISTROS DE NASCI
MENTOS - DESPACHOS EM GERAL - PREPARO DE 
PAPEIS PARA A 4.ª CR. - REGISTROS DE ACIDOS 

Rua Floriano Peixoto, 48 ·· 1." andar 

EXTERIOR 

1 

Desembarque de tropas 
allirulàs em Tromsoe 

Em ~t-erdam foi ouvida 
dtstinctamente .ha dias a emis
são .ta estatf,o de radio offiéial 
de. N-oruega. O radio de Trom• 
soe, depois de tranSIP-ittir uma 
marcha militar, annunciou o 
desembarque de tropas franco
britannicas e pediu á popula
ção que auxiliasse os alliados 
por todos os meios possiveis, 
inclusive acceitando as moedas 
francezas e inglezas, em pag.1-
mento das compras feitas pe
los militares. 

A emissão foi interrompida 
em seguida, para ser annun
ciada Q realização de um raide 
aereo allemão sobre a cidad-e, 
tendo si)enciado brusca.mente .. 
Ignora-se · em seguida se a no
va interrupçã-0 foi motivada 
por simples medida de precau
ção afim de evite.r qualquer 
indicação 1·adio-gonometrica ou 
se a estação teria. sido attin
gida pelas bombas allemãs. 

Grave desastre f erroviario 
nos Estados Unidos 

A's 23,30 horas de honteÍn, 
o expresso de luxo "Lake Sho
re Limited" da "New York-
Central Railroad ", na viagem 
de Nova York a Chicago, sof
freu um descarrilamento nas 
proximidades de Little Falls, 
morrendo no sinistro 33 pes-

. li soas e sendo elevado o rJume-A guerra ·t bem talvez qu-eiram os ª e- ro de feridos, muitos delles 
mães desmentir tão rapida-

. · d g-rav-emente. Salvo pequenas modificações, mente -e sem cerimonia, : 
é a mesma a situação dos com- mesma fórma, os ataques po_ O -expresso, ao entrar em 
batentes. Na Noruega., os con- aviões allemães -e barcos de uma curva pronuncia.da, teve a 

tendores limitam-se a organi- pesca suecos, metralhando-os. locomotora fóra dos trilhos e 
ap_ós cruzar tres linhas, espa-

zar suas forças para entrarem tifou-se contra uma barreira 
t t ·t b ,= Empresümo para .o rear-em con ac o mm o re • ~- rochosa. 

As forças alliadas bombar- mamento da _Suecia. .. . ~J 

PREOISA~DÓ
DEPURAR 

O,SANGUB
TOME 80 

ELIXIR 
D! 

lllílãJlj• NOGUEIRA 
Prohibid.a a entrada -<ki na, 

vios mercantes ar~$ 
no i>anubi~ 

O Boletim, Officiàl de Buea•·. 
rest, publicou'. a 20 deste ul)i 

-d:eereto real em virtude do 
qual se prohibe a entrada. no 
Danu'bio · e.os navios merQa.D.télt 
armados. 

Taes navios apenas' potl~~ 
tocar em p()rtos do Mitr. J:'.ie.•: 
gró. 

Billiões de' loffares traDP. 
feridos da iuwpa pa~ os 
· F.st.ades Unidos 

. . ,. . 1 

o úepartam-ento do Oommer
do de Washington, informa 
que o total das fortunas 1)11.t• 
ticulares tràli~feridas da Eu• 
ropa para :ôi"Estados Unidos, 
nestes uJtitnoa annos, suoiu · a 
billiõés de dollares: Trata-se 
principalmente de capitaes · eu• 
ropeus, depositados em bancos 
americanos, por intermedio da 
terceiros, ou investidos em em
prezas pa,rticulares. 

OURO 
Para o Banco do Brasil. 

Antes de vender -seu OURO 
é de seu proprio interesse 

consultar os nossos preÇ03. 
AVALIAÇÕES GRATIS. -

TamJ:>em compro .prata., dett
taduras e ouro baixo. Vende-

se ouro rpa.ra dentistas. 
R. SAO BENTO, 549, 1.• 

and., sala 9 (.prox. e.o Jargo 
S. Bento) . .....:. SÃO PAUJ.,O 

"Orzel", o submarino po• 
lonez que escapou àos alie• 

mães, .faz proezas 
dooram O porto de Narvick, ! 'A caldeira dâ locomotiva e;, 
Tropas inglezas e norueguezas Será lançado proximamente plodiu, expellindo jactos d·e Ao que se. sabe até agora, es-

de 500 mi._ vapor O vaga· o de bagagem "U, te subma1·ino., poz a pique :tlém concentram-se nos arredores de um emprestimo · -, e 
Trondheim, para lançar um ata- lhões de corôas, para o rea:r- ia ligado á locomotiva, teve o do "Rio de Janeiro", um con

nngate pa1·t1'do continuando ti·a-torpede1·r-0 e tres navios. que decisivo a esta cidadella .. mam-ento da Suecia, - , · · 
Tropas allemãs. fortemente a.n- 1 pela linha ferrea, · sem soffrer inimigos, durante as operações 

I o menor dano, não s-e saben'.lo em aguas Iiorueguezas. Os 
xiliadas pela marinha occupa- Sta in procura tirar novas . tnembros- de. equ

1
·pagem do re· · o como; mas o carro-corre10, 

ram ª cidade de SleinkJec. vantagens da .situação que vinh,a após este, tambem ferido submarino recusaram 
bomoa

rd
eio al1emão, que prece- saltou da linha, atraz dá loco- manifestações á sua chegada e 

d-eu o ataque da infantaria. do I f - t ·tt·d d f ·t 
n ormaçoes ransm1_ i as - e motiva e no choque ficou redu- declararam -haver et o uma 

Relch, arrazou ª cidade. Moscou pelo correspondente do zido á quarta parte de seu com- "viagem espantosa". Um dos 
A Real Força aerea da Ingla- 1 "Stockolm Tidningen ", annun- primento, espatifando~se •am- rnarinheiros· e.ffirmou que n<io 

terra, bombardeou repetidas eia que os jornaes sovietico,c;, b-em O primeiro carro "pull- fôra difficll afundar o "Rio de 
v-ezes o 0-eroporto de Stavange_s, que a principio . appi:_ovara;n i man". o segundo. terceiro, 0 Janeiro". "0 navio - disse ·
ficou em rumas esta bas~ aerea .. calorosamente a mvasao alla-

1 

quarto "pullman" tambem fic'.l- :;tundou tão depressa que .na-
Os vôos de reconhec1m8nto, 1 mã na Noruega, mostram-s:~ ram destruidos, engavetando- vbgamos logo depois, entre os 

foram frequentes de parte a . agora muito menos enthuslas- .se successivamente. Os outros cadaveres. Encontramos adian• 
parte:. na região do Reno, d~lJ! : mados e não dão maior espa- se~e ,;_p_u. llll]·a-ns" desc~rrilaram, 

1 

te, tres navi?~ de reab.e.steci· 
de~_?neu a perda de vauo:s I ç? em sua~ columnas_ ás notl- tombando, sem todavia soffr<:lr mento germa~1cos e. tamb-em 
av1oes, tanto alllados, como al- cias de origem allema do que outros damnos que O dcsligamen-- foi facil afundal-os. Finalmen• 
lemães. aos communicados britannicos. to cta superstructura dos "tru- te, fomos atacados por um con~ 

Continuam atemorizad-0s, os o jornalista diz que ·a u. ll. cks". t.ra-torpedeiro allemão, mas o 
pequenos paizes baixos; o co- S. S. começa a manter reh- O m,achinista e foguista attingimos antes que elle nos_ 
ronel belga Ríquette, t~atanclo ções particularmente amisto- morreram. Os demais mortos, attingisse e creio qu-e te.mbem 
do. problema da def-esa mter:1.a sas -com a Belgica e accres- são passageiros que viajavam foi ao fundo~ 
d.a·Belgicà, declar~u: "~s cor~- centa que esse facto deve ter nos primeiros carros. (Conclue na 7·ª pag.) 
tm.gentes extrang01ros dispo1:1- relação com a attitude da Grã-
ve!S para um golpe d-e mao Bretanha proctirando s-eparar a 
existem dentro do prol)rio Rnssia da Allemanha .. 
pa~-" "0 Kremlim - escreve o 

Ataques da imprensa alle· 
mã á Suecia 

Quasi todos os )ornaes pu
blicam noticias mandadas pe
los seus correspondentes em 
Berlim annunciando que a im
prense, all-emã iniciou violenta 
campanha contra a Suecia que 
os jornaes allemães .accusam 

correspondente - tornou-se o 
centro de um grande jogo di· 
plomatico. Stalin e Molotov 
encontram-s-e em condições fa
voraveis para tirar novas van
tagens da situação". 

Coirita-se na Bolivia de se 
suspencíer a immigraçã.o 

judaica 
d-e estar offendend_o a honra O ministro da Agricultura 
do exerctt~ allemao, dando bm tterá a apnrovação do 
curso á. not1da de que os sol-1 su . e ... 
d0-dos allemães têm metralha.- , gabmete, um proJecto segundo 

í" ......................................................................................... _ ........ .;... ....... - .• i 
t Fructas Extrangeiras I 
i DE POMARES PROPRIOS t 
i ' ? E. Mendonça - Argentina t 
' t t RECEBEMOS E VENDEMOS POR ATACADp E. i 
! VAREJO EXCELLENTES FRUCTAS • 
! f 
i CASA SPINA - RUA ITOBY 203 J 
'·· I PREDIO NASCIN SCHUEIR4 
? ' ! .................... 1 ............................................................................................ , ... ~ 

Com111erclal 
d tt· id · · 1 t · o qua,l será cancelada. o auto

o '8 a mg o prmc1pa men .e rização para a immigroção se• 
m~lheres e cri,~nças n°1'. seus mita e ordenada a remessa dos ACCESSQRJQS 
ra1des !ereos contra mdades imrnigrantes para diversos :,on-
abertas . .. I tos do tnterio)' do paiz, desco- para automoveis 

BICYCLETAS 
TODOS OS~ . 

O jornal conservador Swen- lJ. d as ·dades excepção 
ka J?agbl0-det" desta capital é ~ei~tfqienes c1 que dispuzerem o MEJLH@ SORTIMENTO 
p~rticularmento ~tacado pe~a ; de capitaes para e, applicaçliç, Lmporta.çã,o Di,rf;IO!.a._ 
i11iprFJn~ germamca, que diz industrias benefictoaas. 
que QB "jornaes suecos fazem eim · · · · · ··· · JSN ARD & CIA. 
urn jogo extremamente pertg:i, 
!!O" e ~e os mesmos estão in
fluencie.dos pela propagapr'la 
alli~_da". 

Estaria imminente a inva." 
são nª Suecia 

..t\ legação inem.ij nesta:. c!!,- Qe,risi®riln:l~ çerta a inva11ão 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

pital publicou -gm.a nota dÇ$'- d{t f'luecja, por trqp~ qo Reiç~ 
mentindo o :qiassacre das po- Os círculos milltaree; britan
pulações civis nqruegu-eias, at- ' nicos, entretanto, julgam que S T O C K COMPLETO 
tribuide.s âs tropas allemãs. i a effectiyação do ate.que ·â C~ e. 

Publicando esse desmentido, · Suecia i~ ampliar em al~ns 
o jornal "Swenka" exprime sua milhares de kilometros a actual CASA ALBERTO 
uiquw~ã;o. diz.endo qu~ __ !am.· fl'@llt.e. i~ ~~lll-&. r~. ~a ~~- R. .. P:ri.TQ __ ,~~º-_,_,_~: 

T<>l"à,S AS MARCAS 
ISNAJW & Cl,A. 

BR.INS 
SORTIMENT(; V A.RIADISSIKÓ 

lmpo~ DiMOta. . 
CASA ALBF;RTO 

LARGO S. ~ENTO N .. 0 "1 

dAsiMIRAS. 

( 



_., 

Sijê P~ulo, ~ de Abril de 194(! LFiGIONARIQ w...f~ 

Federação 
Vamos, com Fl,ores, ·a Maria! 

1 st o "ecce an qua$i divinas; o coraçãq, ~mm . V'em apont,ap.àQ M~io, o 1nez lhor, para lhes i,_ond. ?,l', ll4iYIDf,~!, 1 a i:p.e~ag~I!l_,~e e. e. · . . · .. , . t· 
· .. · '····- " · ca· ptar· e logo C""""ri·-lhos, sem cilla Domm1 , que f.ern-a as_ hu- terno e f:llial amor para com ao 1 de l\,i:ària, o mêz que 'por emula- --.. 

' obJe. ctar -'•ffi"culda .. _des, sem pe- 1 -ildes par. edes de Na~reth, _amda carinhosa mãe; a vontade, numa 1· ção d() seu h9irJ:_PJlim(! europeo, = ... - d 
· · · · · · '· ·-~~ - rOI=r· desc"lpas, sem·.· medfr Qª. cri-· vibrava, oom plena sonoridade, pronta e alegre execuçao e seus, $8_.. -~-·. · lana AA, in_ () titulo de -~ ~ - 1,.,__ t d 
''mez das flor~s?f Vem apont;i:p.- ficjos - tetnos aqµi um 1-etrMo ;:i.pós uns tri;µta anno_s, por ent~I} maternais desejos, .e so,-,,e u 0 

. · da devoção. as penhas do Calvano. na mais perfeita . possivel imita-,, !i~ l.'4!1-io, ~- nQs fn"ªi~et, rp.~i;iófl· A ® - que Maria se ção de suas admiraveis virtudes 
los lle f/SPOÇ!àt iAli<>lito, movl:lllen- Exemplo ni-~nifJco, ~º. q' tj~.~-~ '. - V' O~Q. ®F1 ' .. ,. á . nos ...:.:· unitlll,áÔ q~ éiolliititue ? maior l 
to cie festas; -~ Pias Uhiôe$ nos offer~e a V~~ de N-a*r-etb.:; d~p.icava ao Altissin:o, ~a.'l · ue d~sejo que a ViJ:gem anseia ver 
enxam .. ei.am. a11 co .. ng~gadas nos quando da e_mbaixad_ a cel.este qué- 80 mod\!lo na devo~, q 

· Deus como ~ rea-Uzado em seus devotos. seus garridos uniformes alvo- a proclamou Màe de Deus. O cpnsagramos ª _ · ' · '· aponte 
O 

Maio, 
0 

mez de ~a-
c. ".ntleos; ap~~..,m-se fiem nas- alado mensa,,..,, .. o expõe-lhe a ~ na f.ievoçao, t,a.m~m ~ 
~ •'li'· 

15
~~ · · · · e cultuamos a Maria :na ; mas aponj;e ~mo floras:ão IJ~j~, attraidot Pelos festejos missão a que· o R;,lt~o ~ tini~ ~ 111 qu ~ · · · <te devotamento a Maria; aponw 

marianos. escolhiti<>, mis~ão ilµmeµsa.,$.eµ- nossa ttn-n: m:.. e reten 
O 

Mai.9 que nos tev~. á todos com 
urna e moveqt,e de tudo mto te honrosa ao ~i;mo te.iµFJO ex- Filh~ .e · ana qu, P · - . fl a 

tl=. ma=en~ ,.,.,,,,;s·a a d.a. ~-'a.ter. -. ®m jµstificar 8!3US p_rote.stos, ti<ires a Maria, com _ores 
é - ou devera ser - a dev11ção ~ ,... .,-.~ al~ mui sinceros, de (levoçã:o a poi'.fi~; m~s · cqm flores que não 
á Míie de J)eus. nidaqe divina. A VJr~m tem ,. · - eh Is - flores de 

wn sobr~.s;:iJtQ á proppsj;a do a:ii~ l'A!!,ria, 4eil.icarão á exceli,a Mae lllW,' em, qu:i, saQ ~ . 
Devera ser, @isemos, porque, jo, p9r ser ella . incomwtilÍ!l:1 a intelligencm IlUJllll, profun(j.i\ uma verciadcira e constante de 

:Infelizmente, não raro, quer pol com sua pu_ i:eza virgin_, a,l,; "'. 8.li. ·, ve~rà,ç,/i.q ~~ sue,s· granr1ezas I voção a Maria! incomprehensão, quer por levi- ..,. 
aiídade, os motiyos que encami assim que o principe celeste ~h,:i "M-GlJONATO CA THOLICO p ARA 
-'-~;.,.; na-0 pouca· gente a· s· solem·· desfaz o receio q_ ue a a_, ),V<> __ .ro_, ça_ ·, Pl!L.--i:,;, , . . , . .. . , , . ...... li. . -··oçAs' UNIVERSITARIAS idades de Ma~.. são motivoR prorrompe na ~11ta~ea e ~µ- M . . .. . . . . 
iriü1to' outros q1M:/ não a devoção I blime exc!ainaç~: "Ji!cce ~q~ O_· ptima .. in_ $tal __ -.l~. - ._ e_ in l~~l apr~zive1. e sob. qirec-a Maria, moti~ mui secun.da la Domim" -:- ~ui t1P~, ~rn~, - _ t 

, rl~, 'mui t.ett~; quando_ não uma escrava do Sl?~gqr; d-~- ~9 C{l-:f;h:Olica. Inf(?rm~Ç'()eS no propr10 pensiona o. 
eh~ a ferir i con&eiencia. nha _Elle de mi1n ~ t11,~ 0 ~ A~ij Q:ygienopolís, 7-33 Telephope ~-~392 

'Devoção dtz <>,;~mo que de- Ine 8:Pproµ~f-'·, c~~Pl'!Ae P ~!!, , . :r· ll' __ ·n .FJ-SE_ R.EFE .. R.E. NCI_AS 
dica~. devotaiµ~to, dom, en- me d'blsest:;. ~ ~ ~,!{a ~-

. tregá de si ~o a a;lguem, do Senhor é e,qm!~ ftUe ~m,- · ~;~;~;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;.;;;;;;;;;;::;.-... uma como .escra.yjdâo mor.ai, e11- P_e1:dia ao vivo a ~rq~~~~~ 4~- ,., 
trega que, para :Ser completa e llI!:-Q0 da alma d.ey~. tµq..o ~µ»
sincera; há de •ixar a intel- metse ao divino beneplaicito, i~
ligencia, o coraçi,o e a vontad'! tell;igencia, co11ar;1íí.o, · V-Oll~l«l.e e · 
htúnana. Pela ~ligeacia como ;forças numa entremi comP,l~a ~: 
que lemos, con~pla~os, admi- si mesma a Pew:. 

E 1' E 
(-OoJ!.c:Jusão dii, 6.3 l)il,g.) 

R I o R 
divisões compl-etamen-te equipa
das, na costa do Baltico. 

... ..._, ,,, 

AJ>RESENTA AOORJ\ 
··o ,···~ ~ INVENCIVBL'.t.· 

õ VALVULAS ONDAS CURTAS E LON'.GA.S 
. . UM RÁDIO DE LONGO ALCANCE . 

. J\0 ALCANCE DE TODO~ ·.-

• 
Peçam d€monstrações sem compromisso ;t\ 

r,amos os dotes, . 1;1s virtudes, os A Virgem Maria apr.esenta
talentos que ex.ornam a pessôa nos sua devpçãp· aCQmpgP,h~ 
cultuada; o coração a ella nos de uma qualidade indispenlla-VeÍl, 
prende com os élos inquebra1:- a constancia, não obstante ae 
ta~eis dos afectos; a vontane vicissitudes da vtda · hUJ!lil;na.: 
prontifica-se a cumprir tudo 0 a'legrias ou triste?as, fort-una. ou 
que fôr do seu agfadO. reveze~. saude ou doençà, vida 

O ataque ás classes cultas 
na )!-()l~ni~ 

Opina-se. nos circ:ulos diplo
mati-cos que, ei:n virtude dos 
ultimôa acontecimentos, a par
t~it);ação forçada dà Sueéia, na 
act.11i);l guerra, ~ q11esti1,o du 

AMERICO NICOLATTJ' 

O salmo 122 pinta-nos ao vivo ou· morte. A <ic:voção · ·i:-ião pód~ 
o aspecW da d~voção, quando ser momenta·nea; não póde se11 

faz cantar· ·"como se fixa . · ·· 
nos · 1 mna ,·eleidade. E' uma escra.vi
na mão do senhor O olhar do dão duradoura ·e perpétua. Maria 
servo, como os olhos da escrava . . 

· - d enhoi·a encontramal-a no Calvar10 
pendem da mli.O a s " ,. t - d J " 
assim estão post9s nossos olhos a,:1 es ava a ma~ e esus -

éh n so Deus." A com a . mesma att1t~de com que 
eiri Jahv • . Gil se entregou nas maos de peljlii, 
1;1ttitude de um servo amante e I quando o anjo lhe t~etira 
fiel que vive, olhos fitos no s.e
nhor, para não· só escutar-lhe 1 

as ordens e os preceitos, mas: 

P!\ra vêr-lhe 01, .clese.i?ii ou, mP--

T.ANAGRAN 
. Qptimo fortifi

c;:i.nte e n,gu-
,, làdor feminino. 

'f AN AGRAN 
4 mercê de seus 

-~ normonlos. re
lJ juvenesce B, 

,,,,.. mulher. TANA
_QRAN é um 

excellente ic,p1~ó femiµÍno. ·
Em todas as dr9grarias. Preço 
i0$0ÓO. 

· Do boletim do "Serviço Po
·1onez de Ín-foniia-ções" e~trahi
mos: "La !'fatiou Belge-'', Pll-· 
blica u.m artigo informativo .1n.-

dias, · · 

?ra~ R~mQs de Azevedo n.° 18 - 1.º andar 
Telephone: 4 - 4 4 2 3 

~~~~adin;~i;1~~~nãe:o:t~i. p~; N o t 1 e l R ~ No t 1·" 1· !! s d o 10·· ter; or 
cle.-s-s-es cultas,;_ Este artigo, . ., 1 . \1 U '. . j .. 
precedido d-e uma photo(iritphia rl<') M H n d 

O 

1 

da Un,iversMade de Varsovta, 
arruinada pelas bombas, reluta PIRAJtr 
as du'ras condições de vida n,a l CANONIZAÇÃO - Será ca- FESTA PE s. JOSf: 
Polo.nia ,onde sómente os func- nonizada a beat~ Bicllier de ·1 · 

cionarios da Prefeitura, os fer- Eg-es. No dia 23 ·retiniu
7
se .no Realizll.-sei hoje, !I, F~ta do 

rpviarios e os empregados d-os Vaticano, pela ultima vez, a g·lorioso São José Prqtector das 
Correios, ai nela conservam commissão que constatou a Ycl· Familias Catholicas, dos Morl
seus ·lugares. Qu.anto aos ou- l'acidade de tod().s os milagres bundos e da,s Vqcações Sacl)rdo-
tros, Jll'iv::idos de qµal:q_µ.er meio :tttl'ibutdos á beat(l., taes. 
de subsistenci&, vivem d-0s S{;)Ull As commissões estão tra:ba-
despojos, q.ue conseg.ulilm ven- 2 AtREA - Violep.ta. bata- lhando com afinco para o bom 
der. T-eTmina o artigo do día- lha aerea se registou 'lO e-xito dessa festa, cuja renqa re-

Gratos pela communicacão: en
viada, auguramos á nova çlire• 
ctoria um anno cheio de reali
zações em prol do progresso da 
Co:µgregação, e maior perfeição 
espiritual de seus assopiados; 

A SANTA CASA DE 
PIRACICABA rio belga const-atando q1ie a úia 24, sobre os memoraveis verterá em beneficio dos Semi-

"Gestapo•· realiza na Polonia campos de Verqµn. Foram qer- naristas pobres. O POVO de Pi- Aos 
25 

clias de Dezembro de 
um verda<leko anni-q11ila.mento rubaçlos dois app().relhos: . um rajú muito tem trabalhado em 

1854, no consistorio da irman-das classes cuJtqg_ O exter1µ!- aUemão e outro britaimico. prol das Vocações Sacerdotaes, dade do Santis'simo sacramen-
nio de intetectua-es assume, ca- ,'3 estando em primeiro lugar Q 

FALLECIMENTO - F.alla- to, da antiga Villa da Constitui-
da dia, maio1·es propoJ·?:õas. F Revmo. Vigario Padre Gasparim ção; foi instalada a irmandade To!'l,anr-se ma!-s numerosas a~ ceu em rança no dia 24, a Dantas. 

· · · · · va d Alpl n D d t da Santa Casa de Misericordia prisões de professores de esr,o- vrn e . 10 se au e · Dia 19 iniciou-se ,._; nove111.a 
..., de Piracicaba, pelo vigárto, Re-las S\lp-eri-ores, de artiatas e, 4 RE'FORÇO - Devido á gra- ·preparatoria da, festa de . São verendissimo Padre José Gomes 

em gir-al. de tod:o a{!ueU-e que vidade da situação, 4 SUfl- José, tendo havido domingo pas- Pereira d~ Silva. 
é cai)az de su-st~nta~· o pat:rio· eia reforçou su.as gU().rJJ:igões e;n sado, á tarde, varios festejos e 

O 
seu primeiro benfeitor foi 

tl1m10, .J)O:loQ:ez. Taes pes.s.eas todo o paiz, leitão.. ajuciante Albano Leite do Canto. 
: são detidas, sob al-legaçã~ de Hoje haverá mmsas de commu- ---

1 
serem SYII}Pa:tl:icisa11t:es çom oi- 5 NEUTRALIDADE - Flm nhão geral, ás 6 e 8 horas, pro- Como vemos, este modelar hos-=====-=-:.::..====================- gitniz().~ões illegaes ou por se recente artigo, o "Osserv,~- cissão ás lp,30 horas, com ser- pital, que mqito honra Piraci-- A ~ 1~ 9 f cusa:rem a ollabo • tore Roma-no", orgão do Yatica- caba, é chronologicamente, um 

Governo . rc 1 'ln Cºs~nn :: :;:::-::':':m:::ªcom :fw1.:?1:"~~,~t!~i~;~:; ~;Ef t.=~~ ~t-.:-.: .::·: :.:: 
1 U b Ulltl lfi.cas installações, á avenida In-

6 AGITAÇÃO - Nota·i;)e nos ~dependência, sob a direção das . O sr. Barbaron, na sessão <te 
(Conclusií,o · da. 4." 11ag.) I R:-vmo. Pe. Carlos Octav1ano 24 prol)'.imo passado, }la nrn- m-eios fasccistas, uma ,agi- CONGREGAÇÃO M;\.- apnegactas Irmãs franciscanas, 

. G1~le. . . sença de Mussolini, declarou tação cres-cente, motivada Pel!l. RIANÁ DE AGUDOS acolhe a todos que a procuram. 
tlr uso de or(iens, por o1~J J USO D!iJ O~DENS. por un,i na Camara italiana que a Iti· conflagração européa. E,:; t"s O que cumpre assinalar, é o 
dias, aos Pe. !14 Congregai;,ta anno, a favo1 ?º Revmo .. P'" 1 lia está prepa.rada para inter- meios, segundo foi dedarado Por int~rlll!;lpio de seu secr11- encantador regulamentoj espiri-
dÔ Verbo. _D.ivin. º .. de passagl)m Ild:~~nso SchutJes e Martmho I vir no conflicto, com todo O na Camara dos Fascios, .só e<;· tario, sr. João d.e Conti, a Con- tua~. que estas piedosas francis
p~la Arch1d10cesf;l; Rc1t:\ _ . seu poderio, qull.ndo O "Duca'' pera.in de Mussolipi, a palavr,1 gregaçfu> Mariaµa de Maiores, de canas observam: communh:u, 
CAPELLÃO:· do lnstituto San- ~RO_C.ISSAO: .ª fa;º: das P,a- der a ordem respectiva. , de ord~m. Agudos, cmnmunicou-nos a elei- diaria, visitas ao Santissimo Sa-

q. !t hº · 1 ochia1> de V1lla Gmlherm-e e A 7 RA"·ONAME·NTO _ s-~·-·á çii,p d,.a nov:J, µireétoria, para o cramento, le_ituras e m.edita_ções, ta 'fh~rf;lzin a ~,. Paroc 1a Cio , · · · entrada da rtalia na g.uer- ""' -=· 
· R ·, Guarulhos; f anno de 1940. e pelo carnaval, exem_plarissimo Bo ... lil~.' e, a favor 40 evmo. 1 e. re., rizou o po1:ta.•voz, depende inauguTado. na Italia a 

"" d 1 Elia ficou assjm constituída: retir!l fechado. Mªnuel Wermers; do collegio Arcebispo Metropolitµno apenas a ordem e o "Duce". partir d-e 1,0 de Maio prox!m'), . . . · , 
.. o systhema de rac-!onamento de D1rector: Revmo. Pe. Aurel!o Technicamente, tão moderno 

da Sa~rada ~JDUia, no Ypi- Em carro especial ligado aQ vi·vºres. V~o:µcellol!; presidente: Geral- hospital, não podia deixar de ter d R P P 1. · 1 Concentração de tr_ opas "' ranga, a favor o evmo. e. noetnmo da au 1sta., c 1egou - do ~azop.i; 1.o l!,SSistente: José regulamento tão perfeito. 
Benigno Britto Costa. dia 23 a esta Capit,al, de ~rfl- aHem&s h!:JS costas 8 CERCO - Noticias de fon- Nogueira de Abreu; 2.0 assisten- Piracicabal está de pll,rabens, 
l{ERMESSE: a favor da paro- gresso ele sua viag-em 40 Ara- do Baltico ter; japonezas, affirlll!l,m. te- te: Henrique !'la Costa; secreta- é que seu modelar hospital e 
chia d-e Villa ZeUna. xá, o Exmo. Sr.- Dom José rem sido cercados 130. 000 chi- rio: João de Conti, thesoureiro: principalmente a sua direção, 
FA:aRIQUEJIRO: da paroc

1

1ia !}aspa1· de Affpnsaca e SÜva, A A1letpanh::i, até ha pouco, nezes, u.o 1;1ul d~ -proviµcia d!3' W!'llesto Giraldello, e zelador: Ciro aprimorada, sejam mode!los a 
de N. s. de Sião, a favor d0 DD. ArcebisPQ Metrppolitano. concentrou, pelo menos tres Shansf. · Call§adQ Fill19. outros similares do paiz. 

~PVOQA-DOS 
=====================;================================= 

Indica ~.r. Pliitio ~rrêa de 
Oliv8lra 

~WI- ~o B~y-uva N.o 54 
...;.' M '"'."' ~ ~ ....:.. Tel. 2-7276 

Dr. ~lton 4e Souza 
Mei~ 

Rua: Qlllllntitno ~y.uva N.<> 51 
: : . '. ·:~:..:.:- ~- ·:319- ·_.: 'Tel. 2-0035 

··.·_.!''·, 

Joaqutm l". Dutra da 
Silva 

Rua Bimjamin Consta.nt, 23 -
4_0 and. - Sala 38 - Te!. 2-lil86 

1 S. PAULO 

Dr. Carlos . Moraes pe 
Andrade 

Dr. Vfoente Melillo Rua Benjaµün Con-stamt, 23 -

~ da ~ ~;o 3 _ 2.0 andar 4.0 anda.r - Sa.la. 38 - Te!. 24986 
. . .:.:. Sala, 13 

1 

r 
DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
PeJp curso d-e doutorado da Fa 
ould,a,:le de Pbaro-ia0!0. e Odon· 
tologie. de São Pa;uio - Ciru:-glão 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyce,u ·c~açã.o de 

Jesus - Eapecialidàii.'es: Pivots, 
Corôas , Pontes , D'e-ntadm·a:~ 
anatomiea;s e sem abobada pa

de. Dr. Francisco ?~ ~imão la.~n,a - Consultas: Das 8 á:s 
:Qf. P&ldo Moretzsohn !hillmei~l!r 12 e d~ 14 ã;& ~- horas - Co.ns.·: 
· ., ,.. · . . Castro ,R11a Í>t-r.elt!'-, 64 - 2. 0 am.da-r -

ª'1&· d QUl~ N.o 139 _ 2,0 1 Rua. Sã.o ~to, ~ - ~~q Mld. S/l,l,a. 7°7A - Res.: AI. Batil;o ·d 0 

.,._;~ Têi; a..Ga111 :_ .s, RA»LO .SaJa. 3. 'rel. 2--1548-S. PAULO P~'h 489 - S,. P.A.tlLP 

1.1 I' Dr. _Barb,osa de Barros e O. n a . Cirurgia. - molesü-as 4e se!lho-
. ra.s - Cons. : Rua. Senador Fei• 

. jó N. 0 205 - 2. 0 • Predio Ita;, 

1 
Clr~~Tit~J~ge!!~f h~o:~olo. 
gista - PeJ.a. Escola de Phar
macia e Odontologi,a de São 
Paulo - Clinica Dentaria em 
geriil - Raios X - Dja·thermia 
- I·nfra-Vermelho - Coagulação 
- Trans-illumLnação - Vi-tall-
dad-e pulpar, etc. - Trabalhos 
por cartão, hora ou orçamentos 
Rua, Martim F1mncisco, 97 -

Te!. 5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS 

Dr. Hugo Dias 

Andracie 
de 

Clinica geral e D!,0lesti~s de 
senhoras 

Cons. : Rua Liqero Badarô, 137 -
4.0 .andar - Telephone 2.-2270 
~s.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephop.e 5-0565 fIOMEOPATHJA 
Dr. Rezellde Fillio · 1 Dr. Celestino Bourrwl 

e ... ns.; Ru.a, Senador F-eijó N.º Residencia: Largo São Paub 
2(Jfj . - 7 ·_º a.n411;r - Te!. 2-9893. l N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Co:n·s .. 
D~ 15 á.s 18 hor11;s - Res.: R;w Rua 7 de Abril 235 - Das 3 
P/Mtl-i'o A.lvea N, 0 ffi - 'l:~ i>i.167 . ú li ~ J 

Q{:erê - Te!. 2-2741 - Res.'i 
Te-!. 7-1268 - Consultas das 10,, 
11 e das 14 'ás 17 - Sabba~os. 

das 10 á,s. 11 horas 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Architecto 
Al'9hit~ctura religiosa, colleglos, 
resLdencias collectivas - Ru~ 
Libero Badaró N. 0 641 

S. PAULO 

L~R E PROPAGAR O 

" LEGIONARIO ,. 
E' Í>EVER DE TODOS 
OS <JA~BOJ.,10_,8 
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Após obterem todas as vantagens que o accordo celebrado lhes 
podia trazer, a Allemanha e a Russia veriíícam que ele constitue 
um entrave pii,ra o desenvolvimento de seus planos.· 
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Os Balkans mostram-se refractarips á acção desses paizes, a 
Italia sente uma profund,t repulsa pela alliança com a Russia. já 
tentada muit,as vezes, inclusive no ultimo encontro de Mussolini 
com HitQer, e a Inglaterra bloq.ueia os portos russos, evitando a re
exportação de 'mercador-ias par.a o Reich, 

Cahiu o gabinete belga Um discurso de 
<iii~ Hitler com
m t,nta do pelo 
.. Osservatore A.' vista disso, os soviets fazem correr a noticia de que seu en

thusiasmo pelo· regime nazista decresce, e preparam um accordo 
commcrcial com os inglezes, que suspendam o bl0queio, assegurando 
que não farão, re-exportação para o Reich - no que, é natural, o 
governo inglez crerá friamente ..• 

Um accordo commercial neste momento só poderia ser vanta
joso se incluísse a compra pela Inglaterra do petroleo ora expor~ado j 
para a Allemanlla, , 

Como é pr-0,ieetado, não só torna a Russia mll,is apta a colla- ' 
borar a qualquer momento com o Reich, e fornecer-!lhe materlas 
que necessita, mas ainda serve a um outro fim: a divulgação da 
noticia de uma possível divem:encia com o Rei'ch e reapproxiµlação 
com os amados. 

Por este meio, levado habilmente á soena, o Reich conseguirá 
reavivar o agonizante pacto ant-i-Komintern, no caso de não se1 
de todo possivel a alliança !talo-russa, e assim levar a Italia á guer, 
ra sob o pretext-0 de combater o communismo. 

Não admira que em virtude das manobras de Hitler, airttla se · 
venha em bteve a ver os alliados piamente rearmando a Russia 
como possivel alliada, e a Italla de alma e corpo contra o commu• 
nismo, adherindo ao Re!ch e arrastando comsigo para a guerra a 
outra metade da Europa. 

_O· Nazismo ~ Q Communismo 

Romano" 
O orgão offieioso do Vatica-..· 

no _eút,icou tecen.temente o 
dlseurBQ, em que Efitler debe.• 
teu. a favor de uma causa in
g,rata que é a questão ão es
paço vital, come:çando por per, 
,guuta.r come ~ a1)'8ltar para 
=à J=t1ºa das dem~ra<im11, pe• 
·dilldo-lh~s a restitnleão de ter, 
ro.a colon:ia.es, q1,tem f~ maia. 
.que r.oubar co,lon:1f1i!, UÍllfl. vez 
qitê attentou contita. .a sober.a... . 
ni~ nactop,a,i. de v:arios ~s. 

e!)mó f-àla-r em J118tl-ga.,. qllém. 
roúbou a inde»en!l~.ncia · ele, 
Austr.!a, da. T-eh~Slo'Yaqiiiê, 
d.a Polmlia, N-oruega e bina~ 
-m&rca;? 

Seriá qi.tasi ihumo:r~tkm 'lin:I. 
di!3CUl'SO como 'este, Si -0. orador 
não fasse Hitler, si as horas 
-nã;o fossem as que vi.v.-emós -, 
inquietantes e dolorosas,! 

O "Figaro·" em recente nu
mero examina o, situação resul
tante do accordo entre Hitl-er 
e Stalin. 

sendo hoje elementos novos na 
direcção do Estado, traçam 
uma nova vida, aliás, essa 
"evolução" é normal. O nazis
mo traz em si o fermento prus~. 
siano, o qRal produz o estoi-' 
cismo integral, isto é, o com
munismo, exa-ltado pela disci
plina militar, o espirito de con
quista e dominação. Como ve
mos, Hitler dan-do ás mãos a 
Stalin, apenas ,ev,idencia de mo
do formal, o communismo la
tente que iha mu:ito vive no 
nazismo. 

A Belgica pacifica e trabalhadora niÍO pode escapar á agitação reinante por todos, 

Faiou em Espaç!) Vital, ~ 
num mesmo discurso se van• 
gloria do exito das tropas· at
lemis que em dezoibe <Bas nsoo
ram ~ Polonía· no Ms.ppa, sd 
mesmo o chaimeller allemão re-Nota o artieulista a rapidez 

com que as massas operatias 
"evoluiram" para o communis
mo. 

os lados, onde a guerra faz r~boar o canhão. , 
não faz ria, -capaz disso:! · o aspecto tradicional e calmo de Bruges, que êS nosso cliché apresenta, 

imaginar que, relembrando os tragicos dias da. guerra de 1914, o paiz cogita 
ganizar a sua armada, afim de melhor se preparar para qualquer eventualidade. 

de reor· E o "Osservatore Romano'' 
termina por refutar as mil ve· 

Antes da formação d-0 III 
Reich havia na Allemanha seis 
milhões de communistas. Com
m-anta o "Figaro" que Hitler 
ao fazer a recente alliança con
tou de certo modo com o au
xilio destes communistas, que 

O projecto, ha pouco annunciado, era do gabinete Pierlot, que acaba de solicitar z-es repetidas accusaç.ões, se-
sua demissão ao Rei. gundo o qual os alliadós que

A lntervencão , dos P·apas 
rem d,estruir o povo allemão, e 
embaraçar o progresso do 
Rei-eh por nov.o VersaiHes, -per
guntando em que direito se 

Entregue o concerto de sua machina de escre
ver á pessoa escruporosa. Deixe recado pare.. 
Bittencourt pelo teleph. 3-5811, _que pagará 
menos por um serviço melhor. 

eni favor da 
Até o seculo XVI, isto é, até dos Lombardos uma tregua de 

quando a auctoridade moral do 40 annos. 
.Soberano Pontifice foi reconhe João XVI (985-996) pacif~cou 
cida pelos chefes de Estado, o os povos saxões com os norman-

::Papa interveiu frequentementf dos. 
como mediador nos conflictos ~. Bento VIII (1012-1024)projec-
sempre, com exito. tou uma famosa paz universal, 

Entre 440-461, São Leão o dur.adoura, fundamentando-a no 
Grande coru;eguiu a pa2j com direito contra a ferça. 
Atiia chefe famoso dos hunos Urbano II (1088-1-000.) impõe Primeira rnobilizacão da Juventude 

Catholica de Port o Alegre · · · -que invadiram Roma. Atila re- em 1095 uma "tregua de Deus" 

Recebemos uns folhetos de 
propaganda da Primell'a Mobiii
mção da Juventude( ~holica 
de Porto Alegre, que deve re,ali~ 
zar-se de 1.0 a 5 de Maio deste
anno. 

O folheto, muito bem impres
so, traz um programma completo 
de todas as sole:mnidades. Pos-

sue tambem serie de hymnos re
lligiosos para as diversas fe.stiv.i.
daues. Apreciamos sinceramente· 
as fo,rm.ulas de cons,agr-ação da. 
JuventUde Catbolica a Christo 
Rei, (adaptada da revista argen
tina Sursum, numero de novem
bro de 1935.), e outra fonnula 
dedicada a Nossa Senhora. 

AS OBRAS DAS VOCAÇõES 
SACERDOTAES DE ITU' 

A Obra das Vocações Sacer
tlotaes, fundada em Itu', aos 19 
de Março de 1933, está colocada 
sob a proteção de São José, e 
promove intensa e fervorosa cru
~da de orações, afim de que N. 
Senhor Jesus Christo desperte 
e multiplique, alente e coroe 
as vocações para o sagrado mi
nisterio. 

Recebemos o re'latorio referen
oo aos trabalhos dessa Associa
ção durante o anno proxlmo fin
do, por onde pudemos constatar 
seu consolado:ri desenvolvimento. 

No anno de 1939, dirigiram os 
destinos da Associação o Revmo 
Pe. José Maria Monteiro, como 
Presidente e vice-presidente, Clo
tilde de F. Giraldi. 

TRIDUO DO BOM CONSELHO 
De maneira solemne e piedosa gação do Revmo. Padre Helio 

commemorou-se, o Triduo da Viotti, S. J. e Benção do SSmo. 
Bemaventurada Virgem Maria, sacramento. 
Mãe do Bom Conselho, no COI- Tambem nesses tres dias 23, 
legio São Luiz, o grande estabe- 24 e 25, realiz.aram-se imponen
lecimento dos Revmos. Padres tes recepções na Congregação 
Jesuitas, na Avenida Paulista de São Luiz e Bom Conselho, 
desta Capital. secções ex-alumnos acooemioos 

As festividades tiveram inicio e .alumnos e na Congregação do 
no dia 23 ás 20 horas e lfi mi- Bom Conselho e São José, sec
nutos constando de Terço, Pre- ção de senhoras. 

~IICIJIIIIIIIIIIUJIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIICIIIHIIIHIICHHIIIIIHICllllllllllllllllUlllllllltlHIIIHIIIIICIIIIIIIIIIIICIIDnllllU?_ã 
s e 

iDentadurasl s ã 
" = 

tirou suas tropas de Roma. á todos christãos. 
São Gelasio I (49&-496) fez a rnnocencio IU (1198-1216.) ob-

paz com Teodorico, rei dos Os tem q1:1atro vezes, para c:iual-. 
trog-0dos que, á frente de 220 mil quer tempo, o restabelecimento 
guerreiros Invadiram Roma. da p,az entre a Inglaterra e a 

São Agapito I (536-686) mor- ·França. 
reu, justamente que,ndo traba- Bem<> XII (1.334-l~) conse
lhava em pró da paz quasi con guiu reta·rdar por intermedio de 
cmida, eatre o rei dos Osti:ogodos uma tregua de HJ annos a guerra 
e o imperador Justiniano. dos 100 annos. 

São Gregorio o Grande (590 , 
604) fez com que O rei dos Lom- ·!nnooenoio VI (1352~1362.) fez 
bardos Ag.fluff retirasse seu exe,:- notaveis esforços com intuito de 
cito de Roma. reconciliar a França com a ln 

João IV (701-705) impediu !l'laterra. 
uma nova invasão dos lombar- :gugenio IV (1431-1447) ideali-
do~ 7.0U o f,a,moso tratado de Arras 

Est.evão II (752 - 757) consi>- (1435). 
guiu assignar com Astolpho ::et Alexandre VI (1492-1503) ou-

Os Benedictinos 
A veneravcl Ordem de D. Bento, 

cujo passado de glorias é um 
atestado eloquente da sua for
ça em prol da Igreja, instalou 
em GaranhmlS, Estado de Per
nambuco, uma Escola Claustral. 

E' superioxi da commun!dade 
o Revdmo. Padre Dom Beda Ke
cke:isen, o tão conhecido autor 
da edição brasileira do Missal 
Romano e, tambem, nosso gran
de amigo pois durante muito 
tempo esteve entre nós, agre
gado ao Mosteiro S. Bento des-

em Garanhuns 1 

casa e formação dos Oblatos. 
Os padres Benedictinos, com 

os 22 jovens oblatos da Escola 
Claustrall, foram rect~bidos fes
tivamente pela população da 
prospera cidade de Garanhuns. 
Novas homenagens estão sendo 
preparadas aos sacerdotes refe
rido~. 

A proposito da fundação be
neditina, em Garanhuns, o 
Exmo. sr. Bispo Diocesano ex
pediu telegramas aos Exmos. e 
Revmos. srs. Nuncio Apostol:ico. 

ta capital. São auxiliares de D. Arcebispo de _Recife, D. Ar-0hí-
Abbade do Rio de Janeiro e ao 

Beda os Revms. D. Domingos Ta- sr. Interventor Federal em Per-
var-es e D. Geraldo Martins que nambucc, comun~cando a g1;ata ·1 

têm a seu cargo a direção da noticia. 

A GRANDE CONCENTRAÇÃO 
CIRCULISTA EM CRUZ ALTA 

paz baseia Hitler para anne~ar, ao 
Esta:do Germanic-0, Vienna, Pra

l:Yllcou uma nossa mui conhecida g-a e V-a.roov!a, cidades que não 
13-t!Ua pondo terno ás. luctas san- lhe tinham sido roubadas pelo 
guinolentas entre espanhões ·: tratado d-e Vei,sailles nem ja
portuguezes (a respeito do Novo mais Ih-a pertenceram. . 
Mundo) Repete em seguida as pala-

'Gr.egorio XIII (1572-1585) ln- vras de Daladier: os alliados 
tsrveiu para concluir a paz en- querem d-estruir somente a na
tre a Russia. e a Polonia. zismo, sy&t~a po.Utico já im-

Nos tempos em que o Papa posto p-ela · força a varios pai
er.a ouviáo a pe,z era o premio I zes, e que tantas aprehenaões 
costumeiro que os povos ganha- e desastres tem acarrete.do á 
vam. política internacional. 

RUDOLF HESS, o EGYPCIO 
Rudolf Hess, dep-0is que foi 

considerado um dos successo
·res de Hitler, teve um consi
derav-el augmento na sua popu
laridad-e. Muitissimo é o nu
mero de artigos que surgem 
na imprensa mundial e, que 
tratam da perso"nalidade dessa 
~lta figura politica. do Imperio 
Allemão. 

Realmente, é interessante a.o 
leitor conhecer algo das rela
ções entre Hess e Hitler. 

A collaboração desses dois 
homens data de longo temp-0. 
Mas, o interesse do leitor aug
menta.ria ao infinito se porven
tura surgisse um estudo paral
lelo .entre o racista germanico 
Hitler e o Egypcio Héss. 

Justamente pelo contraste 
que existe é que esse assump
to se torna sobreman-eira. atra
hente: Rudolf Hess não é da 
"invencível e superior raça 
german:ica"... Rudolf Hess, 
um . dos successores ao titulo 

de "Fuherer" d-O Reich é sim• 
plesmente Egypcio. • . ' 

Essa sensacional declar.a.ção 
foi recentemente publica.d-a 
num jornal francez "La Croix": 
"quatro gera,çõ-es <m familia· 
Hess têm origem no Egypto ! " 

Como provar: E' coisa faeH;· 
basta verificar o enorme segre
do que existe na Allemanha 
sobre as noticias da .famfüa 
Hess. Aliás, toda curi-osidade 
para taes assumptos é severa
mente prohibida n,a, Allemanha 
do "Fuherer racista. Tudo ·uni
camente p<>rque a mãe do 
sr. Hess é de sangue arabe; 
por conseguinte, semitica de 
origem! 

Ora, é claro que para o na• 
zismo é conveniente manter 
em sigHlo o estudo genealog,ico 

do sr. Hess. Tudo unicamente 
p-0rque a Allemanha nazista 
não tolera raça semittca ape·
zar do· sr. Hess ser Egypcio d~ 
quatro gerações ••• 

AQUELA/' 
--- ••• • ~fs4· 

@ ................ NÃO ESQUEÇA... i '= QUE A MÃ. DENTADURA, ~ Activam-se os preparativos com o apoio moral e material de 1 ••· ~ CílSIMlRA 
@ ~ para a .grandiosa concentração 
@ lhe altera a physionomia., ~ dos Circulos Opera.rios d.a,, Re-
1ª lhe prejudica a dicção, e = gião Serrana, que se realizará 
iE lhe perturba a digestão. ~ em cruz Alta nos dias 17, 18 e 
!~ ~ 19 de Maio proximo, sob o pa-
F: ......... a.....i ..... - Estes defeitos podem ser ~ · troc!nio . da Federação dos Cir-

, E corrigidos por uma BOA DEN- §1 culos Operarios do Rio Grande 
!ê ....,. ..... .,... T ADURA execlltada com mate- ã do Sul. ! ria! e technica moderna. i Nessa concentração, aleín dos 

·1- DR. MONTA G NA J U N / O R 1 :un;~~~~os~~re:~:; :; 

· irata exclusivamente desta espeçfalidade = Circulos Operarios de Cruz M-
!l-Praça RAMOS DE AZEVEDO, 18 (ao lado do Theatro ~ ta, Passo Fundo, Santa Maria, 

Municipal) - 2.a sobreloja - Telephone, 4-5877 5 C'arasinho; Ijuhy, Impace):eban, 
- Viaduto e Estação Barros. 

. !UIIIUIIWBIIIIIUIIUUllllllllJlg!JilllJlJIJUUIIIJIIUl'Alllllllll"IRWYfiffll'RPllllllllllCUINIIIHMIFJllilllN\WCIJ Essa reunffio que ~á conta 

todas as autoridades fedenw.s 
municipaes e eclesiasliicas, os di
rigentes do C. o. de Cruz Alta, 
promotor dessa co.nceritração es-
tão fazendo o maxnno possível 
para que se revista de grande , 
brilhantismo. 

O e.. O, de Cruz Alta organi
zou ~rlas comissões para a ef!-
cac!a da concentração. ' 1 

Em Porto . A:legr3 uma gr.ande 
caravana preparada pelo Revtn.0 
Pe. lg.nacio Ve.lle, s. J., 1tá. re
presentar a . Federação dos CC 
00. do Rio· Grande do SUl e o 
~o. c.1e 1'ortQ ~· l 

• ..., 
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SÃO PAULO, 5 DE MAIO 1940 -1 _ cilreetor-Gerente·: J Mnftl. mn 
URANCtsco MONTEIRO MA-C-HADO ma imi1 

N~~s =-'" ... -:J~I~~ ~ 1111,nm, ~ •• e. ___ j\EsA~eveo-· ·_·-_r, et···l~n-h.PoorG. tue·· ·gmª. e.li. t f e_-· i 
!\tos- 1 do "Osservatore Roma-no" mem- rant~ a noite, e se ouve o v~?- W ...., __ 

teriores,. 8~?re_ "~uis-li_ng, . 1 bro dO "Instituto de Estudos Ro- relog10 da Torre de Borromm1, 
,ey & Cia. ' _tiv~

1
iam 1~p:rev.~s- 1 manos" e descendente de uma situada sobre o tumu'!o de São· .......... ,;,al recebeu a v,b;ita do meruo soo:i9Jista italiD.no, quando 

tà e sen:sa<!i:on.a confirrne.çao 
1
. --~ ti 00 ~=•=-> n'lellt'e'· ..,,,,,,u., . 

d la - s do Eng,º das familias m<>'lS ~n gas Felippe ~ry, dar ........,..,.a_ : -~msoo;no &tMno. Frei Agosti-- h.xruve O Congresso de Phj_q()so-
com as e~. r_~º?e O Partido , Roma, que tem servido o Papa a hora, tem-se a impr~sao de nho deme:ru. o val9r deste insig- phía de Bolonha. Foi um novo 
:\fu_ssert.;_ F1t,b~ci d d e a Santa Sé desde o seculo :XVI estai• na "Roma Medieva't" es- ne =se.dor ..,; ultrapassou as trmmi,ho, um nota.v.el triumpho Nazista •1:0I anuez, segua o as . t . . ,...-·· ,-

Al ' . h . ""° b1ographando o ac ual Papa, a cre-ve An-dree, Lazza:nm. · front-eira:s da. Italla rol a sua este que obteve como um dos re-quaes caso a .emane a m.-,- d im a.thol' j • 
dísse 'a pequena e sympatilica pedido a prensa c ica O advento . de EugelliO Pacelli I eu:ltur3, evfüenciada por um tra- 1atores de uma these de relaçóe!l 

,... d R · h 0"i·1h<>·i· americana, desvendou uma parte ao thr-Ollo pontifieio foi sa-udade ·balho conftante e notav.el na das sciencias positivas e a Phi--monarc,.,1a a :a1n a "' ~ - ó t · 
mina os hollandezes ffü,ad-0s da historia de Roma, par_a n 8 1 pelo romamis com indlseriptlvel · imprensa. catholica dease paiz. E. fosophia. 
ãq,ueÚa agremiação cruzariam I des~~ecida, e que resumire.mos alegtia, pois ha :US :mnos, ~pe-,.0 pru:iel que aes_ ~~;:enha. C?lll6 A gaerra de 1-914 o eneontrou 
os braços. l aq~. 1 rav1m1 eHes por um Papa roma- : e>r-~OO;dor esols:recido e mfiltail- á fr.ente da nova r-e\tista ql:le fun-

- ue ClIS- Os romanos di2em que ha tan-- -no; e Eugen'io Pa.cell! é ura: "'~- · to .·de uin -movlmem:o neo-e6C3:la- dara. Re.ferim<>-nos a ''17ita e 
Taes declara_çues,. q tas RO!nas quantas epocas na mano de Rama" pri:vile2io q!le tiro "é t.a:I q1:1e elie. -jâ se t&neu Pensiero", na. qual iniciou com 

-nensam commentar1os :foTa·m h-,..~ ,~ .,,. ,.,, di T-~ i · ' · ~. dcasti i.,.,.,r .... inun-a. , . z ,-.zfl,r.m,_ Rão se àerda·más se adquire nas- uma :f:81-ça 1mdff.osa a_pug:nar pe- ~rtlhalltismo invulgar uma nova 
feitas á Co~umbia Boa r , :ngÍ_ e a Maçonaria fa.?.endo -de !roma ·céJ'.ldo oont'ro: ·das veibas mura~· los inieresit>s ca-thotlcos na Eu- orientação de seu tl'abalho. No 
e r~prod~zidàs c~tn exp 1eav-e a Capital da ltallia em HWO, não- lhas de Tibe1'io. 1npa, pl'imeiro ar.tigo de f-tinde mostrou~ 
ind1gnaçao pe-la imprensa dos -l==u destruir a vei,da~ra Ro- · · A c·.oNV-ERS. "O se defensor do -"rt--m· ,. __ 

i ~.,.~ No dia 2 de M-a.rço de 1-939-, .tt ,_,... «=u '"""" 
,Paizes Ba xos. ma" isto é, aqae!la por.ção da ci- • trinano da Idade Media, apre-

w dade - a "Ponte" e outros quar- :.q~a~ 
0 C&~l caceia-Domi- Frei Agostinho Gemem con-- . .sentando os motiv.os que lel/atam 

Merecem especial r·egfütro telrões semelhantes - em que- moi.'n pronuncwu O primeiro w- verteu-se ao catho}icismo após- .ao medievalismo. 

chamou a a;tten~ dos co111;1es• 
.sistas para o gjgnificad:o do Cen
tenar-io de São Tboma:z de Aquid 
no, propondo-lhes a doutrina do 
Grande Doutor, como "~-Iagn~ 
carta de E~ação :PhillosoG 
phica Nacional", 

Reuniu grande parte C!e seus 
axtigos em d0i:s H.Vl·os: "I1 mio 
contributo alia Filosofia Neo-escod 
Ia;tica" (1932) e "Ide(, e Battn.
giie per :la Cllltu:ra Cattoll.ca '', 

A maioria porem de seus al'ª 
tigos está esparS!l, em jornaes l:l 
i,evistas que d:isputawm a sua 
collabomção como .iruitspensa.vel 
e honrosa. 

Eis em .~sum:o os da-dos b:lo-
graphiros do illustr.e franc:iscano 
Fr-ei Gemeffl. 

·as declarações formuladas á viviam romanos nobr-e.s que se me do novo Papa, as centmas de- ·muitos estudos, p.elôs quaes a Não ~ 1-inutou á imprensa. 
United Press pelo Sr. Hambro, conSel'l/ar.attt fieis ao Papa cUja milhares <!e pessoas reuni{las na $Uà" .sinceridade e s&1e de verda- T-or:nou-se professor. Hoje é 

0 
Presidente do P.arlamento No- soberania continuaram .1 a reeo- Praça de São P-edro, tivfil"am a de levaram-no á Religião. Qmz · Reitor ckt Universidade catho1i- E;xempro vivo de quanto pode 
xuegaez. Essa alt-á persona· nhecet, -mesma exciamação de jubHo: "E' tornar-oo :fmnciscano. Nesloe no- ca de _Milão, tendo-a dotado com .·produzir mn tr.abalho orientado 
lidade '.l)Olitica, que fug.iu ju-n· Esses romanos fieis, cbamados um Romano, é um Roma:no ". vo campo de acçM em nada fo- .o- m$is florescente de seus depar- : pelas normas militant€s do CaG 
:tamente com o Rei Hae.kon, "Ereto.s" ou "f~oni" ou a.inda De f-acto, Pio xn naseeu no râm ari-efecidas ª sua capacidade· tam.entos, o Instituto de Phi:Jo- thoHci-smo,esse mesmo Catn'.J'll~ 
não querendo submetter-se ao "papistas" que Ulial/am ba,rba bairro da •·P.oll.te", na casa que de tmbafüo e sua actividade em sopJ:tia Neo-escolatica. cismo que eile combateu como llQ 
j "'go iniquo das tropas na-zi_s· q"ºÕrºAa n<>ra se d,....,,...,~ii,em fioa dir-ectamente opposta ao Pa- prol do progresso nos estudos. 
~ ,_ ~" ..,.. 1.:1vü,.,.... · der intellectua'l do socialismo itaw 'tas, tev-e affirmações que 11- dos "brancos", adeptos do novo lacro do Pr'incipe Orsin'i; é por Não se conteRtando com o pro- OUTRAS ACTIVIDADES 

lustrem s-ingularmente certos estado 00 coisas que usavam bar- nascimento um "Romano de Ro- gramma de PhiloSGphia, que o 
conceitos emittidos por · esta ba ponteaguda, viviam á parte ma", da Roma dos "pretos" fie-is Direito Canonico exige dos futu
folha. e seus bairros, formando verda- ao Papa até a morte! ros padres, continuo11 com o me,s-

Começou elle declarando· ter cieiro pequenos estados, no ql:,a-1 Juntamente com seu irmão mo afinco e ardor dos primeiros 

lia.no, e no qual foi levado por 

No Congresso de Philosophia I um estudo sincero e ardoroso, es-
de Napoles, realizado em 1924, forçado em busca da ~rdadt-. 

provas de que a iavação da a poliéia do rei não ousava pe- Franciseo Eugenio Pacelli, cursou tempo~. 
Noruega foi preparada pelos netrar 1~ noite. o "Gimnasio-Liceo Enni.o Qlli- Logo após ª sua ordenação sa-1 B t d R I h m 

t d ser ' ... _ v· _,.,, cerdot,a-1 fundou a "Revista dl· .. er ra·n ·' usss pro A. allemães mezes an es e • Foi nesse bairro da "Ponte" l nuo iscom,1 que occupa.va Filosofia N€o-esco1atica ". Neste .. : . iif l',I -

levada e, effei~o, e que dis~~ "coração da verdadeira Roma" o magnifico edificio do antigo perto<iico iniciou o seu trabalho. bl d o d e I e e e •1 o na 
tinham conhec1men.to os se. que nasceu, se criou e cresceu . collegio Romano, con.:struido pe- de apostolo militante. Evklen- 1 : . r nos 
v!ços de espionage~ francez I s.s. Pio XII, cuja familia de I los Jesuitas no seculo x_ VI_I e con-

bstiveram en 1 1 fisead 1 t I n ciou neste novo posto as suas I E . t d u • d e inglez, que se a . ' . origem nobre, pertencia aos "ex- , o pe o governo 1_ a :ia, o em qualidades de batalhador_ in&ig- s a os n1 os 
tretanto, de commumcar ao tremlstas pretos" fieis ao Papa 1670, com o observatono e o mu-

R · H kón uma t · d J ·t ne, provando o seu valor de in-governo do e1 aa até a morte. A região da "Ponte" seu e hnolog1co os esm as e que teueetu.al na defesa brilhante e 
Só informa"ão! Será crivei que, já havia dado á Igreja dois Pa- era o mais importante da epocha. A opinião publica dos Esta. piritos acommodaticios, qu"' .,, irrefUtavel que fez da· Encyclica . " 
sem manifesta tl'Qhiç.ãp,- ~u· pe.s, Gregorio VII, .. !nimjgo irre- Frequentou depois o seminario de Leão XIII, "Aeternis Patris" '<los Unidos, poste. deante pe procuram acceitar tud.o com 
rante mezes a fio os allemass ductivel do imperialismo germa- mais antigo do mundo, o "Colle- ·um acto illegal da celebre Com- me.do de Óffender terceiros, a 
pudessem estar operando. l:ª 1 nioo e Paulo III que teve de en- gio Capranica", tendo rezado ma O MOVIMENTO NEO- missfi.-o de Ensino da Cidade de justiça norte-0.mericana, repre-
Noruega, sem que a pohcrn, 1 frentar o protestantismo. prim~lra missa na Basi!ica de THOMISTA Nova York, commissão essa or- sentada' na pessoa do juiz do 
dàquelle paiz percebesse algo? "Quando se passa através das Santa Maria Maior. 0 movimento neo-thomista :gànizada sob os auspicios do Tribunal Supremo de Nova 
S6 uma trahição de elemento3 I . nascia na Italia quando Frei ST. La Guardia, soube reagir York, dr. John E. McGeehan, 
noruegu-ezes filiia.dos ao gran- H . d C I Agostinho Gemem começou ª justamente contra ª nomeação cassou ª nomeação do sr. Rus-
de consorcio .tot~litario inter- e r o I s n, o o e r o -e<litar a sua "Revista de FiloS€>- ·do sr. Bertrand Russel para sel para a referida cathedr~. 
nacional exphcsna tal fa_cto. , fk!.,, sobre a protecçã-0 sabia da .Nger a -cathedra de philosophia E' digna de registro a deci• 
Por -Outro lado, como explicar F r a n e e z : Igreja, e dirjgido por sacerdotes no City College de Nov.a York. são do Juiz em apreço, qu~ 
este mutismo da França e ln- esclareci.dos como Liberalis, San- Como ·e sohejamente conhe- attendeu ás justas pretensõ-::!s 
gla.terra'l severino e Tafarem, este movi~ cido, o sr. Russel notabilizou-se do povo contra a machina es-

* O Revmo. Pe. Marc Villéglr, Ao grau de Cavaleiro. VHv.,.,,r por c1=~,. uma "ph1'losonn1a da ta"ftl d L G d' 
Ainda accentuou o sr. Ham

bro que O consul allemão em 
Trondheim, e ulteriormente em 
Narvick, é um certo Herr Nol· 
da ex-consul no Havre, que 
se' retirou daquella cidad-e por 
ter sido suspeitado, pelos .au
toridad-es fran,cezas, de haver 
preparado o incendio do na
vio "Paris", afim de que o 
"Norm:andie" sahisse do por-
t-o! 

O Sr. Hambro declarou ha
ver premunid:o em tempo o go
verno norueguez contra este 
individuo, sem entreta.llto lo
grar resultado! 

* Por que não offereceu a No· 
':ruega, resistencia maior? O Sr. 
H-ambro o -explica. Em primei
ro Jogar porque, "desgraçada
mente para a integridade. ter
ritorie.1 noruegn~, a ausen
cia de navios · de guerra bri· 
tannioos quando os allemães 
ooouparam os portos noru-egue
zes deram -a mais desastrada 
prdva de (lllil a Grã-Btet:4-nha 
não estava prepa-rada, em ab
soluto, _para desembarcar tro
pas na Noruega. Isso ta,mbem 
o indica o facto de somente te
rem desemlfarcado as primei· 
ras tropas brltannicas nO'V'e 

dias. depois de se terem esta
belecido as trope,s allemães so
lidll.mente ,em Jterritorio :nlo
rueguez". Em. segundo logar 
porque "a Noruega, não sus
peitando da gravidade da si-
tuação. nenhum preparativo ti· 
n:ha realize.do. O Sr. Koth, Mi
nistro do Exterior, tinha além 
disto grande confian<:a no mi
nistro allemão. que havia ma
nifestado officialroente su:i. 
sympathie. pela Noruega". 

Para taes palavras, s6 um 
<'.ommentl!,rio é possWcl: con
fere! 

* O "LEGIONà.RIO" publicou, 
110 inicio deste anno, uma no
ticia em que mostrava ser di
ficffiimo - para não dizer 

(CoMI~ na aegunda P30-). 

'"
5

" mento começava a produizr os · "= """" ·= o s-1·. a uar 1a, mof.'-
Vigario de Sainte Marie de Ll:- (M.l.rie-Jean-Marc.) tenente da seus pi;imeiros fructos. A estes immu.:ndice"', si é que tal I?Wl,- trando ao mesmo tempo que .., 
mogoo, tenente de Infante.ria no- reservo dr. infantaria: bata'lhaoores elevados elle veio· teria seja possiv-el d-e p,hiloso- principio d€ liberdade está em 
exercito francez,, acaba de ser "Officlal de um alto valor mo- reunir-se afim de haver mais fi-a. Prega ç, sr. Russel a ::mar- boa parte na repressã;o aos des
promavido cavaleiro da Legião raI que se fez notar no curso proveitosa coordenação na direc- c.h ia educacional, aconselihand9 I truidores da ordem social. 
de Honra por um heroico feito. das opera9Ões ~e Setembro, pela çã-o e pr~mma de trabalho. !lm seus livros a exalte.ção do Destacada tambem é a actua• 
de armas. sua ca;lmit e sangue frio. Duran- seu nome já começava a bri- animal no homem. Todos os ção do povo americano que deu 

Vejamos o texto offwi.al da ci- .te a noite de 23~24 de Janeiro J.har neste novo posto, muito mais "morbidismos" devem ser pra- uma prova de vita-lidade e con
tação, particularmeate elogiosa de 1940, se achava só diante de do que ba'Via brilhAdo como ticados, construindo uma ethl- vieção nos seus princípios, niío 
que acompanha esta nominação: 'dois a!Iemães, e não podeB(}o fa- orientador intellectual do movi- ca que, por estar tão contraria permittindo que a in:e-rcia de 

zer t1so dê sua arma-;· guiado por a todo e qualquer ,rincipio lle ·alguns dirigentes affecrosse a 
sua consciencia absoluta do dever moral, por um motivo ethico educação d-a juventude. Essa 
e sua e.uda-cia reflectl:da, lutou ~ O nem este nome merecerJa. attitude energica e con,;cisn· 

ORDEM N. 1.200 

do general commandante em che- corpo a corpo, av.i.sando assim · \•\\\\1.e Em face, porem de tal a~to t,e contrasta de modo real com 
fe das fGl'ças terre!di,es. seu posto e obrigando o inimigo l\\tG\ llll'l\l gov-ernamental, uma senhora, certos povos que se caracte-

a fugir, abanuonando suas ar- •e,,• norte-americana, mãe de va- rizam pela inercia e ap,athla 
Em virtude dos pod1!res que e." \I f f'lh · t nt -mas e fazendo um prisioneiro. ,....:1,·. ~ 1 .... ,.,\eS r os 1 os m e ou uma acçao com que recebem todos os 

minist.eml n.-0 10.482/S de 18 de Periu-se na luota." _.,, 0 ,,.... em ju-izo contra a Commissiio acoos publicos. No caRo em 
lhe são conf~ pelo despacho A nommaçiiQ attnbue a crlll'l de "''º~ o é-(\0':" de Ensino, allegando a immo. apreço, mostrou a opinião p11-
Setembro de 1939, 0 general com- _g:uerra co!Il palma. e {1'0\S t~O rolidade e indecencia dos prin- blica norte.americana que tem 
mall<lante em chefe das for~as Aos 11 de ~ereir-0 de 1940. e,Ot1' cipios professados p.or Ber- consciencia de suas finalidades 
terrestres fez dentro da ordem O general commandante em trand Russel, princípios esses se.bendo apoiar os actos digno:3 
d2. Legião de Ho:ara, a nomina- chefe. completamente improprios pa. de :apoio, mas tambem repe1Tl'!' 
ção seguinte na data deste dia: 1 Assignado - Gam.elin, ra educar a juventude. com firmesa, os que lhe são 

Ao contrario de muitos es- prejudiciaes. 

O Rotarv 'COmlemnado pe1a Curia Metru
pitaua · de _São Luiz ~n Maranhão O ultimo zua.vo 

Dez annos de fecundo 
ecclesiastico 

governo 

I• A Diocese de Assis. acaba de pont ,icio commemorar o decimo anni-
A exietené~ · a prolifera- çirdena o Direito Canonico 110 versaria do governo dioeesa-

ção de certas associações,. so. seu canon 648, a ausencia das Fallec-eu ha pouco tempo, em no d,e S. Excia. Revma. o Sr. 
ciied-ades e instituições, cuja ai.ssocia.ções secretas, suspei- Toulouse, com 96 annos de ide.- D. Antonio José dos sa.ntos, 
natureza é acobertada e di;i- tas ou que se furtam systa- de, 0 ultimo dos zuavos ponti- sob o qual se desenvolveu ex
far§ada por meio de uma pro- maticamente á vigilancia da ficios, que num nobre gesto tmordinariamente, tornando-se 
paganda enganosa, d-eve. me- autoridade ecclesiastica. de filial dedicação á Santa uma das que maior índice de 
rec·er por paTte dos catholi- A respeito do Rotary, a Igreja de Nosso Senhor Jesus progresso apresenta. 
cos, uma repulsa. vive. e effi. Curia Metropolitana d-e São Christo, se levantara em defe- Um ligeiro confronto entre a 
caz. Taes associações, soci\3- Luiz do Maranhão acaba dB za dos Estados Pontifícios, recem-creada Diocese que· s. 
d.ades e instituições, -l';ãO ver- pu-blicar uma nota official que quando ameaço,dos p.elas hor· Excia. Revma. encontrou, em 
dadeiros _lobos ~m pelles de ·declara o seguinte: "Havendo das de Garibaldi. 19 de Março de 1930, ao ser 
ovelhas; 0 programa que_ apre. o Clei-o sido mencionado pela Era elle o sr. André Leonce para ella nomeado por s. s. 0 
sentam e.o pu.bHco está loni,3 Secreta-ria do Rota.:ry de São de La Vaissiere de Verdnzan, Papa Pio XI, de saudosa me
de ser aquelle que realmente Lui.z, entre os oonvid-ados pa-· em cuja pessoa estava repre- mor!a, e a realidade actual, é 
teem em vista.. ra as solemnida<ies da Sema- sentado o espirita he-roico dos sufficiente para provar esse 

na Rotaria, que ora ire comme- z.ue.vos que se apressaram a d-esenvolvimento. 
Ao Rotary Club cabem per- mora no Maraah-ão, o Exmo. defender "-0om os direitos do Em 1930, toda a circumscr!-

fettamente estas considerações. S'.I'. Arcebispo M-etropoiitano Papa, os direitos da civiliza· pção -ecclesiastica para a qual 
Aos ca-tholicos incumbe, por manda decla.~r que: Ao Cl:e- ção cathoiica contra uma in .. fora indicado S. Excia. Revma. 
sua vez, ab.&t-er-se p,rudente- ro não é licito, e aos fieis justa vi-olencia". 'em uma _das mais pobres no 
mente de se filiarem e. es':le christãos não é convenl-ente O sr. André Leonce de La terreno espiritual. Com u'ma 
clnb, cujo caracter não é, na ((canon 648) tomar parte em yaissiere era, ainda, por ambos população de 200.000 pessoas, 

verdade, m-er:a:rnente philan- funcções do R-ota-ry. Nem po- motivos, muito caro ao cora· havia apenas onze parochias e 
tropico como app.arenta. dem a·cceitar a pretensa "mo- ção dos francezes: deu ao exer- o afflictivo numero de oito 

Sendo assim eonvem que se ral" de Paul Harris em crubs- cito francez 3 officiaes e foi Sa<!erdotes. 
furtem a associar-se ao Ro· tituição da divina Moral do condecorado com ~ medalha di! S. Excia. Revma. porém, en· 
~ Olub, ~ :vez q~ U1.es ~~'\, ... , e a ~iÃ~ -~~ • . frellWl as diffkn.1,Wadas, e ~· 

mo fructo de todo s-eu fecundo 
trabalho, sustentado pela graça 
divina, temos a actu.al Diocese 
de Assis. O numero de paro
chias el-evou-se a vinte tres. a 
a vinte cinco o de sacerdo
tes. Em toda Diocese levan
tam-se collegios e institutos 
religiosos, sobresahindo essa 
notav,el realização que é o Se
minario Diocesano, de tão 
grande importancia par,a a for
mação do elero da Diocese; A 
Acção Catholica · já se iniciou 
vigorosamente, e as associa
ções religiosas desenvolvem-se 
na proporção do elevado indi
ce de piedade · dos diocesanos, 
salientando-se as Congrega
ções Marianas, Confrarias Vi
centinas, Apostolado d,a Ora
ção, Damas de Caridade, etc .• 
E, assim, · S. Excia. Revma. · o 
Sr. D. Antonio José dos · San
tos inicia o 11.o anno d,3 go
verno, diocesano firmado num 
sem numero de reallz[lçé5es, 
fructo d.e S€.U tr-abal4o ~can. 
sa,veJ. · ·' 

" . 
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sociedade humana possue uma au
toridade. 
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UMA VICTORIA 

A Juventude Universitaria Ca
tholic-a n,cebc hoje seus novos 
mcmlJrns. Toma vulto assim, ca
da \'C7. mais, o movimento catho
lico ,:,ntrc a mocidade de nossas 
escolas superiores. Não será ne
cessario encarecer a importancia 
deslo apostolado. E' na Univer
sidade que se preparam as clas
,ies· qut>, para o futuro, dirigirão 
o paiz: constitue, portanto, um 
ponto altamente estrategico para 
a Acção Catholica. Aliás, neste 
sentido, se bem que muito haja 
quf- fner, muito já foi realizado, 
desde os tempos da velha A.U.C., 
ql,e foi. a precursora da actual 
JuvPntude Universitaria Catholi
ca. Basta citar. por exemplo, as 
:easr-hoas de Universitarics, quP 
com tanto exito se vêm realizan.
do. com numero sempre crescen
te de alumnos dos cursos superio
res. 

Este progresso da, J.U,0,, en
trei::rnto, se deve especialmente 
á- dedicaçfro de seu assistente ec
cles1a,stico. o Revmo. D, Paulo 
Pedrosa. actua'l prior dos bene
dictinos e reitor do Gymnasio 
São Bento, que, apesar das innu
rns occupações e cuidados que 
estes cargos lhe acarretam, ain
da sabe encontrar tempo de se 
multiplicar ein desvelos para com 
os moços, que seguem a sua dir
recção esclarecida. D. Paulo Pe
drosa., entre outros títulos, tem 
uma vocação marcada para lidar 
com rapazes. Quando ainda pa
rocho de Santa Cecília, o antigo 
Mons, Pedrosa conseguiu faze~· 
de sua Congregação Mariana um 
dos primores das associações mas
culinas do tempo. 

Entrando para a Ordem Be
nedictina, attrahido pelo ideal de 
aant-i{icação, quiz a Providencia 
que fosse devolvido a esta cidade, 
e, aqui, continuasse a exercer o 
seu aposioiado entre os jovens. 

ta pela ,ur_gencia de outros asmm1.- conui.wr a g,aça de o atµp.g_lr. E, 
ptos de actualidade, retomo hoje mi- _n11;ta qa-e o. bomem J)®IJa, v!v0r no 
nhas cou.side1·a,;iêeà. sobr~ o oor-PO• lliúnêo par-a a consecução do seu fim 
rntivismo. uU-lmo, o tempo mar-cado pela Pro-

Em artigo anterior sobre o mesmo videncta, é que Deul! ereou toda ::;sta 
thema, mostrei a verdadeira ~atu11a- ill_llPeRsidada de seres que são uteis 
za da oppos!ção que o nazismo e seull ao homem. 
"similes·• espalhados pélo ·mundo ln- Autor do homem e de titda a na-
teirn, mo~em contra a Igreja Catho- tureza, qufa Deus dar ao homem ne· 
lica. Sua lucta contra a Religião não -ce11sidades para conservar sua v'ida 
rnsuJta de um aspecto extrlnseco de e perpetuar a especle humana, e ao 
ideologia totalitarlai um capitulo' lo- mesmo" tempo oi:eou os seres com 
gicameute sep~i·ado dos ~emCJ.is, que que' <f homem have.-ia de saciar taes 
poderia stir a qualque-r·motnento oan- necessld!ad-es. E oomo cada homorn 
cellado, convert-endo-se ~m .Promi~- tel11, pessool!llent€ em· vh·tude de s,eu 
sora bonança a tempestade que prop1w fim. o dit-erto de conssrvar 
l!.lll~Çü hoje o m-undo i-nteird. Pelo sua ex!f;l'tenei~, cada· homem tem llm 
·toutrario, os totalitarismos da direi- dlrette pe,reonaliss:imo e· inaUenavel, 
ta uã-0 sã.o senão accessoriamente ás eoill8s nileessa.rias para tanto. Não 
co!'l'entes politicas. No fundo eUa,s .., do Esta-do, que o homem rer,-P.he 
;;i\o sobretudo doutrinas '·phil~sop,hi. este direito, O F--st6<1o, ·pois, não lh'o 
cas extensas, com1>lexas, coherentes pode tirar. lilste direit-o vem de Deus 
denLro do erro d-e soos posições ini- e roubai-o a qualquer pessoa é rou: 
ciaes, e implicam por isto mesmo em bar o homem e ·desobedecer -a Deus. 
uma concepção de Deus ,e elo mun- Antes mesmo q\W o Estado existi-ss-~. 
do, que, sendo-lhes int-elra-mente pe• o homem tinha este direito. E ,:orno 

culiar, se op1:tõe radi(!a;lment,e ao ver-emos o Estado só existe como 
pensamento da Igreja. S6 ac-eesso. 
riamente, é que se pode d-izer que 
t•stes assim chamados "·partidos" são 
agremia-ções po.fittca11. Sem-·forçar de
mais a analogia, eu pod,eria d'i:>J:er 
que o partido nazista, p. ex., está 
1mra o nazis-mo quasi como a Lig,a 
Nleitoral Catl101ica para o Cat-beJi. 
cismo. Sei perfeitamente (!Ué gramle 
numero de meus leitores 'reputará 
ousadissima esta aft'.i-l'mação, a tal . 
ponto elles estã~ habituados, pelo 
noticiarkl dos jorna-es, a "fer em 

Adolph Hitler, sobrét_udo um chefe 
politico. Peço-lhes simplesmente qut', 
não discutam o que ignoram, e não 
condemnem unia atfir:me,çã.o . -0ujo 
fundamento está longe de lhes ser 
inteiramente conhecido. Mi-lma op-i
nião se baseia em factos, Tomem 
elles mesmos o trabalho de -0onhe
cer Hitler e seus sosias espil·itúaes 
mais directamente, não ·pelo Vidro 
fosco e suspeito das noticl,as telégr.i
cas, mas atravez da documentaQão 
official do partido, e elles prompta
mente concordarão commi-go. 

• Como disse em artigo anterior, a 
· differenqa entre a posiçãO} cáthottca 
e a totalitaria. em materia de corpo
rativismo resulta multo mais de uma 
"welta1rnchaung", uma concepqii-o do 
mundo, do que de uma cflvergencia 
!'!Obre ' as exootlencias deste ou da,. 
quelle typo ele corporativismo em fa
ce elas necessidades practicas do 

rnomento. Se bem que tTavada 'lm 
terren-0 economico e social, a lucte. 
é philosophica. 

A doutrina cathol!ca nos revela. 't 
existencia de um Deus p,essoal, niti
da,men t.e dist.incto de t06a a crea
<;ão. No homem. a Igreja vê uma, 
cretura ra-Oional e livre, dotada de 
alma espiritual e immortal. Deuri . 
creou o homem para, amando-O, obe
decendo-Lhe e louva,ndo-0 neste mun
do, poder alcançar a graça de amal-
0 e glorificai-O eternamente no Céo. 
Assim, poiH, nenhum dos homens 
,ine nascem ne!lte mundo tem aqui 
mesmo sua razão ele ser e seu fíllt 
ultimo. Cade. homem tem o se·u fim 
em Deus, e attingirá ta.! fim de'>OI!! 
da morte, Não ha pois associa.c:i·J 
institui<;ão ou gru~o hu;nano a.l~un; 
que, reputando-se o fim do homem. 
possa exigir deste o sacrifício total 
de todos os seus · direitos. Familia. 
associação política, recreativa. litte
raria, corporativa, Estado, Soclech
de das Nações, nada disto é sufficien
temente grande para se reputar o fim 
ultimo de qualquer creatura humana, 
ainda mesmo da mais miseravel e 
desvalida. O homem e cada homem 
tem direito a Deus.' E Deus te:n dl: 
reito ao homem, e a cada homem, 
Qualquer pessoa ou gru-po d-e pes
soas que tente irnPBdir ao homem 1) 

exercício dos direitos pelos qu-aes 
elle se eleva até Deus, rouba ao 
mesmo tempo Deus e o h-0mem. 

• Como vimos, a marcha do homem 
para seu fim ultimo se desenrola 
sobre uma estrada d-e direitos ln
coerciveis. Especifiquemos mais cla
ramente quaes se.jam estes direitos. 

Se o fim ultimo do homem se en-
contra fora deste mundo, é vivendo 
neste mundo que os homens, um por 
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ru,eio mais 
diiteito. 

efficaz de garantir tal 

• 
Devs nilo se limitou a croor o ho-

mem com suas necessidades, e as 
coisas ad-e(IUa-das a sacial-aR Deus 
deu aind,a ao h:omem a c~pacidad-e 
sufficiente para, app-Jicando d-iligen
t.e:mente seu talento intellectual e 
suas f<wças phy-s-icas, transformar e 
mffl.horar as coisas tornaüdo-as as· 
sim pleRrunente adequadas ao seu 
uso. Esta ca.pacidade, Deus a ·deu ao 
home-m relaeionandú-<1, tão in tirna

mente com sua propria personalida-
de, que n:ingui> .. m pode duvidar de que 
ena foi d6da- ao honrem para que ell,~ 
satlis-f-izesse, antes de tll'do, a sua<; 
propria,s neeess-idades peasoaes. Nã,> 
,existe sómente um direito do ho
mem ao alimento n.ecessario á con
s-e-rv~w de sua existen-Oia, mas ain
da ao objecto que, por elle transfor
mado em virtu<le de qualidade perso
ttaliMimas que Deus, serv>irá de mo
do mais perfeito a suas necessidades. 

Além de mais, o direito natural do 
homem não se extende apenas a0 
fructo da terra ou ao seu prap-rio 
trabalho, Deus deu ao homem !le
cessid:ades que se renovam perio
dicam-ente, e com ellas o dkeito de 
])rover a sua existen.c::ia, não apenas 
de modo tr11;nsitorio e precario, ma, 
de modo est6vel e duracl-om'O. Um·1 
necessidade ephemera poderia ·gerar 
apenas o direito aq fructo. Uma :rn-. 
cessidade constarrtemente reno-/adá 
gera neCBssarlamente direiti, á fonte' 
de produ-cção. 

Direto aos ·rructos e a sua í'onte, 
direHo ao trabalho pessoal e aos 
proveitos d·ahi deconentes, tud-o isto 
foi dado ao homem pelo proprio Deus, 
e rrão pelo Estado. O direito de pro
priedade pode ser reconhecido ou 
garantido pela lei, nunca porém 
creado por ena. Porque o direito de 
prepnl:e~ad-e é anterior á. lei e não ha 
um-a un:iea lei humana capaz de o 
e-xtingu-ir, sem )}ra trca r '· i pso fac to'' 
uma injusHça monstruosa. 

• E o Estado? Sua proprla razão de 
ser móStra sua posiçã.o em face do 
direito de propr.ieà:ade, 

Creaooo o bomem, quiz Deus 
creal-o de ta~ modo, que qualquer so
cdeda:de lmmana, litteraria, scienti
fiea, esportiva, recreativa ou de qual
quer outra natu.reza não possa exis
tir sem uma autoridade que a orien
te, Principalmente depois do pecca
do origmal, tal necess,idade se 111os
trou ainda mais ineluctaveL Se hem 
Qlle todos os homens possam te1' em 
vista .um mesmo fim, suas opiniões 

Exemplifiqu.emos. Um club de te
nis tem por fim promover entre :cieus 
membros a prati-ca daqueUe sport. 
Evidentemente, a reàlização de tal 
t,bjectivo suppõe a constituição de 
um fundo commum, a a.cqu,isi<;ão on 
Joca.ção de installações adequadas, 
a administraGão conven-iente da sede, 
e-te. ei.c. Uma autoridade 8B mostr'-1 
intlispense.vel para um tluplo 0bje
ctivo: 1) determinar a m·ientação a 
ser oogu:id-a pelo club nos aKSIIIB!lÜJS 
sujeitos a controv-ersia. como p. ex,: 
.a escolha deste liaino em y'er. ,da
quelle, desta séde em .Jogar daquelk1, 
v. fixação d:est-e e-mp-rego dos fundoK 
,;ociaes-disp-oniveis, em ''Jogar daqucl
le. etc.; 2) ex-ecntar em nome da 
socieda-d.·e -certos -netos que evid:e:i
tement-e não portem ser pra:ti-e'áclos 
rer todos. o:s socios em c0mmum. 
Sem uma autoridacle Cltle providen• 
ciàsse =ste dupJo sen-ffdo, o c-1:ulJ 
s-ossobrariu na amtrehta .. :Nã-o h:av.e· 
ria quem:· u·niücasse os e·sro1:ços dr• 
vergentes,.;em.:torno d-e um progr-am• 
ma com-mu-m .. E',· fixado tal prog1'fl.Ul• 
ma, os esforços precis-ari-am ter seu,; 
representantes, Imagine-se uma co
horte rl:e mil socios atravessanrlo a 
cidade para pagar ,em commum ,1m 
iillJ)osto, depositar uni cheque, ou 
contractar um annun-cio em algu:n 
jomal! 

Accresce que, em virtude do pec;
cado or>iginal, a yonta<le humana fa. 
ei!meRre se inclina para o mal, e 
difficilmente se resolve ao bem. Por 
iKto, os indiYifüws facilmente de',rns
pe'.itam, dentro da sociê'dade, os di
reitos de terceiros. S-e uma sor,'wh
de de tennis não tivesse dir-ecc;iio, 
em pouco tempo certos soci-0s clcixa
i·iam de pagar suas quotas, out:·os 
se apossariam ele peças do mohil':i.
:rio social e outros enfim. ahnsando 
de certa pr-eem-inenci.a confArida pela 
força ou pela _situa<;iio social, .açam-· 
barcarlam para si todas as vanta,~ons 
-- as melhores quadr,as. aH melhores 
horas, as me-!hores holas e raquet
tes, os melhores "grooms ", ele. etc. 

O resultado s-P.ria que em pouco 
tempo a sociedade privaria uns so
cios de todos os direitos fundamrm
taes. em beneficio elos outros. F, 

isto seria implicitamente a anarc,11ia. 
A necessidade de prevenir taes 

males impõe aos socios a ob1'igaciio 
ele acceitar uma1 autoridacl-e coinm,; ·n, 
e d1él fazer certos sacrificios, m011·~ali
dades, obe<lienci,a, etc. - em bene
ficias da sociedade. 

A autoridade se apresenta. ;;ois, 
sob dois aspectos: um. ,em que ( lia 
assegura os direitos e a11parece c:o
mo o elemento sal,'ador, e outro Pm 
que ella exige sacrifícios. e apoarn
ce corno el-emento limil.a<lor. 

A propria engrenagem df>st1! <'St.a
·clà de eoisas mostra quB: l J c0111,t.i
tulda para a tutela ele direitos, a au
toridade só deve exigir sacrificios :1n 
medida em que elles forem im:we<i
cindiveis; 2) sempl'(e que a aut.ori
dade exorbite, por 11ouco qu-e seja, 
deste limite que eleve ser estrir1 is
simamente respeitado, ella. se volta 
contra seu proprio fim, pois que se 
constitue em injusta transgressora 
de cliréitos cuja tutela constitue toda 
a sua razão de ser. 1 

• Ponto por ponto, estas reflexões 
se applicam ao Estado. Elle fm ins
Utuido por vontade divina, pàra gn
ra.ntir o respeito aos direitm(v·que 
Deus conferiu á natureza humana, 
Desde que elle se anogue o dir,~ito 
insolente e criminoso de ferir estes 
direitos sagrados e fundamen~acs, 

elle se volta contra. seu proprio fim. 
E os gua1·das da lei passam a ser 
quiçá os criminosos publicos n, 0 1. 

No proxlmo artig·o veremos em que 
sentido o corporabivismo totalitario 
opera realmente, no Estado. esta de
plorabilissima transformação. 
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mais - o bloqueio da Aliemo.. 
11ha, qu~ poderia reé'eP!F d~ 
diversas fontes o altm~ntg Ut'• 

cessaria. . . 
Nossas con1:1Jd·eraç.õaE1 u've-'. 

ram interessante coàtil'tf_liWào 
com ·a inquietude m.antfástad11, 

1 

pelo S1·. Cross, em banq.uet1:1 
. realtzado na Camara Am-ericia• 

na. de Commercio ,em:-·Lorul-res, 
1 qun11<lo demonstrou de modu 
1 irrefutav-el que o Porto de 
i Vi'ladivostock serve d€ meio· 

l
· 13ar_a --elinünar qu-a_esq-uer ten
tativas de blO{lue10, reeeban. 
tio .atraver. delles os àUem-ã:es 

! ,rn materias primas que cl'E;lse:· 
jarem! ··:.,. 

Tambem canforei_, 

* . 
E' com am01,osn, a.·prel~m\ã:õ.' 

que pensamos no Vnticano, ao 
ef>c-rever estas lín1ias. As :i;ela~ 
Qões ítal.o:-ànemãs, -<:ad'a. vr~J 

. niais estreitas, culm.i-na.rami 
· :,agora cm""mate-ria d-e cortlhtli .. 

fütd·e, eom a nomeaçfío do e1:n:,-\ 
baixa,dor italiano no Vatica-l 
no, Sr. Dino Alfieri para em..; 
baixar em Berlim. O Sr. Alfie•\ 

1 

ri -- ex-embaixador jun·to ao 
Chefe ela Christanclade! - é':, 

1 u;n dos fas~istas. mais nazifi-: 
, cant:es e marn amigos da Alle-

manha. A elle so deveu, quan-• · 
do minif'tro da Propa~nda, · 
um in-t<~nso tralmlho no senti-• 
ao: ele tornar popúlar na Italia 

i f~~cis_ta a Alle~rnn_ha nazista. 
1 F, .. a 1mpreirna t.ascrnta, ao no• 
· tii'iai· sua transferencia para 
; Berlim, mostra nella um indi- t 
J cio ,de novo estreitamento d{Js,-
, vin<'11lo:-; poli1icos e culturaes-
1 !ln eixo 1n1alitario tento-itaüa-
: no. 
! DPpo!s cliHto. que grandes 
! resultados :-m podem espera;• 
! ela j"wmPa(·fio cltl Sr. Bernardo 
1 Atto-lir,o junto ao \'a1.icar10? 

* 
Sabemos que nossafl. na-ta. 

vras causarüo irriLaçüo · nã,o 
pequena em certos círculos. 

• Dif,to, ent1·etanto, não nos ar
: l'Pl)B!Hlemos. Rstes círculos são 
, ligados aos que desenv'olvem 

agora, na Italia, furios-a c!lm-
! vanha contra o benemerito 
: "Os serva tore Romano", por ter. 
: eKte. c-2nH11rado a nomeação de· 

1 um ,alto commissario allemão· 
, em Oslo, Toda o. imprensa fas. 
i rista movP aetualmente gran. 
/ <le <iampanha contra a Santa.' 
1 sr,, campanha esta no. qual se 
1 <l<"sf ara o orgão <lo Sr. Farf •. 
: na{'<·i. l-'r;cl-em OH jornaes offi. 
l ciüso:c: ou oficiaes na penliJ.-
1 ><U la - . nüo ha. out.rns - que o i '· Oss,!r_vatore.. não seja li-do 
1 na Tlú\ia. O Si·. l~arinacci che. 
• ga a dijer que. se q11i1,er ~ircu
lar na penin,;nla, d-everú. o ot'; 
gi\o tlo Vaticano occupar-se ex. 
clusivamente de assumptos de 
Theologia, Moral e Hagiogra,. 
JJhia. 

Em primeiro Togar, 1não com
prehendemos esta <listincGãio 
entre o "Osservatore" e 0 

1 Papa. Jmpedfr a circulação do 
J "0:11ervatore'' é im-pedfr a. díf. 

_ , fusao ~lo_ pensamento do Papa. 
1 E se e isto que se quer. por. 
! que não ter a homliritlad-e de. 
,

1 

o cHzer abertamente? · 
Rm segundo Jogar, o· fasci-s. 

n~o se _jacta de ter destruído O , 

l liherali::;mo. O que, entretam •. 
to, se pode imaginar ,de mais 

! tooo.lmente lilJeral e rançoso 
i do que a affirmacão de qÚ:e ;, 
· Jgrejv. não pode11 tratar dos as. 

s·umptos politicos. soc-iaes e 
economicos relacionados com 
sua doutrina? 

Os novos membros, que hoje 
vão ser recebidos, foram prepara
dos para a Acção Catholica sob a f 
sua vigilancia sabia e prudente. l 
Para serem admittidos a este cor- ! 
po de elite do laicato tiveram de 

1 

submctter-se a um criterio de 
selecção assús exigente, conforme 

~=======================================~:! * 

CATHOLICOS Finalmente, a irriro.ção aa, 
lmp1>:ensa fascista tambem: tem 
outro motivo, larga.mente ai
legado por ~a: a cond~mna-

os preceitos pontifícios sobre º Comprem 
ussumpto. Mesmo porque a se-1 
Jeccão tem sido uma das notas 
que recomendam a J.U.C., e é 
um dos titulas de honra de seu 1 

director ecclesiastico. Quando, as 1 

sim, se conhecem as qualidades i 
·que devem ser encontradas nos 1 

·EXCLUSIVAMENTE suas Joius e seus Pres~i}tes 
J_QALI--IA ll IA 

CASA CASTRO 
01.<"FICINAS PROPR.IAS 

na 

;mlversitarios, para poderem per- , 
tencer a este sector da A. e., 
d-se forçado a achar grande o I R Ü A 
numero dos que vão ser recebi-; 

15 DE NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da Rua 
re!ogfos " ~ !d~ ~ i ª 4 " a E' uma v1cto1·ia,. 1 

Pnicos concessionarios dos 

ção pela Sante, Sé, d-e todas 
co.nliec1·da as obras do philosopho fascia-. 

ta Oriani. 
A attitude é curioaa. Se o 

· fascismo fosse r.ealmente ca
tholico como ás V€zes el'Ie se 
diz ser, deveria agradecer ci;. 

. Santa Sé· o ter ~u.noiado eate ·. 
·
1 

lobo cujas doutrJnas o Patref,.: 
,_do deVéria Sffl'- -·o primefilb ~ 

. · J renegar. Entretanto, o Pat?tlüo ~nchieta) se irrita. o que pe. mm ... r, â: vista. 
. disto, de suas c9nv.~~ ·;r...!,¼lct-

e;iqsas! · 



' 

São Pmilo, !'í de Maio de 1941! LEGJONARJO 

01A 22 DE ABR!Lf 

Regresso de Araxa 

a) Sahida ás 5;30 
b) · Ribeirão P1,eto, ás 12 

Qól'aS, 
l,) Ví·sita a D. Albert-o. 
2) Ja;ntar com D. ManneL 
e) Sertã~in-ho, ás 18:;ll-O 
1) Rece·pção e manifest-açàü 

do povo. 
2) Pratica de S. Excia. ':!,O 

Governo 
t EV ANGEL-H·O 

IA 
l 

Herança dos discípulos 
Christo 

.......... ~ .................... u• .. ••••••O•• .. ••••••••••,.•••••••·••-• 

Ar eh idi.oc esa no 1 

,.::s"" o:,.:::· ,;~ 
cruz e martyrio". E, 

,.,...." ... -. ............................. 0 ........ , ........... , ........... , ...... ,....,, ........... , ............... para seus disci11u-
tes, nã.o ha outr:l 
meio dei chegar á 

A' noHe fez uma visita de · mili~s. e demais pessoas. . g_Joria. Assim como 
~i,ames. As ~0,30 ho-r-as - Banquete 'Elle t-eve que soffrer 
DIA 24 OE ABRIL~ no salao nobre do Auwmov,~l I m-uito e assim en-
A's i'e me-ia, Missa na Ca:;>e!la ·Club, ao Sr. Presid-ente. '.rar -em rn1a gk>ri;i:, 
.do Palaei-o, :01A 29 DE A~RIL: _ :assh-n tambem este 

A' 1 hora. expeaiente para. A's 7,30 horas -· ?;Iissa na }°ea~i=t1ào da renu11-
os fun-coio-nari-Os da G.íl'ia. :Capel!a do Collegio S. Paulo I ela e sacrifícios é o 

A' tarde receh-eu algunrns da Crnr. em Tucu-rHvy, após a ·unico apreswtad'!> 
1,essoas em Pal-acio. qual houve uma e.d:ificante ma- aos qu1;) quizerem 
O:IA 25 o-e: ASR1L• nifostação das crianças, á qu-al participar de su-a 

• , S. Excia. agradeceu. bemaventurança no 

de 
DOMl·NGO INFRA OITAVA UA ASCENSÃO 

São João, Cap. XV, Vers. 26 - Cap. XVI, Vers, 4 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus disci
pulos: Quando vier o Paraclito, este Espírito de 
Verdade que p-rocede do P,ae e que vos 'hei de en
viar da parte de meu Pae, Ell-e da~á testemunho de 
mim. E vós tambe-m dareis testemunho, porque 
de.sde .o principio estaes commigo.- - Eu vos te
-nho d~to ·estas cousas paf'a que não vos escan
dalizeis, Hão de expulsar-vos das synagoga6, e 
tempo virá em que todo aquelie q.ue .vos matar 
julgará que rende homenagem a Deus. E assim 
vos hão de tratar porque não conhecem ne.m ao 
Pa~,'.° n·em a mim. - Ora, e.u vos digo estas cou· 
sas pa.ra q1.1e, quarrdo chegar esse tempo, vos re· 
cordeis de' que eu vol~as disse. 

.-em, i>a,;t.arào 11:i ra, 
em:-mcio da,,; vidssi

' tu-cles rwr c1u-e lliio 
r t· 1iast;ar, couser· 
vai• Hos upostolos a 
ueces,,;aria fortalcz.1 
do Espírito. - A 
primeira é a p.l'eilt'll• 

ça amorosa do .EJ::,,,, 
pirita Santo, 

• 
Realmente, nada 

neste mundo -eq:ui-,,a,. 
le á paz de·conscian• 
eia de quem os-tá 11-,,. 

Mis11a na Capella do Pala- , Aud4endas publicas na Para-iao. 
11ovo. do. Curia. Pouco antes d-e sua, Paixão, .insistentemen· 

3) Benção da Capella tlo I Audiencias na Cu ria Metro- t d J·e-·s · aos se•~ fi~is a 1}ostolos as 

,, ami,m<le de Deus. 
E os Apostolos o sentiram int-ansamente, 

pois julgavam-se felizes quando p,:n· -ella Ja· 
crificav'a!ll todos os bens e attractiYos ·eplrn• 
meros da terra. Assim, 1iresos, a,;oita-dos o 
cal-umniados alegravam-s--e porque o foram 
pelo nome do Senhor. 

_,DIA 23 DE ABRIL: 

1 
DIA 30 DE ABRIU e recor, a ~ _ M · ~ • , 

Santissimo e inaugnra<;ão da politana. muitas peraeguiçoes que lh,as acarretaria sua 
"laca em homenagem a Sua Audiencia:; em Pala.cio á va· ,. A' tarde audienci:a em PH-
" fidcelidade á doutrina do. Mestre. Vaticina-Excia. rias pessoas. lijci:o á varias pessoas. 

·DIA 1 DE MAtO·. lhes a SOi'te para. que nã.-0 sejam tomanos de 
4) Bençiío rlo Santfasimo DIA 26 DE ABRIL: · ·d i -

com assistencia <le S. r,;xcia. C P 
1 

. A's 8 horas, Missa na Ca- su-rprezá, mas fortal-aci os cam ª prev S'to 
Miss.t na ,a1wlla. do a ac10. t.'in,rJral 110 ,,a.· rltii·a•·it.º. a c~11 _ ~.oi; males. 5) Ida á ea~a Parochial. , " . , " ~ 
A's !l. horas r>:c;t.lwc 1ire_.sen1"' C",º,JJ1.rw'.~o an1i 11al rias FÍlhas A atrncidade das persegniçoos que os agua~-·acompanhado <lurant<e o tra- d 1 " p l 1 1 ,n 

:í drnga " ( 0 ,ar. rc~ir en,;, rir'. ·.·\1,·11·1·a, prega.nrlo em sPgu1·- ~lava está bem s·ignlficad°a naqnellas pala\'ras jecto de viva ·;i cstrondm;a nu- 1 - · 
ria Rr>pub ica. "a. "te .. 111no v1···a' e1n que t-"'-0 aqueJI·a nue vo.;;_ nifestar,·ão po11nlar. " v • ""' ,. A' tarde recebeu em Palacio .._....,......,. ___ .,..,..,_,..,.. ,n · l ,,._ h a D " 

d) Barrinha, ás !l,30 hara:1, :inn1tmeras J}es:,;oas. l.._.fu. •Õ~l~;,-l;;j;w rnae<>Na~·oJupógdnerá h~~:1.repl.le..,,,rs=:::.8!::,. atr:t~,; 
onde S. J<Jxcia. tomaria o Car-- A's 21 horas. presidju á Con- n-.-

1 
•• "° ..... " 

l ·o espe<·1·a1 pa1"t s..so J'a•1Jo · """'1 e.,,.,. n·n= a q11-, procede do tanafísmo. :tí:: __ este o caso 
• • • ' ,n ' • forBncia rlo Centro Acad':lmíc0 Se p "' dio 15 a ''"~ '' 

Foi acompanharlo 11clo vigariOJ R n. · ..,gy , · - ... dos apostol0,.<;. Pois só 1io1· f-anatlilmo pode o 
Oswalrlo Cruz. ~101:14 14 a 17 Jwraa 

e uma grnndc comitiva dP Ser- "' .. ,- - erro pe1·seguir a verdade. A :h'iatoria !ncum-
DIA 27 DE ABRIL• 1 Telephone 2-7313 

tãozinho. A's B.G!l, sr>guiu em - • ,,, ,·;,.,.,..,.. ___ ""'º _.., be de ratificar as palavras do ·Mestre. No 
carro CSJl''3Cial para S. Paulo. Missa na Capdia <lo Palacio. d A tol l'- ~ e · A's 10 hora.s assistiu a San- tempo os ~s ~~ com e ..,s m~smos 

A's 12 horas, banquete no ;_I. 1 ,b d t depois, com "a;quell€s '· (IUe creram pel:o téste-"'i·i·anoii. , ta 1v 1ssa ce e ra a i:to 1>a eo 
' I ti·' " C t J d munlio delles ". 

Uma segunda -e Donfortadora consoiaçã.o 
provinha da certeza que lhD dava o Mestre 
cte que s'êu esforÇü llão seria inutil, ma':!, 
muito ao contrario, seus· suores apo:stolfoo,1 
seriam fecundos na obra de e:vangelizatão d<>ll 
POV08, 

De n1aneira que tambern e!l·es tinham sa. 
tisfação de provar sua gi·atid~o ao Mestre om-
1101Jllamlo fructuesame.nte sc-u te;;t!0rnunho r>l1l. 
favor d'aquelle com quem ,; convivermn de-sde 
o começo". , 

Como os A11ostolos, devem o,; fhiis alm!>• 
jar duas consolações: servil-o sobre todas ae1 
cous-as e diffµ-ndir seu reinado. A's 7 horas, chega S. Excin. 

a São Paulo. 
A' tarde rcccbrm cm audi<:'n

eia varia;; ves;;oas em l'al:.ir:io. 

A 's 1 :i horas. inauguração das _,oco.mo: ·vas "ª en :ª . o 
rio F.stactio ;\-Jnniéip:il. Brasil, fal~~d-0 aos ferroviar1?"· ========================::t-==========:::;:=======:::::;::::::=:: 

Recebeu algumas pessoa,-, <Jm 'i suas fa1mllas e aos opera rum :~llllllflllllrntllllllllltrlnntllllllltllUlltllllllnillml!lltlUIIIHIIIIIIIUIIIIHffflnnlllllllllfflDIHIIIIUlll[llll!llllllflUlllg vcrsitaría catholica, af; Cric1 ne 
audicnda e couferiu O Sncr'.1- pre3entes. . _ -~ ~ ças de }faria, as organiza(!õea 

menlo do Chrisma, ainrla este A's _13 horas, ben,;ao_ e lnan- l§ Ele· ctro A e· ·u s·t_,· .e-a L t d a. ~ das m·ães catholicas e os gru~ ' 

PR U DlfN e_:Htt( 
CAP.I TAl.l Z AC.ÃCf 

dia gnraçao do novo Hospital San- ê_ 
2
_= pos conhecidos sob o nome de 

· • ta Cecilia. ~ Mulheres Catholicas. Na Silr--
DIA 28 DE ABRIL:. A's 1.~i J101·~s ass1'st1·u na ;,;!_ e amp11·- ~====- • 

--------~--·-- --~-
Annivers!irio de Sagraçào · Praça da Sé á concentração ~ ficàção de voz e som ctos, o ensino religioso Jloi ba. 

-l n Especialistas ent lrisfalaçõ:es para transmissão sia, e muitos outros rlbl ri-

:VIü;sa S. o!emne com As:sisten- dos Synd. icatos e Círculos Oi,e.

1

5 e nido. O locutor da rarlio dos-
eia Pontifical. ás 10 horas w1 rari-0s. ~ CORR-EC-ÇÃ-0 ACU&TI-CA Piftfl<A A-S IGREJAS: --~= tacou que estas medi&s cons~ 
Cathedral Provisoria. A's 16.:JO horas, presidiu na ªª Perfeita audibillda.de de voa: e som e-m todos lu- tituiam urna violação flagran~ 

Audlencias em Palacio: fgreja de Nossa Senhora Au· g ga·reg dentro da lgre:ja, seja qualquer que for a to- ~ te do artigo 21 da Concordatfl. 
A's 14 horas - Coleml:o ca- xiliadora a SêM,ão sol-em.se das ; nali~a~é e o volume de voz do ot'aÓor. êi concluída -entre o governo do 

i hido, clero secula1· e 1-agular. Filhas rfo Maria, falando nü ~ TR.a.NisMts:é:a;o Dt:: VOZ E SOM PARA O EXTERIOR ili Reích e a Santa Sé. 

1 
A 's 11.:10 -- Rclig-iosa,s. 1 fim da mrisma. íi DA IG,R,EJA: ~-

1 

Destacou, em out,·a parre, 
A 's 15 horas - Collegios fel. 1 A' tarde, audiencias em Pa- § E-specfal1dacte: Musica Sa<>ra, {fva>r.1da em discos. ª: qii:e na A\~stria, 0 Estarlu apo-

minino:,;. , lacio. B SHtOS ELECTFMCO:S: ~ der{)l1-se de quatro mülite-iros 
A's 15.:JO horas - Collegios lDIA 2 DE MAlô: i!! S>'stema c0ffl1)letamente novo·; sem ruid-os, sem dis- :~ e conventos e fll!S!)enrle11 t.o-

mascnlinos. p t'fl 1 ., 10 h i!! ,. · ~ das su·bvenr;õcs ao (']-p,ro ca-
A\, 16 lrnras ··- Acção' Ca- -on .1 ca ;,.s_ . or.a::: na lls tor-são. 

i holka P Asc1ociarôes rcligi,)- i, .at. Pf ra ·. ro'l"ison~. ~ Nosso corpo e . to<>hnicos &spe<:1a 1za-uos em a maior ~ h T J p "' d · 1· .., t · -===_ã= tholic_o autriaoos. J>cnsav,1m, 
"ª"· ' · A' ta-rde, audienc1as em Pa- :~ expe:r-iencias em irntt.tlláções acustlcas para Igrejas. em-fim, O!l nazist.as, <lc 1irohihi-

'I 's 17 horaR F,xrnas. V1.- laeio. ~ 1-n'formacções e orçamentos sem comp.t'omiff<>, ;;; todo e q.nalqnm· eolllai:to 
' · DIA 3 DE MAf:O, . 2Í s do po,vo com os JladreR no de-

,_ .fdffllllllllUIIIIRIIIHIQlmmam-JlllllfllllffOIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIHIIH!IIOIIIIIIHttllnllRUlllllltlHllti": senvolvimento da s-u~, missão, 

M I s 
E Artigos de Couro 

MASCIG ANDE 
Officina para Concertos 

Av., São João, 323 

A's 8 horas, Missa. no Dis- AS PE·RSºf'<U--·J0A.ES NAZISTAS pois que os padres Riío inimi-
pcnsaJ'Í-0 N. S. de Lourd-e-;. ~ nu V'-'' . gos do Estado". (sie) 

i No pc1·iodo rla tal'<lP., Slu:t 
i F.xcia. v-isi'ton o Sr. TntervPntnr 
1 r<Jtri-bu:rndo a vi-llita de sauda- na Al1emanha, Austri-a e Polon.ia 

i ção que lhe fez por oecasi:ão O jornal f~wez "La Cr-0ix" 
, 00 anniversario dQ lltta Sa'i- noticiou as tra;nsmissões .da 
·1· gração e o Pre.sidente d.o De- Radio-Vatfoai10 quê demm
. paiiaa1tiJRto Admini!itrafilvo e craram ª" perségl.lkões nAAis-
• :dem.a.is autoride.des Ch<Is <; Mi- tas tanto na AI!eme,~ha q-uan-
. litares. · to na Austria e Poooaía. 

Além fle algumM a:nd-teucias Taes transmissões são im-
·dadas em Pa:la.cio. S. Exoia. t t' . · · m 
vi-l;itou vari-os doentes O f:e17.e. por an ·1ss1mas pois exprrnre 

, · offfolalmenl.e o pensamento 
no,; de novas paróclüas 'o ca.-

'da Santa, Sé, sobre este as-
IH)Has. sum.pto. ·· 
O-IA 4 DE MAIO! Transc!'evemos aqui a neti-

A's 7.:-rn horas. Mma na Ca- eia. ai:nda tão opportuna. 

A! t.a rde visitas, audiencia.s e.ssas irradiaçires, diz "La 

foram ouv1áos. visto q:ue o 
l;lo.~to da Rad-io-Vaticano, QO 

qual a defesa da verdade s0-1 
br-0puja todas as demais cen
ai-derações, con:tinna a reve-1 
lar "·urbf et orbi" os porme-

· nores do com.movente marty
rio poionez. 

-:•-· 

polia. do Novidado claf' lrrn.ãs Após haver assi~nalado os 
do Ca.l\•arlo ·e inauguraçiin ela. protestos do -embaixador alle
mes'ma. 1 ntiio juruo a Santa Sé. contra 

••••mEA!m&liliWWW!!.ll1lDID!~WBE·'i11Blmllnlll&l:lil,!•lllll!llllliiWWWlll!!l!!ffli!fll:';:.,~.'.~-:+!"'.!l\\Jii'-""""""'!ll~ e cihrisrnas. Croix'' que -esses l\l'Otesios não 

Assim. Segunda-Feira ulti
ma, o Radio-Vaticano dlffun
diu. em seu boletim, as re. 
cent-os medidas toma-das pelos 
nazist&s co.ntra a Igreja Ca
tholica na Allemanha. Entre 
as .organizações díssolvidac, ! 
annuncrou o locutor, ae-ham--s 9 ' 
a União catholioo dos funC:. 
cion-ar-ios, a org.aniza.çã-o uni- ( 

==============:============================--= 
63.a. CONSULTA (G. P. -· S. l'aulo) 

ESPIRITISMO 

CONS, - Sendo a Religião Christã toda 
·llspiritual, por que razão cçndemna o Espi• 
ritismo, cujos adeptos são Deístas (monodei:;
tas, melhor dizer~do) e cujos fieis invocam os 
santos do Catholicismo? Esse facto não serf. 
um acto de rntolerancia, q-ue o Fundador da· 

E Reli9ião condemnaria 1 

RIDSP. O nosso Consulente Patriclo 
parece eHquecer o que di;,, a Hii. phiioso1Jtlia.: 
"Bonum ex intcgrn causa; malum ex qun· 
cumque def-ectu '', isto é, para que algo rn ir, 
verdadeiramente hom é precii;o que Reja sob 
todos os aspectos bom. Uma falha que tenha, 
sob determinado prisma, jrí o imperl-e de s<>r 
simp.!esmP.nte bom·, fazendo então que seh 
bom, só •· secundum quid ·•, isto é, sob os ou
tros aspectos óncl<J não houver falha. 

Não basta pois que os esviritas se,h1.m 
Deistas, ainda mesmo monodcistas (no hyhri
·<lismo do exmo. Consulente). O Deismn a!·5. 
é heresia condemnada . pela Ig-reja., porque 
não ailmitt.P. sinão um Deus impessoal, 11ne 
e confundido, muitaê vezes com a proprla 
natureza creada. AC'éresee a tudo i-sto, W.t"'l 
D-eus, pa1,a os Espirit}i,s, :Uoa ,p.i;~so ás le.is.g_ue 
elle mesmo creou pÚa o munâ.o pliysico. Im 
JJOSSibiliuaiíe pois, do mil&gi-e, d:a · J?r@iél~
',cia e da ~!}itQ, Deus ~r~_J>l>1-tJJ1~p-ftj~~1:1::.n~Í) 
~é trino, emno Ele ·n1p-st110 tç?i~,::a ºJii:i.rfüàd.ê ·ae 
~~~~t~!lWi::"™~:~r~cc~;-~,!lijr 

Radia Consultas 
s0,ncia . .Jesus, no Cf<Piritismo. não é sinão 1llll 
g!'ande sabío. Nada de sacramentos t.am!J-em. 
Mortificar-se, duminar as JJroprias paixõ8S, é 
um contra-senso, p01,que ser!a viokm.tar a na
tureza.! Nada de in!-orno. "Et pour c:.:u.,;re ·•: 
Quanto ao Cêo -es-pfrita: é uma - sensabw.-i,1, 
O,; eHpiritos rlespojados do 11rop.rio cor.po. ma.J 
acompanhados p-elo 1woprio perispirito ( ! .l, 
levariam ao Céo espirita a mesma vida. que 
aqui em baixo: mesmas occupe.ções e 11reo~
cupaç-ões, mesmas disti·ações e pra.zeres!-!! · 

Mais um ultimo exemplo do quê é e 
qu.anto vale a dot1t1·i11a espírita. Os espir4ta:s 
franoezes e latinos em ~era!. arunittem a re• 
incarna~ão como meio de expiar as faltas do 
individuo, que iria assim purificando-se nas· 
sas successival; rêincarnatões. Os espiritai; 
americanos, pelo contrario, 11.ão admfttem de 
modo nenhum essa tal reincarnação. E' q119 
ellcs teem receio da possihilidade d-e reince.,· .. 
nar:num corpo de negro!.! 

E' por isto- e . mais "o tra s cositas" que a 
Igreja C~~qol_i9a condemna o Espiritlsmo, 
como coniienii:i:oú· as outras heresias, que pe10 
curso .. da lii~tÓ;r.ia, Ih€ teem '0appar~oido por 
diante:. ,,_.:- .· .. 

A véro'-Mii:;: eii10. C~n~tente, nãq pó,:_l~ 

56.ª CONSULTA RA'.D!OPHóNICA 

CONS. ~. PQC!em as aln,as do Purgatorio 
re:ra r P<>f' nâ$, e CDÍ1-heeer \l<>f' conse9umte as 
nossa4 neQ~ades,7 

IU.JSP, - Os Bem.a~ntm·ados e aR Á-lni.a~ 
estão tambem. eiles na Cornmunhão dos Sa.n
tos, pois 1~nid0s entre si e conmosC() pela Ca
rtdalie, ree'É!be-m 011 p.rime-iros nossas oraç<½~; 
oi; seg.n1Hlos · 011 ltOSB-06 s11ffragios e todos llº'' 
s-ua vez, interce~m r,or l:N)S jm,to a De8s, 

(Oat.hécismo de Pio X) 

F,' verda<le tine houve algm1s theolo151;s 
opinando o- contrario, entre os qu.aéS parece 
d6Ver incluir-se S. T.homa:z e seus discipulo;;. 
Davam DOI.S motivos princlpaes: 

1.0 - As almas ignoram a nossa vida. 
Ora.. o P. Hugou O. P. põe como re~ra. 

com1nentando S. 'fhomaz, que as· almas se· 
parada11 · d~s corpos conhecem todos os factos 
que se refiram esp-eeia.lrnent-e a ellas, neste 
ou no outro mundo .. 

Depc>is. O proprlo S. Thomaz diz que as 
"altrrG,S dos mor-toa Podem occupar--se dos ín
tei:esses dos vi-v-os ainda sem conhecerem a 

occupar del:J:as s-em conhecer-lhes a viôa. De
pois. Este. contrechncn(o pódr> ser•füeR rh,d,) 
a) pelas almas que lá chegaram d-cp'ois delL,:-s 
b-) pal06 anjos ou à:emonios e;) p.e-lo pooprr<> 
Deus. 

2.0--..::::-A expiação que padecem lhes Im
pedem a oraçã·o. · -- "Non sunf in swtn oran
d! -soo magis -et oretur pro ei8'",. 

2) E' verdade que entre- um Santo P- Ulll:i. 

Alma, o 1,0 é certamente mais pode1:oso iu
terc-es'!!'or. 

:n Os soffrim~ntm1 rlo Purgatorlo. nhl 
trazend<> a -ellas nenh,rnm lesão orginica n"m 
perturbatão J>SYehica, não pod~m impHdir ns 
act,os de inteHigenda e de vmtl:t·Hle rlc que 
se comJ.}Õe a Oração. 

A estilS dois motivos, os discipu-los de 
S. Thomaz Gecrescen-tara:m 11-m: 

3.0 - O silencio da litur.g-ia., 
Contra este argumento, póde. r,1wr-sf' xm1 

o me~mo, sinão maior valor, o arganrnn-to: ;i 

tacita apprnvao/<i,o na Igreja Go ensino ri11o.1 

as Almas n-0s ])odem ajudar, como é h·oj-2 o 
ensino commu111 em toda a Igre.ja de Deu,;. 

As Consultas ao Revmo. Pe. José 
Lourenço da COSTA AGUIAR S. J., 
deverão de ora avante, ser.em diri
Ca,ixa. l'osta:l, 2849 - SAO lP A ULO. 

.gidas á redac.ção do LEG.IO~ARIO. • 
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L E G ·t O N A R · I O ~- !>~ulo, 5 de Maio de I!J-IU 

5 OE l\f,1A10 

São Pio V Papa 
Em 15M, nascia P!o V níi.:.. ct- · -eonhooldo:··A ~ ae .te-7· nito aesamparou os que a ·ED& 

da.de de Bosco, na Italie.. Sells_ S9S enoonts-ou no Font:lfice o seu, recorriam. Sempre que a devo• 
_ paes eram de nob1Ussima casa, maior protector. ~ ção a-:> R-:>sarlo augmenta, dlmi• 

J 

mas nada. tinham de seu, alem Um- sre,nde perlgo ~a en- fnuem os males que affligem â 
do nome. tão a lpeja. de Jesua cy.vtsto. t-Igreje.. A villtor'Ja contm os tur. 

A:·~, 
t::~::d::: 

Deacie muito cedo Miguel, Po!s ,o sobenmo. ,ottotnano jmwa ex- l cos foi pois completa e á Maria 
era esse o seu nome no mundo, · terminar a 1'elliffio ea.th(tlie&, le- ; foi ena ttribulcia. In!tituiu por 

. sentiu-se chMUado para o ee-- ·vantanc:'10 par,a isso um exercito 1 isso Pio V as festas de No&SlL 

. tado saeerdotal, entrando ainda.· !lmrum&o. ~is de deparar aos 'Senhora- da Victoria e a do SS, 

através , 
DO. 11CREDIARIO'' 

· quasi menino para a. Ordem de- princ:tPes eatholiêos o p.1ano ideal· Rosar-io para. perpetuar a memo• 
São Domingos. Como se dtstin- de alllança c:leante ão perigo que ria de graça tão assignalada fei" 
guisse tanto pela sua santida'de a todos ameaçava, São P1e V ta á humanidade. 

Compro Ouro 

J] 
líliU 
1_!, 

Que põmos á 11ua disposição. to
dos os nossOI! artigos, de maneira 
a pr:oporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos aeus, mediante 10 pres
tações mensãis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação 1 
Para acompanhar os caprichos 
da m6da, para ostentar bom gos
to e elegância, basta possuir um 

·1 para entregar dlrectamente 
· ao Banco do Brasil, joias, 

moedas de prata, dentadUl'as 

]. 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. Consultem nossos 
preços. R1.1a 3 de Dezembro.., . 

l 27, sobreloja, sala n.o 4 -
São Pawo. 

·1 
·1 CARNET CREDIÁRIO como pela sua sciencia, _Miguel 

logo foi nomeado Inquisidor. r, 
íL 

PELO NOSSO SISTEMA, UM 
CRÉDITO PROPOSTO, RESÓLVE-
5 E EM POUCAS HORAS 

Esse tribuna.'! :maravilhoso/ e 
tão calumniado pelos que estudam 
historia em romance ou em ses
sões de cinema, escolheu~o exac
tamente porque se tratava de 
um santo, e santo elle se revelou 
no 'desempenho de tão difficil e 
delicado labor. A e!lle se deve ter 
a heresia sido exterminada em 
muitas cidades e regWes da ;mu-

NOSSAS SECÇÕES t 
Novidades, Camisaria, Perfuma• 
ria, Secçao de Senhoras,"Crlan•as, 
Calçados, Alfahitarla e Crediário 

"~· A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PAlklAK\.11 

ropa. 

Dr. José Bottiglieri 

Mole.stias nervosas e mentaes 

Cons.: Av. Rangel Pestana, 2218 

De 1 e meia ás 3 e meia 

fi!emaventurado Grignion de Mont
forl - Seu processo de Canonização 

numeras de 26 d>a novembro e 
10 de dezembro do anuo p. pas
sado, mostrou aos seus leitores 
a bel-leza da alma do aut-or da 

Phone 3-9119 

da ante-preparator:!a ". Se o da "ante-prepa1·.ato:ria". Si o "Y.e):dadeir.a devoção á Sa-ntis
da resultadu desses estudos f-ôr sima V:h'gem Marro,", a·naHzan

favoravel, a Sagrada Cong:re~a- do tamb-em essa m.agni-fica 
ção dos Ritos eonsagrarã ao obra. 

O Papa Pio IV, admirando as 
suas qUAlidades, sagrou-o Bispo 
elevando-o em seguioo á dignida
de card!nalic!a. Escolhia, assim o 
seu successo:r. 

Sua 
Pe. 

sexagesimo anniversario 
beatificação so1emne, por 
S::ntidade Leão XIII, do 
Gi-ignion de Montfort. 

Tudo faz crer qu·e o processo 
de canonização desse grande 
:,;~:rvidor de Deus chegue em 
biove ao seu t-ermo final. 

A Sagrada Congregação de 
ditos já se pronunciou, após 
um anno, · sobre a moralidade 
dHs comprovações apostolicas 
conduzidas pelos Exmos. e 
Revmos. Bispos de Portsmouth 
e Luçon, sobre os milagres at
tl'ibuidos ao Bemaventurado. 

processo da canonização as s:es- Será poi-s com grande alegria 
sões chamadas "prepara-torras""· que :receberemos a noticia da 
e "geral", antes de sei· o pro- canonização do Beato Grignion 
cesso levado ao Soberano Pon- de Montfort, se a Sagrada Con
tífice quie então dará o seu grega<:.ão dos Ritos ·e S. San
julgamento definitivo. tidade o Papa assim o decidi-

Como Papa, Pio V luctou sem 
desfailecimento para augmentar 
o explendor da Igreja ~ Deus. 
Seu Pontifkmclo foi um dos mais 
fecundos em fructos esplritu.aes. , 
Pio V possuía em alto grau as 

1

. 
qualidades nece.ssariàs do refor-O LEGIONARIO em seus :rem. 

,_, .. ....,.., ...................... ,.,,_ ........... .,.........,,_,,_,...,,, .... .,..,,,. __ .. ., •"'1 ___ ..,. • .,. • .., • .., .......... - .... 1 -·"'·""'"' ... "'·"'·""·..,.,.., .. ,....._...,. mador. Nos seis annos que durou 

"NOSSO p Ão •• o seu pontifioado, aboliu todos 
os habitos que ameaçavam en-

lJ. - preferida pelas melberes famBlu de Sio · Pa111e fraquecer a Igreja· e ,avigor&- a 
PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS heresia e too fortemente os eom-

-u- batia que por muito t.empo a he-
Em 23 de Julho do corrente·· 

auno, esses milagres serão es
tudados pela Sagra<là Congre
gação, na sua phase denomina-

resia não conseguiu perder ne
Largo do Arouehe, 51 - Fones: .f:-3228 · 4-3737 l '1huma alma. 
Praça Marechal Deodoro N. 0 4-26 - Fone 5-4229 < A sua acção e-xtendeu-se pela 1 

~.,,,_,_.....,.,_ __ __,.....,....., _ _.......,_._..,...,.,.,........,~---"'·"'·"'·"'·""·• ....... ..,.,_,_.._.......,,.,.i Europa. toda e por todo o mundo 

2) Varias padres se especiaÚzaram no estudo da tupy. 
3) E' mister não esquecer a difficuldade de pessoal, Pou

cos padres para um terrttono immenso, inexplorado, sem 
recursos, com problemas gravíssimos a serem }}l'Omptamente 
resolvidos: por exemplo, união entre os habitantes (indios, 
europeus, negro, mestiços)-, moralidade. 

· 4) Diz sabiamente um escriptor contemporaneo que maiores, 
muito maiores seriam os . beneficias causados_ pela religião no 
Brasil se não fora a perseguição pombalina. Reclame-se pois, 
de Pombal, diz Soares de Az-evedo, :reclame-se de Pombal, 
que expulsou os jesuítas do Brasil e ell).anou ordens sev.e:rás 
contra as congregações religiosas. .. 

5) Nos paiz-es ag:ricolas, onde· a população está muito 
espalhada, mais <lifficilmente que nas regiões industriaes, s-e 
resolve o problema escolar. 

6) Os Seminarios foram as primeiras escolas superiores 
qu-e tivemos. 

7) Nosso pessoal, nosso clero é heroico: ca,da sacerdodte 
se desdobra, 11uando não quadruplica suas activ:i~des, 

6.ª AFFIRMAÇÃO 

Presidente: No Brasil Colonia, no l;lraail Imper:io', no Bra
sil Republica o logar da Igreja Catho:lica está marcado em 
destaque. 

Reverendo: Está em destaque porque perdeu toda sua 
influencia no seio da Europa (pag. 19) e está fadada a desap
pa:rece:r tal influenda no Brasil (pag. 19). O futuro do 

Brasil -está nas mãos do evangelismo (pag. 19). 
Critica: 1) Se per-deu toda sua influencia na Etn'Opa por

que a elevação do Ca:rdea\ Pacelli ao throno pontificio att:rahiu 
vivamente a atten~ão mundial e de m0do desusado? 

Perdeu a influencia e porque então a Santa Sé possue · 
tamanha repreoontação diplomatica, se me não engano, a 
maior do mundo? 

A profecia do Revdo. nos amedrqnta. Não é a primeira 
nem será a ultima neste genero. O Revdo. está cir-0undado de 
"boa" companhia ..• 

3) Quanto á capacidade do c_atholicismo no campo da 
civilizâção pederia ao Revdo. lesse as magistr.aes obras do 
P. Leonel Franca S. J. "A Igreja, a Reforma e a Civilização 
da pag. 293 á pag. 5-09 e "0 Catholicismo e o Protestantismo" 
da pag. 190 á pag. 258, onde se dá resposta cabal ás objecçõea 
protestantes. 

7.ª AFFIRMAÇÃO 

Presidente: No Brasil Colonial no Brasil Imperlo, no Bras 
Gil Republica o Jogar da Igreja C.atholica está marcado em 
destaque, como factor preponderante na formação espiritual 
da raça. _ 

Reverendo: ... Está marcado á custa de sangue de nossos 
tmf;ricios (pag. 13), pela ineficacia (pag. 14). Não vemos os 
beneficias produzidos por -essa agremiaç:.ão (pag. 14). 

Critica: 1) Pe1·doe-me, Revoo, a pergunta: O Sr. so_ffre da 
, ~1 ~ llª'~ ·~ AA- y:i;:iµi, ~ria. uma. ~ e~p;ij~. 

,--- . \ 

Um Documento 
Protestante 

O discurso do Dr. Getulio Vargas commentado pe-lo 
"Revdo.n Alfredo Alipio do Valle, da Igreja Presbyte

ri3:11a Independente, de Ouro Fino. Minas 

Pe. Agnelo ROSSI 
Qnem não vê a realidade mas se impressiona com factos 
irreaes ou está e mestado de sonmo, de hy.pnotismo, :>:gestão, 
alucinação ou outra doença semelhante. Ao meno;, ,ião é o 
,o:,,tado normal. 

2) Sangue de nossos patrícios? Seriam os invasores, mor
tos por Vfüegaignon ou então expalsos pela nossa gente, 
serfam esses invasores patrieios do Revdo.? Meus não er.am, 
poBSO gar-.antir. , 

Pode ter havido e tem havido perseguição a protestante, 
não nego, mas não é r»'omovida pela Igreja. Porqu-e ha 
.reação ,dos catholicos? Porque pregadores ousados vem nos 
offender em casa, atacar nossos orios naeionaes, nossas tra
dlcções, nossas familias, nossas crenças ... 

3) Não vê o R-ev'do. os beneficias produzid-0s pela Igreja? 
Então lhe peço: estude nossa historia, sem preeonceitos ... 

Entretanto vou mostrar os benefícios da Igreja num sector, 
que muito interessará o pastor, tão zeloso mostra-se el:le no 
combate ao analphabetismb. Vou lhe fornecer um resumo 
brevíssimo, embora incompleto, das actividades das congrega
ções religiosas no campo da intrucção. Advirto o Revdo. que 
só darei o numero de escolas particulares mantidas pelas con
gregações religiosas. Não se trata do ensino do catecismo 
ministrados nas escolas e nas igrejas. Não vá pois o Rvdo. 
pensar que são estatísticas de alumnos de escolas dominicaes. 
São escolas, do curso superior, secundario, comercial, normal 
e primario mantidas pelos religiosos e religiosas Neste 
numero não estão incluídas ,as escolas que os -padres seculares 
.mantem ou dirigem e que são tambem em grande numero, 
mas de que, infelizmente, não temos estatísticas. 

"0 Brasil Catholico" (ed. de 1938) do Pe. João B. Lehe
mann traz um relatorio das Congregações Religiosas. Con
tei uma por uma as escolas que possuem e cheguei a este 
resultado: 
Colleg'ios, Curso Secunda:rio, Commercial e Nonnaes: 
159 collegios particulares de religiosos com 55.017 alumnos 
451° collegios particulares de religiosas com 89.387 alumnos 

tmt.ou de organizar o grande Pio V planejava uma. outra 
uei:clto pactflco o mals poderoso campanha contra, os turcos, quan• 
de todos, pois tan de Jesus a do cahiu gravemente doent.e. As 
promessa da. victorla.. A arma da suas dores atrozes, offereceu-as 
OFaqáo é exclusiva.mente nossa,. pela conversão dos peccadores, e 
Todas as O\itras n6s as temos pam aagmentar-lhe os meritos. 
em commmn em todos os mo- soffria-as com a maxima pacien• 
mentas, ex-cei,tuada a falta. de eia.: As suas ultima$ considera
esorupul!os ~ commum nos ad- ções ~oram er;/.as, feitas a pes• 
veraarios da Igreja. soas que lhe recomendavam :cau• 

Mm;; as or,a;ções, somos nós os te:as: "Deus deu-me est.e -cargo. 
,micos a usar dellas com effica- nao para que vivesse .á .minha 
eia, e eHas feitas com rectidão, oomodidade, mas para. que ti,a.,.. 
são preciosfsslmos diante de Deus: balhasse para o bem elos meUB 
Pedi e recebereis. .subditos. Quem é governador da 

como a. graça que então se Igreja, deve att.ender mais ás 
pedia era immensa a vida da extgencias da consciencia que ás 
grande maioria ~ cathelfoos, do corpo." 
e a preservação do brilho da Igl"e· Foi canonizado por Clemente V.· 
ja, em natw:e.l que se recorresse 
A~uelle por Quem o mundo re
cebeu o Bem Infinito: Jesus 
Chl'isto. O Rosa.rio foi a oração 
recomendada pelo santo Ps,pa; 
em todas as igrejas o som repe-
tido das Ave Marias Intercalado 
pelos dos Padres Nossos, fazia.
se ouvir com insistencla. E Maria 

t \ 

Dr. Otto CyrHlo lehmann 
ADVOGADO 

Causas civeis, commercle.es e 
crimlnaea 

Rua Boa Vista, 116 - 5.0 ,._,..l 
Sala 518 - Telephone 2-0981 

S. J.>AULO 1 

Na sua grande secção de 

RE~QAS 

para roquete, alva e para toalnas de altar 
. . . . . - . ' 

tem as mais 1~.,_~, !~ :~ ~~ e a ~AA~tna 

• 
RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone São Paulo 

Eooolas primarms, pr-0fissionaes, para ope:rarios, Jardins -de 
Infancia 
32"6 escolas particulares de religiosos com 22.665 e.Iumnos 
459 escolas particulares de religiosas com 48. 364 alumnos 

785 escolas particulares de religiosas com 71.024 alumnos 
Somando-se os collegios âs escolas primarias teremos esse 

bello total de 1.395 escolas com 215;528 alumnos. 
Creio que esse total já é algo visivel, não é Revdo? · 
Mais um trecho do _discurso do Sr. Presidente: l 
"Apeza:r de separados os campos de actuação do poder· 

iolitico e do poder espiritual, nunca entre elles houve choques 
!Ie mafor importancia; :respeitam-se e auxiliam-se. O Estado, 
deixando á · Igreja ampla1 liberdade de ptegação, assegura-lhe 
ambiente propicio a expandir-s-e e a ampliar o seu dominio 
sobre as almas; os sacerdotes e missionarios · collaboram com o 
Estado, timbrando em ser bons cidadãos, obedientes á lei civil, 
comprehendendo, que sem ella - sem ord-em e sem -disci})Hna. 
portanto - os costumes se corrompem, o sentido da dignidade·. 
buma~a '.'~ apaga e toda vida -espiritual se es~~··~ · · · · · 

8,ª AFfl:RMAÇÃO 

Pr.esitfente: Estão separados, no Brasil, .o poder nolitico 
e o poder espir~tual. 

Reverendo: A existencia da Igreja· Romana depende exclu
sivamente do apoio e da cooperação dos governos; se não fora. 
i$to ella já teria clesapparecido. Da política ena nasceu e d.a 
politica ella se alimenta para viver, pois a sua vida espiritual 
é appanmte. A :réigião romana é de natur.eza na.rasitaria. ••• 
do poder temporal (pag. 26). 

Critica: 1) E' o que costumamos éhama.r "auere:r ensinar o 
Padre Nosso ao viga:rio". 

O Sr. Dr. Getulio Vargas Chefe da Nação, affirma que' 
éstão separados os i,ode:res politicos e espiritual no paiz. O 
Revdo: affi:rma que não, qne a Igreja é parasita do governo. 
que depende exclusivamente delle e da política. Uma das chtas: 
Ou o Sr. Presidente ou o Revdo. está senao mentiroso ..• 

2) ·Reco.:rde-s-e o 'Re:vdo. que não fo1 o episCOl).ado que of." 
fereceu banqµete ao presidente (com intufü> de lisonja) mas 
foi a auctoridade suprema do paiz que· homenageou o epis~ , 
copado, 

Vejamos as provas do pastor protestante: 
1.ª prova: A Igreja -procura estará frente de todos os movi~ 

mentos afim de approv'eita:r as opportunidades (I>ag. 22). 
Critica: Sempre que o interesse espiritual de seus filh-08 

esteja em jogo é dever da Igreja, mãe carinhosa, intervir. 
mesmo com grandes sacrificios. Não podemos transigir, nem 
110s accommodar tolerantemente com o erro. Em movimento 
simplesmente politicos a Igreja reprova a intromissão de seu 
cle_l'Q,_e <lQ~- a,.ll&,s.,_~-!l:,t~.~---º~iff.· 

. · ... ~\~~ 

/' 



S"'ao Paulo, 5 àe Maio de 1940, LEGIONARIG ·-
Acção Catholica 
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federação das e.- Mariallas Sectores Fundamentaes f ederaçh Mariana feminina 
f fO annos da victonas 

No . dia 7 proximo futuro, 1 Iigiosa por qu,e nosso Estado 
transcorre o 10.0 anniversario passou. Mas para eSSi:l feliz re
da posse do Revmo. Padre Iri- sultado a acção do Pe. Cursino 
neu Cursino doe Moura, S.J., na de Moura e dos zelosos Direc
direcção da Federação da!õ tores da Congregação que o 
Congregações Marianas. auxiliam, teve valor d-ecisivo. 

Junta Archidlocesana 
Por determinacão de Sua Excia. Revma. o Snr. Aree

bis_po Metropolitan~, foi ttxada para o Domingo do Espirlto 
Santo, isto é, dia 12 proximo futuro, ás 20 horas a posse so· 
lemne da primeira Junta A,etiidiooesana da Acção Catholica, 

O dl1> das filhas de M:;r::j, 
Dia 1:'' de Maio corrente, 

,:um grandes solemnidades foi 
comm-emorado o dia da "Fi
lha de Maria''. A Federação 
Mariana Feminino, da Arcµi
diocese de São Paulo elaboro11 

O movimento mariano é en- Para elogiai-a, bastariam o,; 
tre nós üma explendida rea4i- grapbicos que 11ublicamos nés
dade que, t-endo recebido ~u ta pagina. Feliz da obra na 
impulso 'inicial das mãos · 0do qual a reafüla<le objectiva dw 
zeloso Padre Visconti, inaugu- factos dis.pensa a enscenaçfto 
rou em nosso Estado uma das palavras atraehentes e en
'transformação espiritual pro- ganosas ! 

Este acto que, segundo desejos ele S. Excla. Revma., se 
realizará com a maxima solemnldade, será levado a effeito 
no Salão Nobre da Cur-i·a Metropolitana. 

Dado a natureza do acontecimento, que se reveste de e cumpriu um programma pa11a 
as festividades, · 

Sr. Arcel}ispo Metropofüancr; 
El3tiveram presenties a estm 
sessão os Revmos. Conegoa 
.Paulo Loureh·o, João Pavesi:o, 
Paulo Florencio da Silveira. 
Camargo e Revmos. Padres 
·tlêluardo Rooorto, Pedro Paulo 
hoops e José Maria' Monteiro. 

granCHl importancia, pois que representa o inicio official das 
, d Assim é que, em preparação ·: :°Falou em nome da Federa• 

actividades do orgão director de todo apostolado leigo a foi realizado um triduo· de con-
Archidiocese, deverão estar presentes todos os membros das ção Mariana Feminina, a srta. 

ferencias, pregadas pelo Rev""'. . E t· G'ordano pres1'd=n Associações Fundamentaes da Acção Catholica, as directo- C I , d Ab d':'" rnes ina 1 , = • 
, . F' i M r F , . d ,onego .,mz e reu nos ias . te da Federação, cujo discur-rias das ederações Mar anas ascu mas e em1ninas, as 27 28 ~ B T 

Fede~es do Apostolado da Oração, ~ de todas as demais' d ' s- eB ·t p, p., na asi ica so l}Ublicaremos no proximQ 
funda. Entretanto, ainda ha uma 

E' preciso ser cego, ou, peior observação a fazer. Uma espi
do que isso, é preciso não te,· ritualidade espuria insist-e em 
boa fé para negar os fru<itos apontar uma. incompatibilidade 

h I" b t· . 1 e ao en o, numero, 
associações e obras cat o 1cas, em como os 1e1s em geA'a · b;m preparação, 'houve ain- A seguiT, encerrando a, eeg'o 

Jirovidenciaes · que as Congr,3- entre o auth-entico espirita 1 

gações Marianas têm produ- mariano e o authentico es,-i-
zido em São Paulo. rito da Acção Catholica. Se-

Comnu.1tn:1rão Pe:schal dos 
l.iniv~rsitarios 

Antes do grande surto das gimdo tal espiritualidade, a, 
Congregações Marianas, pou- Acção Catholica se distingui-· 
cós eram os homens, e sobre- ria por principias que torna-
tudo pouquíssimos os moços riam absoleta e superfina a Reallzam-se hoje, ás 8 horas I A Santa Missa, em que rarão 
que se acercavam. do Sagra- obra -espiritual das Congrega- na Igrej1a ele São Bento, as so sua Communhão Pacoa3. os 
do Tribunál da Pe11it-encia, ou ções :\'!arianas, Basta conhec2r lenrnidades da Communhão Universitarios, será celebrach 
da Mesa Eucharistica. Precon- o a, b, e. do catholicismo para Pascoal dos Universitarlos e pelo Exmo. e R-evmo, Snr, D. 
ceitos profundamente enraiga- comprehender o que ele estul- asscmbléa g,aral ela "J,U.C.". José Gai,par de Affonseca e 
dos no espirita do povo, fa;iJam to e de temerario tal affirma- Para ·esse fim,. foram effe- Silva, · Arcebi-spo Metropolita,. 
passar a Religião como mera ção -envolve, Os estatutos ela ctuaclas, nos dias 2, 3 e 4 do no, Nessa occasião, prestar§.:> 
expansão sentimental do ~exo Acção Catholica Brasileir,::t dis- 'corrente, pelo Rcvmo. Frei compromisso quatro novos ju
f:eminino, parecendo indigno tinguem nitidamente os secto- l H(mrique Trindade, o. F, :VL, cistas, que são os seguintes: 

de um homem de animo. viril, res fu.ndamentaes . da Acção i na sala João l\f-andes da Fa- Diogo Pupo Nogu-eira, da B'a
tolerar dentro de si a fefíhen- Cathol!ca das Associações Au-: culclade de Direito conferen- culdade de Medicina; Helio de 
tação de ideutica sensi't2ilidJ,- xiliarcs, -entre as quaes se en- : cias pre·paratorias ;ara a Pas- Qua?ros Arruda; Leonardo 
de A astl'dade era sõg•1ndo _ C - , l\• • 1 .Jose de Carvalho e MaTcos · c , V ~ contram as ongregaçoes Ia- choa onde o conhecido orador ,. , G d F ld 
taes preconceitos, apanagjq ex- rianas .Neste espirita, as rc- j sacn; foi saudado em nome d.,ogd·ue1Dr8: ·ªt rcez, a •acu a-
clusivo do sexo feminino,&, tida · , - s ' e e 1re1 o, 
como indicio de -estulticio ~en~es Rdetermmtçoe~, i\ ~<t : dos Universitarios paulistas, N11. assembléa g,aral da "J. 

d t
. d Cxtch'ia

1
,, evma. Aso re, _ 1 cAçao pelo orador pfficial do Centro u. C. '', que se realfoorá im. 

quan o pra 1ca a poi:,... um a o 1ca e as ssociaçoes u- "XI. de Agosto". d' t t 6 ..,, lld 
homem. ~··, xiliares" situam claramente as · me ia 

1
ª 111t e:1 ed apt ªa· se,.,, 0 

Y,i · As conferencias versa·ram um Te a ono e o as as suas 
Pode-se affirmar sem som- Congregações como "semina- sobre o thema: "0 Evangelho activiclacles durante o ultimo 

bra de exaggero, que um ho- rim," da Acção Catholica. Se e a Juventude". 
mem que tivesse a inoompa- outras razões não houvesse, 

anno. 

rav-el gloria de conservar inta- essa s-eria sufficientemente l 
gra sue, castidade e sua· inno- para provar que o espirito ma- r 
cencia baptismal, seria reprü- riano não é senã-0 uma expres- 1 vado com rigor quasi igua.l são fiel elo espirita catholico, 
âq1.1elle com que a moraj então e como tal não pode ser senão 
corrente fulminava nas mulhe- perfeitamente 'éo'irípativel com 
res, a· impureza. í a Acção Catholica em relação 

'AUGMENTO DOS CONGREGADO~ 

O quadro abai~o, demonstra o continuo augment.o rlo 
· numero de congregados, desde ,i posse do Revmo. Pe. Irineu 

Cursino de l\Ioura, S, J. 

da uma Hora Santa, na Jgre- são, falou s, Excra. R-evma. D. 
ja de Santa Epl1igenia, 11re- José Gaspar de Aff-0nseca e sn
gad& pelo Revmo, Frei Angelo va, que em paternaes palavras 
Maria do Bom Conselho. safümtou e, importancla da. 

Dia Lº ás 8 horas na Ca- missão re~neradora que está. 
thedral, com a presença de mi- confiada ás Fil,has de Maria.. 
lhares d'e Filhas de MaTia, foi Referiu-se S, Excía. á Basili• 
celebrada a Santa Missa, por ca de Nossa Senhora da Appa
S. Excia, Revma .. D. José Ga"l- recida, que pretende ed1fioo:r. 
par ele Affonseca e Silva, Ar:- 'l'erminarido sua oração, Sua 
cebispo Metropolitano. Houve Excia, R-evma. o Sr. Arcebi.;
acompanhamento por urn coro ge- ·po Metropolitano accentuou a 
ral e irradiação pela Racli0 necessidade que têm as Filhas 
Excelslor, serv'inclo de locuto-r de Maria, de procurarem ,antes 
o Revmo, Padre Eduardo Ro- i ele inais nada, e com :maior 
berto. .l fer"f'c1· e 1nt'6Usidade. a santi-

A's representa,i;ões · do in- \,1 ~icação pessoal. 
terior foi servido àpós a Santa ,-------------, 
Missa, no Restaurante <la Liga Emporio Padarlcli e 
das Senhoras Catholicas, um • ' , 
café, I<'oi tambem servido, no Confe1taria Parana 
n_ieamo local, _o almoço ás refe- Generos aJJlMDtlclos, \Pães e 
ridas delegaçoes, sendo que en- blscoutos êle todas as quall-
tre café e almoço foram ser- dades - Aprompta-se encom-
v!das SOO refeições. mendas para casament.os, l!a-

A' tarde, na· Igreja de Nossa ptisados, "soirées", etc. 
Senhorn Auxiliadora, na Pa- AVENIDA BRIGADEIRO 
rochia do Bom Retiro, foi rea- LUIZ ANTONIO N.• 1197 
lizada uma grande assembléa, PHONE: '1-0553 
presidida por S, Excia. o Rev. 

-
E' preciso relembrar todas a cujos quadros fundamentaes, 

essas miserias, então dominan- os marianos devem tributar 
tes na opinião publica, para affecto fraternal e collabora- Archidiocese 
comprehender a reforma im- ção disciplinada, de São Paulo 

1931 li 1932 ' 1933 1934 1935 1936 \ 1937 l 
mensa estabelecida em toda .::i. Homem de Deus, o Revm0, 
sociedade, por essa falange de Pe. Irincu Cursino d•f Moura 

1 1 1 
Vinte e cinco mil moços ma- soube se collocar sempre na 
rianos que se acercam assidu:i- sombra, evitando homenagens Capital 
mente e sem respeito hum':l- de c.aracter puramente pessoal Interior 
no, da Mesa Eucharistica; e que não seriam, entretanto, se-

429 
428 

1839 
206 

1 27431 3020 \ 4054 t 5158 
1 345 1 4751 83S 1350 

5865 
1556 

eujo distinctivo; já definiti- ~ão um acto de justiça, 
vamente inscripto como ·urna "0 LEGIONARIO" nã'O fará 

agi d ""f Diocese de P na e gloria na 11 storia re- senão seguir seu desejo, omit- ! \ . \ . l 
1 ', 1 

ligiosa do Brasil, é uma ·pl'O- tindo ref-erencias de caractei· 
clamação bem alta. de que ·taes pesso:Í.1 e mostrando simples
moço~, não só professam a mente o estado pujante em 
Religião, mas disso se gloriam, que soe encontra a :F'ederação 
éc .que, como verdadeiros filhos ;\fariana, 
de Maria, pratic:3-m a ~stida~e Essa grande obra é obra fo 
com uma ufama mmto marn · 
intensa do que O orgulho estul- Deus. Melhor elogio não se 
to· e criminoso que ai, pessoas \ pode fazer a quem é instrr1· 
mundanas têm peio que fazem I mento da Providencia para a 

Assis j 364 612 624 SlO 
Botucatu' li 5

9
1
1 

~)

1 

50 222 1 S26 1 1436 1 1518 1816 
Bragança 31 \ 51 1 113 \ 115 \ 313 ·i 441 
CMelanclia 1 -- 1 - 304 605 1001 
Campinas j

1 
66 1 '187 1 1009 j 2005 j 3349 

1 
311!} 

,faboticabal . . 100 1 · 133 1 214 1 510 591 1 84J 
Ribeirão,•Preto 144 \ 337 1 251 1 397 1 777 1300 1 19õ0 
Rio Pretg 1 178 1 254 1 611 ! 105G 1354 1 717 
Santos . . 172 180 ·, 173 234 1 309 671 1 887 

de mau. São Carlos 391 285 / 653 836 1 2114 3032 \ 3379 
sua realização, Que Deus con- Sorocab<> . 124 120 1 230 355 762 1304 137 

Não queremos, -evidentemen- "' 
te, affirmar por um exclusivis- ser~e por longos annos ~ão Taubaté 76 146 1 150 1077 1 1348 2050 2004 
mo que seria injusto, que só em1mmte Sacerdote, de cuJos ----------------'----! ___ 

1 
___ 

1 
__ _ 

á Federação Mariana se dev'e I serviços ª Santa Igreja pode Total . • • , • . 1700 3538 5:!92 9631 ! 16240 [ 23219 ! 25830 
, a .ilnm-ensa transformação re- 1 esperar fructos inestimaveis. 1 1 l 

Extrangeiro 
LEGALIZE A SUA PERMANENCIA NO BRASIL 

APENAS 25$000 
Organização '.'.COMMERCIAL VELOX". 

TITULOS DECLARATORIOS - REGISTROS DE NASCI
MENTOS - DESPACHOS EM GERAL - l'"REPARO DE 
PAPEIS PARA A 4.ª CR. - REGISTROS DE ACII)OS 

Rua Floriano Peixoto, 48 ·· l.° andar 

VOCAÇÕES 

1934 • 37 - 1935 - 58 - 1936 - 102 - 19'37 - 209 

RETIROS ESPIRITUAES 

1S26 26 1933 277 
1927 49 1924 478 
1928 70 1935 938 
192S 91 ' 1936 1440 
1930 41 1S37 3190 
1931 150 1938 4104 
1S32 187 1 

APRESENTA AGOR.A. 

'····o INVENCIVEL'' 

5· VAL VULAS ONDAS. CURTAS E LONGA$:'; 
UM RADIO DE LONGO ALCANCE 

AO ALCANCE DE 'rODOS.. . . . ' 

• 
t'eçam demonstrações sem compromisso a 

AMERICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º andar 

Telephone: 4 - 4 4 2 3 

SENHORES ALFAIATES 
Casimiras, Brins, Linho·s e Aviamentos '? ••• 

SO' na e 
Larg'o 

s 
Sã.o Bento, 40· 

LBERTO 
:~: São Pa~lo · j 



-u- LEGT0NARIO 

FRACOS e 

0
_.,ANEMICOS 

l'OMEM 

'VINHO 
11=:an CREOSOTADO 

<%0!!-k.Jiii U JCZ Mi MAi li fh§h&?& de João da Silva, 
Silveira 

GRAHDE'TONICO 
sando a navegação feita pelo go
verno. 

Logo após a assignatura do 
decreto-lei a-cima, foi 'baix-ado ou-

BRASIL 
p Magisterro de e1;tran-

geiros 

tro instituindo a Administração oob a orientação de seus profes
do Porto de Belém e Navegação .sores. 
Ministerio da Viayão, e dirigida 

'-por um superintenpente nomea- ~ Para o concurso de a:dmissmi' 
O directol' da Divisão de En- ·do pelo presidente e a.BSistido · ó. Escola Militar, este anno, iBS-

6 N:~:tJ,:c,i à :s 
d-0.,,,R,r::~s-iJ 

smo Commercia.l do DePJHtamen- _ CFeYeram-,se :-18"" cand-td~-•·-s, ~-- "' · pôr um conselho de administra "" == =.. 1' •·RºO'.,. Noticia se qne 
to de Educação balxQu uma cir- - · w appl:OVados e matriculados .l. "' º.:·:"' .. - -
cular- sobre o exercicio do ma- çao .. O dec~t~ estabelece varias a Helipanoo -~ mter,essa-
gisterio por extrangeil'Os, escla- med~a, ~ispoe que dentrn de 403 

candiâ&tos. A13resente,ram-se da na· acq'uisiçãô''de l mifüã-o de· 

Otta eon~t1is-:tada peios 
allemães 

Ool're insistentemente em Lon-, 
·-dres que as tmpas _.germanicas 
oecupar-am Otta, estan~·-presen
:t.emente -a seis -mílhas''de D.om
''baa!. 

BumbardPaclA ri ::i»,.o
dromo de F-Ol'llebY, 

t d Ad t - - ., ju-!gados inca;pazes no exame me- c -'-recendo que 
eHe só é permittído 1· 90 d,!as ser.a_ b_aix.ad? o regulamen- oo exame 1676 candidatos, sendo. sacC()S de a:rróz, a respeito com 

aos regularmentci em ~ercici~ o a mm1s raçao ora cre'""a dico 4'37. ci:!!d:1tos do "cleani:ng" a11gio- . Ouuecem-se a;g-0ra novqs de-

N b d 1
·937 · to e h==~hol, em I,ondres talàes do bombardeio levado a,.: 

em ovem ro e · , is '.l · · Deste Estado inscrevei,am-se • ..,.,,,-. 
investidos em v!rtude de con- ·! O . O Presidente d.a _Republica ·1 '19, sendo a-norovados 29 ca-ndi- 2 PROFESSORES - In-iciou- effeito por awões da Roya:J. Air 
curso de prov.as ou de titutos.1· ass!gll.oo um dec?"eto-le1 regu~1m- datoa. • se este mez o ser,vitlO de·: Fol'ce" com;m o aerodromo de-: 
A b il ·ros natura-lizados el- do o commercio de' ovos, e ms- registro de professores partlctlia- .. F'-0r,neby, 1'1-0S arrededores de Oslo.: 

os ,:as ei t...,"ndo o g1· em d ·nspecç-o O a ·--' · ,._ le é pennittido se pr-estaram ef- · • .,,., . . r: m . e 1 . a • , • 

1 

t·es. de accordo com o recerite'·de et'vurolllo, que ·vm,,.. sendo 
fectivamente serviço militar no. e c1a5.s:~açao p01 ~stabelec_nnen- Reforma Judiciaria ereto-lei sobre O assumpto. utilizado pelos a,l!lemães, S(nfreu. 

Brasil. A direcção dos esw:bele- ·to off1ci.al ou particular ;fiscal!- 3 ORCHES'l'RA _ Dever-ão: uma sérw de ataques, 
cimentos não é pemiittida a ex- zadQ. O sr. Interventor Federa.! no • . . A:ereeli~ que O campo de:· 

E,stado assignou decreto-lei de embal'car no proximo dia l)onso, os· hang1wes € 88 co=-· 
trann-eiros, devendo os natura- Foi 31 em Nova York a bordo do •= . ..., o assignado um dec1,eto-lei reforma judiciaria do Estado de ' ' trucções do."aerod-o, b·em co-
lizadoS brasileir-os apresentarem. ' "Brasil" maestro Tos anini e •~m . prorogando até 3-0 de Junho o accordo cmn o novo Cod-igo do · ' 0 e_ rno os apj:!arelhos aHemães que 
a respectiva portaria. !)Faro para apresentaçíio de pro- Processo. O decreto, que é longo, sua orcheStra, que. devcrao ?ªr considera-veis preJ.!rl!Os e foram 

Só estão dispensados os direc- posta de ajuste das dividas dos traz import~ntes mod:ifl:cações, in- dois concertos no Rio de Janeiro parcle.Imente destruldos. 
tores de estabelecimentos per.teu- 4 FERIAS o M" · ·-· d agricultores que pleitearam esse clusive a extincção da entrada • - · ·mis.,.,,-io O Um dos aviões inglezoo não .1,e. 
centcs a Congregações Religiosas beneficio. Fica assim pratica- especial, e nova classificação das do Trabalho recebeu com- tornou á base. 
especializadas que mantenha,m · - d t ·00 · 1nstitutos em todos os paizes. mente prorogada a moi·atoria á comarcas nas 4 entancias exis- mumcaçao e er si maugur~-

TANAGRAN 

. ~I ' ~t~!no e fo1~!:t . ' ;,,,.lr,• Jador feminino. 
. , TANAGRAN 
· fi. " mer-cê de seus 

,. · li:, nor.montos, re-
'IIIIP • j u·3Jen.esce a 

' /" mulher. TANA-
. GRAN é um 

: ·excellel'lte ton1co feminino. ·
Em todas as drogmi'ias. Fr-e~
lOSOOO. 

Javoura, que terminou dia 30 ul- tentes. do o pavilhão brasileiro na Feria 
timo. de Milão, alcançando grande exi-

Kerníesse da Acclima<:ão te. 5. REGRESSO _- Cheg~u do • O Presi<lente da Republica 
approvou em decreto o projecto Continuam com grande anima
do plano de andamento da zona ção os festejos de Kermessc da 
portua-ria da futura ampliação Acclimação, em beneficio d.a Ma
do porto de Paranaguá. triz da nova Parochia, no Jardim 

Cotmissão Inter-Ameri
cana de Neutrafü:lade 

da Acclimação. 
Os festejos que têm sido dedi

cados ás colonias extrangeiras. 
Hontem foi homenag·eada a co

A Comissão Inter-Americana lonia austríaca, hoje será o dia 
de Neutralidade approvou a re- da finlandeza, devendo a kermes
dacção do pro-jecto de recomen- se se encerrar no dia 12 proxlmo. 
ção sobre a zona de segurança 

R10 de Janeiro. por via ae
rca; o embaixador brasileiro em 
Buenos Aires, sr. J. P. Rodrigues 
Alvei. 
6 HESPANHOL - A bordo 

• do " Oceania" chegou ao 
Rio de Janeiro o sr. Fernan<les 
Cuesta, novo embaixador da Hes
panha no Brasil, que solicitou 
uma audiencia para entrega de 
suas credenciaes. 

Combates navaes 

Continuam os combates na
vaes entre inglezes c aUemães, 
nos marns da Noruega. 

A Inglaterra quer a viva força. · 
!Illpectir a passagem de navios 
a-!Iemães, com abastecimento de 
viveres e de tropas, para os por
tos já occupados. 

Os habitantes da pequena cuia
de de Leslle, na Suecia, aíf-irmam. 
ter visto a dispersão dum com
boio germanico de 12 navios. 

PBEOISANDO 
.DEPURAR 
O SANGUB 

l'OME IIO 

ELIXIR 
DB 

·NOGUEIRA 

refmços da ~ de N$mos, 
o Niimste:r-io da. Guerra -oo,Grã 

BretAA~, á!I ·~ horas dtt 
~te-,-cte;3Q; 1fiu ao·P.ublico,~-.se· 
gmme -00m~o: 

"As tmpQjl ~ conti• 
v.emm ·-tQdo&.e avanços. .d.<) mi• 
JmS'Q, na zonii ,de Dombaas". 

7 
1. AVJAÇ.ie. - Iwcr.udeeeeu 

em toda -.. Nop11ega., '<t auti
vidade da ~ allemã. 

2. RE~,-CIA - As~-
ingfezas' ,qtle atacam Ntj.r• 

vik, enpontraaÍf; · ainda viva oosis
tencia, por PfoJ'te dos defenoo.re8 
da cidade. <l 

OURO .. .. .. .. . '., 

Para. o ~ do ~
Antes de ~ seu- OUa()'. 
é de seu !PJ'Oprio intél!e&i;e'. 

consuiw.r fl#f nosl3Qs preç~, 
AVALIAÇ~ ' GRA:TIS. ·· - . 

Ta·~JJ;em c~o ,p1-atã., ®ll-. 
tadu·ms .e o~jo baix-o. Vende.
se ouro ~ dentistas, 
R. SÃ:0 nNTo, 549, . i.<• 

and.,' ,sala 9 (J>=· e.o :!&ego· 

S. :áento} .. - 840 PAm:o 
C"tSA ABRAM 

Reg·reso do Presidente d:a que foi enviado á União Pan-
Republica ! Americana. A Comissão prose-

gui os debates da redacção final 
do pro-jecto sobre corresponden
cia pootaL 

OS MELHORES PREÇOS 

Os circulas navaes · do Reich, 
annunciam, estai· a Allemanha, 
senhora do Skagen-ak e do Kat
tegat, tendo nos ultimos ·dias, 
a-fundado 13 submarinos britan- · 3 FERRO . - Os cireulos res-

• po~sa,~ do Iwich aecusam 
a potitica da .. Noruega, de estar 
ultimamente -~lltando a· expor
tação de fel'l'Q.._:p,ara a Inglaterra. 

Regressou a:o Rio ~ Janelr.o 
: o Presidente da Republica q.ue 
estava fazendo uma estação de 
repouso cm Ara~á, e em -segui- O trabalho dos Musico<; 

. da visitará esm Càpttai, ·afim 
de assistir á inauguração . do Es- · :foi enkegue ao Ministro do 
taclio do Pacaembú. 1 Tmbalho o ante-projecto do de-

s. Excia. embarcou nesta ca- ereto-lei regulamentando as con
pital segunda-feira, ultima, por I diçôes de trabalho dos musicos 
via aerea, profissionaes. A comissão que ela

Greve .dos estiv:adt>res de 
Santos 

borou o ante-projecto é presidi
da pelo sr. A. B. de Araujo Lima 
Intendente do Serviço de Identi
ficação Profissional. 

N-01.'ICIAS MILITARES 

Rilgressaram da Ilha Grandé, 
onde estiveram em manobras, va
rias unidades da Marinha. A par-

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscou-tos e Bombons -

Generos Alimentícios 

EMPORlO MONTENEfGRO 
RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

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

Imma-culada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA 

O Departamento de Imprensa ' 
1e Propaganda distrlbuin ·um.com- -
municacto, explicando wr -lmvi
clo uma · para1ização di:> tra"ballro · 
dos esti.vado:ras das Docas de 
,Santos em vb:tude da applieação 
das novas tabellas de saia,rtos. 

As autoridades fizemm com-
· prebender a desnecesstdmie des
,sa attitude, diante da -oonf.!l!.nça, 
<1ue deviam inspirar os -p~es-· 

te final das manobras foi reali
zarui. na presença do Almi.rnnte 1 

Cruitro e Silva, Chefe do Es1.ado

"BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

Mai.or da Armada. 

competentes. · e· Realizaram-se dia 30 varias 
-solemnída<ies em homenagem á 

Como a director.ia do Sylfflica- nwmoria do Marechal Floriano 
to não respondesse à acpeeta:úiva Peixoto, por ser a data do an
por ella afastada, tendo O eom- niversario do seu nascimento. 
mandante do porto designado 
uma comissfu> pa1,a substituH-a. • Deverá partir no proxhno dia 

Foi designada uma comissão 20, afim de realizar um cruzeiro 

EXTERIOR 
Suspensa a pas..,,ag·em 

navios ingle;,,es pelo 
· Meditermneo 

A s1tuaçao na Noruega 

para ir ao Rio de J:a:neiro en- de instrucção, a navio-escola Soube-sé autorizada.mente, que 

As ultimas infmmações chega
das a Lom!rcs, sobre a situação 
na Norueg·a, parecem indicar que 
tudo corre bem em Narvik e que 

nico.s. 

A vanoo allemão 
-> •• 

No Ultimo dia do me~ ·de Abril, 
as tropas germanicas desfecha
ram fulminante avanço sobre o 
Valle de Gudbrands, na Noruega. 

4. CONQUJ,STA - Na ma1-chà 
em i d~ da cidade de 

Dombaas, os ·aJlemães se · apode· 
raram de otta. Em consequencla do avanço, 

oito eida:des norueguezas, inclu-
sive Domba.as, cahiram em po-: .5. CONSOLfl)AÇÃO - As t.ro• 
der das tropas hitleristas. pas alijMias conseguiram 

Dombaas é uma cidade impor- consolidar sqas po.5içõcs cm 
tante, principalmente por ser Steinkjct, 
o entroncamento de varias es-
tradas de ferro. Estava em poder 6 PROCLA'IIJA-çÃO - O es• 
das tropas amadas, que dado o • criptor lCÚJ}t H;unsun lan
avanço dos adversarios, fl>ram çou um man~ aos noruegue
obrigados a recuar para as re- .. z~. concitiQn~~os -a ·depor .as ar
dondezas. onde entretanto, se- 'mas, empunh1,das contra a Alle• 
gundo dizem os telegramma~. manha. 
continuam dominando os lugares. 
estr.ategico~. 

A situação das forças alliadas, 
depois desta operação, to.rnou-se 
bastante difficil, esperan<lo en
tretanto os inglezes poder mu
dar a face da situação enviando 

lnd:icador 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

7 • PARLA~NTAR - o pri• 
meiro JitiJlistro Chamber• 

lai.ti; adíeu • declarações que 
deve1ia pronip!eiar no <lia . .30 de 
Abril, na Ca.lllf,ra dos Communs. 

BlCYÇLETAS 
TODOS OS ~EÇOS tender-se com o Ministro do··Tra;--' "Almirante Salda,nha ". O navio I acabam de ser toma<las "certas I a· situação em Namsas está inal

. balho, e os 1.'J.'abai.!hadol'es reter-. ~á sob o commando do capiti\o J medidas de precaução"' para a I tcrada._ emqu_ant-o que e_m Do~
naram ao serviço. . de fragata santiago Dantas, de- naveg·ação britannica no Mediter- baas, e conSiderada mt11to sena, 

1.<endo encontraT-se em Portugal raneo, em consequencia dos re- Em Narvik, as tropas aFliadas O MELHOR SORTIMENTO 
Importação Directa 

T()i)As AS -MÁRCAS 
ISNARD & CIA. 

/ Decretos-leis 

ô Presidente oo Repttblitla as-
'Blgnou um decreto ~do 

· a "The Am=n Rível· Iteams 
'Navigation", com:panl1ia que ex
plora o serviço de navegação do 
lli.o Amazonas e affluentes, pas-

_.por occasíã:o dos festejos do Cen- ccntes pronunciamentos italianos. foram reforçadas e continuam 
· teoarlo. A bordo seguu-ao 64 Todos os navios britannicos a avançar sobre as posições ini
gua-l'das-marinhas, durante o cru
:reiro de 4 mezes. 

• A direcção da Escola Tech
nica do Exercito resolveu crear 
~ curso por correspon.,;,~ncia, 

que se destinarem ao Oriente, 
contornarão dóra em diante, o 
Cabo de Bôa Esperaru,a. 

miga,;. 

Polon~zes e checos desem
barcam na Noruega 

A "B. B. e." annuncia que 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para· alfaiate~ 

BRINS 
SORTIMEN'J!O YARIADISSIMi,1 

imporqção Dil."ecl;a 

. CASA ALBERTO 
:t:,ARG(? S. BENTO N. 0 ,te 

~Smu 
Estas medidas, entretanto, se

gundo se ai~1rma nos meios com
petentes, terão caracter proviso
rio, 

entre as tropas que desembarcam· 8 T O C K 
Consu~em t> 

C·OMPLETO'. 
CAS!MIRAS 

Â'lll"Ol'R - ~ -
0

P-bftu1Mr 
N-aclionares e Ei!tÜ'~e"b89 . 

~_, ruti.DAOA. ,,.. t4~S 

TAPETES 
·LINOLEUNS 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

TECIDOS P- A R .A. MO
VEIS E DECORAÇôF.S 
DE TODAS AS QUA-

LIDADES 

• 
INSTALLAÇóES 
DE CORTINAS 1\10-
BILIARfOS COMPLET-0.S 

• 
OFFIOJ-NAS 

Perdas maritimas da 
Inglaterra 

Noticia de Londres informa que 
dos 57 subma!'inos que a Ingla
tena possuía no inicio da guerra, 
perdeu 7 sendo um deHes· em- con
sequencia de accidente. 

continuamente "em determinada 
parte da Noruega" encontram
-se contingentes do Exercito Po-
lonez, 01:gan,izados na França, 
bem como destacamentos de !e-
gionari-Os checos, tambem cons

ti.t:uidos naquel.fe paiz. 

CASA ALBERTO 
LARGO s. BENTO N.• 

AS MISSõ:-E.S 

CASA ALBERT-O 
LAR&l S, ~~O N,e U 

NA CHl,NA 
Ufüma.m~te, o movimento ·,·é que em 1~, quando O'-aciual 

. de con-vei;sa:o na China vem ·paroeil-0' in~ os trabalhos 

, .•..•. ••••!!!~ _!"---------------~- adqufrillilo uma notavel inten- Ira-:via cons~o at)'ettas 1.6'00 
s1dade. Os missrona:rios irlan- fieis Nos au1t.os ge · t 
dezes de Saint-Colomboan, que · _ guxn ~. as R e. e o , d~cl , õ e ~ 

d9r1tddveu 
~cl,o g,r d Y d-d,c:1,s 

--isi~i"ARD- a ciA. 
• RII-A ~.· lJ'f: 91AI.O;•"!!ll- ·z>l, 

. ·=-~~-;.··~~~~~~]~ 

dtrigem o Viooria.to de fJ,lar con:v.er:,soes ~m mQSsa forem 
nang-, ch~ifam os traba;llros se verifi:can$), itté a nota.vel 
prlncipaes, desem-pemhando-os p:osi~ a:ci.ttal. · 
dentro de uma regu-lar rota as-

. ' 

t'êr e PlOlfllar o 

• , 

1 

! 

... 
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.São Paulo, 5. de Maio de- r9"4; LEGFONARIC 

j Café 
EXTRA FINO 

MifXig.em 'de-:Café. 
eA~ 

, ,- o Revmo: sr. Conego P.a . 29-- Nossa senhor.a ·da'& Dores.: 76 - São Jose - ViUà ~-
-Rolim Lol:l.l'eiro, Cha.noedler da ·- Una - rural. - subur-b&na. .i 
:Cw::i.a. Metropoliliana, teve a gen.-,- 30 - rwssa Senhora das Mer- • 7!7, - São Jucms TlladStt, Aposoi 
!ti!leza. de nos fornecer a relação·· cês - Ypll'anga - urbana. tolo -~ - utl'.ií.ma. : 

Malfatti & Filho 
PRAÇA DR-JOÃ0-.MENDES~.4 

- - Teleuhone,,2-i.5629 - - .... 

CrHlca C;'t,ematograp;htca da A .. J. C. 
Orieritt.1roo \ '; -~· Moral 

• abaiXo, qUe dá uma ideia exacta - :n - Nossa ·senhora de Fatime., 73 - ·Sáo: I:.u1Z de QoDl!Qga, -
da div!são ecolesiastica da. Arcbi- - -- SUmaré - urbana. V.ilia. São GemOOo- - w:ba-Ra.. ' 
diocese. 32 - Nussa S&lhom de Lour- '19 - São Miguel - aio MI-

Como llOSSOS leitores podem ve.-: "des - P8á --- suburbana. -guel - subul'bana. 
i,rWcar, tra--w,-se de um dooinnen-_: 33 - Nossa Serniora. de LOW'··. 80 - SS.O Paulo Apostolo 
'-to offiililtl de grallde interesse,, =nes - V-tlla Regente Fe:i,iô -- ur- ·:selém - urbana. 

0-:total das Pe.rocbias e-lc:iste:n-. ·bana. 81 - São PaulO' d& ·CJ:W: _ 
tes na Arellltliocese é de 116. 34 - Nossa Senhora de Sliro -:- .. Vilfa Cerqueim cesar·--~ 
Desúas, 4t1 foram creadar/ por . - V-ilia Dom Pedro - ur-bana.. 82 - São Paulo de Rira,t:iniúg8/ 
s. Exda. Revma. o s1·. Areebíspo 35 - Nossa Senhora do Bom - Sé - ur-brma. 

· Metropolitano, em 7 mezes de· . Cor-rselho - Alto da Moóca - ur- 83 - São Pedro - Tremembé 
governo·! · bana. ·- suburb&n-a. 

Não seria neeessar-io dizer mais 36 - Nossa Senhora do Brasil: 84 - São Pe&-o de Aloo.ntars 
.para demornitra1.· o iufatigavei - Jardim America - urbana. · - Pitanguejms - url>ana. 

· 'zeto apost.oHco de s. Excta. 3'7 - Nossa Senhora do Car- 85 - São R.e.pb8el. - Moóeli. 
Revma. · mo - Acclimação - urba~. - urnima. 

1 - Gh-risto Rei - Tatuapé !IB - Nossa Serrhora dO canno 86 - São Roque - Sio Roque;: 
. VINTE MtL !IM>MENS - Da l loff, G. Withers e_ M. Je~- ,cttkl.ad-e e~onomk!~ m~m perd-er _ urbana _ Itaquera _ suburbana. - rnra1. : 

Cei1tury Fox, coâl R. Scott e ni-ng. - Um d.-atetlve parti- a lmrmoma da VTda em com- 2 _ Div-lno Espirita S&nto _ 39 _ Nossa Senhora do ca:rmo 87 - São Sebastião - ~~ 
m. L.y~ãy ..... W um filme de C\1lla-r con-Seãll-e -des--v:sll:dar O· ,mu;m, Nada ha qu-e offen:da aos Befüi. V:ista _ urba:na. _ Liberdade _ urbana. · Pequena - urbana. / 
propaganda da ~t:loa.. A!- ~ny.ster.io que en:rolYia v:a1;ia.<i: bo:ns costumes. - Cotaç-ão:: 3, __ Expeetação de Nossa Se·· 40,_ Nossa Senhora do carmo 88 - São Vicente de P.alllo -à,_ 

çanã - sllburbana. 

guilias · !:3C8ll8S .!ião bastaate mort-es. Comt> em q~i: todos - Accefüwel-. ;nh.-gra _ FTeguezia do 0 , _ -- Santo Andr-é _ suburbana. Moinho Veillo - urbana. J 
: emoti~s eh~ à sei• tr.agi• ·os f8ms deste genem :tia v:1- . TR!E:S H:.H-Ai>O-S EM P.A• . Ul'bana. -tl _ Nos~ senhora dO Des- 89 - São V,it-0 Ma,-r,!;it· - Bra 
cas algumas perlpéêias po!.'-que· ri~ ,crimes. A emoti'-v:itla~e cl~ ·RIS - Da-·fci Ltda., <:om l'tu:go: 4 __ Itnnracu'ltrda-.ConceiQáo __ terro _ Jundmhy - rar.a.l. - w:bau:a. • 
iiJaàliàm os :lnt~ Por ·esse ·va;nas scenas tornam a pel,.h- Dei CarrH e l:rma C-ordoba. Avenida _ mbana. 42 _ Nossa Senhora do Monte- 98 - Sant,.Anna Mogy dd. 
motivb, o -~tê ffhnie .é .ctfla p1,ejud-iuin,l ás crl-a:nça,g. ·- E' a h-istoria !le- tres m,g:en--· 5 _ .Menioo Jesus _ T-uouru- ::senrat _ cotiá - rmal. Cruzes - rur,al. i 

pi'éjildicittl ás eriaJJ:Ça~. --- Cota?fio: A-ecei:tavel men-0s. ·unos âbrigados a residir em 'l!y·- urbana. · 43 -.Nossa Sea:b.01·a do Monte: 9-1 - Sant"Ant1"t Pá'r.nabybâÍ 
Çotação: ~e:i. menos para =nças. ·Pm·ii; -por fü:v.ersas c.ü·cunstan-· 6 _ Nossa senhora da Ajuda.- serrat - Pinbei.r-o.s - u1,bana. - l'Ui'ru. Sant'"-AnJ 
para cria~s. - F"ll1-R:1A NA s·Et.V-A -- Da ·cfas. Quantc~ á parle moral- __ Itaquacetulla _ rmal. . 44 - Nossa Senhora do Mont-e 9SJ - Simft'.Anha J 

AGENTES - ESPlON-A· Universal, com Ri'chard /1!:rlen desse fllm, sa-o. de se notat·, 7. __ Noss.a Senhor-a AI,,parecl--- ':Ber-rat - salto - rural. -
93 

u.::_b&:~ Ce'Orlia " 
GE.M ,_,. Da w. B., ê»ffl .toei e Beve:rtY_ Roberts, - Occrtp~- -eomo oen.snravers, scen.as d'.cl. _.aa _ Ind-ian<>polis _ l:U'bmm. 45 - Nossa Senhora. do Paxto Cecllia _ ur-. - Saclttl!:) 
Mac Crea e Brenda MarshaJ:I. se, .i ma10r parte d-esta· pelh- _jogo agFav'auas -µela <les1lones-- 8 _ Nossa· Senhor.a Auxilia- - ~rta Parada - urbana. """""" 

........ E' um filml;l,S!U Q.:Ul:l se 'e/l· cuJ.a, em u-es-creve.r a vida mi- tidade uos jogad-ores e o fm·- dora_ I:.1:Iz-- urbana. 46 Nossa Senhoi·a do Rosa.rio - 9it ----Sentá G.extérosa - Yil~ 
piora a "sabo~" dós pro- seravel dos 1.rabalha-dore·s de to de um col:lai· apreseui'a;dos 9 _ Nossa senhor-a eon.solada. ·M'Bu:Y - suburbana. .'Mariana- - urbana. ' 
dutos bélli-cos, 111:and:o-·a á m1- um gr:md~ seringt111, em IH'6Tla com simpnth-ia. As 8ce1ias cri- __ Para-da Ir-tgleza _ urbana. 47· - Nossa senhora do Rosa• 95 - Santa · Mer.gal'-ida Marllii 
pionagem. Ha 6lgumas. scenas selva. sul-americana... S-cenas tieaveis .uas quaes appare-ce 10 _ Nossa Senhora da Annun- . rio de Pompeia - Villa Pompeia.- - Lins de Vasconcellos - ur•: 
bastante emo~vas. P0lemlo v'iolentas tornam o film impro- nm modelo são perfeitamen.te. ciação _ Villa Guilherme _ ur- - urbana. bana. j 
prejudicar o P.Jlblico infantil pl"io para o mundo_ infa11til. - dispensa veis. Nfro concv-em a bana. 48 - Nossa Senhora do sagra- 96 - S!mta Rita de Cassia ..,, 
Cotação: Acceltawel menos pa- Cotação: Acceitavel menos pa- m€nores. - (~tação: Aceei- 11 _ Nossa senhora da can- -do Coração de Jesus - Villa For- Pacy - wbsna. 

· · ba 9-7 - Santa Rosa de Bima ra crianças. ra crianças. 1 tavel para adultos. ctelaiia _ rtú _ rural. mosa - ur na. 
AS AVENTUAAS Ç)E PI- ESCRAVA BRANCA - Do I OS DOrn SARGENTOS - 12 - Nossa Senbora da Cande-, 49 - Nossa Senhora dos Pra- .-P:srú~ ~~:w-=~ do Ment-

NOCCHIO - Filme dé· "ma- Broadway Programa, com Vi-' Da Mander -Film, com Gino laria - Villa Maria - .urbana. zeres - Itapecerica - rural. 
rionettes" da Ufa. -~._E' um vian.e Romance e Joh_n Lodge, I Cervi. - Film ,italiano que. 13 - Nossa Senhora da Con- 50 - Nossa Senhora Rainha 

110 
JeSus - Hygreuopolis - ur--

=<>+h• v·n M · bana. .-, 
film para crianças e que nad.1. - Um nobre cortezao turco I apres-enta e1iisodios elas guer- ceição - Guarulhos - subur- dos Al-""'='º8 -

1 ª onumen-t rban 100 - Santa Therezinha - Ja~ 
possue de censuravel. Pode sr,·, casa-se ('Om uma parisiense •, !Tas europ(,as no inkio do se- bana. 0 

- u ª· 
· t t d e t - - · • t t ·, · • 14 N s nh d 51 - Sag·rado Cor=ão de Je-v1s ·o por o os. - o .ac;ao: vao v1vp1· na cor re urca. ;-;e-1 culo dezenove. Ao lado de - ossa e ora a Con- ~., 

Acceitavel. gnem-sr, as scenas, exploran- exemplos ele lealdade, ha pas- ceit;ão - Santa Iphigenia - ur- sus - Ibirapuera - suburbana. 
1 1. · I 1 ·' o t " 52 - Sagrado Coração de Je· 

101 - santa TilereZinàa - sto. 
Andi'é - suburbana.. 

O LIBER,TADOR Da < 0 ·s0 ª. < ivermc ac n ue ." 8 u- ~agens que m:~rflcem .J'<oparo .,ana. • • t sus - Louveira - rural. R.K.O., com R-aymond Massey !llflS exrn .. en,.es en re a 1ov0m <'Omo um assassinato e alob·u- H, - Nossa Senhora d-a Con-
b 1 · - v·11 53 - São Caetano - São cae-e Ruth Gordon, - Relembr.t .. esposa e os mem !'OS < a no- mas sequeneias refenmtes a<J'I ceiçao - 1 a Arens - rura-1. 

16 N Se h d tano (S.P.R.) - suburbana. 
este film a figura <le .Abraham breza da Turquia. O thema ó I romances amornsos do film. - ossa n ora a Con- 54 _ Sfro Carlos Borromeu 

102-- santa Therezmha-do Me-. 
nino Jesus - Bosque - urban:ai; 
103 - santo Agostinho - V~ 

Lincoln, antes de occupar ,, tratado com ironia e mesmo Po<le ser visto por maiores. ~ei~o tpparecid\ - Apparecida Alto do Belém _ urbana. 
gueiro - urbana.. · ' 

presidencia dos Estados Uni- comicidadf', porem, refen,-s_e :1 --· Cot.ac_ão: Acceitave_l para 

1 

°_ ore -. rura · 
104 - santo Amaro r )mt.o.. 
Amaro - sumirbana. 

' 
l" N Senh d c 55 - São C1ist-ovão - Luz 

d·os. Merecem t<eJ)6ros certas assumpto im1101·ta11te e delrca- adultos. ' - ossa ora a. on- urbana. 
Sanflt_ h:leas religiosas· do persona- !lo qual seja o matrimonio. :io - ceição da Boa Viagem - São, T-05 _ Santo Andtê 

Be ~d ub b 56 - São Domingos - Perdizes gem, as qu-aes é_trtretanto não <lendo causa.r má influencia em PROXIMOS FILMS: ~na O - s ur ana. André - -·-"-·· .......... -. 
:Barra 

18 N Se h da C (Aito das) - urbana. .,,.., ... .,..,,.. 
sito affirmad-as fie maneira ca.- certas mentalidades despreve- _ - 0 ~ n_ ora . onso- 106 - Santo Anton.io 
thegorica. O IIiôtivo centra1 é , nidas. As ])'essoas de crit0rio s11·1ADOS _ Acc·,ei•·-vel, ,i~- laçao e· São Joao BaptLSta - 57 

- São Francisco de Assis - F d • ...,.,____,_ 

1 

= ·~ c J - b Villa Clementino ~ urbana. ttn ª - w.·u<>I.ilO, 
a demonstreçílo da t-enacldade formado saberão julgai-o. - ra a-dultós 1iela "L""'iíio tht onso acao - ur ana. 1-01 - Santo A.......,,__,io - ... ,_g.,. 

""' 19 N s nh d Es da 58 - São Francisco Xavier -rn,vn -"'""~"' 
e do patriotisme do estadisL,1 Cotação: Ristrito I Decenci.a''. - ossa e ora ª ca · Bexiga _ urbana. .- urbana. 

• N- "'-- - Gua-rarema - rural. am. :encano. · a.o·,...., scenas pas- FAMILIA CARTER - Da I TR·AGICO AMANHEC·ER _ 1:08 -·~ A'ntonio-·- O•D•n:i,, 20 Nossa Senhora da E 69 - São Gabriel Archanjo =w 
srv~is de cr~tsea, podendo O Paramount com Edmund Lo- , Mau, pela "Central Ca-tholi&ue - spe- -Jardim Paulista _ urbana. - suburbana. 
film ser_ ass.lstld~ por todos. we. - Aspectoi:; da vida de I d-u Cinéma ... rança - Vtlla Esperança - SU· 60 _ Sào Gerail:do _ PeFdizes' l09 - Santo Antonio 
- Cotaça:o: Accei_ tavel. uma familia que, dirig.ida __ poi· j QUATRO ES?OSAS _ burbana...- __ urbana. · - urbana. 

,.. DETETtV b ~-- 1 .. Ar- '11 - füissa Senhora da Lapa -MR. WONu E - um pae aS=nte a egie, ~r~-, ceitavel para ad-nltos, pela - Lapa _ urbana. 6-1 - São Januario - Moóca. Ui)·- sari:/lo Eâ.i.lll;rdo 
Da Monogram, -~m Boris K-a- YeBsa J>hases de -grande rl!ff1-1,. Legiào ela Decencia". 22 _ Nossa Senhora da Paz __ -· l.U'bana. · :Retwo- - tlllbana. 

G']y . 1-.n -- 62 - São Joao~ 'D..·ptista lll - .SBnto Em~ro 
PENSIONATO CATHOLICO PARA I NOTA: - O film TRAGl<> ~/~

10
N~ur~ra da Penha Marco de Meia Leg~"'- urbana.- 1'.!·udente --·'Ul'bana,. 

Moç·· AS UNIVERSITARIAS I DlA DFJ BAIRRO deixou de - Araçai:iguana - rmal 63 - São João Ba;ptista 
112 

- Santo Esteviio 
. . ;Anastooio - uroana. snr cnt!cndo nesta O. M. 1,1. 24 _ Nossa Senhora da Penha Pm1te de São João - 1,m,al. 

Optima instJIIação em local aprazivel e sob direc- 1 por s0. tratar u-e lançam,:,n-to de França _ Penha _ urbana. 64 - São João Bap.tista '1:1'3 - -santo Ignaéio de- Loyola 

-.,- Vh" 26 - Nossa Senhora da Salette :114 _ Senlmr Bom Jesus _ Mi. o cath-1 ü.a·_··,-·_ Informações no propr-io pensionato. j1 
Pm cinema i:;ecunrlario. Eis a Villa Cal:iíornia. - urbana. - Vllia. Clementino - ur-ba.na. 

Avenida Hygienopolis; 733 Telephone 5:2392 opinião de '·El Pueblo": "C!·[- - Alto de Sant'Anna _ urbana. 65 - Sã-o João Baptista ,Artfiá·-- rnmJ. 
me e auulterio. Os persona- 27 - Nossa Senhora da sa.ude Vtlla I-pojuca - urbium. ·llã _ ·Senhor Bom.s:Jesus _ Pfio 

PWE-SE REFERENCIAS gemi apresentam s,:,nt1mento,; - Saude - urbana. 66 - São Joã-0 Bapti.sta Vian- rapóra _ 1.-w:al. 
ignoJ1eis e a-usencia d·e moral. 28 - Nossa Senhora das Dores· ney - Ag,ua Branca - urbana. 11:6 - Senhor Bom Jesus de-
Cotação: E' um film Mau·•. - Casa Verde - urbana. 67 - São João Evano-eli:sta -.....,. Mattozinbos - Braz - ur.bana... 

CongregGd:os M.arianos 
PARA TlRáR A& 

C-artéircu de R,eservistas 
Pr.efJ.mm ,a, er.ga~ oommercru.1 "VELOX", 

peipe,iB pam. 4:."' C, R, 

RUA. FBOÍill'!INO PEIX-OTO, 48 -- 1;o ANDâR 

r·······•· .................................................................................................................... , 
! ' 
f Fructas Extrangeiras t 
~ D-E POM:ARES PROPR.fOS ! 
t T , EM MENDOZA (.ARGENT.INA) T + ! . ~ 

~ R:E-C:EBEMQl8 E VENDEMOS P-OR A-TAÇAOQ E T 
1 i VA-REJO EX-C:E'-L.t.;-E.NTES PR'UC+AS i 
· 1 CASA SPIN A - RUiA ITOBY 2V2 i t ! 

1 t: . _ PR~Dt-0 NA.SCIN SCl•f:lJSJ:RI . _ . j 
.,......,,en.,. .. il'l'eiiwnanen....,._~.• ........................................ ~" ............. ,._....,."..:;oh~,.,..,,• .. •n• ... \ 

casa Verde · - urbana.. 
68 - São JoaqUim - Cambucy_ São·Baulo, 113-de Abril·-de 1940-

- urbana. ·· 
69 -- Sã~ José l3clém - : :,Par.ochia:s na zona UTl=a 7'7i' 

urbana. Parocl:tia.s na zona suburbana 1-3 
7-0 --São José B~ - .-Paroohias na. zona i'w'a-1 • • :llt 

urbana. 
72 - Sào J-0sé 

(Penha) - urbana. 
Tol;al das parocl:i:Jas • • • • • mi 

'IB - São José - Mayrink - Destas 118: paroolmis, 4'7 foram-
: nu-al. crea-das pelo- E&no Sr. Dom Josr/; 

74 - São José - Ribeh'ão Pi- _ :;G:tspa;r de Affonseca e Silva . 
res - rural. Homenagem a S. E-xe1a., 1u( 

7S - São José - Villa Amerl'- -,passagem. do seu primeiro lustrn' 
c->1 - urbana. 0da aureo episcopal. j 

i:=:::::::::=:::::::::m::===============:::::====::=============================-= 

ln'di,c r Profi·· Dr. PliilB>---Qml@a de 
~ 

, __, -~-~--'Vil,. N~" M. . Jom:p.lãtt)P. ,-Dtitra -& ·\ Arnaldo Bartholome.o · 
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J Rfft''I. llO Uli _ 

A -~ffl'â e\ll'O'pe,a está ae!tualmente loc-a:lizada na Escancllnavia. 
U~nte. . 

A st.'<ece3são dos acontecimentos, dia dia, não deixa perceber 
eom clar-ezà o absurC:o dessa situação, pela qua1 se confina no ex
tremo norte mna guerra cm que es-tão empen'll.adas as principaes 
Potencias e:aropéas, a ponto de muita gente q:uasi se esquecer da 
ftistencia de ·iµna frente de guerra fl'anco-allemã. 

Na Noruega, {'tit.ret.roito, os acontecimentos não tem posto em 
telev<1 o valor ·aos so'klaclus a!liados, sendo os unicos sueessos favo
,:avcis e muito pr-eea;rios - devi:dGs qnasi só t.s tropas no:ucgue:;as. 

O f,a.;.~o clo~1::.::.:J L.os ::'..:..:·::::~ é, ::tf::Tn.1 ::::~ '~!:;Iuff •• ? Se n::c, 
o ·que exp-lica a facilidade com que o Reich continua a enviar tro
pa.s a Nor11ega, emquanto os amados luctam com as maiores dif
ficuldooes para fazei-o? 

Aliás, o mm.to gcrin.anofi!o Lloyd Geo1,ge, fazia notar, num re
~nt:e discurso, a extranha aventum que foi a invasão da Noruegn, 
PJ)is os ca-lculos matitimos fazem suppor que as unídadc-s da esquadra. 
ti:'nenra com destino aos pontos .atacados pa53aram pelos locaes em 
que os all:iados aançaram as minas para Impedir a navegação pelas 
costas norn0_gue21J:S, e:-:ac!:r.mente quando se fazia essa o,Jeração, sem 
que tiVesse havido um encontro s!qner entre as duas forças, ou sc>f-

1 tressem a.<; do Reích qualq1:1ei· contraxiedade no seu cruzeiro. , 
Nada explicou Chamberlain no Paríamento, que justifiçasse a 

confiaru;a em seu gm·erno. 
Apesar disso, por manobras inexplicnvci~. os partidos da appo-

8l~56 não re::tgem, e pelo contrario, ao ver o povo cada vez mais 
convencido da lnef.ficiencia do seu go,•erno, resoi-veu, como foi am
plamente annuneiado, fazer uma grande ca.mpanoo de propa.ga.nda 
pa-r-a. explicar o g-ra.nde esforço desenvolvido pela Ing:lat,eu-a nesta 
auerra. 

Em bom po:rtugucz, isso significa apenas que todos os partidos· 
da oonvenoor o povo de que os sacrificios que lhe· sã impostos são 
realmente necesSll;rios, e tentar desfazer a convicção g&al de que 
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o governo não está. realmeirle luctando como quem quer vencer, Pa,Jacio real da Suecia, cuja. eorôa, como as da Dinamarca e da Noruega, mantem-se em eqnilibrlo instavel sobre a, cabeça. decrepHa, 
pois a generalização cada vez maior dessa opinião - cont:ir.mada di, rei Gusta-vo - como eonseq11encia da politic.'l- de neutralidade. O resulta.do dessa política. para a Tcbeco-Slovaquia, ·e Polonia, por 
pelos factos - pode pôr em perigo O gabinete. occasião da invasão da. Austria, :.ssim como Plll'a a Dinamarca e para a Noruega, na g,uerra, da, Finlandia, ainda. não foi licção suffi-

~IIIIIIIIIIDIIUIHWIWlllllllHlllllllllllllllUUIUIIUD!I_IDlllRiHl!IIQ!lllllllttlltlJIUIIIIUllmllllllllfllDllllll11119«: ._, .-,;.,~-.::.·---~ ... ,. . -- •:·· · · ciente pa.r:t. os beutros. 

i!i li! Que trarã, para a Enro:pa o Entre esses indices ma:te- ·eq_-uipados 'de "sk:is", esporte 
~ D t ~ d !]) ~ rumo de 1~40? Em uma por- ria-es q-ue .repmsentam as pos- p:redil-ecto da juventude sueca. 
ê== e n. ; ~ ú u r UI s ~=- gunta que perturba tod-os os siMUda:des da ind-epmidenci-a Dev.id-o ás earacteristicàs do_ 

povos do Velho Continente, e da Suec:ia, notamos, em PTi- terreno as unidades motoriza-i I entre estes, d-e maneira espe- meir.o lugar, o fü,etor hornem: das d-e que dis-põe são poucas, 
ê _.1111ra1111111111.._ NÃO ESQUEÇA.·• , i oia1, o J.}OVO sueco, vi!dnho d-os a Suecia possue uma popu.la- e a Suecia se prepara antes 
:s QUE A MÁ DENTADURA, z infelizes nor-ueguezes, dinamar- ção e um exel'cito duas vezes para uma guerra defensiva. Um 
ji lhe altera a physionomia, -~ qoozes e fiülandezes. Toda- superior, em numero, á Finlan- forte systema de baterias de 
Jlil lhe pre-ju<lioo, a dicção, e ~ via entre as naçws nordreas, d:ia, A Suecia pod'6 conseguir · costa defendem as tres princi-
li lhe perturba a digestão. g é ~ein duvida a Sue.eia a que rapid:am-ent.e um exercit-o, trei- paes bases navaes: Karlskro-
E § se encontra com maiores pos- nado e equipado, de 500. 000 ma, Stockolmo e Gothenburg. 
:'.§ -,.,.._,,_ __ ,. Estes defeitos podem se.r ª1i sibilid.a<les de resistir ao ini- homens. To-dos estes solda-dos, A avia()ão sueca compõe-se 
~ corrigidos por 11:me. BOA DIDN- §' 1I.1:igo e sal:-vaguardar sua· in- aMm de optima instrucçã.o, são !\penas d.e 50-0 aviões, num-oro 
~ -....111 • .,_,.. T ADURA executada com mate- j ' depend-eneia. 
ê rial e technica moà-erna. sJ Evidentemente estas possibi-
B ª füia.d-es de resistencia se fun-
~ DR. NJ O N TA G NA J U N/ O R ã de.mmta-m na ordem material 
'§ 1 ~ .apenas, tendo portanto valor 
~ trata exclusivamente desta especialid.aue ~ muito contestavel e relativo, 
ê Pn1,ça R~~OS DE ~ZEVE~, 18 (oo lo.do do Theati·o,~ d>Ei-vi'do ao caracter, antes poli-
§ MuRICJP!l.l) - 2. sobl'6.loJa - Tele-phone, 4-5377 ~ tieo e dil}l-omatico que belli,co 

Falleceu em San Remo o R-evmo. Pe. 
Luiz Orione, Fundador da Pequena 

Obra da Divina Providencia 

certamente pequeno e tnsuffí. 
cient-e mesmo para um-a guerr.a; 
defensiva. 

As·' esperanças do povo sue
co se· volta para a linha for
tificada existente no sul do 
paiz, e que se extende de Hal
mstad, sobre -o Kattegat, e.té 
Kalmar, -sobre o Ealtf.co. E 
ainda a:s fortificações da ilha. 
Sotbl.thd permittem um con• 
trole effioiente do Baltico. To• 
da.via, cabida em poder do ini
migo, esta ilila será perigosa 
como base â'erea para o bom
bardeame,at-o -0.as cidades sue
cas. Ainda outra esperança da 
Suecia reside na privilegiada 
si-tu-açi!;o de seu-s paços petro
liferos e seu parque industrial, 
ambos situados no interior e E = 

~IIIHlHIIIIDl!llllllllllDIIIHlll!lllDlllllllllfflCHIIIIIHIIICJHIIIIIIHU~HUUllllltlllllllUIUlUIIHll!lffllr;Jlfl!tRllfllOI~ da guerra actue.l. 

LITURGIA 

. Faneceu em San Remo (Ita- Em Tortona, após solemne 
ll:a) no mez de Ma:r.ço, 0 Revrno. ! pontifical n-a Cathedral foi 

O 
aptos a servirem simultanea

P.e. L1:1iz Orl:one, fu-ndador · d:a 

1

, esquife d-eposi-t.ado no Santua- mente aos exeroitos do Norte e 
Pequena Obra da Divina Pro- ri-o da Obra, onde constituiu do Sul. 
videncia. objecto de continua ireregrina- Uma qu$tão, todavia, conti-

A Obra, que--s,e destina a dar (lão. ~ 
:soc.C()rros espi-rttRaes tempo I E nua de pé. Que ve.lerao todos 

Supra qua3 A offerta ·:raes a pobrss, já cinta co~ gi~mntmr:= eos caintanumerosebt'edle- esses índices de valor béllico 
1 "' = · r s rec 1 os . , _ 

·lllru1. Casa e:m S. Pau-lo : apre- 1 pela Ül'Jra destaca-se um do I diante da ,, corrupçao politica 

O Supra q:u~, segue o Unde 
et memores sem int-erru~ão 
alguma. E' a continuação da 
Anamnese: 

este é um sacriflcto santo, uma 
hostia. imme.eu-lada!" 

seu irmã.o Caim, com-o Jesus 
o foi po-r seus compatriota;,, 
seus innãos. 

f>ent-a gr,a~e florescencm. . Santo Padre, além dos rece- que vai pela Europa, semnr.e a. 
O f:all-ecmrento do seu fun- bid · E · ·· 

dad d 
os dos ms. Srs. Cardeaes engendrar nL .,, ,. Munich? or causou gran .e reper- · 

cussão na Italia. 
Desd-e o primeiro momento 

em que seu corpo foi exposto P-aschca 'dos homens "Supra quae propitío ac se
re-no" ... " Sobre estas off-ertas 
dignae-V'os lençar um olhar 
propicio e benevolo e accei
tal-as como Vos dignast-es ;:e. 
ceber os dons do justo ,Abel, 
Vosso servo, o sacrifício do 
nosso Patriarcha Abra;bão e o 
que Vos offereceu -o Sumi:no 
.Sacerdote Melc:hisedec; pois 

Como é tocante esta oraç:i-o 
qae lemb:ra entre os sacrificios 
da Antiga Lei, os mais nota
veis e melhores acolhidos por 
Deus. Elles são a figura do sa
cril'.icio da Cruz e do Alte.r. 

Abrahão -off-ereceu muitos Ga
crificios. A Historia. porem só 
me:ncrena o d-e seu filho pr~di
lecto, qu:e e.lle consentiµ em 
sacrificar, mas Que 1-he f-01- con
servado pela misericordia di
vina. Jiesus é o Filho bem 
àmado, em quem Deus Padre 
pôz as suas complacencia-s. Foi 

na Igreja de Santa Clothid-e, A Congregação Mariana d.a nossa Capella, na Missa de 9 
em San R_ emo, c-omaçou gran- r Casa Pia de Sa"o. Vi'nõnte d _horas. 
d-e romaria. 1 "" e 

Devendo ser inhumado em! Paulo, convida V. S. para r.o TRfDUO PREPARATORIO Abel offerec-eu as primicias 
ao seu rebanho; Jesus Chris• 
to o primogenito do Padre 
Eterno, seu Filho bem amado, 
se offerece a Si mesmo. Abel 
foi condemnàdo á morte por 

Tortona, a sua transladação re- proxim-o dia 12 de Maio Do· Pregará nos dias 9, 10 e 11 
. . .' de Maio, ás 20 horas, o Rev'. 

vestiu-se ele caracter trium- mmgo, satisfazer o preceito da Frei Nicolau, Carmeli'ta. n.,.,_. 
phal. · ~ 

Em Gehova foi recebido por Communhão Paschal, aqui :em I calço. imm:010.'Clll, mas como Isaac 
sobreviveu á sua paixão e mor
te resYscitando gloriosamente. 

V. S. QUER SER INDEPENDENTE? o sacrifido d-e Melchi:sedec 

S. Em. o Cardeal, qu,e cele- ~~~~ 
brou, na manhã seguinte, Mis- ~ e~ 
Sa na l~Teja de Jesns; estive- '~ ,~~sa Santo Antonio 

Aprenda gratis a fabricação de productos rendosos e é ma-is uma figura da Eucharis-
tia. São Paulo faz um c-onfronconsumo dia.rio, trabalhando em sua propria casa. Perfumes, 

pó de arrot, brilhantina, esmalte, baton, rouge, leite de to entre elle e Nosso Seooor 
colonia, desodorantes, antiseptieos, sabões, · sabolli'tes, etc. quand-o diz: Mekhis-edec pe2·-
J:1'ornecemos prensas e pertences para a fabricação de sabo- maneceu so.Ci3rdote para todo 
netes e sabões com ensino gratis. Importação d!recta de O sempre; Nosso Senhor é o 
essencias e vidros para perfumes e licores das maiores fa- -unico sacerdute da Nova Lei. 
bricas da Europa. Pedir formulario gratis. "A RICA FLORA" sendo os outros apenas seus 
- Av. São João, 601 - São Paulo _ Phone, 4-5566 ministros. Melchisede-c offet·e-

~--------------------------..,....--..i ceu pão e vinho, a materia do 

j sacrificio, de nossos altares. 

Novos trapistas Japonezes A innocencia de Jesus é !'C

presentada J)lal-0 justo Abel; 
sua obediencia pela de Isaac; 

g!sterio, conta-se que traba- a virtude que· EUe tem de dar 
lhou f,ervorosa.mente para con- a immorta1idade é representa
verter os parentes, collegas e i da pelo pão e vinho de Melchi-
amigos, conseguindo mesmo j sedec. 

ram presentes as altas auto
ridades politicas e mnnici- 1 
paes. 

Dahi o esquife foi levado a 
Milão, ond,e fkou exposto na 
Cathedral de Santo Estevam, 
sendo visitado por grande nu
niero de fieis du-rante a noite 
e o dia seguinte. 

Iguais manifestações se de-· ;' 
ram em Valenoia, Pavia bem 
como em todas as localidade, 
onde e Obra mantém casas. 

As Ursulinas no lHDãn 
Em Outubro do anno passa

do, foram ordenados n,o Japão, 
tres novos sacerdotes trapis
tas. Esse !acontecimento mtir
ClOU,' innegave1mente, um-a no
tavel victoria do catholicismo 

'no grande Imperio do Sol-Nas
cente. 

um bom numero de conversões. , Bssa oração já é encontrada 
Dom Thomaz - tal é o nome no De sacramentis. Pelá's Ques- Foi em 1936, que as Irmãf' 
do novo sacerd-0te, pretende vi- tio11es veteris et novi Test:i- Ursullnas se in.stallaram ne 
sitar Sapporo, onde celebrará menti tem-se 0. prova de que 

Utn dos novos Trapistas é 
origlnario d·a parochia de Sap
poro, onde foi professor nas 
escolas do Governo; nesse ma-

a Senta Missa a qual, natu- ella. era lida no Canon no tem- · parochia de Sondai, fundando 
ralmente, será assistida pelos po elo Papa Damaso. Ellta ora- . ahi uma escola para meninas. 
seus antigos com1>anheiros c1ue ção podemos mesmo dizer quo ' Oriundas do Canadá ao che
o estimam sobremaneira. é muito ma.is antiga. Silo Cy- garem no Japão foram tra.ha-

-------------------------·---- prlano (,·258) quando fala do ' ----------------------------.-.-.... -. ...... _._. _______________________________________ .,, 
. 'li 

PHARMACIA E DROGARIA ~ 

SOR~!!~~~D~~~~ ~ 
PHARMACEUTICAS 

Drogas, ampolas, artigos de borracha, perfnmarias 
finas, fll,linhas para lactantes, etc. 'li 

MANIPULA-ÇAO ESMERADA 'li 
ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 

Rua das Palmeiras, 58 ,- Phone: 5-2667 

pão e elo v·Jnho que .Jesus lhando com grande energia e. 
Ch1·isto offereceu e de que O dentro em pottco, terão o prl
sacrificio · de -Melohisedec é a me.iro convento. Sabe-se que 
tigura, parece alludir a ella. . está em franco progresso a 

A1l palavras Sanctum sacri- 'escola de Sonda.i, ou1a.s atum
fiei um para o pão, hostiam pa- nas pertencem á. melhor soei-e
ra o vinho, sem duvida com. o , dade japoneza. 
fim de elevar o sacriflcio de ' E' sem duvida, admiraYel 
Merehi'sedec aos olhos dos , observar os trabalhos cons:is
fieis, contra da Manicheus que \ tentes das irmãs Ur-sulinas, 
tinham horror ao vinho . . r cujo intuito, predominante é 

e 1 e pret)(trar as Jovens, fazendo-as 
cusavam acceital-o am sua ,Li· . ingressar llQ Qejj) ~ cathp.Ueis-wr• ~ .! 

-DE-
11 E N R I Q U E H E lN S 

LIVRARIA CATHOLICA 
-- G.rande sortimento de a1 dgos religiosos em geral -

Fabrica de JD1agens - Offlcina de paramentos e esta.nciartee 

Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 
SÃO PAULO 

·, 
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PLINIO CORR:t::A DE 

A Neva Oruaniza~ão dos Decanatos da Arcildiocese 
N".:t0 faltaram pes._~s que 

nchassem qu.e o .. LEGIONA- Hoje. a,pós a sommne Pomificai do Eiuno. Sll. A7e~bls.~o ~1l$Í:iOpoliiano, sa-rá promufg~t::, 
RIO" se excedia, apontando _co-
mo catastrophica a linha poli-- O present-e decreto de creação dos l'JOV/!rJS ctsc~:z;zto-s na t.1rchidl-ocese de Sãa Paulo 
tica seguida por sir Neville / 
Cb.amberlain. Hi>uve mesmo lei· DOM JOSt GAs-PAR DE AF· 4 - Decanato do Senhor Mo6ca (1914). - Paroch',afl ~u- ganeas: Yil:a Guilherme (193!}) r 20 - Vecanato de N.ª s.a. 
tores sufiiclente~nte lévia· FONSECJ\ E SILV~ Bom J-esus - séde: Parochia fraganeas: São Raphael (1935), · Luz (1940). .da La-pa - s6de: Parochla da 
nos para imaginar que nosáa do· Braz (18~). '- Parochi~s Alto da Mo6ca (194-0). 15 - Deca.nato de N.ª S.ª ! r.apa {1911). - Pal'och!las s11• 
attitude envolvia certe. sy.tn- F>or mei'~ de .t)fK!s e da Santa sufragan~: São Vito (1!140), 10 ·- Decarato de Süo Joa- Auxflar.ora - séde: Paro-chia. fraganeas: Freguezia do O' 
pathia 1>ara com a ..• Allemanha Sé Apostofica Gli~rio (1940). ,, I qnim - s-é-<1e: Paroohia elo de K.ª S.ª ½.uxil:adora (1914), 1 {1796), Agua &-a.nca (1933>, 
nazista! Evi.-deatemente, tal 5 - Decanato <le S~o Jo;io C!),mbucy (18%): - Parochias - Pa:·och'lls sufrag.ane::111: Bo:-.1, Vi:la Pompeia (19~), V.Ha. 
opinião acerca de nossa condu- Arcebl&po Metropol-itano de Bal)tista - séde: Pa-roch.1a de sufràgarea~: Lins de Vascon- Pet"ro (lr:3:J), Ponte Péquea:t 1A:'a•tacio (193!>), Ipojuca 
ta nem sequer precisaria ·le · . São J-oão Baptista l!t08): ~ ce los (1'.'3°), "''·O"Ci>s (19~-0), (1!)3~). i (1940). 
aer refutada.· Basta ler O "LE· · $Ao Paulo Parochias; sufragaríeas: Vill.a vma Mo0"''0ceITto (19 10). 1 16 - Dec:mato '1e S. J 0 º<J • 21 - Deeanat'.l de Sto. Ama-
GIONARIO" com um poooo <le ·, · Marra (1933), Santa Rita 1 11 - Deca!:ato de N.ª s.a · Evangelista - sf·'-3:\ ParoA'. ·a ro - séd-e: Paroch · de St. 

DECRETO S serenidade, para ver que, ~e (l:938). de ·'ão - sé.de: Parochla do da Cam Verde (1927). - Paro-: Amaro (1686). - Paroch:as 
uma coisa não n-0s fa'ta· gra- D . ã d D . .,_ 6 - Deeanat-o ele Sã-0 Jo3é· Ypirsnga (1:920). - Parochh-s chias sufraganeas: N.ª S.ª rla1, J sufraganéas: I tape c e rica 

i~à!ll. a Deus, é um ardor 6 nti- . a er,aç O e novos ecana~os ~ 11éde: Pal'ochia do Be'em sulrogancas: Vil'a Dom Pedro, Dore,s (1939), Limão (1939), I (1779), M"Boy (1779) Ind'aM• 
~a.zista cathegorico. activo e e modifica~ão pa:r-clal dos pro- (1S97). -:::- Paroehias sufragn,-' (1939), Vi_lla Prudente (1~3~). j Pitangueiras (1939). , pois (1933), Ib-ir.apuei•a (193~). 
núnuei-Osamente coherente. cedentes crl:ados na Archidlo- neas: S;w Paulo (193!}), Re· Vi la Zs)b1a (1940), Momno 1 17 - Decan-:,to de Sant An- 22 - Decanato de Sto. An• 
'j\Hpfo em dia, vê-se como, cese de São Pau.o !!ente F0'j6 (1939), São Car-]Velho,(1940). j=. - sé-·'e: Parochla de Sant'- dré - séde: Parochia de san-
er-ain dignas de approvacil.o los (11>-:0). . . 12 - Dec.a:nato de S~nta <n- 1 A1,na (18%). - Paroc'.:i~s <;11, to André (1914). _ Paroc-hi~ 
nossas opiniões sobre .a r>01i- , Criadas racentcmente na Ar· 7 - Í'""H.,.,ato do 8.1.~rs,1(). t1erosa - séde: µ,,rochia -ie fragan0~s: Tucuruvy (1926). sufraganeas: São B-ernarJl) 
tica Íngleza. A form!-d1tvel cri- chi diocese · varias nov.as paro- Coraçfto de Jesus - sede: Pa-

1
. Vil la Mar:a~a 081 8) · - Pa· T:·e'.nembé (1926), Jaç'.ln5. 1812), Ribeirão Pires (1911) 

se politica que o Sr. Chamber- chias, afi.m de attander á~ n,)-1 roch'.a da Quarta PaM1la I rochi~s- sufrac-uc1ea<i: S'lnto (F3 7), Alto &e Sant' hmà São Caerono (1924)., N.ª s.à 
lain teve <le enfrentar, pro·ra I ce:;;;ida6:as e3llil':tuo.es rfos (1925). - Parocl~ias sufraga- \ t gosti?~º (1<:\'>'l), Immacu:aJa (1:J 'O), Parada Ingle?,a (1!:-10) · cfo Carmo (1940), Santa Tbere,. 
claramente que, se a opJnláo fieis, havemos por bem, 1)1}:o I Pcas: Vill11. (';9,lifornia (1!133), 1 Conceiçao (l(}Z!J). 18 - Docanato <lo Div'ino z1nha (1940). 
ingleza s-e conteve durante cer- presente Th?,ereto, ra111.pliar <J Tatu-apB (1937), vma· Fo1•mm:a l 13 - Decau:to de Santo, EJsp!rito Santo - séd-a: Pa1·a- 23 - Decenato d-O Nos!<a s~ 
t~ ten~po, fazia-o por pruden- numero <los Decan&tos, ou Vi-, (1939). 1 Agostinho --- sé.de: Paroehia 'ch'a da Belkl Vista (1908). --1 nhoFa do Desterro - s-éch-J Pa• 
eia, nao porém sem perceber! cariatos I•'oi:aneos, que fic<l.m 8 --- Dec.:utato de. N.ª s.n. da Sande (1917) .. - ParoC'h1.·as : P!).rcchia.s sufraga.neas~ Calva-1 roch.ia de Jundibaj 1655): Po.. 
os fracassos successiv'os que assim constituidos com as res- da Penha - sede: Paroch:a <1:1. sufraganeas: Bosque da San- rio (1939), Sumaré (1940). rochias sufràgen-eas: Vi:lla 
sue, impr~vide_ncia incorrigivcl I pectivas wrochias su[ragoaneas, \ Penha (:i:796). - Parochías i!U· cfo (10-29), Jabaquar,:ct (1S4-0),. 19 _ Decanato de Siio Nor- Arens (1922), Louveira .(1939-)~· 
impunha a Gra-Bretanha. ,modlficada·s em parte a. dist>o- fraganeas: Guarulhos (1685), Villa Clementino - S. Fra~1- berto _ si3de: Paroc1iia de Ponte de São João (1939), Pe-

E os _sympathis~ntes Je lsiçáo· que lhes havíamos dado I São Miguel (1779), Villa Esp·~- cisco (1940), Villa Clementiao V!lla America (1930). _ Pa- rús (1940). · 
. Chamberlam no Brasil, s-ampre Ja estas, no precedente Decret') 1 rança (1930), :14'nranhão (1940), - Sto. Ignaci.o (1940). rochi,:cts sufraganeas: Pinhoi- 24 - Decanato de São Joãu 

fiad~s na~ "razões superiores e Ide treze de 1':ov-ambro <lo 1.n- VÍ!la São Geraldo (1940). 14 - Decana.to de Sto. An- ros (1779), Jardim Paulista Vianey - séde: Parochia de 
conf1denc1~es •· pelas quaes elle ' no fin.d:o, consoante aqui se. 9 - Decana to de São .T,1- tonio ....:..... séd-a: Parochia do Pa- ('1939), Villa Ólympia (1940), .Mogy tlas Cruzes (lõ,11): -
::giria, ficam veudo que o.o discrimina: nuario - séde: Parochia da ry (1914). - Pàrochias sufra- Jard-im America (1940). - , Parochias sufrageaneas:. Gna-
" LEG!ON~RIO" . não, faltou. \ - Decanato <l& S. Pau;o =======::=============:.=====================-·rarema (1779), Itaquaquecetu
pe'rspicacia a.ffirman<l:o ª - séde: Çathedral - (15.iid) 1 o- · · ba (1779), Arujá (1852) Ioo.-
íne:tiste;icif de ta~s /ªzõe~, -·- Paroc·hfas sufraganeias: St..t. l u a D o f u tu r o d a V u a os Ia Vi a quera (1928); Poá (1936): 
~ule O ~~-ª)ne~ltG rng ez nao Iphigenia (1809), Acclimação ! . ti , 25 - Decana.to de Nossa; 

JU gou su 1cien es, (1939), Liberdaâe (1940). --~~''""'"""".,..,,.'"·~---.. ,,,.,,.,7"':7'·'-''""~77'::T::F~?: ----c;-=7·.7rn'.~:v;·;;7s;vI:lT%Jmi0'TT?0AFITT . Senhora da Cande1aria .. - sé-* 2 --· Decana,to de N.ª. ~-ª · 'de: Parochia d.e Itú {1663): -
da Consolação - séde: Par:)- ,,,,,,.,·_,,., .. _,,,, .... ·.- ???hi/f'.84:4\%(,'{ii IParochias sufraganoos_: Ctlbre• 

i\Iuito interessante ~:t,,p tele- i e:hia d~ Consolação (1870). - .. ..-.,,•:.··,-,,;:,,< '}@(}}\', /{j ): úva (1830). Salto {1885-), Pira. 
gramma proveniente <'fií Paris, i P~roclnas _sufragane.as: S: .fo- ;'·;c:,.,-;,•,v,.,,:,::-:,:.:,,.., ... ,"''' 'pora., {1897). 
segundo O qual O "camarad:t'" 

1
~e da B~x1ga _(1926), I:yg1e~o- , ... ,,:::,.:::::::.::::,::::,.·.,,; 26 - Decanato tle s.;i.o Ro-

Maurice Thorez, talvez O mais I polis (19.,('), Sao Francisco Xa- que ,- sede: Parochia de São 
influente e famoso dos conrnrn- ,· vier da Bexiga (1940), j Roqu-e (17T.3): - Paroclti3s 
nistas russos, se encontra 3 -- Decanato de Santa (;e-· sufraganoos: Parnahyba .••• 
actualmente no. Allemanha, sob I cilia -- séde: P.arochia de San- (1625), Araçariguama (17011, 
a protecção do Reich, estando! ta CecHJ.a (1895). - ParochLis Cotia (1723), Urla (1811), Osas-
illcumbido de organizar uma : sufragan·:ias: Barra Funda _., .. ,,.,,;,.,,,-,,,,.,.,.,., ....,..,,.,,,.,., .... ,, co (1939), lVIayrink (193~:). 

,
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(1914), Perdizes (1914), Alto PACHIA EXTRA DECANA-
(Conclue na segunda pag.) das Perdizes (1940), 

1 

TOS: NOSSA SENHORA ~ 
PARECIDA. 

No tempo que lhes determi
narmos devem os R-evmos. Se
nhores Decanos, consoante or
dena o Codigo de Dh;eito Ca
nonico, proc-ader ao exame es
tatuido pelos canones 447-449 

A Franca e o ensino reli-· 
gloso nas escolas 

.A debatida questão do ensi
no religioso, não, apaixona só
mente os catholicos brasilei-
TOS. E' por assim dizer um 
problema universal o da ins· 
trucção religiosa nas escolas. 

Não basta dai· á criança um 
certo numero de conhecimen
tos sobre a lingua patria, <JS 

numeros, as cousas. E' preciso 
antes de tudo qwe ella conhe
ça os prine1p10s basicos da 
doutrina cath-0lica. Só incutin-

Cabido Metrnpofi.f ano 

do estes princípios re'l!giosos ' 
e moraes é que teremos ama
nhã uma geração capaz de ,.·e
solver os seus problemas com 
sagurança e rapidez. O resul· 
tado da ."neutralid,ade" religio
sa escolar vemos nos nossos 
dias: o chaos do seculo XX. 
A grande crise que presencia· 
mos é uma hecatombe moral, 
mais, do que uma d-esorganiza-
ção economica. 

Ha b-em pouco tempo, es
crevia "La Croix", sobre o as
sumpto, pu.blicaudo então,, o 
manifesto dirlgitlo ao Presi
dente do Conselho da França, 
por um grupo de úniversita

$ rios. 

"No momento em que escrevemos, densas 
nuvens pairam sobre a Yugoslavia. 

As ameaças fascistas se transformarão 
em realidade, ou constituirão mero expediente 
destinado a atrahir para os Balkans a atten
ção do mundo, ainda horrorizada com a ag
gressão â N-oruega? Só o futuro poderá diz-:!r, 
e, possivelmente, quando esta noticia estiver 

publicada já terá sido dada pelos factos. 
Por ora, uma verdadeira torrente de "t:.i· 

ristas" ai lemães invadiu Belgrado, capital 
dotada de monumentos dignos de not;:i. O t~a
lacio Real, por exemplo, cuja photografia se 
vê aci-ma, é um dos muitos edificios já cons
truidos ou planejados para o em bel lezamento 
da cidade, 

s. Excia. R-evma. o Sr. D. . Espíritos avisados, estes A. a· [• . -
José Gaspar de Affonseca e moços chamav'.am .a attençà-o ·fn a a pe,rseguaçao 
Silva Arcebispo Metropolitano do primeiro ministro pera a 

religiosa 
<le São Paulo, por acto de 3 de importanc:i.a do estudo da l'e· na Polon,·a 
:Maio corrente, nomeou oc ligião cathol:!ca <e par.a os be- · 

1 e P?lo Regulamento da Nossa 
Cuna Metropolitana. CIHilpre
l·hes, outrossim, aos novos 
Revmos. Senhores Decanos, -:3m 

obediencia ao canon 450 § l, 
conf-acionar, no prazo de um 
tne~.;!L captar da date, da pro
m~~çã-6: <l.~t.e. Decreto,:.o J:JBl
lo ''tit'ricià) do>respectivo:~i)êca
nato, o qual, <1-epoÍs <!e · ~PJ'O· 
vado por Nós, será registrauo 
na Curia Metropolitana. 

De.do e passado .em Nossa 
Curia Metropolitana de São 
Paulo sob o Nosso signal e 
seno das Nossas Arm{:ts e 
subscripto pelo Nosso Chan
celler, aos dia consagrado :í 
excelsa Padroeira do Brruiil 
Nossa Senhora da Conceiçã; 
Apparecida, e promulgado em 

Revmos. ~~.-1res Affonso Chia- ll€ficios que disto adviriam ' · """" O Boletim do Serviço Polo· tores foram levados para, lugar religiosa, são 
;rod-ia . e Carlos 'M:arcomles para a nação. 

S- p 1 vr dnºte man1·• ne--,; de Informações, -ed.ict.a;io ignorado. sa campauha. 

a Nossa Ca-thedral de Siio 
Paulo aos doze d-ias do mez r!e 
Maio do anno da gra-ça de mil 

empregados ne3- novecentos e quarenta, solem

··Nitsch, Conegos honorarios do ao a a · as = 
f t em Angers, França, em seu Nos territorios occupaa0s Em Lwow 0' s so·'iets exprn.rf-Cabido Metropolitano. es o: . 2 Ab , • " numero de 3 de ri! traz pelos sovietic0s a persegu1çao mentaram um methodo ver la-

O R:evmo. Conego Affons-J l ''Todos, ou qu,.:isi todos, re- importantes informações sobre religiosa é identka, os mesmos deiramente satanico para cor
Chiarodia tem•se sobresahido conhecemos que a,, escola sevi a campanha nasi-communi,;ta sacrilegios as mesma aber- romper e matar 

O 
sentimcn-

pela sua . profunda piedade e Deus ~aJh-0u e por .pouco não contra a religião em tarritorio rações .. _ _ · to religioso nas creanças, pro-
ardor na propaga<:.ão da })ala- precipitou a França no fundo · A 1 - d 
vra de Nosso Senhor Jesus dum abysmo. E' de toda ur- .polonez. pnsao e expu sao e llª· curando melhorar, assim, os 
Christo,- gencia que se procure uma 80• Os processos usados nessa dres- é geral. Recentemente homens que eUes necessita:·:io 

Suas activida.des, tem-no& lução, não nos detend-0 unica- perseguição variam de cidade foram deportados os seguintes no futuro. 
mente em observar os erros para cidade, pois ella ·está paores·. Pe. J 0 :i 0 Horos, v·1,1 a- As prof.essoras perguntam, desenvolv.ido com grandes ~ -

fructos na Ordem Tt>rceira do ·d:a escola le!g11, entTegues aos pequenos chefes rio de Rozanka Pe. Bolesl'-l.u l por exemplo, ás creancas pe-
Co1h o p1·etexto de neulrali- de trop<1s occupantes do ter- ' quenas porque não rezam a 

Carmo, que <lirige iuntameo- d .,_ D . . id :Krosnodeliski, vigari.o de f.~ol· Deus, pediºndo doces, bri·nqun-te com O Revmo. Monsen:llor au.e, 1·en:egou-se a eus nas r1tono venc o. ~ 

Manfredo Lel·t~, ha ~{s do escolas, substituindo-se o ensi- E p 1 na, Pe. Adolfo Grodzlski, vi- dos etc; passada meia ho-r.a, º ......... , , m oza11, por exemp o, pa-
no d-a religião e dQ. moral ue- gario de Sabatyvel, Pe. Ina')io mandam que ellas rezem a 

um decenio. Jàs theórias subversivas .. as ra q_ue alguem en_tre em uma GojoliÚski v·igario de S:ielau- Stalin, pedindo as mesmas 
O Revmo. Conego Sr. Car- mais perigoSll,S. Alguns pro- ·IgreJa _é_ necessario,·um paR'3e .· · -' _ , . . cousas; e então, imiediata-

1os Marcondes Nitsch é greu~ f~ssores crentes, por temor d:e -da policia, valendo este para nce, e Pe. Joao Goj, vigano de mente, entram na, classe sJr
demente conhecido pelos ca- seus chefes, chegaram mesmo uma unica vez. A confissão Rohotna. ri:d,entes soldados trazendo 1J:t

tholicos da Capital, especl.=tl· a não pron:iln-0lar siquer o no- particular está totalmente pro- Em outras localidades os so- las, c-hocolates e toda sorte 
mente pelo professorado .. C:0~ me 'de ·Dffils, em suas olasses. hlbida, assim tambem o ser- viets transformaram a.s Igrejas de gulodices e brinquedbs .•• 
grande zelo S. Ravma. dlrigm_ Nesta. espantosa catastrophe mão em po:lonez. -em prisões, casernas, dubas O processo é velho mas, d:3-
o ensino Religioso em :hos~:a q-ue assistimos, n6s temos ne- A Cathedral, de Pozan, famo- militares etc. Isso sedeu por vtdo a sua diabolica efficacia, 
Archidiocese, possibl1ite.ndo ás cessidade do auxilio do céu; E za em toda a ·Polonia, foi exemplo, em, Sida,· Gawza, Su'l- ti . - con nua ,a ser empregado para 
nossas crianças; o estudo da é dever dos educadores,. aju- transformadá em cinema. Seu zin, Mostry· -e Iwie. Ainda os embrutecer as almas dessas 
ReHgfflo eathollca, n~- ElSCO- dar a elevação espiritual da vigario ger311, Padre Stei1"1· processos, que demostram a innocente:l vlctima.s dos barba-
__ Jl!W,Ul4p• ~~~ netz assim como seu coadjuc·. preoccupa,sião a~~ente anti- ros mod-ernoa. 

nldades de Pentecostes: 
(a) José, Arcepispo Metropo
litano 
(a) Conego Paulo Lourei-ro 
Chl!,ncell-ar do Arceb-ispa;d-o. ' 

VI·SITA 
O "L-egionario" recemra 

quarta-feira p. p., a. visita <10 . 
Revmo. Padre Arthur · Harti
nann. 

Esse piedoso prelado, que 
pertence a.,, Archidiocese d~ 
Porto Alegre, desd:e ha mni.to 
tem-se revelado pelo grànde 
interesse que vota á impren
sa Catholica. Após longa visi
ta á redacção e Officinas do 
"Legionario" S. Rev'm.a. ao r-e
tirar-se desejou ao "Leuiona
rio" ~ b8BÇQim ®. ~'\lit º, · · 

•. 

' 
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nantes communicarem . a mu·
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o LEGJONAR(O tem õ ru:t; 

·:s:imo prazer em receber visitas 
· ás installações de sua redacção 
e officina, mas peue que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por !=)Xi·.1 
gencias do serviço. 

Não publicamos eollabÔração· 

de pessõas extranhas ao nosso 

quadro de redactores. 
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CDMMENJANI .. ~ 1 

PRECONCEITO ESTUPIDO 

Continua, infelizmente, a 
apresentai;iio de filmes fra,1-
cezes, que, ultimamente, se 
têm caracterizado pelos th-c
mas escabrosos, tratados de 
modo corruptor. Esta enxur
rada immunda, que está longe 
de rnspresentar o verdadeiro 
espirit.o francez, mas a sua 
deturpação pelo.s. inimigos sys
tematicos e insidiosos da filha 
primogenita da Igreja, bem me
reeia ser estancada, não ~ú 
pekt nossa censura como tam
lJem ])elas prdprias autoridades 
francezas, porque .apresenta tJ 

seu paiz ao estrangeiro sob 
um prisma inteiramente des
favoravel. 

Lamentavelmente, porem, 
ce1·t-0 criti-co d11ematographico 
se tem sali!mtado por elogiar 
todos estes filmes na medida
de sua immoralidade. Assim, 
ainda a.nte-hontem a "Follla ela 
Manhã", em sua secção esp-e- ~ 
cialiw,da, publfoou mais um 
destes elogios, e desta vez ar
doroso, a respeito de uma pro
ducção ctiiematographica que 
foi exhibida em um de nossos 
principaes cinemas durante a 
semana finda. Nessa chroni
oo. se exalta o procedimento 
das infelizes que perderam o 
senso da propria dignidade em 
termos que não podem ser 
trnnscriptos por um jornal lim
po. Fl se accrescenta com im
pundente audacia: "Se ella (a 
heroína sem vergonha) não 
encara a vida como o typo 
commum das mulheres, ofere
ce em troca uma grande since
ridade". Flsta injuria baixa e 
miseravel á honestidade das 
admiravois mulhereR, que sou
beram comprehender .a sua ele
vada missão, e fazem düs lares 
santiiaríos de pureza, sú pode
ria sahir rle um e,;pírito que se 
habituou a repast~-.r:se nas po. 
dridões llo vicio. Não ·mei•ece 
resposta. 

Mos exh,te, ah!, um facto in
t~ressantr, que já. temos tido 
O<'<'asião de verificar: Como 
foi que- 0sfa idiotice sem no
me '10 consiclerar O vicio sem
pre sin<·0ro <' ;t virtud<' in~
vita \'Pl!l\C'nle hypocrita cons0-
gu ln dominar tantas cab·2ças? 
F)' lnrriv01 (]110 um sofisma ti't,) 
bnrato, mo c•onv011C'ional, pos1q 
s0r arrPilo. Diiem que o mal 
existe decorre de nossa na
turein ,, e por isso, ni'to se de,•-c 
occnltal·o. l\fas será que tuch 
o que existe deve ser exhihi
do? A sujelrà, por exeinp!J, 
~~~, p.ticorre .de no_ssa uatu-

A Invasão 
landa· e dQ 

. j 

da Bel.fica,t cfJ ,.H~rc'/ 
L u x e ni' b u Í' g o 'nã'<{ 

poderia pa"ar aem um _protesto ll'i· 
goroso da c~nsclencla cathollca, A 

ausencia absoluta de -quaesquer cir· 
. pudesse,:n ,seryir:, se_cl_lns~ançl•• q~,,, 
não ç1/ motivo, ao · meho~ ãé p·retex
to para tal acto, deu á --agressão um. 
caracter despudorado . e brutal que 
tem de enc.ontrar, necessariamente, 
uma repercussão dolorosa eril, todas 

as conscienclas nae. quaes ainda bri
lhe algum vago larnpejo dé Fé. 

NH cursos em que se estuda mo· 
ral, costumám os professor~s apre-· 
sentar casos concretos eM · que são 
respeitados ou ~r.anagreclld-os º' pr!· 
ce itos m~raes, àflrtl de que ·os· ahtm• 
nos contpreneni,-m exact.amente a 

' . '. natureza,,e o aléané.e da lei l!'atuda~ 
da. E, quanto mais incipiente o our• 
so, tanto maia betrantes· •• · ex.em• 
.,los. Só aos ahttnno, ntâlà adianta· 
cios, são expostas· aa sitiiaçêl,s cotn• 

1 -
pleltàs, ém ttll• uma consciéâê~, inff~ 
m-o rêêta, pode com reltt.tna· fâcl~ 

,idade ~ngàriar-se. A-os prtnétpiàfltt!s, 
os exemplos fornécidos são de cores 
necessariamente vlvas, afim de e,xi• 
gir delles um esforço inteHectuàl me. 
nos intenso. Ora .a Jnvasão das treà 
pequeninas e. sympaintcas monar-· 

chias é um desses ·casos bérrant,s 
que um professor daria a alguma 
turma de prrriclpiarites que se en• 

. contrassem em· inicio de curso. Nb 
- hesite em affirmar que nem sequer 

é necessario ser cathofico, para com
p_re_~etider o que <fe · profur'ldame11-

te Injusto a agressão nazi&tá encel'• 
ra. Basta ,ser homem, ter inteHlgen
cía e coração, para repudfar com 
energia 'o gesto auda~Iôso .do g~ve~
no h itlerista. 

* *. 
Ha Um pretexto que ,eertamente o 

govern.o nazista állegará, . Atravt"z: 
dos famosos communicàdes do "Déu, 
tsches NachÍ-lachten IJlll'au", far4 ell~ 
constar. que à França e a l~lilttrr:1 
se preparavam para · invadir o!! 

tres pequenos Estado•, afim dé (;<). 

lher de modo Imprevisto as tropas 
allemãs. E, _se os :trchivós offlélaéil 
de H a y a, B r u x el I a s e Lu• 
xembu~go cahlrem em suas mió&, 
forjará a propaganda do Relch novo,; 
"1 ivros brancos" em que procurará 
persuadir ao mundo de. ttue t»i'al1éG · 
é preto e preto ê bi'ànco., 

'),.ntret,into, i s1mp1~smente ri'.!i· 

. culo Imaginar que um governo chc· 
fiado. Per um homem como o Sr. 
Chambertain, seria capaz de desfo
rir uma investida preventiva con° 

t~à a 15elgica e a Hollanda. O Sr . 

Chamberlain -é a mais prosaica, a 

mais fraca das figuras que tem a;>· 
parecido nQ scenario politico inglez. 
Desde qwe a; tropas romanas inv,i· 

'diram o terrltorio inglez, até nos-
sos.diaí, não tem a historia daquelle 
paiz memoria de homem mais inds!· 
ciso, mais. timido, mas vaccilante, áo· 
que esoe veraaoe,ro semeàctor cte 

fracassos, que se chama Nevilic 
Charnberlain, Os ingiezes sorriam-s:, 

em 1:Jombar<:1ear a AIU.manha com 

tulipas hollandezas? E:• a unica ~-<· 

plicação plausível que encontro, pa· 

ra um passivei intento franco-inglez 
no sentido de atacar a Hollanda e 
a Belgica. Todos conhecem as fa-

çanhas scencias dos prestidigit1:1do· 
res que armam um revo.lver com ba· 
las, e de.pois, dando o tiro, fozern 
sahir do cano um passarinho. Quem 
sabe se dos canhões inglezes o Sr. 
Chamberlain faria sahir, ;,gora, n,h 

mais bombas como todos esperavam, 
mas canarios belgas e tulipas sen· 
timentaes; colhidas ás margens d,,s 
tranquillos canaes neerlandezes1 

;. :1: :!< "'~ 
antigamente .,á vJs~ da, scena fama·{._~ · 1 

•· • 1 
1 Un,á consideração final nao peide 
'deixar de ser feita por nõs. E' elln 
referente ã Guyana hollandez11, .:ã 

llilio 081111 DE OLJV:EJRA 

Belt:ica~ ~ fl.o U anj a 
e Luxem~ur~o 

aa de João sem 'rerra jogando xadrez 
em seu. palacio no momento exacto 
em que oa representantes da popu· 
lil9âo descontentes batiam as sua'! 
portas, afim de lhe arrebatar gNln
dé pane do poder ,limitando o po · 
derlo real. O que é a ingenuid1tde im
previdehte de João sem Terra, em 
compara~ão da cegueira do homem 
que, melhor do ·que ninguem, perso• 
nlflca o fracasso de M unich, o e3• 
màgamento da Polonia e a· retirada 
da NorU'éga? 

E é a e.sse homem vaccilante, ti
mldo, a eise· individuo tão bem sym· 
batlsàdo pelo guarda-chuva que usa', 
qué se attribulria o proposito sinis
tró do esmagar povos, trucidar na
ções, éálcar aos pés leis moraes, afim 
de attlnjli' com golpe mais certeiro 

· e mais profundo i> 111.0 Reich. Oc
cupar a Holíanda e a àelgica para 
q11e?. Para servirem de base mais se
gura para Jog·ar botettns sobre o 

territorio adversario? Quem sabe se 
o Sr .. éhàmberlàln pensava em criar 

. uma tacUca nova, e, em logar de 
Jotar boletins, pensava a1stu:1lmente 

temos tr.atado reiteradamente do as• 
sumpto, em nosso jornal. A Guyanõl 
.Hollandeza constH:-ue, de per si, uma 
~iolação da doutrina. de Monroe, poi~ 
que representa um trecho do sol~ 
americano, entregue ao dominio d~ 
potencia não americana. Entretan· 
t.o, as propr1as c1rcunstanc1as da 

Hollanda não nos faziam receiar, de 
nenhum modo, que elta viesse a se 
tornar um factor de pertÚrbação na 

vida continental. Pelo contrario, se 
essa cofonia cahir em mãos nazistas, 
o que não se poderá receiar? 

Todos os brasileiros devem acom· 
panhar o àssumpto com interesse, 

e com enthusiasmo patriotico, pois 
que provavelmente nossas autorida· 
des tratarão do caso. Se a Guyan.t 
se tornar allemã, a hora. do . pan · 
americnnismo terá soadoL 

* * * 
Ao encerrar este .artigo, não quero 

deixar de fazer mais uma vez uma 
distincção imprescindível, entre n'.'l· 

zistas e allemães:· Évide~temente, cs 
nazistas não deixam de ser allemãe-,, 
Entretanto, o q.ue o nazi~mo faz de 

mão, deve-se attribuil·o á ideologia, 
e não ao Pº":º allemão, que é apto 
para o bem, como todos os po'vos, 
que são filhos de Deus . .To'.Jas as 

nossas censuras aos desmandos do 
nazismo devem reverter sempre em 
actos ·ae cora1a1 tratern1aa::1e e'rl 

Nosso Senhor Jesus Christo, 
co1 os allemães catholicos, 'JUe se 
saibam reprovar energicamente ta ~s 
horrores. 

CATHOLICOS 
Contpr~tn . JiXCLUSfVA.M..ENTB suas "J-0ins e s~U$ Presentes 

·J_QA.LHARIA 

CA.SA ,CASTRO 
OF.F1CíNAS PROPRIAS 

na conhecida 

COXTI~ 

!IIU<\Q&Q 

Dà ·UI} 

PAamM] 

··~· 
campanha, dentro da Fr,a~ 
nociva aos interesses desta. · 

'l'llorez foi condemhado é 
morte pelos tribun6es franea-
zes como rlest>rtor, e })oi'tani:ai 
recusou-se a pegar em a~ 
contra o nazismo. 

* Rtigistramos como dó~flintITt• 
to de irnmma iml,)ôttailcia .4 
communioado do Cel. A. B'• 

, , Gehs, chefe -de ll1ll d<iít-·<lâl1).o!f 
-<lo exercito noruegu-ez, em.qu~ 
nquelle militar afflrtna ql!ê!·.a)I 
os oalHados haviam cóneéttad<J\ 

. com elle uma acção oon:nnuQ! 
affectandu determ~ PoS.:J 

· tos estra.tegicõs occllt)!idiUr »a.J 
los anetnães; b) que .el~ 

, ,abandonàram repentlná'ttlentei 
llS posi~ões, sém dar dfiito Oj 
menor avisô .aos ner~e~ 
-e) qu,e em oeonsê(I.Uéuékl. disful 
os norueguezes ficaram'ê!óm d 
franco direito desprotéglijô, -e:~ 
re(aguarda inteiramehtê· êkpps~ 
ta; d) que o caractér jmp,r:e~ 
visto e catastrophicÓ dó ncon1 
tecimento obrigou ós valentasé 
subditos do Rei Haakón, ruis"' 
tados 11aquelle corpo de exer.
cito, a negociar um arrrtlsticiq_ 
com o invasor. j 

Tambem é digno de nota qtt~ 
o Gal. Odet., chefe do carpi 
expedicionario francez escre-. 
veu ao Cel. Gells, informando.. 
o .~le que, se agira assim, é POi"-. 
que a tanto o obrigavam Oi"<' 

dens provenientes de seu,:. go~ 
verno. 

* 
Ko meio de tantas n'Ot~W 

tJ'istes, o "LEGIONARIO'' :no .. 
tiéia com respeitosa sy:mpa. 

. thia a visita de S. A. o Priniio 
cipe elo Piemonte, a S. S. (j 
PÃpa Pio XII. El' esta a segun..; 
d~. vez que S. A., e a Princeza; 
dd Piemonte, visitam o actuaI
Pp'ntifice, attestanclo assim os· 
vincules de filial e profundo 
resÍ)eito q_ue, hoje etn dia, unem 
a g_.vnastia italiana á Cathedr&
-de São Pedro. ·:: 

l\Ias a visita qlie o Sr. Mus:.. 
solini deveria ao Papa a-indct 
não 8'2 fez. I•'ar-se-:í ella algu;w. 
dia? ·''11 

* Encenemos esl{l;i nol.as i'1oiíf 
os olhos postos no Papa. 

Continuam os -<)Hforços ve~ 
cladeiramente heroicos de S~ 
o Papa Pio XII no sentido rr~ 
preservar a paz. E' muito de; 
se notar que, com paternal :if__; 
feclo, o .glorioso Pontífice fo! 
rAr.en tenrnn te á Basilica ,rt:ei 
Santa Maria Minerva, em ter, 
,<itorio italiano, e alli ce!ebr.>ut 
ein louvor de Santa Catha:tinac 
de Siena e São l~rancisco d~ 
Assis, Padrneiros da rtalia. Po]l' 
eRsa occa;;ião, S. S. manifes. 

: ton seu ardente desejo de que 
· a ltalia não entre em guerra.,4 
l=======:=1 
; O.ia mundial' do 
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· Sã.o Paulo, rz ·tfe Ma1o de 19.«! L E G I O N' A R I ~ 

.o V [ N ( R A v [ l. e H A M r A G N·ft 1 · .
1

. G Ihorriveis que fe1'€m as naçõd!I 

O V e. · ,em guerra, mas tambem pelos 

. 
·-.r_n, , , o o perigos, cada dia mais terrl 4 

veis que ameaçam as outras 
. Commernora-se _a 5_ de Junho j pe_quena cida;le ~le ~,a Vnlla, 1 nações. 
deste anuo o prnne1ro cent0· 1 ;,o,s mezes uopo1s, Jml.ta:men- Corno diss·emos, não omittl· 
nario da morte ·do Venera,rl te com dois jovens da cidade, •-... -, .. -..._.,._......._...., . .._.._.. mos nenhum dos meios e re• 
Marcellino Champagnat, funfla- fundou a prim-çirn esco:a., 'lin- ' t:ursos humanos para faz,,r 
dor da Congregai;ão dos chi pequena, mas cheia de u.•n:1: A h'•d· • ' de:;apparece1· este accumulo de 
Irmãos Maristas. grande alegria. solirenabral. rc · 1 ,o·cesa no males, entretanto. ,rntcs J0 

:.\Iarcellino Champagnat nas- Ko anno seguinte o editleio ; · · _·· tudo, collocan1-0s Kossa es11ci· 
ccu em Forez, França. em .da e:;c:ola <- triplicado grande- ! rança n'Aquelle que tudo po-
l 79.1, em plena Revolução, ao 'mente augmentado. :\'!ais u1.1 :., de, ci'ue na mão sustenta o 
findar do s-eculo do Voltai:·e, anuo se r~assa e tres esco!a11 g1 

.,._ .. ,...,.,,,, .. ,., ....... -- ___ ,._.._ __ .............. mundo, em cujo pod-er se 
seculo tão triste e funesto 1::i- estão abertas, e, finalmante, 

1 
acham, com a -sorte dos povos, 

ra a França. / nos a.rredores de Salnt·Chon- . . d. ~ . cl . f lt 11 _ d I d reiro __ Chanceller do Ai·cc· o espirito e a v·on-tacle de seus 
Deus, parece, qulz fazer com roncl é inaugurado por 150 l No ;a uRelc maw, ommg. ?, 1 e O um_ a a ocui;ao ·epo s ª bispado. chefes. Desejamat;, pois. que 

,iue elle nascesse nessa ep,;,:a irmãos "la maison de l'Her- i 8 ·. JiJxc a, evmo.. 0 sr. ArC'-e- .santa Missa. todos unam suas orações n!! 
de anarchia para que senth- mitage". 1 b1~po .Metropolitano c~lebrn A' tarde concedéu audlen- Nossas afim de que o Deus 
se mais fortemente um amor á 1.1\llrnsa as 8 horas, em São B~a- elas em Palaeio. AVISO N,º 7ª -das misericordias, com gesto 
ordem 

O 
á educaç· ão elle que E a~si~, com um progresso : to - Pascoa da J. U.C. - com- S. Excia. Revma. -vís.ítou va- . t t h 

. :. _ _' , lntens1ss1mo, os trabalhos do· parecendo a seguir á ass'3lll· rios enfermos durante a s,-i- Appello de Sua Santidade o 1·ommpo e~ e, pon ª termo. a 
~~~bte~plolu ~s,. i11º'._101es c .t Venernv'el Champagnat vlo; bl-ea geral da J.U.C. mania\. Papa Pio XII. em favor da Paz es~~ horr1vel tor~10nta • 
.,ai ai 10 eª c,o uçao. vencendo ohstaculos e tlil'fi I D t d. d • · l)llla vez, porem, que, se-

Mais tarde, Champag113.t ~<>1.11 i1111·t· al,1so·11ta-' - uranlie º. ia ºº1:1cleà ~u .~;i.- d ff" - l s· B . . . · . · cu Idades ,. ' · 1 rws auc encias no 'ª t:10 ,:ia.o CABIDO METROPOLITANO Da ordem do.Exmo. e Revmo. gun ° a. 1rma9ao < e 'ao ,)r· 
iria reumr-se aquella ple;:tde confiança em Deus e na SS. : L -. . DE S. PAULO Senhor Arcebispo Metropoli· nardo: ,, Deus quer -que twlo 
~;:_ funde.dores dd?d.S.ºngll'~-;;~- Virgem, até que, em 184J, ! u~: dia 6, S. Excla. Rcvma. tano, levo ao conhecimento ,lo nos venha po.r Mana" rccor• 
ç?es. que: ~~ 111

~ , ª /~ ª ~ iv ina. quando clle falleceu, com r,1 , ce!ebrou iVIissa ás 7 horas na Tendo Sua Santidad.e o Pa)!a Revmo. Clero 0 Fieis da Al·· ram todos a l<Jlla, ª?t:e seu al· 
vieram iefazei ,L l 1ª.~2ç,i aui- anuas. era então o patriai·c!1a I Capella elo Palacio. Durante O Pio XII, gloriosamente reihan- chidiocese o, commovido app~l- tar derram~m Jagrnn~s. off,1• 
quellacla. pela Rev~luç,w. d-e uma lmmens;\ familia n- ! dia concedeu au<liencla publl- te, se dignado, pór intermadio to _que O Santó Padre Pio xn, reç~m oraçoes e soffnment.M, 
f A VOCAÇAO ,ligio~a. 1 ea na curla se á iioite este-;re da Sagrada Da,t;µ-!a Apost3li· gloriosamente . reiniante cm pedmdo·lhe soccorros e cou• 
. 'Aos• 14 a1mos Mart:elli.no OS FRUCTOS 'j' presente á i\doração Nocturna ca, nomeal' as Dignidades e carta end:ereçada ao se;i Car- solo. 7 
Champagnat sentiu o pri1rndro , do Clero. · provei· ·as vagas Capitulares do deal Seci-~tario de Estado, faz O que nos ensina a Historia. · 
"appello divino" nas palavns Hoje. pass'.'1-tlo um século, os I No -0ia 7, terça-feira celebruti Colendo Cabido res~rvádas ou aos ·cort .Ses '<los seus fiJ.hos em epocas de agitac;ão e cala· 
de um delegado do Cardeal Irmãos Maristas, em numero j Missa ás 7 horas ·na Capalla devolvida.a á' Santa. Sé, de ót· todos disseminados pelo. orbe, midad,e. nossos antepassados 
J<'esch, encarregado da ôbr;1 s1111erior a 10. 000. levam a to- Ido Palacio. dem dó Exmo. e Rievmo. Sr. concitando-os a uma fervo;:os\1 tiveram coragem de fa,icr ':OJU 

das_ YOCa(:_iles rnligiosa. Ti·-_.~:) dos r~cantos_ do mundo o J Durante O rlia e á tade con- Arcebispo Métropolltano, c.'OU· cruzada de óra~ões, afim de 1woveito, façamos nô8 tambt~m, 
annos marn tarde -ellc env or- ,rnwr a lgreJa que lhos eu- cedeu inumeras audiencias 1,o voco os· R'evmoa. Srs. Capitu- obter, pela inbàrcessão de ::.Vfo:. no perigo que actualrnButc no~ 
denado., isto (-_ a 22 de J"Úl110 fundiu o Vencrnvel l\larcellino Palacio tendo tambem yisifa- lares e Honorarios â semd' to- ria Santissima -0 retorno {1.i, opprime, seguindo-lhes, con• 
de . 1816. Os mestres semp:·c Cllamµagnat. formando um te- do varias . càpellas e Igrejas lemne capitular que- se reali- Paz ~o mundo tão violentJ.· fiantes as pegadas. A Be,n· 
adi'iliraram no jovem ?.lar-.:d- tal de 11lunrnos superiores a s. l~xcia. Revma.', 110 <tta :;, ·.;:.rã na Santa Igréja Cathe.drnl' monte sàcudido pelo vend>av"al nv0nturada Virgem :Maria go-
lino a integridade ele caract ~r 150. 000. celebrou t\Iissa 11"" CapeÜa :lo Pl'ovisorlâ dà São Paulo, no da. gUerra: za dum credito tfw grande jun-
c u grancl0 picdadtl. Toda obra do Veneravol Pa!acio ás 7 horas e ás 9 ho- dia· 12 do corr-ente mez, 101;0 "No d to ele Deus e dum 11ocler :,fio 

Ain<la ··cmiuariPta· occu11·,1v:1 CI t 11 1 após o solemne pontifical de anuo passa 0 , quando cl b ]'"Ih ~ ., · . rn 111 pag-n(t . ~e vo ·o.n 1iara a ras presidiu .'t reunião c,'.)s o céu cobria-se . de espessa.s grau e so · re sou ' 1 0 , que 
:as horas vagas cnsinan,Jn c:a- crPflll<;a. e a11Hla hoJc, ,:ens ncvmos. Conegos Premonstr1i- Pentecostes qn·e será. celebra.- nuvens e o ruido anrnacador segu'ndo affirma Dante, quco1 
tccismo ü,; créanças e ao~ discipulos. . fieis aos ensina- tens-os ,ilo Palacio. Co:icedeu do ás 10 hora~. .das armas toniav·a todo~ os deseja mna gra,a e não x,a-, 
adultos, dando (U;sim curso a m"Pntos elo meslre, cont.innam. ainda algumas audioncias Nll As nome~es féitas _po1• Suà. _,.. v_os· inqu«-tos, ""ós <tu·"' i=i·- co1Tc a 1\-I.aria, quer vüar sem 
· · 1 · l - · Santidadt~ são as seg .. ""'•-s ·. ""' ..., "" v - t D f t 1·11 • H\la mco rnrsive vocaçao 1H' formahdo "homens integra ~s ··, Palacio e ás 13 horas visito'! .._ • .., 1 • ·cr asas. e at: º· ', H " a 
(•ducador. NcsHa cpoca clh, o que Pquirnle a dizer "c,atho- o restaurante ela Liga das Bc· Dignidades: ~ Arcediago~ t c1p:mos; ~om coração pate!·· Mãe 'l'oclo-Podercma de llf'n,1 o 
faz pari.e d,i unrn assoda,::io lit-ns vPrdarlPiri'rn .. _ .... Íníiüíllir nhoras Catllolicas. Mons,' dr .. João Baptista l\far- no, as tniltozas e angustias tambem. coisa hem suav(J, 
quc pretcnd.ia tornar-se" ·uma I ct l ( - tins L~dofra; de Nossos filhos, ª vós dh·i- nossa. Mft-0 amabilíssima. 

· nas a mas a O 0scen es o 0sp1- ª. ,~,·u,, "Vll'"''UCU 11111u··u1·e1~;;,, A · - t C , gl1nos u111a ca1·ta af1·n1 d co11 Congrega,.ão sobr() os iius11i' " ... - V w -- rc1pres- e: onogo dr; -Ni· ... · e · · " rito clb catltolicismo é. no cJi7,er "ud,·eiici·,18_ . , vidar, ·p· or"vosso intermed,·o,, a Portanto. colloquemo-nos ~ob dos ela Virg0m Santi,üiima. " - colau Cosentni.o. ·· , t - . do Veneravcl Champagn.'lt, No dia 9, quiuta-fefra, 0 todos os cllristãos, ao appi·oxi- a sua pro ct:,ao e patroc111 io e Dirigia-a o v-.meravel .Jean - Chantre: Mons. E\-nesto às? 1 d preparar bon:; cidadãos 0 da~· J<Jxipo. Sr Areébispo celeb!'ntt P I mar-se O mez -0e Meio, para repousemos 0111 sna wuda e 
Claude Colin. cl-2 quem Cha>n- ·1 · au o; t 1 aos wmens os mews nece,;se.- Missa na Capella do Palac10 T.., offereceren1 á Mãe de Dells, lll(l erna -pagnat smuprc so disse di.,- 1 uesoureiro: Conego _Manuel F~ t· 1 1 . 

_ 
1 

rios para ac quirir toda a pec- ás 7 horas. · Meirelles Freire; . 1;1rações e votos, pedindo a os- ,m par 1cn ar e esoJamos, 
c1pu o. f<'ição de sen R'Cr, como <JUJr A's 12 horas S. Excia. Co-n$gos '· -Çat.hedraticos:. ta Mãei duldssima que nos querido Filho. qur. novarncn~, 
O INICIO DO APOSTOL.ADO Deus. autor da natureza 11u- n.evma. conúiareceu ao almoço Couego. Joaquim José Ro~hi~ conciliasse em nossos infoi·- durante o lll"i)Z proximo, as 

Orrlenaelo e f0ito vigar(9 ela mana. ela Sociedade Consular no Sa- gues de •· ·'Carvalllo; Coaari"O tunios, a benevohmcia de seu p~alanges innocentes d as 
\_ .............................................................................................................................. 1,. Ião No!Jre do Automóvel Clube. Francisco Cipullo; C.ont,gj Filho, of!endido po.1" tantos cri- 1

1 

~ri;_uça
1
s re~1\~~1-se nas i1s

1
re~as 

A' 14 horas presidiu a r0u José.,,Ai.üa,;ai RibEµro' :de M~no;-. mes e· que cessassem as ,Je,;- e e icac_as a · irgem e Jrn a 111• ·., Fruc""'::::lt.. s E· .x4 r-=,,.nge1-ras ·., s · 1- - a·;=n s . tercessao cl'<\q11c11n q,1c é ª .114Llt .!. ~ nião <las Religiosas eouce, e,1- Cónego dr .. Antonio d~ Casb-o •-<- ça e com o apaz1gaa- . . . · ·" · 
; ~ 1 > <lªJJ01·s aud1·enc1·as pub11···as M. a';....r;_·,. Co11·ego Joa-o'-_ pa· ve,,~t, ·, mento dos espiritos, a co11,,o,_,. 1 Med!an. -eira ela paz. obtenh. ,11.u 
1-_ DE POM.

0

,ARES PROPRIOS ! (n(a' Cvu1·1·a. V J·<O - J D • Conego · Antonio Alv'es de Si-- <lia. voltasse entre os povo;,. e e eus parn os povos e pa ,a 
• EM l'·IENDOZA (ARGEN'l'INA" t I; s E - R c1· · , .... ·1·ra e Cone"o Paulo Rol11·n1 Avora, porém, que a guerr:i, as nações, uma era <ln paz. • , n J ! . , xcia. evma., no 1a se- , - ., "' Q d f ! 1 guinte, celebrou Missa ás 7 Loureiro. tendo explodido, aggravou a I uc t? os os dias reunam se 
+ RECEBEMOS E"'VENDEMOS POR ATACADO E + !horas na Capelle. elo Palacia. Preenchendo as dUGs vagM situação e proy·ocou perdas e ·1 ~os pes da Mür. do _Céu; ele 
• d L • D t d. d · · _,. __ - Conngo·" =~nora·. ri·os e.vi'~. soffrlnientós quasi incalcuh- Joe. lhos 'C com as maos suir :, VAREJO EXCEL ENTES FRUCTAe i I uran e O 1a conce eu varias = "' <> ,;,.i, .... , j t ff 
~ ~ audiencias. tent-es no ·Cabido M:etl'oi,olit.i- veis não podemos deixar de P tcan es. 0 oreçam oraçiíe:, e 
Í CASA SPINA _ RUA ITOBY 202 ! No dia 11, sàbbado, celebrou no para ellas o Exmo. Sr. A\"· conjumr mais de· uma vez e flores. ellas que são as florf:S 
J. j · eebispo nomeou os Revds. Pa- com_ ba~tante força, todos º" do ~ardim mystico da Igreja. 
• PREDIO NASCIN SCHUEIR,- ! Missa ás 7•3o na Igre a ele Nos- S1111 te l r· • ·a.d dres Affonso Charai:i.a, e Dr. Nossos filhos do mundo int-c>i- , mos grane e con .1 rn• 
• ! sa Senhora Au1:il1 ora para a Carlos· Martondes Mitchts. ro para se ajoel-harem no ai· ça nas oraçôcs das crio:111,;;is t ......... "•~·•··• ................................ 0 ,.. ...................................... 11 ........................ ", .... ~ Pascoa dos Militares, t211,Io cuJ' 08 "A · A 

Para-.· esta sessão· soieni_í1e tar da Mãe de Deus, todos .1::i nJos Ycm 1,pi:1prc a 

EVANGELHO. .-
A vinda do Espírito Santo 

capihdar conviuo O Revdo: Cl~- dias do proximo mez que lhe fac-e. do Pa_e·· cujos. somblan~-'s 
ro secular e regular, as w;so- é consagrado, afim ele lhe eh· respiram_ 1nnocencrn e C'u ;ns 
c!ações religiosas e as Exmas. rigirem uma supplica ferv'.l- olhos bnlhantes r0flectem ai• 
Familias· dos novos Srs. Co.- roa.a. go da luz do Cén. Sanemos, 
pitulares, e Houorarios. Todos sobem. c-ertament0 , com effeito, que o Divino R3• 

S. Paulo, 3 de mc.io de 194:0 que desde o principio da gue.·- d_emptor tleclica-lhes amor '.)a,·
(a) C'onego Benedito Pereira, ra, não deixamos de parte ne- ticitJ.ar e qu-e sua Mãe Santi'l
Secretario do Cabido M.e~top. nhum meio a nosso alcance --- sima consagra-lhe amor ,le Commemorará ho

je a Igreja a d·es•;i,!:1 
do Espírito Sa:üo 
sobre os Apostolas 
1·eunidos no c,~1:a

culo cm companh:a 
da Virgem Maria. 
~ Esta apparição 
•visivel do Espii'ito 
Santificador sob as 
especies de línguas 
de fogo era o signal 
tensiv-el ela graça rli

vina que inundou as 
o.lmas dos bemav·,m-

. turados hospedes (lo 
Cenaculo. - Por is-

. so, o Evangefüo 19!'-'· 
bra o mysterio rl.t 
jncorporaçâo do fi'.?l 
a Chrlsto e :í. '3S. 

Trindade 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

São João, XIV, 23-31 

. . Naquelle tempo, disse Jesus aos seus disci· 
pulos: Quem me ama guardará a, minha pala
vra; meu Pae o amará, e nós viremos a ellc, e 
faremos nelle a nossa mora.da. Aquelle que não 
me ama não guarda as minhas palavras. Ora,, a 
palavra que tendes ouvido não é minha, mas de 
meu Pae que me enviou. Eu vos disse estas cou
sas emquanto estava ainda comvosco. Mas o Pa
raclito, o Espírito Santo, que o Pae ha de t}n· 

·viar em meu nome, vos ha de ensinar todas as 
cousas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho 
dito. A paz vos deixo, a minha _paz vos dou; mas 
não vol-a dou como dá o mundo. Não se pertur
be nem se assuste vosso coração. Ouvistes que 
vos disse: Vou e tornarei a vós. Si me. tivesaeis 
amor, folgareis certamente de eu ir i,ara meu 
Pae, porque o Pae é maior do que eu. Eu vos 
digo isto agora, antes que aconteça, para que 
quando acontecer acrediteis. Já não vos fal,wei 
por muito tempo, porque vem o princepe deste 
mundo, bem que não tenha nenhum ,direito so!:,re 
mim. Mas para que saiba o mundo que eu amo 
o Pae e que faço assim como o Pae me ordenou. 

Pela graç.a o ho-
1n-em adquire, p'.lis, 
11ma re1a,ção cs11e-

AVISO N. 0 78 

eia] COlll toda a ss. COLt..liCTA EM FAVOR DA 
Trindade. Não. obs- "CATHOLICA UNIO!' 

tanto, diz-se. de r10- Fundada como obra na•)a.1 
elo especial .'· templo pelo Santo · Padre Pio XI, · d') 
do Espirlto San~o", 
porque é obra que 

saudosa. memoria, tem por fi,n 
a "Catholica Unio '' trabàlhar 
pel~ volta da Igreja Orlent'll 

se relaciona com a ·ao 'seio da Igreja Catholica. 
santifica~o- E co- Nestes dez annos, passados, e 0• 

mo a santificação s~ ta obra. tem sido 'me.ntida peia 
:i·ealiz·a especialmen- genel·oi,!dade. sempre <:resccu

te, dos catholicos, ·prind.9al-. 
te pelo amor sobre- mente no vel110 mundo. 
naturál de Deus e . Devido àos amargos ·tem\l9S 
dos home11s, e;;tas .

1 

~u-e atravessamos, ~tes _ au •.í· 
_ · l!os não poderão advir tao n·,1-

obras s~o antes pa- me!'osos como ·e.ntes e por i<i'lo 
ra mamfestar a C{l, o Santo Padre volta suâs vis
racteristica da T~r. -1 tas angu.stiosas e cbei.as de e~. 
ceira Pessoa Divi- perança aos cathol!cos fü\s 

_ _ Amerlcas. Sua 'Eminencia.. -0 
na que s•e distm/.;ue s1·. Oa.rdeal Arcebispo · do Rio 

::i:ada pela graça. Poi~ este <\om concedido .:ioc; 
tolos repete-se cm toda .1 alnrn que <lellc se 

torna digna. 

das duas Primeii-as do Janeiro, na qualidad·e ele 
cr)mo fructo do amor sobrénatural que as une Presidente Honorarlo da "CR-

,:, ,,, * thollca - Unia", no· Brasil, jj, 

Fructo desta união com Deus é ,, paz. P:.iz 

solida porque vem da alma e s·e apoia no f.0s
temu111Iv ela conscicncia: inabalavcl p0;,1ue 
tem cm Deus seus fundamentos. 

lançou um ·appello ~os seus 
Diocesanos ·nesse sentido. 

A condição. ou mellloT H cau;-;a ch)sta incor· 
poração é a t:ari<lado operosa: '· Si a!gucm m(, 
ama, guatdará a minha palavra". 1•)' pela ,11·{1· 

tica cios mandamentos que mostramos nó;;so · 
smor a Jesus Christo. 

O effeito desta caridade é a presença 'CSi:•:· 
.eia! de Deus na alma do justo: "e nós ( cu e 
,meu Pae) viremos a ell~ e faremos nelle nossa 
morada". Esta presença especial faz-se l)Or 
txfeio de Ulll dolll, a graça. santificante -- !}UC 

-~leva a alma, dâ-lh-o urna somelhança com 
Deus, torna-a agradava! aos sous o]}los e cap,az 
de actos dignos da vida eterna. E' neste sen
tido que se diz que o justo é t-emplo da SS. 

-~.,rjndade, que Deus habita. em · sua. elma.. . . . 

A paz do mundo é 1nulto. outra. Obtida a 

Para a Archidiocese de l:lií.J 
Pe.ulo, de ordem do J<Jxmtf. c 
Revmo. Sr. Arcebispo Met1·r,. 
polltano, fica marcado o pri
méh-o domingo ,]o mez · 1fo 

cu;,ta de esforços ingentes para abafar os te- maio, dia 5, para em todas as 
morsos interiores é uma .paz superficial, ,1ue missas das Igrejas Matrizes. 

Igrejas e Ca.pellas, se fe.zc•r 
uma collecta em favor de Uio 
santa Instituição. Ao zelo es
clarecido dos Revmos. srs. T'a
rochos, Reitores de Igrejas e. 
.Superiores de OriUegios o á, 
;en-arosldade · da:--1 seus;, quevi• 
dos .diocesanos o Exmo. Sr. A1•. 
cebíspo confia tão. importante 

não soffre uma reflexão serla, uma anaiy.,e 
sincera do estado da consciencia. Paz -ongamt
_clora está sempre inquieta. 

Commemorando a vin«;la do Es11irito Santo,. 
peçamos instantemente ao Senhor das luze~ ciÍie 
2mbite em nossa alma para illuminar-nos sem-
pre de maneira a conceder-nos sincerldacle coni- missão,· esperançoso do seu 1 

pleno exito. . .. .

1 
nosco, e a paz dos que procuram clevéras coahe. 

. cera Deus 11ara mais amai-O-e melhor servU·O. 
S. Paulo, 24 de. abril tJe 19,:,o; 

(tt). Conego Pa.ulo RQU• Lo~ 

tanto em documentos como em ternura e hcnevolen<:ia; ~ah()-. 
discursos, entrevistas e provi- mos que as orar;ões da,; almas 
dencia.s tomadas _ exhortau- puras chegam af<, o "·;u. ,k,;
do Sé restabelecesse a paz e a armam a .iustit'R divina <' al
conoOl"(i'!e, baseadas na justiça cançam para si e para os 011-
e _aperfeiçoadas· pel.a caridaJe 

I 
tro_s, as grac;as ceh;:-;l0~. Q:1e 

recipi'tiéa ,e fr.atet·na. haJa. entre ellas, nma sn1Jta 
_Bem sabeis, quericlo Fil!to. e~rnlação nas oporaç<"í0s; que' 

võs q_ue comnosco· achaes e>n I nao cessem, nas 8UlJPlka8 mi
relações tão intimas e (llW I teraclas. de. apressar O. CUlll'l!"I

COllÍnOSCO collaboraes no 60 . ment()_ ele I'«ossos chisoJos. lem
verno da· Igreja universal, .b•~m brando-se da promei,sa de 
sabeis quão profunclà é a Nosso Senhor: "Peeli e rec8-
Nossa afflicção com os soff"i· bereis; buscai e achareis; ba
mentos e aprehensões dos po· tei e abrir-s-e-vos-á ! " 
vos beHiger.antes. Que o Deus Boniss!mo, t'l· 

cado em sua misericordia. por 
t(lntas supplicas, \)rincipaln1011-
te das crianças innocentes, fa
ça que se pacifiquem os ·3B· 
piritos e unam-loe no amor rr,t· 
t-Efrno, que a or·ctem e a tr:rn
quillidade se restabeleçam no 

E' tão grande Nossa afflic· 
ção que podemos appliçar a 
Nós as palavras do Apostolo 
Paulo: "Quem de vós e frico 
que eu não s~ja tam bem ? A 
npssa alma está -chefa da mais 
profunda tristeza, não sóme;1-
te por causa das desgra;:n'> · 'CConclue 11a: <f.ª p~'.g.~ 

os· MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDAt)E 

\ 

Presunto e Frios - Vinlíos Finos, 
J!'ructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimentieios 

EMPORIO MONTENEIG:Rro 
•uA AUGUSTA, 1.559 (Eso. R. Luiz Coelho) - PhOUI\ 7--0035 

MERCEARIA: '.A. VENIDA 
AV, BRIG. LUIZ ANTONIO, 2:098 - (Em frente-;â Iireja. 
, lmmaoulada Concel9io) - PHONE _7.5451 

:&xperimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
, Ki}o 9$000 

{ 
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17 DE MAlO 

São Pa.schoal Bailã-:o 
São .P-asclloa.1 era filho de 

pobres ea.m.ponezes. Não tendo
os seus paes recursos para ins
truil-o nas letras e nas artes., 
quizeram proporcionar-lhe, com 
o maior numero, a maior de. 

't: todas as sciencias, a de Deus. 
Ainda muito pequeno, P!tS

choal, vigiando o gado, medi
tava os ensinamentos recebi
dos em casa, e ap1icava
os com simplicidade, em sua 
vida de pastor. Men'!no, já era 

através ? 

' ,. ' 
:DO 11C~~DIARIO" 

Que pômos á sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a proporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos seus, mediante 10 pres· 
tações mensãis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação 1 
Para acompanhar os caprichos 
da móda, para ostentar bom gos
to e elegância, basta possuir um 

C,ARNET CREDIÁRIO 

PELO NOSSO SISTEMA, 'UM 
CRÉDITO PROPOSTO, RESÓLVE-
5 E EM POUCAS HORAS 

NOSSAS SECÇÕES 1 

Novidades, Camisaria, Perfuma
ria, Secção ele Senhoras, Crianças, 
Calçados, Alfaiataria e Crediário 

tJ.&i . :. 
ACASANo,1~ 

santo, de uma santidade, si.11-
gela. 

Um dia, um pastor mais v'e
lho, e muito mais forte, quiz 
obrigo.l·o a furtar umas peras. 
Pascl1oal recusou-se delibe:·a
damente. Como o outro se di.;;
puzesoo a dar-lhe umas panca-

Dr. José· Bottiglieri 
Molestias nervosas e mentaes 

Cons.: Av. Rangel Pestana, 2218 

De 1 e meia ás 3 e meia 

Phone 3-9119 

das, ,elle respondeu; "Podeis 
bater-me. Ao meu corpo posso 
fazer mal, pois me perteuce, 
mas não ao que pertence aos 

, outros". 

cr-eaoentou .a de penitencia, (1;'11.e 

fot das !$is d'tfras. G:ranüe 
µarte da uoite pae.sav& elle om 
ora~ão, para poder dedicar os 
dias aos humildes serviços de 
innão leigo. E essas orações 
er-am tão fervorosas, que a ,ma 
alma parecia Ql'rebatada em 
extases. O seu grande runor 
era o Santlssimo Sacramento. 
Horas inteiras passava ador,m
do a Hostia, no silencio da noi
te. Toda, a sua .alma se entt:e
gava Áquelle que tembem tu
do dera á humanidade. 

Grande era tambem o,.seu 
amor por Maria. Como . pode• 
ria elle adorar o Sa11to Sacra
mento, e s-er indifferente a 
quem O gerou· em Suas entra
nhas? Essà Hostia que . to'.los 
os dias se sacrifica em nossos 

· altares, é o mesmQ Christo, 
Filho de Maria. 

Como nós, seguindo o exem
plo d~ São Paschoal Bailáo, 
d-evemos cultivar o. amor ao 
Santíssimo Sacrarniento. Que 

aó pode Pois ser . encont.m4a._ 
nos meios que condw;em a. eM& 
fim ultimo, qne é a 1ielicldaiJ& 
perfeita. Não pode haver cnn• 
tradicção na.s obras da natu
reza'.\ 

Voltemos pois ao Fim um. 
mo, ao Santíssimo Sac~nto. 
para Erdtar que mais desg~
ças desabem sobre a. terra e 
sobre o Br-asiL 

Compro Ouro 
para entregar dlreetamente 
ao Banco do Bi:asil, jolaS,· 
moedas de preta, dentaduras 
e platina. Pago ao cambio 
do dia. consultem nossos 
preços. Rua 3 de Dezem])ro, 
2'7.boobreloja, sala n:o 4 -
São.Paulo. 

Congregação ·Ma~ 
_riana de Santa 

Ceei/ia. 
graça é a nossa de podei-o :'a- SECÇÃO DE ESPORTES 
zer livremente, pubÜcamente, d., 

emquanto em outras partes <lo Hav.<~;rá, no dia 21 do con.m-
mundo é perseguido quem O te, un~o. disputa de Pi..ng-Pong 
ama, e perseguido porque 0sse entre _,as turmas da Congrega,;. · 
amor exige que se viva corno ção Mariana de SaRta cecma 
homem, e não como fera, toda e as do G. A. AlYares Penteâ
entregue aos seus instinctos. do na sede do ad"'~ersario, á 

Governo Archidiocesano 

Como a sua rectidão era ad
mirava!, conquistou absoluta
mente o coração do senhor a 
que~ servia. Este, reconhecen
do o espírito angelico do pas
torinho, resolveu deixar-lhe to
da a sua fortuna em te:,.tameu
to, pois tinha a c·ertez,3, que ;;e
ria bem empregada. 

Mas Paschoal sentia uma. 
grande atracção para a· vida 
religiosa., Aos vinte anrios füto 
Francisco e Santa Clara a elle 
se manifestaram numa visiio, 
avisando-o de sua vocação. J,Jlle 
immediatament-e deliberou-se a 

São Pasohoo.l é o Padroeiro rua São Bento n.0 21, ás 20,30 
dos Congressos Eucharistic0s. hor.as, disputa essa que couta
Mais do que nunca essa devo- rá com . .apenas duas turmi:.s. 
ção d•eve ser a nossa.· O mundo O Torneio-inicio do Campet>
soffre porque,· abandonando a nato de Ping-Pong inter Con
Via do Senhor, não pode con-1 gregações ,Marianas;· ·se rea.l.i
tinuar a gozar dos benefü.:;os · zará provavelmente n.a sérl·~ 
por ella proporcionado.. Fora da Congregação de Santo. Ce
da Igreja iião ha salvação. E cilia, send,o que as turmas re• 
a salvação é a Felicidade i:i,fr· presentantes das Congrega,
feita, fim ultimo de todo o h:>- ções iüscriptas participarão d'.l. 
mem. Se 'ha felicidad-e parcial Santa Missa e, logo após, da 
aqui na terra, essa felicidarte reunião daqu-ella Congregação. (Conclusão da 3.ª J)ag_.) l Pedro, 15 de Abril de 1940, ,:;,a-

. . o-undo anno de Nosso Ponti-
mundo, que o arco-11·1s da pa,z r· d · · 
brilhe o mais cedo possível, ice. 0

• 

;presagiando uma 'era mais fc. 
. :,' Pio XII Papa 

liz para a sociedade humana. Determinações do Exmo, Sr. 
Transmitti a todos, querido l<'i- Arcebrspg 
lho, do. maneira que achard•3s 
por bem, Nossos votos e NÓs,;o 
convite, principal~nte a.os 
Santos Pastores das dioceses 
do Mundo catholico, cujo com
pleto devotamente e cujo zelo 
.conhecemos. 

E agora, como penhor elos 
favores celestiaes e· como !)ro
va de Nossa pat-ernal benevo
lencia,' de todo- coração no Se
nhor, concedemos ,a Bençam 
apostolica, a Vós, querido Fi
llio, bem como a todos que, 
1>re1;'surosos, 'responderem a 
Nosso appello, e em partic11htr 
â phalange das queridas crian
~as." 

Dado em Roma, junto de São 

Em obediencia á vontade ex
pressa do Santo P.adre, o Ex· 
cellentissimo Sr. Arceb-ispo de
termina qn,,: 

1) Todl.t os actos i.<Ie pi0-
do.de e celebrações religiosas, 
no Arcebispado, durante o mez 
de Maio, tenham como Inten
ção gel.'al ,- a Paz entre as 
nações; 

2) Predomine o concurso 
das crianças nesta cruzada de 
preces. Para que iaccoITam nu
merosas ás Igrejas, Mo.trlzes e 
Capellas, nas funcções religio
sas deste mez, os Revm:os. 
Parochos, Reitores de Ig:rej.,1s 

e Capellães exhortarã.o os paes 
de familia para que enviem 
seus filhos a essas solemnida
des. Inestimavel auxi!-io, nes
te particular, poderão prestar 
os· professores catholicos e c<1-
techistas de Collegios, Grupos 
Escolares e outras Casas de 
Ensino, convidando, com em -
penho, seus alumnos ·e conven
ce>.1do-os da necessidade de 
unirem suas preces ás de to
das as ·crianças do mundo, em 
fa;v'or da paz almejad,a para a 
grande familia humana. 

São .Paulo, 29 de Abril íle 
1940. - {a.) Conego Paulo Ro
I'im Loureiro, Chanceller do 
Arcebispado.· 

CHRISMAS PURANTE 
MEZ DE MAIO 

o 

No proximo dia. 19, ás 14 
horas, haverá, Chrisma na 
Igreja da Baila Vista. 

._ ... "" ___ .., .............................. "' ,..,...,,.. ~ 

Dr. Di1rvaJ l1ra,fo 
Ocullata 

R. Sen. P. Egycllo, .l5 - 8. 
513llf - 14 a 17 horaa 

Telepbone 2-7313 
........... ,._,..,,.., .. ~ ... .,.. 
partir. Não. houve promessa, 

1 carinho, ou mostra de suyre- , 
mo desagrado que o 1·etivesse. 
Com a mesma· pureza de ges
t_os com que cuidava de seu 
gado, elle trocou, no dia de 
Nossa Senhora das Candei:1.s, 
o seu caj,a,do pelo burel. 

Nenhum peccado grave se
parou o seu "baptismo de sua 
entrada no conv·ento. E dal1i 
por diante foi sua vida ainda 
mais pura. 

A' sua :vida de piedade, ac-

,@Eª 8M##-89M&hAM ~fü5ii%k¾ ... 
alas 

Ar1iqos de:, 1co~ro 

MASCIGRANDE 
Officina para Concertos 

.Av. São João, 323 

2.ª Prova: - As "emendas religiosas" se fossem acceítJ.'3 u D t !)osso garantir que dispenderia, maio\< quantia com os seus 
i.1eriam um assalto ao poder civil, ficando o Este.do sujeito á · m o eu ~ ~ ~ o fif'caes do que a que as arc'hidiocese~' ·e dioceses, como taes, 
Igreja (pag. 22). · iii · · -- Ü li 1W "V li 1 _ mandam para Ronia. 

Critica: - Nem mesmo che~ariamos ao estado de uniãv a) - Ha algÚmas t.o.xas de chancellaria, raras que são dadé$·. 
entre a Igreja e o Estado, que.nto mais ao de sujeição. I<J' i11- p· t t · t para custear as despezas, taes como parte, correspondencia, 
teressante notar' o atrevimento e aiarido que uma minoria. _ ·... P!4I o· e ~ a n- e.-,, ressoai que tr:;i,balhou ou se dedicou a esse estudo. Taxe.a mo--
audaciosa faz contra os sentimentos geraes, as e.spirações g'.3- li ""1' clE:stas em comparação das que se pagam nas repartições civis; 

· miinas 'da quasi totalidadê ''do povo brasileiro. Os deputa,dos N(•lll mesmo chegam a pagar o pessoa.! das Congregações Ro• 
dos éatholicos foram eleitos constitucionalmente, pelo sufll\l· O discurso do Dr. Getulio Vargas commentado pelo manas. 
gio livre e confiant-e dos càtholicos. Defendendo os postula'.los , b) - Outras taxas estabelecidas por occasião de dispemias 
cathoâcos, simplesmente cumpriram seu dever de represen- "Revdo. 17 Alfredo Alipio do Valle, da Igreja Presbyte- em materia dispensavel pela Igreja são quasi todas appli-
tantes do povo. _ nana Independente.· de Ouro Fino. Minas cadas em beneficio- do Pontifício Col!egio Pio Brasileiro de 

3,a prova; - Os padres, maxime os ex,trang~iros, eana- Roma. Note ainda o "Revdo." que' os pobres são dispensados 
lizam para o Vaticano grande remessa de dinheiro (pag. 23;, desses emolumentos. 
Esgotam as rique:,:as do Brasil, levando-às para o Vaticano Pe. -Agnelo ROSSI 4.ª prova: - "º casamento civil é violentamente gol-
(pag. 23). As •archidioceses e dioceses são fontes de renda peado" na Pastoral Collectiva por fõdos os bispos. do Bi:asll 
l)ara o pap,ado (pag. ·23). t (pag. 24). 

Crít;ca: - Até a questão do "money" veiu á baila e com :r;alz deu a Ingla e;>ra. Demos ª metade da contr:ibuição belga, Critica: - Para nós, o matrimonio é uma cousa sai1ta., 
infelicidade. a terça parte da hollandeza e italiana, a quarta parte da alle- instituída por Deus, é "um grande sacramento" como d:z 

1 - Enviamos para o Vaticano esmolas que se destinam l:Hã e ª decima segunda parte da contribuição norte-arneri- São Paulo, e pàrisso· costumamos trato.r dess-e assumpto com 
ao mais nobre i~al: a diffusão do reinado de Christo no cana). Não só demos, mas tarnbem recebemos 7lO contos para muita elevação e nobreza. Estamos promptos a rebater qual
ruundo, especialmente nos paizes de missão. Publicam-se as uossas missões. O saldo de 950 contos correspoude ª uma quer erro que venha attingir a essencia do sacramento óu 
estatisticas. Até ha poucos annos o Vaticano "canaiiza.va" contribuição de $03o "per capita" ... Esgotou-se ª riqu-eza bra- tenda frustrar os seus fins principaes. Nem quero fazer aqui 
lü.ais dinheiro para as nossas missões, aqui no Brasil, do quo si!eira! Pobre Brasil!.... allusão especial a certas irregularidades, mesmo 110 meio pro
uós en'\"iavarrios para lá. .- 2 - Não pens,e O "Revdo." que me impinge O que diz á testante, porque não é de nossa índole sacerdotal oo compra.-· 

Façamos uma supposição. Temos mais de 40 milhões J"e pag, 23 :, "As denominações evangélicas levantam entre si zer em trll:tar de immoralidades. Seja esta a primeira pre• 
catholicos no Brasil. Tomemos simplismente 30 milhões pa- proprias o recurso para a evangelização do Palz e aqui mP~rno ru·ssa 

··empregam o seu dinheiro na manutenção do trabalho ..• "Pre- ' 2' _ A "egunda é a coiiti·adi··c·ça-p que O Revelo. Alfi·eclo ra nossos calculos. Estabelecendo uma minima quota e.nnual ~ 
(]e 1$000 por pessoa, teriamos uma contribuição brasileira de terind0 outras considerações, pergunto: E as collectas le·,:u- Alípio faz neste item. Como these estatue a dependencia da 
30 mil contos para as missões. O Brasil não dá nem a decima tadas entre os Baptistas pelas missões em Portugal no "dia. Igreja ao Estado, J)érasitismo mesmo, não podendo viver 
J;)flrte dessa quantia. Será que uma contribuição annual tle de Missões Extrangeiras?." sem o Estado. Como uma das provas aduz este argumento, 4,18 
i100 por pessoa "esgote" as riquezas do nosso Brasil? 3 - Os protestªntes são os primeiros ª comprehender ".llle para a argumentação, fora de logar e é' summamente con-

.A.gora, fique o sr. pàstor sabendo que o Brasil concorreu as missões precisam de' recursos. Doutra forma não se ex- treproducente. Se tal é a submissão da Igreja ao Estado, como 
em 1939 com 1.660 contos para as missões universaes. (Tanto l>lioo a differença entre ª contribuição do mundo cafüoliw se explica que aquella, num documento publico, .ihvectiv'e con
quanto o Brasil· contribuiu a pequena Suissa, mais que o nosso (em 1937 ; 58 mil contos) e ª contribuição dos protestantes tra o casamento civil das pessoas que não fazem tambem seu 

(em 1937; 550 1pil contos) para as missões. Entretanto seri:t casamento religioso, o verdadeiro sacramento? Não 'haver-ia,", 

Ex.ti:9 ~ng e ir o 
LEGALIZE A SUA PERMANENCIA NO BRASIL 

AP.ENAS 25$000 
Organização "COMMERCIAL · VELOX" 

TITULOS DECLARATORIOS - REGISTROS' DE NASCI• 
MENTOS - DESPACHOS EM GERAL - PR~l'ARO D_E 
PAPEIS PARA A 4."' CR. - REGISTROS DE ACIDOS 

. . 

Rua Floriano Peixoto, 48 ·· l.° andar 

muitissimo interessante mostrar co-mo o nosso pessoal mis- perigo de perder es graças do Estado e ficar a pàrasi-ta sem 
sionario é mais numeroso, as obras que mantemos são em seiYa e vir, afinal, a definhar? - Será que o "Revdo." estudou 
rtiaior numero, os fructos e resultados, são sem comparaçJ.o lngica? · · 
mais compensadores que os protestantes, apezar dos rios r.'e 3 _ Dessas duas premissas,_segue·se: 1.0 que em ponto. 
dinheiro que empregam. Até o celibato ajuda o padre catholi- doutrinario a Igreja sempre proclamou ·alto e bom som e. ver~ · 
e-o. Enquanto o missioüario evangelico precisa mo.nter mulh91·, ctade, mesmo quando tal 

1
verdade ven'ha a desagradar qualquer 

educ1,1,r os filhos, ter suas diversões, etc... 0 inissionario ca- pessoa, seja mesmo um rei, um presidente da Republica. Por. · 
tl:olico deixa patria, familia, vive na pobreza e o fructo de sua 
actividade; não vai ser esbanjà'do em futilidades más recae •10 que é que Henrique VIII se separou de Roma e fundºu O. 

anglicanismo? . proprio calllpo. onde missiona. . 
4 _ Impagav'el a sugestão do "R€vdo;" Insinuando ao Sr. 2.0 Não desprezamos, nem condemnamos, pelo contra.ri?, 

Presidente da Republica para fiscalizar, energicamente o mo-. aconselhamos o contracto civil para os. effeitos civls; não 
.-imanto das Archidioceses e Dioceses do "romanismo" e.fim porem como cousa essencial que dispense a recepção do sa,
de ficar sabendo a font-o de renda que O Brasil é para O cramento do matrimonio. Enquanto não se ligarem os efteito.81 
papado (pag. ~?). , · c.ivis aQ acto religioso, essa ~ nossa a.ttitude. 

9.~uselho. '1eias.trado do ministl·o. ~~isess13, !l!ttend~~Q . .. ... .(CON.Tl~_';'A); _.' 
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Associaçõ-es ~uxiliares 
): 

_ ,~ã~S FONDAMEWIM'.Eh :;fr 

J u.~ ~a A.~c;tt.id-io,ces=~naff g·delDÇâO Pro nu n c·ia d o 
H-oJe, as 2-0,30 hor.ts. ., Exmo. Revmo. $e,. Arcel)uipo Me- · 

tropolitano da-l'á pa::se, sofemnemente á pi-i)'rlcir-a J.unta Ar-· 
cbidiocesana da Acção Cath&Hca - a Junta· Al'Cttldfocesnna 
é o o-rgão ao qual incumbe, sob a direcção do, J:;xmo. Revmo. 

M ~ f "1 !) n ~ f e n(r ff ·1 n- !l· D 11 eu r 5 0 
U U U li U por D. Ernestina Giordano, Presidente da l-'e-

O Uniforme da FHha de Maria 
deração Mariana Feminina, na sessão solemne 
realizada a 1. º de Af~io, nª Igreja, :Nossa S~Q~ 
A.uxiliadora · -

Sr. Arcebispo, COOt"de-nar todo apostola-do do lalcato cat-!io- • Maio! Chegou, finalmente, o pureza toda a pessôa daquel-
Ílico. - Este aposto-lado se exerce por meio ~ Acçãó Catho- rru1 1 · ·-:, 
rica a qual e virt d d tat .__ ... - f V 1 0 mês da Virgem Santls- Jus qUe de alma e coração se Exm-0 & Revmo Sr D Tose· n· 1ent~, a N""ssa Sen"".......,., .... _ .. 

' m u e os e~ u=s pn,mu,,.. .... os ~ 0 e- ·sinta! ·C'hegou, -então, par-a as I dedi-carem á Virg~m Mãe de · · · · · v ,uvi-o. ..,.., 
nerando E·p,iscop.ado Brasíieiro, se compõe dias assoe.facões fUh Gaspar de Af.r.i,seca e Silva dia em l}t!e ingressamos :ia. 
fundamentaes e das auxiliares. A-que-las constituem a A~çiio a.s d-e Maria O grato dever Deus, Jerollra-l'hes ª obrig:a.çlo DD. Arcebis]X} MetropoUta:10 Pia Uniã-0. 
Cath 

1 1 
da p.reS:en<;.a ás piedosas so- de oo cercarem const6.Rten1e:1- Illnio e Revmo. Sr. Conego ]!'ilha . · 

o ica por excel encra estas cons-tH:uem vaJios:as mificias lemnfüades do mês m~iarw! te de simp-lieidade e de pureza, chanceller ''o de Ma1·.1a, somos ptin-·· 
auxlflares, e neste rol ,-cs_e incluem todas as :associações ca- O tão- s-ugestivo unifOl'me alvo- izolando·se a&;im de toda a Loureiro, DD. u cezas l)Or direito. l\las ha prr.1-
tholicas existentes. cer:uleo irá contribuir com nialdade e mundanismo mo- .A1·cebispado cezas e 1irincezas ••• e eu ire~ 

- Como. se vê, a ~ll_nexão es~~b~1icida petos esta~t-os _tia seu quinhão, ao brilhal).tism~ Illmo. e Rev'.mo. conego May1;r, mo ao pensar -que;-·diantc desta.·> 
Ac~ão Cathohç,a entr~, to~as as m11ic1as --do a~tol-ado e muito, das festi.vidades. Bom que re- derno. · · DD. ASl!-it. Geral da Acção Soberana Rah1ha que tanto 
.intima, e sua central1zaçao sob a Junta Arqufd1ocesana, '.>rgiio cordoemos a gra1id-eza e ~im- Mais uilla idéa nos traz á Catholica nbs ama, diante de Nossa se-: 
exe_cutivo da vontade do Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo Motro- bolismo delle. ~ mente o nosso uniforme bro.i'1· Ulmo e Revmo. Sr. Con~go nhora que cultiva, com ta1ito 
pohtano, faz augurar p~ril o movimento catho;lico os mais fe- E t D co-azul: elle é a repr<Xinril:o Pavesio carinho, o Jyrio da pureza, ein 
Hzes resultados. ·11 n r-e os " everes, das Asoo- fiel da vestimenta com qn-e ;;os IIlino. e Revmo. Sr. Director nossos co~es, não sejamos 
· _ E', pois, d~ grãfide significação O acpntecimento que ci~da.<t" encontramos na Se 2- ·j olhos estáticos da santa viili_m- da F. M. F. o que realment-a deveríamos 
hoje se verificàrá. çao IV, letra "h" do nosso te de Me.ssabi-elle se apresen· Illmos. e Re'J'tnos. Srs. Vigari.os sei~- pricezas de facto. 

- Para assistir á solemnidade, foram convidados todas M:i~~a.l: . tou em forma corporea a Rai· e Directores das Pias Uniões": Que faz uma prince:m na 
as associações fundamllJ!tares e auxiliares da Acção Catholi- . 1 0 seu veSbdo branco nhe, do Céu, querendo assim do Int. e d-a Capital ··1 CôTte? 

d . umforme, de faz-enda mio ser nara. as suas filhas 11ao M · 1 · - "·f • d ca, sen o esperado tambem. o honroso compar-ecimento de ele- transr:>arente; faixa .azul e vén " mias 1rmas em 1v a ria. A orna seu es.pirito, cuitiva 
menfos do clero secura_r e reguiar. colll qti se < e e t ' só o modelo acabado das vi;·- as flores do talento enriquec-e 
. . , e - \ v m a µrese !l ,,.r I d rl 11 l Céo - Havendo lugares reservados para os setores funda- aos a to d. p· U .• .. u es que e• a e evemos co- · Rainha do .alegrai-vos, 

1
. seus con'hecimentos, para fn.. 

,-i1entares da Acção Catholica, determinou a Junta Archidio- 1 E' 
0
c s ª ia mao piar, mas ainda ser o modelo alleluia! zer isto é proprio da nobrez.l.-

iiosso uniforme um dis-cesana que os se~s 'elementos estivessem p-re_sentes com titivo. rara o nosso exterior mortos- Maio desponta! Ha festa no · Veste-se de graça e beleza, 
l:last_ante antecedenc1a. Ma-s to e simples. Céo e na terra! b II t . elle é tamb-em, e mais porque o e o a rae e a gra ... 

ainda, um symbolo, e muito Do céu veiu, pois, o nost;o Hoje, ás las. horas do dia ça encant.i,. 

Commun~ão rascai ~os Univérsitarios 
Conforme já fôra annunciado, realizou-se, ciomingo ultimo. 

e, Communhào Pascah<dos Universitarios. 
A Missa foi celeb;J,·ada pelo Exmo. e 1-tevmo. ;:;r. 1J. J os·} 

Gaspar de Affonseca,·. e Sitv·a, Arcebispo Metropolitano d-e 
S&.o P.aulo, sendo assistentes o Revmo. Conego Antonio de 
Cas~ro Meyer, e D. Affonso Xiesel, O.S.B. 

Após o Evangçlho S. ]!;xcia. Revma. 1 recebeu os n0vos 
membros da Acção Catholica, srs. Diago Pupo Nogueira, da 
Faculdade d.e :VIediciufà,: Helio de Quadros Arruda, Leonardo 
Jósé de Carvalho, c!a Faculdade de Direito. · 

Approximaram·se da Sagrada M·esa cerca de 550 univm·· 
i,itarios, sendo que..15.1 de Direito, 88 de :Medicina, 74 de Poly. 
technica; 60 da Facul,d~de de. Philosophia da Universidade. . 
: Estiveram prese~s·· alumnos de 21 escolas superior,Js, 

d:i.s quaes 6 pertencentes á Universidade. 
· Estiveri:.:::i. presentes, .;,ambem, alumnos de 2 -escolas fo1·a 

· do Estado. ·;. 
Depois da Santa :.\Iissa foi realir.ada uma assemblea geral 

da J.U.C., presidida por S. Excia. llevma. 
Tomaram .1iarte na mesa: - Revmo. D. Paulo Pedro:-rn.-: 

O.S.B., A;:,sistente Ec\iesiastico da J.U.C .. Revmo. F'rei ;frn· 
ri.que Trinda.<le, 0.1!,.:iYI;) Hevmo. D. Beda Kruse, O.S.B., He·/mo. 
I>e. N-elson Vieira, Dr. Plínio Correu de Oliveira, Presid'":i:e 
da Junta Archidiocesana da Acção Catholica e diretor do 
••LEGIQNARI0" 1 e Dr. Andr<\ l•'ranco i\lontoro, presidente •.la 
J.U.C. 

Aberta a sessão pelo Revmo. Assistente ela .T.lI.C., que 
flaudqu o Sr. Arcebispo e os novos jucistas, foi lido o rel.atorio 
das actividades' da J. U.Ç. na Faculdade de Direito, na :wacul-1 
da9e de Medicina e .na Escola Polytechnica. Das denrnis -esco· 
las e de um modo geral foi feito um r0latorio pelo prel>ideme ' 
da J. u. c. 

Dirigiu tambem a palavra aos universitarios. o · Revmo. 
Frei Henrique Trindade; O. F. M. 

Encerrou. a sessão $. Excia. Revma. o Sr. Arcebispo }Ie· 
tropolitano d-e São Paulçi que concitou '-:'l ,universitarios pa!·a 
esse trabalho de reerguíinento moral das l~aculdades- e pedir 
aos presentes <1uc lev<).ssem aos seus colh:-gas suas beur:ans 
de Arcebispo. · · ' • 

qllel·1·(10 t1111·fo1·111"', os sinos cantaram Regina c it· significativo: --- branco - >i· e, , . , • . ,· . u 1va, com esmero, suas 
gnificando a pureza da almü Amemol·o, usemol·o com J Coei!, e as F_il~as de Maria de maneires de portar-se na so-
da qual deve ser O reflexo, a I carinhosa attençào e pensemos toda ª Archidiocese puzeram~ 

1 
ciedade, aprende a curvar-se,. 

manifestaçào exterior, ds~a que si ao trazei-o nos to!'ua- 1 se em _marcha, demandªndº a I elegantfé/mente, n.as reveren
pureza a cuja prntica nos r,b:·i- mos exteriormente paraci<:hs I Ca~he_?1 ai. . . · cias a que o trato real obriga •. 
gamos no di,vcla nossa sol-eic'.ne com a nossa excelsa Màe, ao E la, ºnd e cada pedia paie· E tudo paTa que? Pai-a me.n•" 
conoograçã.o li Virgem; tirai-o não estamos dü;pe:rn-a· ce_ .:,ª1~r com saudades do ,1-

0 
J ter-se á altura da sua P.osição-i 

de fazenda não transparen::e das1 cio comµromisso que to,na- Ai Cc.bispo de S. Paulo, en re social e agradar Sua Alteza o 
- indicando. o modestia que O mos aos pés do altar de ,1,!i- as colunas- de ·g.r,anito que, len-1 Rei e Sua lVlagestade a Rai•-
dev·e caracterizar, a mode:,tia tar durante toda a nossa vida tamente, se erguem · para o nha. , 

d . d d a s11~ pureza ·t'rg1·nal "' a c_· •• ·ta Céo, quaes braços gigantescos, P . b . S ri que s-en o guar a a JlUl'illa u ·, Y . , ,. a implorar misericordia 'á 01s em. _om-os p ne~zas 
deve sempre refingir no ,!xt-~- incomparavel modestia. pisando a terra bruta e tend~ educad_as na corte da Ramha-
rior de uma Filha de l\Iaria; Sejamo8 Pillia8 ele Mar ia das VJJ"gens. - sobre a ce.b-eça a cupula ,\o 

faixa azul lemJ)ran'.b não somente dentro do unifo,·. firmamento, uniram-se milha- Como a princ-e2a, a Filha de-
.aquela mansão cel-est-a para me, mas em todas as occasiõ,,s res' de almas e pulsou um só Maria tambem deve ado1·nar 
onde devem estar sempre vo,. e nas mais el-egantes toilettes, coração _ 0 grande ·coracão seu espírito com o esplendor 
tados os pensamentos daqud- nas quaes, de par mesmo com rla Filha de Maria. E foi -no Ido talento e seu coração com 
las que pela sua consagra,.;'ío as exigencias da moda, de·,e· Banquete Eucharistico que as flores da virtude. Mas ~
a MariH Santissima s-e 10,s mos collocar a modestia ch!'is- :\"ossa Senhor« _ a Rainha cupula de seus conh-ecimentos,
naram as filhas dedicadas da l tã, distintivo i'nseparavel cl'l· dos Lyrios _ encontrou·,;e, 1 a corôa de seus estudos deve
Rainha do Céu! quellas qu-e santamente se or- nesta aurora de :Maio com ser o estudo de sua Retig-ião. 

o véu branco - nuvem :lelí- gulharn de pertencer á falan- suas filhas predilectas: coiJl . Jâ se tem dito, e com aceito, 
cada e ténue que. envol.veado·lge bendita (las Filhas da H.ai· aquellas que sobre a alma de 1

1 
qu-e a ~haga _d~ Brasil é. e. i15~ 

como em ambiente de nin,a nha do Céu. ; suas vestes trazem uma es~ua 11oranc1a rehg1osa. Desconha-
~1iPé951fisli&dfA ·:4if..a##?iliritZ?@.%taliwtUM A&W•+ ; MfPt do céo - signal distintivo fre ce1nos a nossa Religião, vive½.--. 

Congregad:os Marianos 
PARA TIRAR AS 

Carteiras de Reservistas 
Prefiram ,a Organização Commercial "VELOX", 

papeis para 4.ª e. R. 

prepara 

RUA FLORIANO J>EIXOTO, 48 --- I.º ANDAR 
1 

sua realeza. do, muitas vezes, não das co;:i. 
Filhas de urna rainha S(911l:Js vieções profundas mas do sen~ 

por vos, princezas. Esse titul~ tim-entalismo superficial. Si 
real que nos vem ela Virgem, não cabe, aqui, apontar de 
nos torna, verdadeiramente I onde vem este mal, cabe, nl)· 

nobres. · 1 entretanto, indicar os meios de

,+Ai A$ itwMti!t&Ffi'i#4®i#Mifi!füti#i.k!.PV4#'Mê 

Minhas irmãs, t-alvez jamais sanal·o: a ~requencia d.as Fi• 
pensastes que sois princez:ts . lhas d-e Manas ás aulas -de Rc• 
herdeiras de um reino ete;·no'. l ligião parochia-es, a leltum dos 
Eu vos confess-0 que jamais Jiy'ros das Bibliotecas das Pi'.ts 
refletb·a, tão profundamente, Uniões ou da Biblioteca Cir
na grandeza do titulo que n•ls culante da Federação, recen
adorna, jamais lhe p-enetrá:-a, temente inaugurada, a leitura 
tão bem, o sentido; nunca dàn- dos jornaes ca.tholicos, do mo

s SMJ·-f#tNI AS- tes considerára, a essencia cio d·asto Boletim das Fifoas cio 
ser Filha de Maria. FJ vendo Maria que com o apoio mo.ral 
minha miseria, sob . o manto e mat<irila de todas as noq
dessa nobreza, -eu me sinto, sas associadas, llOderá crescer 
diante _de vós, . transbo!'daute e tornar-se 1nna revista, oriWl• 
de emoção. tadora da vida de piedade. No.ticias to 'Interior PENSIONATO CATHOLICO PARA 

MOÇAS UNIVERSl'l'ARIAS 

Optima installação em local aprazive~ e sob direc
ção catholica. Informações no proprio pensionato. 

Todo o 1Iomem tem, conscien- co1n9 da yida social das jovem; 

l
i Festas Jupilares do Sr. Arcebispo da Parahyba, te ou inconscientemente, Jlor m~r,iallil.s. 

. dir-aito adquirido, no Ca1v·a;·io, Filhas d-e lvlaria adornemos 
S. Excia. Revma. O Sr. D. Moises Coelho , junto á. Cruz, onde a Virgem sim, nosso espirito, conhc~e-

Lacrimosa tornou-se Mãe dofl mos nossa ·Religião, mas n:í.o 
homens na pessoa de João - seja tal .adorno uma finaliditAvenida Hyg-ienopolis, 733 Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

P_açhoa dos Funcclonarlos 
P u•b I i e ·o s " 

A 9 de junho proximo, realizar-se-á a Paschoa Collecti
va do Furiccionalismo Publico, comprehendendo os s-ervidores 
de todas as repartições tederaes, estaduaes e municipaes 
àesta Capital. , .."

1 
A's 8 horas <laquelle c'!.omingo S. J<Jxcia. Revma. o sr. D. 

José Gaspar de Affonseca e' Silva celebrará missa na Basílica 
de São Bento, durante a qu(ll distribuirá a Santa Commun!ião 
aos Funcéionarios. , ·· 

Essa communhão pascal", será precedida de um triduo rfo 
conferencias na ·mes1Íla Basílica, nos dias 5, 6 e 7,- a cargo ,lo 
Revmo. Pe. Eduardo Rebouças, lente do Gyronasio Diocesano 
ele Lins. 

Com grandes solemnidad,:''l PROMISSÃO 

foi commemorado, üia 2 ((·0 Congregação Mariana: _ Fci o Discípulo Amádo todo o 110- de em si. Estudemo;;, a Reli-
Maio p. p. no Ii:stado de Pa- elcitlt a nova directoria cki Con· mein_ t~m po1: l'.\Iãe . a l\laria l gião, para conhecendo-A, mc--

1 b · bºI l' · 1 Sant1ss1ma! Nos, porem, a te· lhor amarmos Aqudle a queitt. 
ra 1Y a, 0 Ju I eu •,piscopa , gregação :\!ariana local, sob a nws de um modo especial. ~;õs · 
de S. Excia. Revma. 0 Sr. A:·· invocação ele Kossa Senhora tia nos consagramos; particular- , (Conclue na 7 .... pag.) 
cebispo de Parahyba, Sr. :.\lL•i· Apparccida e São Luiz Gonz,,. 
ses Coelho, 

Bm Jão Pessoa ás solemni· 
dades realizadas no dia 2 de 
Maio corrente, distinguiram-S1:l 
pela imponeucia. 

ge., ficando as1:,im constituída: 
presidente, João Fernandes, v:
cê-presidente, Antonio Aoki, 
secretario, Pedro Barbosa, tl1e
som--0iro, João de Souza Gamei
ro, 

Es_cola Remlngton 
Dactyío'graphia · Tach_Ygraphi~ - Contabilidade 

CURSOS PRATICO$ E RAPIDDS 

lviÃT~ICULA SEMPRE ABERTA 
., 

Rua José Bonifacio, 148 -- Telephone 2-6562 

No interior do Estado o ju· 
bileu do Sr. Arcebispo, !oi 
commemorado nos dias 13, 
19 e 20 de Abril, com act<Js 
de piedade e varias solemni· 

dades. 

E' Director da Congregação, o 
Revmo. Pe. Carlos Doppl,Jr, 

graças a quem ella se tem de- , f 
senvolvido na devoção e pk· 
dado. \ . ;.,.._..,.., ______ ..,..,..,.,. ______ ._.. ___ - ___ ..,.,._,E, 

SENU:ORES A,LFAI/ATES 
Brins,, Linhos 

.na CASA 
~argo São Bento,, 40 

e 

... _ . .. .. 

A via.menfos '! 
- -· 119 

. . 

LBERTO 
. \ 

_Sã.o·Pau10· 
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Essas propostas poderão :;':1' ":tl ·M~ A (i;~ li L A Italia, por seu turno, enviou j 
: apresentadas dírcelamente as H ~ p~ .;::::JJ f.L · grandes contmgentes de tro!Jas, 
seguradoras pelos segura,los ---------------------• para a Albania, facto que provo· [ 

.FRACOS e 

.ANEMICO$ . 
• 'f~'· . , T(Hftll: 

.,:j . VINHO 
CREOSOT \ 

... João da Silf/a, 1 · ·Silveira · 
''&BANO.E TÓNICO 

.Jtegresso do sr . .Presidente 
da Republica 

ou seus repres,e. ntantes lega-cs, cou grande panico em toda a 'i 
consideradas como taes as pe,;· é Regressou o esta Capital o tentona integralista de Maio Yugoslavia. E' esperada para 
soas que os representem )'.lr g~.neral Commandante da He· de 193$. breve', uma J)Osslvel intervenção 
força da lei ou conti-act.o. ou , fªº Militar, que estivera l!O • Com a maior lmponenda italiana, naquelle paiz do Aria· 6 IN'tENIIFICAÇÃO O 
as por elles aut0 r;zadas pa:a 10• realizou·se na Matriz de Sant' tico. • Minlsti'O tng!ez Olí\'ét". sta.n .. 

O sr. Getulio Vargas, que re- tal fim; Anna, sob a presidencia do Os alliados concentraram suas let prevê paff.· breve, a in~~ .. 
tom.ira a Araxá afim de con· As ·soc!ed-ades não podcarã-0 • O Presidente da Republica Cardool D. Sebastião Leme e frotas em Gibraltar e ·em Suez caç{o da gúttra na !rente óect•. 
tinuar a, estação de repou.;o :pagar commissão pela acquisi- assignou um d-0creto a.Iterando com a participação da Ex-erci· como tacita advcrtencla ao sr. denta\\. · 
que fazia, deverá seguir sexta- ção de seguros, senão aos cor. algumas disposições da lei ds to, ;\,Iarínha, Policia Militar e Mussolini. 
reira para Bello Horizonte. clB· retores devidamente habilita· promoi;:ões do Exercito, Corpo de Bombeiros, a tra!li· Os jornaes da península ata-
vendo regressar hoje para o . dos e dentro do limite max'i· cional Pasehoa dos MilitaMs cam com palavras acérba.s ·a 

· U _;;_ Deverá · ch~g1ú• 
lueou, nesta · sen111na; 

··· 1tá.r Yugoslava.. :ruo de Janeiro, j mo estabebcído pela respecti- e l~oi hontem 1naugurauo no d.a guarnição do Tiio de Ja· 1 França e a Inglaterra e tomam 
va tarifa <le premias. cemite1io de São Francisco neiro. , uma . .attltude que faz temer .à 

Consumo mundial do café Xavier, no Rio, o mausol fü I e Deverá assumir o seu cat· I proximr, tempestade. 
As 2as. Vias de Diploma que a Armada Xacional man· lgo por estes clias o nov·o co,n· ,. _o "Osservatorc ~mano_", or• 

. Segundo informações do n. dou erigir em homenagem :i.os mandante da 7_a Região, ge- 1 gw do Vaticano e o umco da 
l'T. C. ó movimento de entrn· Em despacho cie homologa· soldados, cabos e sargmll.is I neral João Bapt!sta Masca;·,2- imprensa penl~suw.r. ~ue lnãQ, em qUt> 
ga do café ,10 consumo mnn· ção e. um parecer emittido J)e· mortos por occasião da in· I nhas cl·::i Moracs, possuc orlentaçao off!ciosa, pr.~. soas, a! 
dia!, 110 mez chi Março do cor- lo Conselho Nacional de J<Jdu- ---·---- ===========;::::======== cura de todas as formas.trazer a 1 .· 
rente anuo, alcançou o total cação, acaba o ministro Gus- I -·-·--- · -- - ----- It~lia afaStªda do actual con- 1 9 A ,. ;;;,.. se;ão fW!ilado-i 
de 2. 325. 000 saccas de 60 ki· / tavo Capanema de estabel·aeer I fllcto. Sua atituãe,. entretanto, 1 • st· mente todoo · os ci• 

. . lhe t~m valido os mais violentos 1 _ · · 
los, contra 2. 246. 000 saccas as ex1gencias para ohtencáo ataques por parte dos orgãos fas- i dadaos • que forem encon-
em igual 1icrioclo no anno ck 

1

. daºs segundos vias de diplomos· t d com a-·nas de qualquer cístas. . ra os ri .... ' 
1939• de curso suJ)erior. d g r d d d v e H Foi dt)cretado na Turquia, .o nature::a.!~-

O Drasil contribuiu com 1 • estado de emergencia, convocan· ;ki. . 
1. "~6 000 1940 N D b d S~·O g,rdvcl.d,ai~ __ .... ,,.,.... . .. , 

· " 1 • saccas em , ten. ovos esem arga ores do-se tambem varias classes de 10 RA,EJIONAMENTO. .n. 
do sido de 1. 415 · 000 a su•a co:i· reservistas. • YugU$lavla adoptou o sys:.. 
tribuíção no anuo passado. Tomaram posse de seus cai'· tema do racionamento da carne. 

O supprimento visível mu:1- gos os novos da Corte ele A,l· 1 N ~ ' • ·, 
dia! ele café cm 1.0 r,]c Abril <fo p"31laciio. drs .. Joaquim Mame- O a.. 1 C 1 a ~ 1 

11 PRES'UGIO - Augmenta 
1940 era de 7. 2GC. 000 saccac;, de da Silva e Pedro Chav JS, , . 1 • · · 
contra 7. 776. 000 cm igual !hl- nomca<]o;; nas vagas cio,; dr.1. o,••··-·=1·s ... N.ÀRD· li CIA_ do 1\/l H n d o consicttravelmcnte o pres-
riodo de 193:>, Ac.hilles nilwirn 0 Paulo P•lS· .,...._,,.....,_ ---------· I tigio do sr_ Wolnston Ch)J!'chill. 

j 
"''" :i., OE MAto, 88 que sendo 'inqicato para sublittulr 

r,alac(]UC', recentemente allO· . rhnn••• 4-3"8'7 • 1-M111 l ''ON' ''ORDA'"A _ Foi as- . , Ch --- 1a· 
Opçã,o pela natfonaiidadc scnt.acloa. 

1 

, .... .... .. o min1sero···~ .. am,.,,,r. 1n. 
, signada enLre a Santa Sé e ' 

brasileira S t · d G =========---:.:.::================== Portugal uma Concordata. 1::: 12 VIGIL&NCIA - Estão sob 
. ) ecre arto O ovcrno l dalP, ele 7 elr Maio. • vigil~ po],icial todos os 

O Presidente da Tiepuhli'..'.a ' .,1 E ' X T 'JC:' ~ I o R' • edifícios pümieos da Hollanda, 
·~~~ign_ou,um decreto pr.orog_a,J-J.)::<!L cxpi:er~Llo, -~\ ·lrtldido, t;o , Jt.:,,. J:K ·. ·1 • 2, ElHBAIXAD:\ - o gover- · , . 
do ate 31 de ·Outubro t!o cor-, ~~igio cl~s~~~~~ta~ 10dti ii~~/\:; i / no norueguez determinou o 13, vAitl _:. 0 navio ~er:.;. 

Daptista Pereira. . 1 .Ao;: TI(J\"a,;: • - • n· d ·-· •... 'A fl fechamento dq sua embaixada na canteli.."bra.silelro "Santa-

º U R O ~ - mvas.o~s pe10 /.seurso o ~r. n.i\ony Dinamarca. o embaixador da · · 
Substituc·o, intBrinamente · rém" foi ,;W°eso pelas chammas, 

1 

Reich Eclen SueciP, encarregar-se·á dos ne- · d 1,e· • o dr. Sebastião Mecleiros. proximo do . porto e :o:~s. 
Pa.ra o Banco do Brasil. 
Antes de vender seu OURO 
·é de seu proprio interesse 
consulta.r os nossos preçoõ. 
AVALIAÇôES GRATIS. -·· 
Ta.gibem compro .prata.; den-

gocios ela Norueg·a em Copenha· Parte da ct&ia foi perdida.. 
.\ Hollanrla. a Relgica e L-.1- O sr. Anthony Eden memoro gue, ,:;.,; . 

Pro.cissão de São Jorge xomburgo foram, na soxta·foira. do ministerio e considcraelo na ==============-

! 
pela maclrugackt invadidas pelo , Inglaterra um dos maiores inimi- 3 ALMIRANTADO - O rei 

Healízou·s-e, com o maior · 11 • 1 ' b 'li exercito a emao. "afim de pi'o- go3 dos estados totalitarios, pro- Jorge VI nomeou o·sr. Char-
! ri 1.º· _no Rio _de .Janeiro, a i teger a sua neutralidade", coi1- I nunciou um discurso, no qua·l, les Forbcs para o cargo de Al

proc'.ssao de Sao Jorge. P,l.· 1 tra uma invasão franco-b:·í- 1 põe em evidencia, as concticões mirante-chefe da esquadra bri-

'd 

TANAGRAN 
1 

droe1ro do J:i:xer<'ito qu co·1°· · · · · • · · . tudure.s e ouro baixo. Vende· . . . · · e • ~ 1 tanmca. segundo o commu.11- que devem ser observadas, para a tanmca. em substituição a Lord ~lf> Optimo fortifi• 
·se ouro para dentlstas. 1 tltm.u _ por llll!lto tempo unMl; cado offici-:ll do Reich. ' victoria final da Gran Bretanha: 1 Chat.field, ,. ca.nte e r.egu-. 

trad1çao na cidade, mas ha 1 , . . __ i'A .. t· · d i' l d f inln 
·R. SÃO BENTO, 549, l.º i muitos annos Que •1ão ~e ::-Sum-erosos av10es sobrevo::i- _guen.a en ia no peno o ~ ,:-Aºil Ae'tf R~ 

'i· 1· , . . . ra immmediat'amente esses que .nos todos poderemos deno· 4 POPULAÇÃO - A actual ,_ . me-rce· de ·se·-
and., ·sala 9 (prox. e.o largo I ea 1zav(L . minar de guerra activa , _ . ..,. '"' 
s E t ) _ ,:A· 0 PAUI.c) Terminalh a !lI'0t·iss"to fo' ra1zes, fazendo descerem cor· 

0 
· • . pcpulaçao da .c1daele de Me- iiormohtoa, re-. en o . /"' ' ' ' · · , , 1 1 , • . 1. • • 1 s povos da communhao bn- , , . 

e AS A RAM 
,cantado um "Tz·üeum" se· pos le JMraqnN1,,tas e 10:n- t . . . ,..jx1co e de 1.754.355 habitantes. juvenesce a 

A B 1 . . . harchi,~ndo as !)I'1·nc·lpaes c,·,1·t· anmca estao p10mptos a fazº1 . mulher TAN" 
''=============::!.I gumdo·se o panegynco <lo ·' · · ' . · · · f • · -

1 

.. ,.,. '"' s ., . . , , des e a-eroportos dos pai;:28 ° e.s oiço necesarrn no sentido 5 MINISTERIO - Reuniu-se i . GRAN é um 
anto, pelo oiadoi sacio Mor1.,. · ,. c1·d de enfrentar o conflicto que po- • . excellente.~o feminino.·-

rente anuo o pfazo para a op. Hen_rique de Magalhães. 111
' ª 1 qs. , de ser tão terrível, quanto pro.- , . . dia 9• ~ Conselho de _Mi· Em todas àS drograrlas. Preço 

'fào pela nacionalidade bra:;i- Fmalmente, procedeu-se :'t Para lan~ar ipaior confusiio longado. O hitlerismo tem suas msti?s da Fiança sob a p1esl- J 10$000 . 
. leira. ben~am da imagem. as . tropas 1~1vas~ras trajava1>1 origens politicas na Prussia das denc1a do sr. Paul Reynaud. ~------------_, 

Festa do Divino em 
Itanhaem 

NOTICIAS 
u1~1forn~es 1~ent1cos aos dos gerações passadas. Não foi Hit-

MILIT ARES pu,zes mvadidos. ler quem inventou a eloutrina se. 
Após os.,primeiros mom~11t0s gundo a qual a força faz o' di-

0 Presiclent·e da. Republica de surpresa, segu nd0 noticiam l'"it'.l. Luctamos contra o espi-
Tnlciaram·se dia 5, em Tta- assignou um decreto-lei dh· i os tele~am,:~as, .,~ _Holl~nd ª 0 rito de dominação e pelo direito 

pondo acerca do accesso e 1 ª Balgic~ 01 ga mza, am ª ~efe- que o homem livre tem ele viver 
nhaen, os tradicionaes fostejos transferencia dos officiaes ela isa ~o pa1z cllsposlos a res1sttr em paz. Estamos absolutamente ' 
em louvor ao Divino l<Jspirito 

1 
Armada. ao mva.sor. resolvidos a proseguir nossa luc-

Santo, que deverão terminai· h . p Esses pa.izes solicitaram ta até a victoria, qualquer que 
OJe. "' . · or -esse decreto, os Ofti· · tambem o auxilio elos alliados. seia o seu preço e a tomar me-
A' ciclade do litoral sul elo ciae~ Con~bat.:mtes ela Marinit 1 Foram hombardeadas Arn~- didas ao nosso ~lcance para que 

CURSO DE ~GUARDA
LIVROS PRATICO EM 

su~ CASA 

15$000 mensaes, 12 mezos ap~ 
nas. PBça proí,ipectos á Caixa 
Postal, 3717. sr '.Paulo. Precisa
mos de a.gente'$ ett1 toclas as·,,.:i• 

clades ·a.o pala. 
Estado. historica e pittoresca, Ccontmuarao ~. constituir o torciam e BrnxeJ!as. desta vez haja uma paz duravel. 
accorreu elevado numero de orpo de Off1c1acs da Arnn· . N. -
forasteiros. que já. se h.abitua· da, o Quadro de Aviadores 1,a- Centenas de paraqueclistns /~guen~ ~~1/'.11 du~ida 1 que ª ~'ii1iiiiiiiiiiiiiit11111111101111m11111u111111111111rn11111111111nHlllm1111,i11111111Ut1DIIIIMIRlalU1IIIIUll&JIIHUIIIIIIDliii 
raro áquellas Solemlll.da·'es, i·e.· ,-~ Q d 1 Off' . desceram em :N"anclém Skn· I 'ic ora e n na sera a cança- = _ 

Contractos de Seguros 

u o.:'?s e o ua ro e e 1cu,~:i · , v d E . · , . ~ = 
ligiosas, cíue evocam: tam,bfün, 'Fuzileiros Navaes. Os Offi- drecht, Dodrecht, 11/aalhaven e ~- paia lSSO ha tres cond1- ! Electra A eu st 1· e a Ltd a.· ~=i 
todo um passado glorioso. ciaes d CI . Annex,·1,0, Soubouri:. çoes essenciaes a prehencher: de- = 

as asses ., vemos em primeiro lugar, não I E 
Durante o período de festas, continuarão a constituir os menospresar a força do inimigo; ~ . · E! 

lÍe realizaram interessantes mesmos corpos e quadros. Echos do reembarque das em seg·u'ida, organizar a totalida- ~ Especialistas em insta'ações para transmissão e am'pll- g 
kermesses, com queima cte Fixa ainda os limitas de tropas alliadas de dos nossos recursos; emfim, a ficação de voz e som ,=, 
.fogos, idade para tranaferencia pa:·a proseguir na guerra com toda a ~ São Paulo - Rua Barão de ltapetiniga, 50, salas 107 ,·S _ 

a reserva e estabelece out1"rn ' 1 · !d i · = 
medidas. A semana passada marcou o e anv enc a, coragem e deter· § CORRECÇÃO ACUSTICA PARA AS···IGREJAS: 1 

reembarque elas tropas alliadas minação de que dispomos." ==;=: 1-= 
que operavam no sector de Tron- Perfeita audibilidade de voz e som ém todos lu-

A Insp·actoria competen~e • Seguiram para o Sul, afim dheim, Agrava-se a situação no gares dentro da Igreja, seja quiilqu&r que for a to-
l>aixou uma circular, determi- de realizarem um período d:e ,e nalidade e o V4'iume de voz do ol'aldor. = 
nando que: manobra, todas as unidades da Passados os pnmelros rnomen- Mediterraneo ls TRANSMISSÃO DE voz E SOM PARA:o EXTERIOR g 

Os contractos de seguros esquadra, capitaneadas pelo tos de natural eSt upefação, os § DA IGREJA: lii 
círculos politlcos de toda a Eu- - = 

J)ertinentes aos ramos elemen· j couraçado •· ivlinas Geraes ., e Torna.se cada vez mais grave ==_5=: Especialictaae: Musica Sacra, gravada em discos, 

1
-, 

d ropa, e princpalmente os da ln· ~ 
tares não poderão ser celebra. 1 commanda as p e I o contra· a situação no Mediterraneo. SINOS ELECTR!COS•. 

1 
glaterra, voltaram suas aten· 

dos s-enão mediante proooste.s almirante João I<'rancísc:o de ções para O mlnisto Chamberlain Os navios mercantes inglezes S t I t t . , dl 
apresentadas á.s seguradoras; Azevedo :.vrilanf. que traficavam naquelle mar, re- ~ ys ema comp e amen e novo; sem rt.trdos, sem s• 1 

d A, imprensa. lond.rina .,eles:~ca- ceberam ordem de abandonai-o, 1 Nos:~r5;oºr.po de technicos especia_r,zadós . tem a . m. a·,o,. , 
e10u com v1olenc1a as cnt1cas O que foi considerado pela Italia. :-: - ' 

lnd ·1cad.or Commerc·1a' sobreº gover1:-º e. era de_cspe· ,uma provocação flagrante do go. 5 experiencias em installações acusticas jlara lgréjai. 
1 rar, t.a1 a ammos1dade remante vcrno de Lonelres. lê Informações e orçamentos sem compromisso, 

no csplrito publico, que o primei- ill · 

·ACCESSORIOS BICYCLETA.S 
ro ministro inglez tivesse ele se riH111111111t111tt11111111ri1111111111un1111111111í1c2n1111111111u111111111111rn11111111111cJ111™"2'11111111111r2111111111111ffl11!1J, 

!~~:~:v;tn uma opposição con- C f _ A b I _ l 
para automoveis 

/· . ., ------------
,O J,IELHOR SORTIMENTO 

Importação D!recta 

ISNARD & CIA. 
~=========== 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

8TOCK c'oMPLETO 
Consultem a. 

CASA ALBERTO 

Discursando terça-feira perante a e s s e ln -e a 
a Camara dos Communs, o sr. 1 

TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCA$ 

ISN ARD & CIA. 
Ncville Chamberlain procurou jus- J EXTRA FINO. 
tifícar a politica exterior de seu 1 
governo. Preconisou a união dos f 
inglezes como factor indispen, 1 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISS.IM s.avel para a victori.a. 

importaç!l.o Directa Depois deste discuso, sclndlu
se a Gamara augmentando o nu· 

BENTO N.• 411 mero dos partldarios do govemo. 
CASA ALBERTO 

LARGO S. 

CASIMIRAS 
J\urora - Prlntex - Plrl!.ub, 

Naclonaes e Extrangeiras 
/CASA ALBERTO 

Todavia a lmp1·ensa de Lon
dres, como a. das outras capi· 
taes europeas criticam acremen
te as palavras do 1.0 Minl.stro. 

Ha quem afflrme, ser a presen. 

Torrefação e Moagem de Café 
e Assucar 

Malfatti & Filh::O 
PRACA DR. JOAO MENDES::4"'· .. , 

s. BENTO N.º l(r LARGO S. BENTO N,0 (-0 
ça do sr. Chamberlain, no mi- " 
nisterio um perigo á propria cau- j r - - - Telephone 2-5629 . .'-. - •• 
sa dos alliadoa. ,.,.,____...., ______ ....,..._~ .. · ............. -=-~··--·----~----------------------------

\ 

1 
.1 
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hW 

F,vll., --- eseravas do mun,lo f', res o seu Pastor. era um 106 
de su,-t8 paixôes. \ cora~iio que pul,11:r,a: o gra;1-

A missiw da !<"ilha dB Marh, [_de coração de Sào Pa~ilo. De- f 
no mundo, (, o saneamento !-pois. ·esse mesmo cm·uç;.lo corno ~ 
moro 1. pelo exempfo. füste (, ·, qne s0 t'oi · desdobrantl:o e vlF
,wu 10 d·2vei· dt> apgstolado. }; , ram os protestos 1111rt1eul:i!',rs 
o r,xpmplo dM'e ser clado ei\1 j de obecli-enci-a, éls manifeo;,.a. i ·" 
1.mlo. O q-ne RP pa-ssa na alrn.l. 

1 
<;ê>eR 0~pon1.aneas de r-esp<Ji't1J 1 

snhe o Deus. PPlo -exterior, po- 1 P simpaLía, as expansües ,h 
rem: pod-e-se julgar o inte:·1'.Jr. ! a!ma C'Utholica <10 ·são l'<lui,J, 
como, pelos fruclos. se avalia I 

no,; seus multiplos a~p_pctoc;. , 

la arvore. Não se comprelr2nde, ! Falia mm 1.odas . as (,las,;~:, 1 : 

em rPgTa geral. em ca;;os no_·. 1 soc1aPs; fez-se ou vir a voz tle 

Widk2 t-W&:-fiWI ; 

11Gafenogal,, 
Este <>XlNtordlnarlo de• 

purativo, formula do n,:,. ·. 
tu vel medico inglez e emí· ·:: 
nente -especialista 

GYPHfLIS, dr. ;:'r:-ilerico '\'V. Romano, apresenta diariu· 

,.~~~t.~,.,,.~i-c ... RAD 10 
t\P.RESENTA .AGOH.A 

':,p INVENCIVEL ~ 
j ma<>s. o 0quilihrio entre 11:11 j todas as assoeiaçô-2s. C'he_,ço,_1., : 
intPrior pi-:icloso, ligaclo pelo I em fim, a nossa vez. Foi JJ1'•.!C:1· / n,ente, ultestatlos as,;ombroso:-; na eliminaçào da S YPHI·-:: 

I pensa1nr-nfo ela Igr0ja a Deus so agua!'dar, Jla(·iPnleml'llt", LIS. HHJ<JU'.\IATIS.:V10, .vlüLKSTIAS DA PELLE e <lo 
, _ .. '.'Joss"l 8Pnhora -- P :ui este J. 0 <ie Maio r>ara que pu- SA:\'CUEJ. 
:exterior, sr>m J)i-edade, vinc:1la- dnRs(~m os P'ilha:-; de :\farid, •· 
: do 1r2lu pxtravaganci:1 da 1110- olhar fito na gloria ele Dew; e. : 
ela ús maximas elo mundo pa- 1 ltonra de !'sossu Senhora ·qJr ,_ 1 · 

Joucum .. O absurdo mm iw a'l- Aquelle qne hoje mvest1do d.J, : 
ganlzaclo. Ou ,, absn~<lo, on (> 1· sentar-se, de mod'.> pat'.·kuL,,r / : 

AtLest,a o clis1.incto major do Exercito sr. narbierl 
Filho: ~ .. Sem qu-e me tenha sido pedido, é com praz~r 

mite· a loucura nào pode ,.J;. p.illio are'hiepiscopal é o :lf·· 1 .. 
que lhe <'ommunico que soffrendo de rlteumatismo, fiquei 

tar 1{ormas. Logo se 'ha um ca- tentor maximo da autoridade 
tnlnho a seguir. Diante. da ra- ecelesle.stica de São Paulo, pa
tão, somos forçados a admitir ra dli;er-lhe com o coração, no 
a neecessidade <less-e equilibrio. silencio de uma pr!X!e- e com 

com}lle1.amente curado com alguns vidros do- depurador e 
tonico "CALENOGAL". Tenho, igualmente, o aconselha,· 

<lo a alguns amigos, os qua:es têm obtido sempre resul-

Revele nosso éxter.!or que os labios na alegria de sett· · 
som-0s Filhas de .Maria do aec. cantar qu-e proml}tas. ,estão as 

: -JkX, sim, mas:':sempre Filhas· .FiHla.s d-e Marie. para ouvir a 
: .. de Maria, tendo por modelo palav·ra de seu Arcebispo e 
: Nossa Senhoi"a qe:e, por certor cu.m-prll-a, fielmente, com e!'l~"l 

tados immediatos e surprehentlentes. Se lhe aJ»"OU:Ver 

pode publice..r o_.presenw· •. I>. P.~~rJto., ~t!!i.o .. Gtª}I-di-':~º-,:i 
SuL ....._ 

inspira a toda e qnaiquer con- obediencia docil ~ submls3ão 
ciencia mariana bem formada,. intelligente que caract-eriza· Ili. · 
a ada!)tàção do ve-s-tua.rio-· para alma christii :e lhe dá a verda
ca.da -circunstancia, dentro elos deira liberdade dos filhos de 
limites rigorosos e lnext~nsi- Deus e da Igreja. Honra - e classificado - Preparado Scientifico .. veis da moral ehristã. Esta assernblea princip·asca 

* * * das }Pilhas d-e Maria de São 
A Filha de Maria é uma, Paulo, cumpre nesta hora o 1 Pé~am dêmonstraçoês sem c6mpromísso 4~ 

Não_ conten, alcool, não impõe dieta, nem obriga a.:·:. 
1

_ 

i-esguardo, 

AMER.JCO 
· 1 prlnceza. Ella deve fteqÍ1e11t.1r sagrado ~ev·er de saudar il._~· Í 
· uma escola onde cultive com O Papa P:10 XH, na P_e~soa (' .. ,- 1 

N I C O L ~'\. T 'f 1 esmeto, as maneiras de por- t 11ejnussu~a do . irmicp·a (.il 

tar-se a que o trato real a .,bri- gre_ a, aqui prese_n e. ~-

Encontra-se em t.)clas as Pharmaela~ e !)rogarias-:; 
do Brasil e elas Republicas Sul-Americanas. 

ga. FA;!"a in,:Í.úeira <.ie portar-P-, . Filhas de Maria, sau?an,lo. L. n. K S. P. - N. 0 96~ 
é a natural expressão de l!L1ct agora, com todo o entusia~n:º· r 
piedade profunda .8 sincera. o querido _Pastor da Arch1d.r.i- : •. 

Pra~ Rám.os de Azevedõ n.º 18 
4-4423 

1.º andar N.0 1 Aps/c. 

··.'; 
. J, 

Dl1c11t10 Pronunciado 
por D. &i-nestina Giordano, Presidente da Fe· 
déraeão Matiana Fe111ínína; na sessão sole-m:ne 
ualí;ada.i'.J." de Maio, na Igreja Nôssa Senhora 
Auxiliaclotà 

Essa pie-d.ade é 11,m dom qne cese de São Paulo D. ·!•rn" 
lhe veiu de !nus, pelas miios , Gas~ar . de ~ffonsec~ e· S11\·,1 . 
de Maria Santlesima.! Ma~, os j nesL, d~a 1. de Maio em fJ,•e 
dons deY'Nn séi· euttivados P1't J S .. K~cia. Revma.. p~ssa c:m 
ra que melhores e mais ,ibun, rrev1s~a o gra~de exerc:10 bran

Critica Cinemat'oyra~~ica ~a n. J. e. 

{C<íilci~ eia 5." pa:g.) 
it RaelfgÚí.o noé·1tga -- D'>us 
nosso principió~ 7p•' nosso f'm 
ultimo, 

dantes sejam seus fructos. Ai co e azul de Noss:t Senhon, Orientação Moral 
li escola onfi·e se cuIUv.a tal vir· 1 depositemos, no generoso cor1,
tude é ':l. Pm .União. A grand,-) \ ção de Nosso Amado Arcebl:;- A CASA SINISTRA (Da 
Mei'iti'~ é N-oirna Senhora, :mju I po, a c-ertcza de que sob O M- Univ~rsal, com Boris Karloff e 

. imagem se ostenta na Igreja, , , . . . , Melv1n Douglas) - Drama de 
tam na,; nossas ftleirils e <11,Ul· · 1 d .,, mando de S. Elxcia., mai < ha- · (1vent111·aN fantastlcas Ha frt como na sa a e renm,,es- no ~ . · , · 
te dos qm1es nossa fra(jueza é peito das díselpulas como 110 remmi sempre avante, nos c,1.- lhas na parte moral. Não deve 
grande! Si quizern1os tlire-ct,·i- 11 r· · 1 o !! · inínhos J 1~1· ·a ) :1 ,J ser visto por cria.nc_,as e ado· vro o 1c1a.. vro, porem, ,;1 .

1 
• ta ., eJ , lar -, a ;.., n-

r.es sobrê assumpto tüo reni- f I d é b t lescentes - .. Cotar:ão: Acceita· .ª ª.~ ~uan .º a er o, .para ~ 1 ria de pe1rn e honra de Maria " 
,~ .11!. ,i; i::aclo, mas que parece sempre intdhgen('Ja, pelos olhos <1,i 

I 
Santíssima! vel para adultos: 

A F'ilha de i',.1;_·,a·· · ·é. uma prin-· nevo Iei~mos. as normas d,'. visão. O nosso manual é o li- o HOMEM IM MORTAL (D:i 
ezá. Deve ado r-se ele bel- Santa Se sobre as modas !e vro das boas maneiras da 'J<';. 1 . Columbla, com Boris Karloff e. 

~eza e gra.ça, ·.,. 'Fque . o bel-! ü~iiiin~_8
· •• publíc~das P~~o ~ · Le- lha de :\foria. Deve ser lido Lorna Gray) --- Um m-edico é 

lo attae e a. _a encanf.a. l grnna!lo , .~m ~ua edicçao de para ser conhecido'; conhecl,:o Q U A R T Q condemn.ado á pena ,de forca. 
Deve ·adornar-se. ·om as flo;·es 1

28 de Abril ultimo. e meditado; meditado e pra:.i- · · Um ajudante. consegue reani-
que possam atrifr o olhar de Ali encontraremos de ma- cado. Na pratica rigorosa dos Aluga-se em casa de familia, 

1
1:iar o scient.is

1

ta, que volta ao 
Nossa Senhora., .as flores da neira c:larn, o pensamento de estatutos da Pia União, no _ _ . _ estado norma e vinga-se do 
virtude! O que· àtrae o 61har I PiD XI, de saudosa memor;:i. cumprimento fiel '<' gen"rc,R > ,com pensao, a rua t•ebast a->! castigo que lhe fôra im1>0M:>. 
da Virg~m Santâ-.não é ape1:as I No Bol<'tim de Maio. pub;ica,to, dos deveres das associ,açõeh, 1 Pereira. 245 - Phone: 5-3357 ·, As idéas defPndidas faz,~m com 
a. -belleza sensível que mn:·- 1 peJ.:1 F. M. 1;,_ de S. Paulo, en- 1 na fuga ús occasiões ele culpa,; 1 (frente ao Cine Royal). que esti, filme só poirna ser 
dia r.omo a flo_t, ao cuhir da I contra1--:•mos a sinU,se dos :te- J graves, expressa,, clarameut'., viRlo por adultos pouco im-
1arde; não é ,à éorrecção clCJ,; 1 v,,rc,s soPiaes Qnü 11osso ac'1nl no Manual· no modelo de •··2-, 1 pression.aveis -- Cotação: Res-

dos Espectaculos 
ti~as tornam o filme aooelta• 
,•el apenas ao publlco adulto 

CotaGão: Acceitavel para 
adultos. · 

ENTRE A VIDA E O AMOR 
(Da R. K. O,, com Aline Shi~ 
ley e Edward Ellis) - Sceno.s 
de embriaguez e violencfa d~s· 
aconselham o filme ao mundo 
infantil - Cotação: Acceitavel 
menos para crianças. 

BANDOLEIRO ROMANTICO 
(Da Paramciunt, com Tito Gui
zar) - Além de noção false. 
ela res}lonsabilidade criminal 
<JUe se nota no enredo, ha ti· 
roteios -e assassinatos qu·e nii:> 
recomnwnclam o filme n. meno. 
res Cotação: AcceitavBl 
pa~a adultos. · traços d~a figufa·que, hoje, b:~i-1-~r<·,•hispo, entãr_i fihq!? J\nxi· gulamento de vida _e1~contra- i tricto. 

lha ítcluz do mundo e, amanh1, ltar, aprovou pa1a as l<Jlhas ele remG8 meios de perfeicao, IIEm I QUATF!O ESPOSAS (Da PROXIMOS F'll.MES 
se deforma, sob .a escuridão da 'i }Iaria·. sempr<> fac·<>is pm:a a·,.natur,,- · \Narner, com Priscilla, Rose- _ 
t-erra. Na côrte· de Nossa Se· A Igrnja é Mãe e ô sah,a. 1za humana abandonada :1 :ai mary e Lola Lane) _ Episo- CORAÇA~ DE UM BANDI· 
nhota, todas as ~ri~ce_zas :k- Quundo ella ?!'dena, si~be p~,r : m-e_sma, mas, tornados pratica- dios da Yida de uma familia , DO - Acce1tavel para adultos, 
vem trazer um._.Jlj~tmt1vo qt<e que o faz. ~ao nos comp2,.e I veis, sob o amparo da grac:a occu}lam quusi a totalidade pela "Legião da Decencia ... 
as unifique -- . .a p.11reza da al- a}lresentar-lhe a-s suge:-;tõP.s, ,qul' Deus Nmrno Senb-Or diSl)(~r:-' d'êsta J)etlicuk1. Algumas sce- NANCY E A ESCADA SE· 
ma, symbolisaqp,' n.ll- bran::u!'a <licta<las ))ela _nossa f'rugíJi,l'.l- Jsa .a todos, pelas mãos clacli- '. nas tratam de assumptos de- CRETA Acceitavel, peia 
de seu uniformé;:veste que um dR. A('.C~it.amos: cloeilrnenre, lv_osas de Afaria'. Filhas de Mrr- r CA s PA lícados sem a devida diRCrW'.· "Legião da Decencia". 
dia ha. d-e ser trocada por uma sem; 0nsmamentos. Iria. conheçamos (e eump1•amcs I ção; prejudicial a crianças e A ESTALAGEM MALDITA 
roupagem maii;; bella qiw a 8·2jamos dentro ele no,;;a melhór as regras de nos8o 1 

1 

adoleRcentes ___ Cotaçfto: Ac; Acceitavel para adultos, ))ela 
.. elos lyrios ao ~.omper da auro- c·ondição soeial, como queria I m<1nual I f,'aGamos tudo ])a!'a . Que,.. d a . ceitavel para adultos. "Central Catbo]ique". 

ra,_ mais ;;ubtil que ª_ s brumas fl. l•'r(rneisco .de S~lle:-;, as mai: lulcgrar 0 suti.sfa::·2r u Rai!tlm. 1 -· -·~ AO RUFAR DQ$ TAMBO· 
matinaes envolvêfido os ,11Dn- c-leg,~ntes. as mais bem -;csu- que lem irnmpnso poder ju•1 t.J ·l T R AGI C O AMANHECE'R RES - Acceitavel para adul· 
tes. / · \ das rlc unia· reunião, mas, as do RPí. Po1· Maria, chegarem.,,. (Da Art, com Jean Gabin) 'tos, pela "Legião da Decencia'f 

E' a belleza d.a alma vfrp;i- 1 menos pomposas e afectadus, 
1
. depressa a Jesus; l dos . E' um tragieo romance amoro- e "A União·•. 

n'e.l v·estida de graça o -ancan-1 ornadas s0mpr-e de graça, d<3· ,.,,,,.,.. 1 so em que um rapaz. -entre rc- NO 
l .,. '._ voltas, crimes e cjesespe1·o.ª _TA. - Quaesquer lnfor-to e a alegria da Virgem. E u) cenria " dignidac e. l .,, 

expansão natm:ai de 11ma alm:i. Dian1,, rios imperativos d~ EJxmo. e H<>vmo. Sr. A'.'C'~- G 6 11 , :commette um assassinato para maçoes _sobre cotação de ~il· 
assim ornada de virtude é o! nossa ('onciencia ele l~il11as de híspo. · S , depois suicidar-se - C'otaçi'ío: . mes, bem como sobre a ass,g• 

1 1 
a e O ' Máu. 1 natura da Critica Cinemato· seu exterior acobertado p,i!:t 1\1aria. tt>nharnos, em certas A Provid,mcia D'ivina, Ho,; 

0 
MYSTERIO DO AUTO- 1

1
. gra_phica semanal, poderão rer 

simplicidade. . , 1 occasiõr>s. a eorag-2111 de en- seus desígnios impenetra veis fi- b 
Minhas irmãs_ -e111 1\Lni,i,, frenta!' a opiniüo publica que, lj xou a <luta de hoje. a aurora I DROMO (D M G M ' 0 tidas pelo, telephone 4-1718, 

1 Dennis 0' Keªefe .e N. at .p, ecdol: idas 14 ás_ 18 horas, na Praça -prlncezas da t:í)rte .cl~ Nor:rn I s0 r,web<,. muitas vezos, mor-. do mez mariano, ))ara o 1.0
. 1 . _ . . . ; 1 da Republica 

15
, 

4
_
0 

andar, São 
-~ Senhora. fujamos á escurU:\o dazm<>nte, no:-;sa allitnde, aca- 1 encontro geral das Filhas de ; ton) ,- Na~ ha mconvemen"e I Paulo. A cotacão dos flfm 

da_ níoda, aos __ • ~~ageros h~- ha, qunsi_ sempre, por 1-éwal-a I Maria_ . de Sã~ Paulo com sen : para o pubhco acostumado ao 
I
da sem •. · d. d t d es 

riantes dos art1fic10s nas C<I· e rP.s1ie1tal-a. esl.-:J.b·2lece,1d >, Amago Arcebispo. 'cinema - Colacão: Accelti:ivP.I. 1 quarta fªe~ª e áirra
12

1ª ha O ª ª 
b 1 · t· 1· 1· • Q I l 1 , · 1· - ira, s ora$, na -res, , que roubam íL o ra ( o com JUS 1ca, uma e 1~.mçao ,.,,. uanc o, ia menos < e ll1t1 i SITIADOS (Da 20th. Fox; Radio Excelsior (

1
.
100 

kilo• 
Creaêlor, ó encil.nto da na':u- tr0 as !•'ilhas ele 1\'ossa Senll'l· j anno o immenso rebanho dos , com Warner E!axter e Alice I cyclos). _ 

0 
preço da assi!•· 

ral_ldàde .. Fuja.1n_ o_s aos ex_a?_e-
1 

ra, · (Tr>aluras realm_ente li- fieis c_lest.,t Archidio_cese, ac'l·. Faye) o assumpto m 1 " 
.. 1 - · • ',, e ge- natura annual é:_ 20$000 para t 0 s-_ qu~; muitas_ ~-ezés,, 1~e m11I- vr0s · " as pohr·2,; filhas rl0 Jheu, entrP cantos, vivas e flo- i rnl e as vanas J)àssatens emo- a Càpital; Interior 

26
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ADVOGA D.OS 

Dr. Plifiio Côrrêa de 
Oliveira 

1 • IC 
.Joaquim P. Óutra dá 

Silva 

or P r o f i s s i o na I i ~;~i·"~:::~~;J;,:;;.'. 
"'"

4 7 de Abril 235 - Das 3 
ffü Quintrno Blfeàyuva N. 0 54 
~ fl.• - Sam 328 - Tel. 2-727/i 

Dr. Milton dê Souza 
Me itdes 

R\ii. Qmn-tiilõ 13M,i.ynva N. 0 1i1 
...... Sala. 819 ...;. '.Í'el. 2-0035 

Dr. Vicent. Melillo 
Pt'â!ia da,. Sê N,à,,à. - 2.0 andar 

- Sàll 18 

DENTI~3TAS MEDICOS 
1 

Cirt:~!
1
~~ .. ,~;~~:h~lo~~~l~o!r,. I 

glsta - Pela. Escola de Phnr- --------------
Rua B1,njamin Constant, 23 --,-------------- macia e Odontologk1. d1> S:i,i Dr. Hugo üias de 

1 4.
0 and. - Sala 38 - Tel. 2-til86 Pai.lo - Clinica Hentaria Pm Andrârie 

S. PAULO Dr. Carlino de Castro geral ... Raios X -- Diatherrria Clinica geral . e molestias de 

Dr. CarlQs Moraes de 
Andrade 

p,,Jo curso de doutorado <la F:l 
cuida.de de Pharma,)ia, e Odon
tologia. de S:lo Pa.ulo - Ciru=·gião 
D~ntistR· diplomado em 1914 

Run, l3~i1jamin Const-:1.nt, 
4, 0 andar - Saltt 38 - rei. 

.23 - Ex-dentista do Lyceu Coração cf0 

2-1986 Jesus .... Especialidades: Pivot~ .. 
Corôas, Pontes, Dentadum., 

--- Inft'lt·VP,rmelho -- Coagul·a.,;:io senhoras 
... Trans-illumi-na<:ilo -- Vit.aii- Cons.: Rua Liber'J Badar<'>, 137 • 
da-tle pulp:u·, etc. - Trabalho·, 4.0 andar - T0lephone 2-2270 
por r-artào, hora ou or(amento~ Res.: Rua Thomé de Souz!l, 55 • 
Rua. Martim F,mnci.sGo, 97 -

Tel. 5-54-7íl ... s. PAULO Telephone 5·0565 

I-IOMEOPA'I'I-IIA _Dr._ Barbosa ~e Bafros 
C1rurg1a - molesbas de senho-

anatomicas e sem abobadr. pa- _ . · • 1 ras _ Cons.: Rua Sena.dor Fe-:-
Dr. Francisco P. Reimão latina - - Consultas: Das S ás Dr. Rezende Filho jó- N.• 205 -- 2.• • Predio Ita• Dri Pâülo Müt'itzsohn de 

Castf.ê Hellmeister 12 e das 14 ás 19 horas - Cons.: C Jns.: Ru-a. Senador Feijó N.<> 1 querê - Te!. 2-2741 - Rel!.; 
Rua Direita, 6-l - 2.º andar -·1!;;05 -- 7. 0 andar - Tel. 2--08J?l'I'cl. 7~1268 - Consultas das 10-

. Rua d& Qlii~& N.• 139 ....;.. 2.• l Rua São Bento, 224 - l.• an:l. SaJ,a. 7-7A ·- Res.: AI. Barão d' Das 15 ás 18 horas -- Res.: RuF- 11 e das 14 ás 17 _ Sabba.dos. 
-- • ,Tei. 2-67,P_ •. s, PAULO - Sala 3 • Tel. 2-1543 • S. PAULO Pil'acicaba, 499 - S. PAULO Castro_ Alves N.• 597 • Te!. 7--8167 das 10 ás 11 hora.a .. , 

ás 5 1J.oras. 

OCULISTA 

Dr. Luiz Melhado Campos 
Rua :.Iarcoúi, Bl - 3.0 

CnnsultaR: das 16 ús lS 
'l'elepl;.: 4-7572 

São Paulo 

'llHl:lr 
hO!':.l.ll 

ENGENI-IEIROS. 
Amador Cintra do Prade 

Engenheiro Arcbiteeto 
Architectura relrgiosa, éollegt01to' 
resldencias collectivas - Ruu. . 
Libero Badaró N. 0 6U ..,._ 

s. PAULO 
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'A i11,·â:~ãô da Belgirri, TTollo.nda (> Lu~e1nbU!'gO, !pefas I ANNO XIII l SÃO PAULO, 12 Dê MAIO DE t940 ,- NUM. 400 
':tropns 1mzrstas, veiu modificar inteiramente a gue~Ta na fren- 1 • 
\t€ ocr,Hle11taL 1 

Com novas <' mais proximas 11ase.q acrefü;, o R.(:,icl! pre- f u rn 
·fondc pur-se :em codi~Õ08 extraordinarh1m0nt0 Vanfajosns i}:l· a 
:J'H qi1a.u111e1· movimento, ·~nelu~ive o homhardPio. e inva,;ão <la 

delegação. de bispos rurnenos 
jproprta. Tnglat-ei-ra. . 
' As -nov . .fü; 11atfcia,; são extrmnamcmte d-csanimadoras pa1·a 
)b~ ~llia<los. A siln-J,les consideração dos progrei,sos germa.ai
::-c·os -tlesi:le a invasão da Austria mostra como Hitler cawinlla 
~.:c:passos lai:gos para o completo dominio .ela Euro-pa: AttS1'1'ia. 
(T'c'l!:e-eo-ffiovn<tltia, Polun1a, Dinama-rcha, N-01,oeg(l., HoHamh 
,Be1:g:i~a. Luxemburgo ... 

Emqu.anto o Rei:cll não desC'.an<;a, os a1liados 11ão obti7e
.ram. d:e positivô, uma denota fragorosa na Noroega. 
.. __ .No mais, apena~ discursos. 

· A inu.íifulade do governo Daladier t-ornou-se tão patênte 
que a. l<'ran-ça se viu obrig&da a sttbstihlil-o. Subiu Reynauld, 

-O hom:em de energia, o inimigo figadal de Hitler. Po.rem, suas_ 
:energias IJarooem adorm-eciJ:las até ag-0.r::i. Qµ_a,l).d-9. :d~il~!!tarão, 
,-pa~a .agir 1·ealroente? · - - - -·- - ·- · - ·· 
- Se.rã agoi:a? 

Emq!lQll-to Thtladier fracâssAv'.a, C.lin~1b'~rlàiu J'oi se -equi-
· 1U:rrando, a · ponto ,ti.i consagair prastar ao Reie'll um nov.o 
'.gMmll'! servrço, síi com:par~v:el oo de Mu111ich: manter, no mo
:mento c1fl.R nrrvas invàsties, a lnglàte-r.ra na situa:ção :Í.rmis iu·R
tavf'l po.'>-<;:ivel, n. bt:a<;o-s com U·nta CT.Hie pol:rti<l:.t n.a qual ella 
td-uvícletsse se ti-nha ou não um governo, 

A attitud-c de Chamberlain ainda teiman:do em se manter 
JHl podBr, arra13tanelo sua patria a essa i'rituaçã:o lasUmavel, 
_:num momento tão gr.a.ve, n·ão se explica por um simples iiite
:resse 1partid:ario; nem mesmo pelo egoismo mais refmado é 
ella comprehensivel. 

Só Q inoonçiio <'lelibe:ratla de auxfüar ós prop.rios ini:iragos 
faria comprehendcr todas a.<; nwdi-das e attitudes la:mentaveis 
.e contraprrrduc-errt.e8 tomadas po1· um dos poliücos mais ha.
:J>efa, noR dois u!Hmos annos do gov·erno mais catastrophico 
tia fn.glater-ra. 

V. S. QUER SER INDEPENDENTE-? 
Aprenda gratis a fa.b):icàção . de · productos· · 1'ériêosos e 

consumo diario, trabalhando em .sua propria casa. Perfumes, 
pó de arroz, brilhantina, esmalte, baton, rouge, leite de 
colonia, desodorantes, antisepticos, sabões, sabonetes, etc. 
Fornecemos prensas e pertences para a fabricação de sabo- · 
netes e sabões com ensino gratls. Importação directa de 
essencias e vidros para perfumes e licores dns maiores fa
bricas da Europa. Pedir Iormulario gratis, "A R'ICA FLORA" 
- Av. São João, 601 - São Pa-ulo --Phone, 4-6556 

. -

·de rito 
Segundo :-i i.radicçãó .-d,as 

Igrej:as orieutaes, mna deJ,3-
gaç.ão d-e bispos rumenm; de 
rito byzantino esteve, a. 14' J0 
Março p, .p., na, presença de 
Sua Santidade o Pa,pp. Pio 

byzantino perante 
xn, que a rece1Jeu em amTien
da solemne, quando foram. 
abordatlos assumptos de r0!0-
van:te interesse,' tanto pa1·a a 
Santa Sé como para a .collecii
viclmle rumen.a., 

A •delegação episcopal foi 
acompanhada pelo secretario 
da embaixada da Rumania e 
pelo conselheiro ecclesiastico, 
Mons. Tautu. Compuzeram•ntt 
tambem o l'evmo. Pe. Evi-ard, 

Pio XII 
A. A., reitor do Collegio 1.'11• 
meno, e alguns seus · alu.mno1;1t 
aruiim como varioS religiosos e 
religiosas romenos, alem de 
va:rfos m-embros, da colonia. ~ 
me'.na em Roma. 

.-' 

,.;. 

do ·Depois 
do trigo, o 

azeite e "Se o regresso dos orientaes. dissidentes á uniáade d::i 
·, JgreJa constituiu- sempre um anseio profundo de todos os 

Pa-pa·s o pontl-flcatlo de Pio XI marcou, neste sentido, progres, bronze 
sensivel, que, desejando elevai-os á unidade da Fé, o Papado 
não quer, entretanto, eliminar as liturgias venerabilissimas 
e antiquissimas, que jelles conservam, . 

Pio XI, na Basílica do Vaticano, ce:lebrou Missa 110 rito 
byzantino. Nosso clichê mostra um grupo formado por occa• 
&íão · da celebração de uma Missa, na Igreja da Madeleine, 
em Paris, sendo celebranté o Exmo. Revmo. Archimandrita 
da Igreja russo-catholica daquella Capital. 

sos notabil-issimos. 
O mareclHil Gocering baixou 

:nm-a ordem, segundo a qual, 
•·.afim de asse:gur,ar a marcha 
da g_nerl'a a loRgo prazo e de 
·obter us necessarias reserva-s 
:de metal, to:à:os os sinos (le 
-bronza devem ser anmmciad-0s -
e entregues. Os, rev'est-imentos 
:de cob:re das armaç·ões devem 
·ser annu-nciad~ em primeiro -
lugar. A de-smontagem e o 
.traJ.lSI}OY.te far·se•ão á CUSta <lo 
Rei:eh," 

ridade de suas palavras quan- i Uma das providencias mais efficazes nesta grande obra 
do diz que a desmontagem e I cons·iste em desenvolver, dentr.o dos limites do Direito Cano
o transporte dos sinos se !',&- nico, os ritos orientaes admittidos e louvados pela Santa lgre
rão ã custa do Reích, ja Romana. Os dissl:dentes podem perceber por ahi, de modo 

======================--=-=-=..:-:·== 
1Só a lg,reja teve coragem 

luctar pel-a verdade 
de 

A quem acompanha a poli· 
tica nazista, esta ord·em signi
:'fica mais uma etapa d,a cam
,panna do Reich contra a 
:Igreja. 

Ao la<lo da perseguição eli
::recta contra o clero, JevanJ.o 
-muito de s,eus membros. aos 
campos .de concentraçãô:t~·as
sas$.inando e martyrizandq-.;ou
tros _, ·011 ridicui.arizando-o~i; o 
Reich · vem desenvblvendo uma 
campanha indirecta, fechando 
:igrejas, confiscando bens e 
. impedindo, portanto, a pratica 
':de d,avoções e de deveres ra
ligiosos. 

E' conliecida a carencia qua-

DE QUE ROMA SAH-IRA' A PAZ 1 

. iii absoluta do tri:go para o 
Sacrificio da Missa e do azeite 
l}ara a illuminaç-ão em honl'a 
a Jesus Sacramentado. Tanto 
um como outro tendem a di
minuir, dado o racionamento a 
que está submettida a Allema
nka. Para quem conhece a 
perseguição nazista contrg a 
Igreja, é facil deduzir as dif
ficuldades . qu-e os cathoiicos 
iilentem em sua vida de pie- 1\Iuitas vezes tem sido d(l- de paz, e Roma tanto sig111n,:a 
dade. monstrado, pela propr~a r,ea.H- a Santa Sé, como o gov'era,> 

As recentes ordens d-e con- dade, que a confusao é a facista, quando não, o que é 
fisco ilo marechal Goering, maior arma moderna e, p~r peior, quer signiflcar uma ;1c
conforme tudo faz prever in- isso mesmo, uma das marn ção conjunta da Roma Catho
:ff'Jizmen.te, não parecem' ser I utiliza.daR, TodaR .. as ideolo~.~-t~ lica e da Roma f"lcista. E' pr-2-
as ultimas e é m-esmo de se que Juctam, ou fmgem lt1c, .• u, ciso aclarar hem a questão: 
,luvidar fortemente da since- no cenario político mundial, enquanto o sr. 1lussolini es-
i , ' se servem <lo confusionismo, treita sua amizade cóm o na-

- · 1 como methodo effici:ente para zismo, e estabelece principias 
·pRuo·e·NCIA· 
CAPÍTAtíiACÃd 

.-...,..:... __ --- . 

conseguir se impôr, ou, pelo de paz, só acceitavets por 1){l.r
menos, tolher a act?vidade con- te da Allemanha,. e pela p1:o
traria. pria Italia, o programma ,lle 

1 

Na guerra actual, a Igreja '[)az elo Vaticamo se .assen:ta 
tem mantido uma activida,:le sobre cinco p.rincipios, c&tho
firme, mostrando á humanirh- licos; 1.º) Independencia e 
de qual é o caminho segu!'O respeito de todas as naçõas, 
que conduz a paz, :e no que, grandes e peqwenas, reparan
especialmente, deve ·repousar do-se todas as injustiças co

' .essa paz. Qs adversarios, da, mettidas; 2.º) elebarmamento; 
,greja puzeram-se em campo, 3.º) restaura-ção das inst-itui
procurando lançar confusão ções internapíonàes, pela leal 
sobre os planos da Santa ::!é, applicação das converções; · -- _____ ., ___ --,....,-- ----

VlfUEM POUPADO 
~JNIEM..,GA.N HO 

, não faltando ingenuos qu,e se 4: º) ,exame das justas teivin-
1 deixassem mistificar. As noti- elicações das 11ações e dos po
, cias veiculadas informaram vos., respeito da~ minorlias 
, qlke Roma. eat~lece - pla11QS- ,~icaf>,/ nu~ eg,u-itati:va, s~· 

"LACROIX" em uin de seus lução e consequenlemente ::1-cla- Num ímpeto de sincérmaa:e, 
recentes numerns, transore-v:e ptarem-s-e rapidamente ao re- Einstein reconhece a verdade. 
algumas declara~ões de Efüw- gimen, outros para porteção Entretanto; incoherente con.1i• 
t-e-in a uma revista frarreeza. de interess-es sempre "ele su- go m-esmo, age de maneira -tlia-

Pela sua actuali:da<le e or· prema necessidade" e assLn I metraim,ente opposta ás suas 
portuntdade, julgamos inter·"s- por mil modos esses clefernrn- palavris. Depois de reconhe• 
sante reproduzir em resumo .. res, ferren11os n;:i, l1ora n,ac::s-1 cer t1!,do o _que as s'uas decla• 
as declarações do grande plly- sana . abandonam a catwa. rações contem, Einstein, ac• 
sico, I~ssa debandada' geral leva á tualménté nos Estados Unidos, 

hiicialm-ente declara Ein,;- supor, que acima --de tudo !ia foi um elos ·qu-e mais sustenta
t.ein qu13 por occasião da as- uma ordem não menos geral ram Bertrand Russel é ataca• 
cenção de Hitler ao poder, fô- e categoric~. ram violentamente as pesso:'.ls 
ra .elle um elos que previnm Mas prosegue Einst-en: "S6- que tiveran:i. a c,oragem de se, 
as 'Clirectrizes do futuro nazis, mente a Igreja Cat'holica pra- oppor a que o pretenso p'hilo• 
mo, e o p,erigo das doutrinas testou contra a lucta q,ie sop-hico occupasse- uma cafae• 
que o mesmo encerrava em Hitler move contra a liber,ia- dra 110 magisterio, de onde pl! .. 
seu bojo. de. Até aqui eu não havia me desse d.iffundir as suas doutri .. 

interessado p-ela Igreja, mas nas · .. delecterias contra a fa• 
lroje, eu professo uma grande milia;; Os nossos leitores. sa• 
admiração e um grande_. respei- bem·,ique felizmente bo-qve um 
to pela Igreja, que sosinha, juiz_:ique .prohibisse a Russel 
teve coragem perseverante de occiipar tal cargo, pois viria. 
luctar pela liberdade moral e COJ'.1'-0-mper a juventude cpm 
:pela verdade espiritual.., suas ideias, das quaes a mais 

Recorda que porl essa occu
sião se dirigira a todas as TJni
versidaeles jornaes, e_script,n·es 
e pe11sadores, que se jactav:i..n 
de baluartes da liberdade -e 
servos incondicion~es e pri
meiros da v'erdade, solic-itamlo 
proteção contra o perigo im-· 
minente. .. 

Notou porem qu-e esses tlr
fensores ela verdade e dai liber
dade em tempo de calmaria, se 
recusavam "cortezmente" a 
attender o seu appello e pro
curaram o· mais depressa pos
sivel se adaptar á situação 
que se creava. 

:b,ssa primeira parte das de
clarações de J<Jinstien, dá. ma
teria para meelitações serias. 

Em verdade, os pala-clinos da 
liberdaele e <],a dignidade da 
pessoo humana, são em grande 
numero, mas geralmente nas 
homs em que precisamos do-1-
les, vemol-os desapparecerem 
como por encanto. Uns por 
hav-erem "soffri<lo" uma evu-

E' um israelita, liv're l}e,1- imipbente era .a do· casàme~
sador que affirma que todos os de eX,Periencia ... 
organismos e homens, dos === quaes elle esperava uma reac- , 
rão contra o nazismo se re- "o ft f er AC, e ia 
tiraram no momento de ac'.)ào, ,; · 1liii . 
e que foi a Igreja, só a lgreia, l , .. ,. . · . . 
que revelou os erros do nacio- R

1 
~-cebemos da Assoc1açao dos 

nal-socialismo e que d-efend·eu á rtigos ~lumnes dos Revmos. 
a personalidade humana e a Pe .. J~smtas, l~m. convite P~ 
liberdade · assistir a sehma con!eren~ 

"· "Pró Acção Social". 
Aquelles que ain<la rançosa-

mente nutrem reservas em re- Ella será profer;da pelo Dr. 
laçã-0 á Igreja, atacando-a cie li'lavio Queiros de Moraes, que 
oppressora e assacando-lhe dissertará sobre a ".Justiça <!O• 
outi,as baborieiras equivalen- mo necessidade social". 
tes, meditem sobre as decla- EStá, marcada vara o · dia 9 
rações de Einsten, procúrem µeS t e. mez, ás 2~,30 h01'8S, no 
estuelar a historia. Quando, di- Collegio São Luiz; Avenida 
zemos historia, dizemos histo- }.'aulis-ta 2324 • 
ria verdadeira e não historia I Pelo intéresse do thema é 
de almanacks. Verificm:ão es- às <1aálidac1'es do ilustre conte
ses taes que a unica e real de- reucia' é facil prever o sucesso 

bia e concorde.nte revisão dos fensora da liberdade hum.ana e da mesma·. E sinceramente 
tratados; 5.º) necessidade do da dignida<W do homem tem agradec_emos !'.! con.-wte ®• 
espírito evangelico de cati<là- sido a Igreja Catholl.ea Â!)OS· v:iado. 
de e justiç.a. Esses princípios toli-ca. Romana. 
estabelecidos por S. Santidade E prosseguindo em sua luc- -L~R E PROPA-GA:B 0 
o Papa Pio XII esses sim são ta constante · 'contra todos os 
bases estaveii;; para uma paz erros e toda a perfídia do ho- " - " 
duradoura. E' preciso não con- mem, S. S. Pio XII, em sua LEGIONARIO 
fundir: é na Roma do Summo primeira Ency-clica vem :ne.is 
Pontífice , que ~stâ _a, :ve~da'1ei- uma vez confirmar a. conduta 
m·~ ,~-~~:aoe~v~ 

E' Dfl'.ER. DE TODOS 
t.fi ..• tNliQ.? ... 



/ 

Noticias proveitléfü;êi; ·da E!iro-= 
,j)S, na ~a.na -~ inrotm!l- _ 
iam ao publico. brasileiro a
tespeit,o de provMenems tomadas;. 
pelas autoridaties fascitas, no 
isent;ido de cer.cear, na Itàlm, a: 
liberdade de :ro&ni,iest~ do 
••0.sservatore Romano", o:rgão 
da santa Sé. O motivo apontado: 
-.foi a.. aititude assumil:la l)Or 

AS ULTl s ESS~ES NAZISTAS. 

· -aquelle :iomai.l pe,;aste a sittlaçio 
mternacional. O mesmo motive· 
tia.ba sido a'Hegado, dias antes, 
para explicar o facto de te~ 
~os ~ incendrado, 
em plena rua, em :Roma, exem
plarM daquelle <Har.io. 

Infelizmente, os te'legrrunmas 
não fdram bastante e~itos, e, 
dando embora a certeza da exls
tencla de fortes medidru; restric
tivas não esclarecem se a . clr~ 
culação do jornal chegou tam
bem a ser affectada. 

Entretanto, o facto off-erece ou
tros aspectos,' que não podemos 
deixar de commentar. 

* O "Osservatore Romano,. quel-
mad-0 em plena vm publica, na 
Capital da Christmldade, e coar
tado em sua liberdade de expres
são por toda a peninsula ita
liarut ! Se ha alguns annos, ou 
simpl.esmente ha alguns mezes 
atraz, o LEGIONARIO tivesse 
previsto a occorrencia destes fac
tos, com que Indignação truculen- · 
ta os e[ementos fascistas não te-
1':iam nos acousa-do de injustiça 
e até de má fé-! Hoje, no emtan
to, o facto ahi está patente, gri
tante, indiscutivel. E estes mes
mos 'éiementos que se teriam ir
ritado com uma posivel pr-evisão 
nossa neste sentido, agora f.a:rem 
ouvidos moucos, calam-se e con
tinuam a pensar e a agir:lt:OJ;J.O 
se· estes factos não se tivessem 
verificado. 

Não percebem elles a olamero
sa incoherencia existente em sua 

(Conclue na 2.ª png.) 

11 e I l g L o-d a 
sem pr.e~Ã~ na Fo1:ôi.ia 

A rooiO do Vfitic:mo, fUru;iít- -
mentado nM prua,vr,as de s. l!lm. 
o cardeal Hlond, primaz dll. P.o
Ionia, tra~smittiu o qae ha d€ 
positivo nesse pa,iz, sob o domí
nio allemão: 

"No decorrer ae sua milenar 
-existenoia sobre o ten:iúorio po
l-0nez - decla'l'OU S. Em. - a 
Igreja Ca-tholica ,ia,mais foi perse
guida como actua'lmeni;e. As pro
vincias oecidenta-es polone:aas têm 
si<l<i cathoilcas por execclencia, 
destie que a Pclloraa fei con:verti
da. · Elas conseguiram r-esistir á 
in.Yasão do protffit.antismo no se
culo XVI e reagu- contra a op
pressão do "Kulturkampf•• prus
siruto do seeulo XIX. 

E' Ilefillas prov!neias que, a-c
tue,lmente,'· as igrejas são fecha-' 
das, os pat1res expllíSOS ~kl
nados ou mortos; os fieis prl
v.ados · dos- · santos sacramentos. 
Após tantos seculos de florescen
te vida catholica, os territorros · 
que, focam al)ter:lonnente incor
porados ao Re!oh, se transfoi,
mam paulatinamente em um vas
to cemiterhÍ; · onde os a11e:tnães · 
querem enterrar a Fé e a Espe-
1<a11ça des polonezes." 

sua Em'ineneia o ca.rdee.l 
Hlond concrotiza então a exill
tencia delisa per;seguição. 

Na archid:iocese de Gnie:mo fo
ram fuzllaàos dez sa<:edotes e 

, morto a golpes de coronha o 
====== · Revmo. Pe. Skr.eypczak, de Plon

kowo. Na archidfocese de Poz
nan foram · fuzilaàos tres saêer- . 
dates e troes morreram na prisão. 

São inrmmeras as pensegnições 
que a Igreja padece. O clero é 
maltratado barbaramente nas pri
sões e nos campos de concentra
ção, os parochos são privados de 
suas paroehias, as igrejas se fe
cham, o matrimonio e os outros 
Sacramentos estão praticamente 
proh!biáos; sacrilegios de toda a 
sorte e os mais horríveis são com
mett!dos; aB ordens religiosas sã<' 

e Pubticamoo hocje o- te}lto d.es tele.g-rammas 
q-ue S. S. o Papa Pio XU enviou aos sober.a.-.:_ 
nos e.ta 13-elgíoa, Hofül-nda e Luit~mbu-r.$). 

São el:l:es os mais i:mpo:rtantes cf<ii::ume:tF 
tos cfiploma:ti~s emanados dn V.atica:no i10S; 
uJtimns an:nos. 

S. M. oR-ei Leopo-fdo 11,1, da Betgío.a, te·· 
le.gf'a~~ AA . ~~ .J:!a(Úle .R.Ofl. ~~e,s ~!!"", 

~~~-· 

A Jiesâr â(í$ r-êpét#l=<is e f1>rmar1s eumfir1JmisSrJs 
de respeitar a neutnitidtule belga~ mantido com 
tmla lealdad-e_, a AUeman-ha acaba de atacar brutal-. 
ment-e a Belgicà se.m aviso· algum .. Meu.J)aiz, res• 
peitando a sua honra e fiel a sita palavra defende• 
se com todas as forças. P_eço permissão para in
terceder junto a S.. Santidade, Chefe do Catholi
cismo, para que apo-ie eo:m a sua mttoridade moral 

por_ aue. '!W-S. bate:mp.s. cam iBV:e:Bcwel a c-au-sa 
decisão. 

• A este pedido de apoio, Sua Sartt~ade_ 
~-~f:Kle:u nos seguin:tes te:l'.rn-as: 

No momento em que, pelá seg-undá vez e con• 
fra sua vontade e seu direitoJ o povo belga vê seu 
territorio exposto á crueldade da guerr~ envia• 
mos a _ vossa mages.tade e a toda a nação amada a 
segurança e paternal affeição., rogando !1 Deus 
Todo Poderoso ·que esta dura prova termine pelo 
pleno restabelec1mento da liberdade e indepen
dencia da Be.lgica. A v-OS=Sa magestade e ao seu 
vovo ·co~~os d~ todQ .. cocu~ijg .~ JJ~AJx~gpão! 
apostolica.. · 

• O Sto. Padre tamhem se dirigiu a S. M. 
· a Rainha GuHhermi-na COffl ~ segui-11t-e!, ex
prossões·: 

Recehi com viva emoçao a nolicia de que ():S 
esforços de V. M. para a 'manutenção da paz não 
conseguiram preservar esse nobre paiz e que, c~
trariamente á sua vontade e ao direito foi a H ol
lan-da tr-ansf ormada em theatro de guerra. Suppfi .. 
coa Deus - arbitro supremo d-os destinos das na• 
ções - que abrevie pelo seu, todo poderoso soccor• 
ro o resta.b-elecünento da iu~tiça e da libe,·dade. 

CIIIDD 
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NOVAS IB'ffllfflADB 
NOVOS rumos 

Revestiu-se de grande sO<> 
1 lemmdade a tomada de posse 
1 das. n-0-vas dignidades, no-vos 
Conegos cathed.ratieos e novos 
'honoro.rios do Ca-bido Metropil• 
m,ano, realizada dia 12 d~ Ma:i~, 

_ domingo, na Igreja d-e Sant~ 
• Epkig:en-ia. 

.O Santo Padre filgno~-se, a. 
pedido de s. Excia Revma. ~ 

. Sr. Arcebispo M-etropoUtam;~ 
pre-hencb:er as vagas do Cabi-
do, nom<¾tndo as seg-u.int-es ® 

. _gnidad~: 
A--reediago: l\fons. ~. 

:toão Baptisoo. Martins Laclei,< 
: ta. 

- Ardp~este: .._Co~-Q D~ 
.Nicolau Cosent:i:no; · -
· - Chantre: Mílills. Er.neat~ 
d~ Paula;. 

- Th€soureiro mór: Conegô 
Manuel .Mei'l'el'les Freire; 

Os no-vos Coll€gos Cathedr.{.\ .. 
tkos nomeados pcla Sauta. S(j 
foram: 
',.~ -.Jesê--,'feaqmm. :Ro
d:rigu:es de Ca.TI"aiho; 

- Conego Fr-a.neiseo Cipu-1!51 
- Conego Jooo Ama:ral ~ 

Mel=lo; 
- Conego An.tcmío de. Ca.s.,,, 

tro Mayer; 
- Conego João f'a.v.es~; 
- Conego A-utonio ~. dê 

· Siq~ira.; 
- Conego Pauro Ro-1im IiuiJ• 

. reiro:; 
Os novos hon.or.arros, nom~,. 

d-os por S. Excia. Revm.a.. o Sr.. 
Arcebispo Metropol-itan-o s:ão-.: 

- Co:Rego Affonso Chiar;:.~ 
dia e Conego Dr. Carlos lviar-
oondes Nitsch. 

Após a Missa Pontif!eai, S. 

l 
d-estrttidas, a Acção Cathaiica ~ 
as ingtituiçJSes r-eligios,as são per- ;' . 
seguidal!. 

e E á S. A. a Pri:n~ Cartota do Lc.xem. 
burgo_~ 

No momento doloroso em que o povo do Lu• 
xemburgo, apesar de seus anseios de paz, se encon• 
tra envolvido na guerra, sentim-0-nos ainda mais 
proximos de seu coração e imploramos á nossa 
padroeira celeste o auxilio e a protecção necessa
rias, para que esse povo possa viver em liberdade 
e san independenciaº Concedemos a V. A. Real e 
aos seus fieis subditos nossa benção apostolica. 

Excia Revma. Dom José .Oas-
par de Affonseca e Siiva ill~ 
ciou a cerimonia declarando a 
Igreja de Santa Ephigenia co
mo Sala Capitular 'para effei:to 

1 da tomada de posse dos novos 
membros do Cabido, 

DE NOVO A KU-KLUX-KLAN 
Actualmente muitos catM- ,

1 
qae americanismo e catholi

]i-Oos americanos têm como leD- cismo são id-eas antagonic-as, 
d6 o movimento anti-cathol:co -poi:-que os catholkos estão su
Ku-Klux-KJ.an. que teve ou~ j0itos ,a um prin-c-iPe italiano, 
1rora uma ·tri:s-te fama. e mu,itas oatras infamias. 

Pura illu~. __ Essa soci-31l:1.- O aotual\ chefe, "lmp.-erial 
de tão perniciosa conta ai:;ld:a W'fza1'd", é J.amss A. Col-esoott 
hoje com. cerca de 2 mHh,m ~ Terra . Haute t?m comba
de adeptos. O 3.º Congresso do tido com rntoleranc1a a Ency
"Imperial Klan vocatlon", rea- lcrica de Pio Xll "Sert-um Loe
lizado em Atlanta, em 1939, titi6e", sobre o problema ~o
reuni11 adeptos de todas as cial, na qual O Santo Pad!"0 
tmidades norte - americanas, teve palavras cari_nhosas aos 
marcando um verdadeiro l'úS· negrtos norte-am-erieanos, en
surgimento do Ku-K111x-Kkbn. , viando-lhe sua Bengão e81)e· 

t eia!. 
O programa dessa socieda h, o Comi:té-Diez, enoorrega-'io 

é o combate aos cath-0li:cos, l de um inq-uerito sobre m-ovi
negros _e judeus, em nome da m-entos e conspirações contra 
populaçao branca-protestante raça classe religião ou indi
e primitiva dos Estados Uni- vid~s dete;minados, chegou a 
üos. conclusão d-e que, embora en-

Os adeptos do Ku·Klux-Klan fraquecldo, o Ku-Klux-Kla.n é 
são os maiores in:imigos do ainda o mais pernieioso movi
Pa:pa. na America. Pregam ollcs mento da Amarica do Norte. 

PIO XII E A INVASÃO DA 
POLONIA 

O Santo Padre não cessoa, XII externa seus sentimentos 
e affectos pG.ra com a Polonia 
traduzidos. -em suas orações 
para que esse paiz ~ha a eo

Em seguida realizaram-se a. 
Profissão de Fé,Juramento au
timo dermistico :e Juramento 
de Fidelidade ao Exmo. Revm,J, 
Sr. Arcebispo e á Santa Igreja 
Cathedral, dos no'\'os Cone.seis, 
Tendo, nessa occasião, o Ar• 
eediago prestado juram<:>n~o _ 

(Conclue na 7.ª pag-.) 

NAZISMO COMMUNISMO 
Intensa campanha dos O Nazismo confisca 

os bens da Igreja • Sem- Deus 
contra as Festas Pascaes 

O hitlerrs-mo continua a I Protest-ando que o prior escon- r O movimento sovietico dos Sem I ao propalado rompimento das 
fazer das suas, evidenci{lnuo dera peças de fazendas para Deus desenvolveu intensa cam- re!lações russo-allemãs, tornando 
cada vez mais cabalmente o subtraH-as ás re{luisições do panha contra a celebração das tambem patente como essa a,1 .. 

seu espírito atheu. Estado, a Gesta-po 1nan4ou-o festas Pa.sca.es na Russia e prin- liança tem um caracter franca-
E a Igreja é sempre a gra.'1- para o campo de coneentrac;ão cipalmente nas regiões recente- mente acatholico, é o agradeci

de, a maior e a mais visada de Dranien bourgo, d-!sp,ersando ment.e submettidas ao poder de mento feito pelos Sem Deus rus
de suas victimas. em seguida os padres e os i::e- Moscow. sos ao governador allemãp da 

Além da perseguição nos minaristas. De accordo com informações co- Polonia, dr. Frank, pelas medidas 
seus cl.'€ntes e aos seus mi- As propriedades conv::in- ligidas pela imprensa. Suissa, o já tomadas contra a Igreja. 
nistros, as Igrejas, os conven- tu,aes avaliadas em 200:!}00 movimento dos Sem Deus poz á Essas medidas foram precedi• 
tos tradic-ionaes e muitas ve- marcos foram dedaradas 1111- disposição dos organizadores da das de. uma campanha de im• 
zes centenarios, são expropia- turalmente pertencentes ao campanha, 2.800.000 rubl-Os, ap- prensa russa em que se apon
dos para. que o Erario do EJ· Estado. proximadamente quatorze mil tou o elemento ecclesiastieo co
tado s-e equilibre com os pos- Para finalizar tn-do já se pre- contos; foram rea3iza-das 14.000 mo causa dos recentes disturbios 

assembleias. na Polonia. 
A Polonia foi objecto de cui- Por outro lado, o Comissariado 

siveis riqu-ezas encontradas. ve ;nos meios nazistas que a 
O jornal Der Deutsche Weg, expropriação total será feita no 

. com paternal carinho, de enco
Tàja.,., e sustentar o animo he
l'Oico do povo polonez, tão ru
detnenbe provado na actua1 
guerra. -Em Angers, na Fran
~. onde se ache. .refugiado,_ o 
Presidente da Rep11blica da 
Polonia recebeu uma mensa
gem de Sua. Santidade o Papa 
BQ X1L Nessa menaagem PJ.o 

nheeer dias melhores em fu- de Oldenzaal (Hollanda,) trnz fiin da guerra. 
dado especial por parte dos Sem do Povo dos Correios e Telegra
Deus, é disso facto expressivo, phos determinou não se ar.ceitas
ter sido designado para dirigir a secorrespondencia para o V.atica• 
campanha naquena região o che- no que não existe, para as auto
fe supremo dos Sem Deus'. Jaros- tidades sovieticas, nem como ci• 

turo proximo. A menaag•}m a noticia das ultimas confisca- Para isto decerto arranja
pontificia t-e:rm:i:na com uma ções. Entre ellas figura o con- . rão novos prot-estos, si a ·1 on
benção apostolioa concedida; eo vento redemptorista Heilartds- tade do Sr. Hitler não ser,'ir 
Presidente da Rlepa:blica e a frieden, situado no campo mi- de motivo ... como sem.ore tl:lm 
toãa a Nação Polw:leza. ,lltu do Senn9, na We2t.pha.Ua, acontecido. 

lawski. dade nem como Estado. 
Um outro facto bem sugesti- Nenhuma restricção existe, po-

vo, e que serve oomo desmentido rém, em r~lação a Roma. 
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'o t.:EG:ION:A::lno fem -õ má--· 
·ximo .prazer•eru :i:eceber v-isita.s:< 
·ás installações.de sua redacção · 
,,e officina, m-as pede que não: 
Fsejam as mesmas feitas nas. 
::las., 3a.s e 4as. feiras, ,por ~xi-,_. 
gendas do servi~o. 

· Não p.ubfü:amos eonaborâção: · 
c-de pessõas extran·has.,ao .n~sso: 
· quadro de redactore~ 

i ~EM!~~n~~.:: 1 
E' com pezar -que assignaln-t. 

mos aos nossos leitores a roo-·1-
1.izaçfio, á noite de sexta-feira. : 
passada, de uma partida de·1 
futeb-ol entre mulheres. Em . 
primeiro lugar, a par.tida do !' 
esporte entre p-essoas do sexo .. 
fmnini-no nunca se deveria re· · 
vestir do caracter de exhfüi· -

A imprensa diatia n:ão·--tleu ·o· s11f· 
ficiente destàque aos tel-e:grammas 
enviados pelo Sallto Padre ap Rei. da 
Belgica e ás soberanas -da HoUanda 
e do Luxembur.go. Pode-se, et:rt.-re
tanto, affirmar sem receio que eHes 
marcarão época na Historia da Igre
ja. Breves, claras, incisivas, as pa
lavras do Papa se revestem de uma 
importancía diplomatica quiçá supe
,rior á das ma-is tr.a-nscendentaes-.-En., 
cyclicas de Bento XV. 

Certos catholicos,:ou-,pessoas··preten
samente taes que só se arvoram em 
arautos:da obedlencia,quan:d0-a.palawa 
do Papa coi-ncJde com suas convfo
ç-ões pessoaes, potlerã·o não concor
dar com nossas apreciações. Lam.en
tamo.1-o. Nada, po.rém, conseguirá 
desviar-no·s da attitude que devemos 
tomar per;an.te -o V:igar,io de .Jesus 
Chri-sto. ,i_ · · · · -- • • • • · 

*r 
De facto', o l.E'G-IONARFO estâ 

longe de consid·e-rar a autori'cta:cfe do 
Papa como um limite- á sua Hheri:la· 
de de pensar. Pensar -só é um bem 
quantlo com o pensamento chega
mos a conhecer a ve_rctade. Ora, .co• 
mo nenhum pensamento - o- -rrosso 
inclusive - offerece tantas -garan-
tias naturaes e sobrenaturaes qe· atw 
tingir a verdade quanto ao do Pap::1, 
não podemos fazer de nossa inteHi
gencia uso melhor nem mais legU:i• 
mo do que acceitar a o-pl-nião do· 
Papa. Elia não limita O raio de 
acção de nossa inte!Hgenc-ia, mas 
o comp-leta. Certamente, o nave
gant~ deve obedecer á luz Cio 
pha-rol, que lhe aponta .-o cami\1ho. 
Mas essa obedfencia, em togar de 
se:r uma escravidão, é uma liberta
çãoi: só assim pôde elle escapar ás 
ga.rras do perigo. 

Assim, pois-, n:ossa preoccupaçã<), 
diante de um pronunciamento do 
Papa, não consiste--:e:m disc,ut'ir-1:eme,.
rariamente suas palav.ras, mas em 
Obedecei-o · com _amor f.tfia'I, amt.y
:zando suas affirmaç,ões uma p-ot' 
uma, e tif'ando dellas totk) o sElntitto 
que encerram, exa·ctam5nte · como se 
aproveitam, gotta a. gotta, avida· 
mente, as essencías _pr;eci:Osa$o ·-·· * .. ,. __ , 

Isto 'põi;to·, VE!janros antes ã'e '.~à 
à que consequem:ias se expoz o 
$anto Padre por focça dos-Je-tegmm• 
mas que expediu. 

p'lomacia 'italiana, na .mais critica 
das posições. lncompati!S:Hizado a 
tur:id:o com ·a- Russia e com .a Allema
nha, o.ppondo-se. tenazmente á pon
Íi:<:a: -de aggressões desenvolvida por 
·aquell:as·-tlaas potencias, o Santo Pa
dt.e fica-rã, implicitamente, em si
tuação- melindr.osissima com referen
ciá á !tal-ia, tanto mais -que esta, 
m-uito provavefmente, -se entrar em 
911:erra, atacará inopi:nadamente a 
Yugo-Slavia, e -ne~te caso toclas as 
censuras feitas pelo Santo Padre á 
invasão das monarchias da Europa 
septentrio:n.al cahirão au.tomatica
,nente sobre . . ,o governo' fascista, o 

o Papa fanou 
qual, ao -lel' o telegramma do.:-Santo· 
Padre ao- Rei ·Leop.oldo, já -te:rá tl'do 
motivos para sentir implic.itamente 
condemnitda- a occupação.-da Albania, 

Tão real e tão vi-va é. esta situa
ção, CJ\Je o Governo italiano já está 
cerceando a, liberdade de circulaç:io 
do "-Osservatore", e a im~ensa, fas
cista toma, para com a d~plomacia 
poliUficia, um tom cadá vez ma is 
ameaçador. 

lsolado,.-sem::ou-ro;---sem- arrrias, sem 
SÓ:lclados, o Papa 'é:-.uma vi:ctima i-n
defesa, que como- um---cor-deiro pode
rra a qlia!quer momento ser levado 
a0:--:lllátadouro. ''Poderia", di'ssemos: 
o Papa São Leão ta.mbem est:tva 
iaérme como um c01'dei-ro, quando 
tmfre:11tou AttM:a, e a Historia nas 
conta que foi o ·tiarbaro feroz oue 
retr.ocedeu, e não o cordeiro. Qu~m 
põe em Deus· toda a sua confiança 
não tem razões par-a temer. E quem 
tem mais. motivos de confiar em 
Deus :senão:-a Igreja, a quem o pro
pr.io D.eus. prometteu que- nunca se
J;:-ia des:b'a-ida? 

aggressão contra -o V.aticano·.--·Os pre• 
juízos materiaes seriam, .no caso, c:e 
uma importancia tão r,=U:ndat:ia 
compar·ados com os ·de orçlem mo~ 
ral, que nem sequer mer.eceri.:1m 
menção, Por ahi .se podem meuir 
bem estes ultimas, 

Ora a tudo isto o Papa·'$6:=expoz, 
e a tudo isto exp.oz el.le á tgreja, 
lu"ci-damente, consciecntemente,. heroi
camente, passando os telegrammas 
que passou, aos-:soberanos,:BeJ_ga,.-Lu
X!:!:fllRurg.yez:;e-,HoHand~ . · · · · 

\ :* 
c·ó'mo ·admittir, á Vfsta- disto, qi:ie 

o Santo Padre tenha agido lev-ian;i
mente, que se tenha pronunciado sem 
um conhecimento exacto dos factos, 
ou que se tenha.-deixado .. arrastar por 
prefe-rencias nacionaes inteiramente 
alheias aos prin:c1p1os da ·1greja? 
Quem não percebe que este modo de 
pensar' envolve ·um juizo teme·rario, ·e 
uma incti\lcfpHna em- relação_. á San
ta Sê:? . 

E' uma. mlseria, ser um jornalista 
cathoHco obrigado .a entrar em uma 
demonstração como esta, mas ·o am• 
biente o exige. A simpfes affirma-< 
ção fe.íta pelo Papa nos telegr:1m• 
ma-s allud·idos, deve.ria ser, por si só, 
sufficlente para gerar em todos os 
catho:ficos uma certeza moral de que 
e 1 le tem. -razão. Não se trata, neste 
caso, de entrar em subtilezas dou-< 
trinarias sobre a maior ou menor ex
tensão da autoridade do Pon'fifãce 
Romano. Qualq-uer coração cath9li• 
co bem formado sentirá bem que 
esta attitude do Papa precisa impt>
riosa e absolutamente ser seguida 
pelos fieis, e que .seria umll, defec
ção permi.Uir alguem que. o orgulho 
nacionalista deste ou da-querte povo 
fõilasse mais do que os imperativos 
impresc-riptiveis da doutrina catho
lica. 

O Rei Leopoldo 111 te!eg1'aphou ao 
Santo f>'adre, pedindo-lhe o apoio de 
Chefe ela Christandade, á causa bel-
ga. O Santo Padre- respondeu cone~-
dendo este -apoio não só á Belgica, 
como á Hollanda e ao Luxemburgo. 
Foi, pois, com a intenção evidente e 

expressa de falar como ChMe da 

Christandade, que o Pontífice fa!QU, 

Não -se trata, evidentemente, de uma 
defí-nição "ex-cathetlra". Más quem 
seria bastante ce90 para entender 

.! cional. e contràdiz os ensinamen
. tos da paz, que procramam oa_ 
·<iireito de exisrencia.- e indepen-< 
dencia de todas as nações gran1 
des ou pequenas;" , 

"Que Deus, perdoando façai 
apparecer · mais- ·clal'amente' o-.seu( 
JJoder, . que .dísper-sé o turbilhão( 
de mo:rtos'<'-<tue pesa sobre -a hu-, 
manidade-.',remida e que trium-t 
phe no _nrundo-;·e faça voltar ai 

t - ,~ paz oo re. os :PO:;s· e ;aS':;naçoes, ''\ 

Quando.· da ,-anne-xação«d!i; A us..; 
tria pela Allemanha, esta fol~ 

. _pub:licoü um trabalho sob -o ti..' 
· tullo "A conjur,ação dos cesaresi, 
·e do ·Synhedrio", em·-que, histo--j 
r!ando .os acontecimentos que, dê 
longe ou de perto, preludiaram ~ 
hecatombe ~m que sossobrou O q' 
heroico governo do immorta,J 

· Schuschnigg; denunciou a trama 
diabolica urdida nos bastídore!l 
da politic,a pe~os. inimigos ~ 
Igreja. e apontou tanto os dii 
rei~istas pretensamente anti-, 

· mai::onicos qnanto---a cohorte-- li-< 
· ber~I. soci~tas e :eomm'i:ihistas'' 
como instr-tltilentos de execu~ 
desta- trama. 1 

Dissemos, .naquella occasião

3
-, 

que os gpvernos fr.a.ncez e :ln 
glez poderiam ter -e,1itado o ·atl ; 
vento de -Hitler, se--'tivessem con--' 
cedido á Allemanha c011d1çõeS( 

' ·de existencia mais benignas, ei 
~ue uma das· causas pr-0funda8;,i 
se- não a causa ·un:ica, da queda. 
i:li democracia libeni.I na .Aue..:; 
manha é que esta estava send<l: 
governada pelo Partido Catholi..: 
co, tinha no poder o catholicis~ 
simo sr. Bruning, e, assim, nãOi 
convinha de nenhum modo aog 
altos interesses loca}izados nos; 
bastidores da politic,a,, que qhei 
preferiram "et pour cause'' oj 
paganismo-· nazista. 

E' curioso ouvir da bocca d<Y
sr. L!oyd George-.• a confirmação: 
desta verdade. Discursando• hal 
dias na Camar.a dos Con'imunsr 
disse elle que '"havia, na Alle
manha, um governo democrati-r 
co, e foi porque não cumprimos· 
nossos compromissos para com 
elle que Hitler subiu ao poder·-do 
Reich," O que:-o- sr. Lloyd Geor
ge não disse, é que este governQ. 
democratico era catho1ico. 

Trans_crevemos, finalmente, es"'. 
te 'telegramma altamente signifi ... 
cativo, a respeito da attitude dQ. 
"Osservatore Romano": -l. 

"A invasão da Belgica, do Lu~ 
xemburgo e da Hollanda pela AI..-: 
lemanha, inspira novamente con, · 
siderações ;amargas ao "Osser-<: 

_c.:~10 P-~?lica, ·Pº __ rque- tod_º_ espor-

1 
-ÍB -O})llg,j!,_ Pf Ultl :ÇflftO ~~t.o 
:de attitudes desenvoltás, que 
::ni:-to se coadunam com o rec<J,to, · 
que 1hes dBve ser pro:plio. De
pois., ésta preocupação absor
vente d-0 es-port& oo é przjnd.i·. 
.Lrial aos homens é absolnta.me
te n1inosa para as mu1here~. 
porque vai de encontro áqueHa, 
delicadeza inherent-e a-o ;;<exo, :· 
e que o faz naturalmente !l.pto 

Como todo -o mum{o--vê-,-~ 1taHa -se 
'pl'ep:ai,a 11a·ra en-tr:ar em guerra, e 
ninyuem pód'e nutrir-·:iUusões a res
péito da segurança de sua censara
ve l: -fjdelí:dade á: AUemanha. Asslm, o 
Papa -ficará .coUocado.,,,p.erante· a di-

E" certo que a. Igreja ;jamais será, 
destrujd-a. Mas não é difficil prever 
os mcommeASura.veis inconv.enientes 
a que se ex11<H"ia a Igreja, hum2na
me~te fa~arrdo, c;:iso o seu supremo 
go:\1erno. fosse. conturbado por uma 

que, a despeito disto, os c.a,thc:>licos 
poderiam dissentir do Papa?_ ·-,- ··· · ·· 1 vatore Romano" que ana]ysaj 

. · principallmente os aspectos poli-: 

~;============================================:;::========-.::::.:...._.. ::/)j' tico e jurídico do golpe de for-: 

ás funcções ele:v.adas e es-si-: 
,'ituaes c1-e esposa e de· mãe. 

, ça do "Reich" e salienta, á lu( 

e, ·-A T H O L I C O S , de docut:ien~os antigos e recen .... : · 1 tes, a nm fe e o caracter parti- . 

. . 
, .. • _ 1 cularmcnto' odioso dessa accão. :i 

"O "Osservatore Ro~ano" \ 
;fá- sabemos que hav-ei:á quem lembra as declarações solemnes . 

Presentes conhecida pelas quaes º "Reich" se com-na prometteu reiteradas vezes e 
não <!OllCOI'dB com O qµ:e .aca-. e 
bamos ae c11zer. Viv:emos mnn Olll:pr~ EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus .. ....,. -(;•,. ).-· ·-·. - ·--. -· ... --- . . . . ' . 
tem_po :em que. se -11-egam as- -v-er- :JOALHARIA principalmente no inicio do con-

1 flicto a· respeitar a integridade dades mais evidentes,.-e. .pa'tece:J· 
ja estannos ou:v.indo alg'ltem.,

1 -pergmrt«r p0-1'que ser,ã qu-e o . 
'futebol vai fa;l.Bip.ear a :Iiealitla-: CASA CASTRO 

1 dos trrs paizes hoje atacados. ·, 
1 "Sa'lienta .os esforços patentes 
e mulUp!os desenvolvidos princi
palmente ~la Belgica para não 
dar motivo á mínima ameaça de 
•invasão por parte dos seus vi .. 

·t1e feminina d'aq:uelle geito. 
=Ora,. se alguem: não COUl'Prehe,.r.i.-
deu tal coisa, ser4h-e-,á, inutil 
-qualqu-er esefarecimento, Por· R tJ: A 
·quanto será- mais facil exp-li-

IS DE 
car·se a .run ,cégo de nasceuca 
o: que ~ a côr' ve1'lllélha. Qua.; .. 

éfu.a nús, temos.-a iln:pressão de 
:esta-1' .ante::v,e:ru'w as tazs jog-a
doras apus h:averem ·-dobrado o 
lmbo- dos qua:renta .aunos., assa
lneUra-se.~nos que lhes cresce-
tá 1llll bU:Sso espesso, que s-e 
·,tmnsfur.mará logo em .fa:r-to bi -
:gode:; a -v'óz s.e lhes torn:a:.'á 
grossa e. ca~ei:uosa, mulm:iio 
.ém past;àdas lru.'.gas e pesada.'3, 
e:-os braços -e--as mãos-:ser:Ihes-
fio m:aí:s av:antajad:os do que os 
ile um estiva-dor. Afinal, est-is 
yiragós s-erão o terror da..<i 
,cr!:anças da ~sinl:ta-uça, e o 
pa;p"'ao com .que os paes ate
mori"sar'oo:-os··filh:qs -cl'e.sobedi,m
:tes. , 
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• 
conducta? Tanta é verdade qµe 
essa offensiva officiosa ou offi
cial cont1<;a o "·Osservatore" é 

-importante, que elles se teriam 
irrita<lo immensament~ se nós a
tivessemos- pt.ênunciado, Mas se é 
importante, porque não se irri
tam el!es. com o fascinmo, pela 
at-titude que e.ste assume agora? 

* 

Este-:ê:<í::digud fructo :-de- uma 
-~poca em que- a maior pal·te 
da juventud:e perdeu toda a 
'originalidade ,e::-parece . qu-e t.em 
,dmitro tla cabeça uma hola de 
:futebol, de man:efra. que, quan- Infelizmente niío faltarão ele-

mentos que procurarãp explicar 
édo nfio fala de--obsceni<lades l'U O factoi e até justifical-o dizen-
·de grosserlas, só ,entende de ' : . ' . 
)ponta-pés. Hobbes poderia .di· do que o govenno 1tallano se vrn 

te . 1 · obrigado a procecler por esta for 
,_!rel", no seu mpo, que o I0· 1 ma porque o Santo Padre está 
,roem é um lobo par.a -outro ho-
mem, homo homini lupus; is- .. · · 
-to será verdade hoje na Eu- j vem _dos pés. para os pés. E 
.ropa. :Mas entre hós, actun.1- agora ainda querem arrast-ctr 
mente, o homem (i, por via ele , nesta sargeta a delicadeza da 
regra, uma grantle caceteacüo ! alma feminina! 
jlara o outro homem. Qua.n.lo I Seria melhor que· realisns
imhem das banalidad~s a r:os-1 sem, por exe~nplo, uma tenra: 
peito do calor e do fr10, o un'.- da, no Estael10 do Pac,aem'!m , 
eo refugio que encontram ~1a:·.1 'O que atrapalha é quo. talvez 
o espirito desoladamente ''miio ! n. "torcida" desmaiasse á vi~
ê a contemplação de uns tau-: ta do sangue dos pobres tot4· 
toa0 :.:h,_~r,~f!!l.:::s.u~r.entos, que Ti· roa', •• 

OFFICINAS PR-OPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 {Esquina da R.ua Anchieta) zinhos. Lembra a recusa syste-

C()llcessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA~ 
matica dos governos de Bruxel
las e de Haya, em procurar qual
quer contacto de seu e~tado• 
maior com a França e a Grã
B1·etanha e n°salta "a ~inguagem 
brutal e insolente do memoran-. 
dum allemão. "no qual se nota 
analogias com o "ultimatum" de 
1914. 

a-glndo- com base em inf.ormações 
ill.'Vel1tUoas. Dabi tainbem a irri
~ de- eremeritos fascistas, que 
i'.IS fez chegar a ponto de incen
-d~r escandalosamente o orgão 
·cio· Vatic.ano·.· 

Ta:l attltude é indigna de um 
catho!lico. J;>ermittam-nos os nossos . leitores umà . retniniscencia 
mstorica. Não foi Li.tthero quem 

appelou "de Pap.a . male infor
mato ad Papam melius informan
dum ", e queill\Oll em public? 
as bulias pontificias? Naquelle 
tempo, ainda não existia o "Os
servatore ", e só havia bulias pa
ra q.uelmar , .. 

* O que, de taes incidentes se 
deprehende cpm uma clareza ~ne
ricila-na - e seria preciso ser 
ceg·o e surdo para não chegar, 
tambem, por out-ras v!s.s, ú mes
ma conclusão - é que a· orien
tação po~liica do_ fascismo está 
em profunda divergencia com a 
da Igrejà. A Italia se arvorou 
em a!Íiada de um bloco ideolo
gico . abso1utàmente anti-catholi
co. como seja o eixo totalitario 
Moscow-Berlim, e apoia com sua 
solic\ariedade moral e quiçá mi
lit:u-, acontecimentos dignos de 
indignar qualquer consciencie. 
recta, como sejam a invasão da 
Hollanda,da Belgic;a e· do Lu
xembut'go, A Igreja, profunda
mente ferida com a expansão. do 
Pili~lsmo e atl'leism~ teuto~rus-

so na Europa, ·tambem se sen
tiu mag·oada ao t1ltimo ponlo com 
a transgressão violen_ta e escan
dalosa de todas as regras inter-

noso dever, e sem se deixar in
fluencia l' por CCllSÍderacÕl'S OU· 

tras, que não .as de caracter es
trictamcnte religioso. 

nacionaes por parte do IIIº RE>ich, Quantas. e que profiqu3.s expio
por ·occsião da invasão da Dina- racões poderia fazer a imprenGa 
marca, Norneg_a, Hollanda, Bel-

1 

fascistu. <i~ o Pupa fos~t, 1,. ex.; 
gica e Luxemburgo. Assim, a di- francez! 
vérgencia é profunda, e a situa-
ção existente entre o Vaticano e * 
a Praça Veneza é das mais 
tensas. 

* 
Merecem registro os seguintes 

topicos J?Ubhcados pelo "Osserva-
toi:e ". to picos estes que talv02 
tenham concorrido par.a irritar as 

A esta altura, é d.a maior op- autoridades fascistas porque na
portunidade uma verificaci'to. Es- da doe mais á cons~iencia impc
piritos superficiaes ou mal inten-1 nitente, do que a verdade u1ta 
cionados ' censuram, fn'quente- com desassombro apostol1w: 
mente, o facto de se compor de 1 "A iniciat1vo germanica não 
uma forte maioria de italianos o póde ser l.>1'neficiada com nenhu
Sacro Collegio elos Cardeacs, e, ma justificativa baseuda em 
de, ultimamente, só serem ek•i- principios ele civüização pacifica. 
tos Papas italianos. Os acontecimentos actuaes nada 

A delicadisima situação em que mais constituem que uma triste 

"O orgão do Vaticano refere
se. cm seguida, á proclamação do 
rei doe belgas e ao discurso do 
sr. Spak, ministro dos Negocios 
Estrangeiros da Belgica, dos 
quaes reproduz as phrase.s essen
ciaes rcsaltando a altivez e a no• 
br~za. 

"O conflicto actual - termina.' 
o "Osservatore Romano" - :,;r
rastou ao turbilhão tres povos 
ciosos de sua paz e que traba
ll,a vam para a paz. Esses povos,' 
cujo unico fim é defender se.us 
proprios lares, são castigados pe .. 
lo terror que cáe sobre . el:les. 

"A generosidade de seus sa .. 
crificios é a uuicà chainma que 
brilha numa noite tão escura.'• 

act-ualmente se encontra º Va- repetiçáo de tristes precedentes. · 2~a Paschoa dos 
Ucano mostra, porém, que nenhu- A Belgica e a Hollancta manti-
ma injuncção de caracter nacio- veram sua neutralidade com ri- Esportistas 
nallsta seria capaz de levar o gidez e escrupulo, confi.rmando ' 
supremo governo da Igrej.i, a re- as palavras do Presidente do Con- Contando com a presença -do!J 
nunciar ao seu dever, para favo- selho Belga e as multiplas de- esportistas de São· Paulo e- p1~ rece1• a Italia. Por outro lado es• clarações hollandezas de que 
tando confiado a um Papa 'ita- manteriam a sua neutralidade tigiada pelos nomes mms r~ 
liano, e a Cardeaes em sua maio- como tomariam as armas se fos- sentativos·_ do esport.e ~
r.ia italianos, o governo da San- sem atacadas," te, a Congrega:ção ~ <111: 
ta Igreja, ._ torna-se evidente que "A terrível aggressão ger:mani- 1 Nossa ~ das··Salet'te rea/li;,i' 
esta, se vê na obrigação de con- ca é, contraria aos principaes ex-1 : · ·. ·. 
trariar a politic.a do governo ita- postos por Pio XII. A acção .al- za lloJe dia 19- de Msio ~.gt~,. 
\iano, fal-o u contra-gosto; no· Iemã e inconciliavel tom as re- diosa segunda- -F.asdioa ãosfllis,,. 
cumprimento arduo de um pe- 2ras àe àireito :PQSiti.v.o e intel"Ila- .poi:t.tsta.,. • .. · · 
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rnrnr:.1c1::ol·ando o 1 ::·:) ;111 .::o ::,1;!J~,raun. que p;-efcrb1 a real fir1neza. ao cumprin1na~o 
11ivcrsario {L:t pron:n1::_i;,::(/:n c,<1 [ ... !la d(··-.;}g;1,d {i cünserYac_;ão de de alta ruis.são de r-einteg;r-i:1.r·~a 
Jit·iBwira cons(itnü;ão polunrza,, sua indcpendnnda sob a cus- P-olonia·n.o papel que lhe- cabe 
n Colo11i.a Poloneza <im t3:1o todia de 1 eJ;tJoi-ros. na carta polit:iea da Ehmopa. ·: 
J>,,,1 lr•. o1'f,-'l'<'<'on 110 saláo rlo l\s vicissitudes não che:;-am O qno surin·ehend-e os e,p-
" .\luppin 8torus"' 1m1 hêt11q11e,u n. abnÍar a Tíja tempera 11010 - pressores é serem contrapn
:ins rf'prc:,enta:,U·s d:t im!1rnn- neza, l'alcinada de lutas e f0i- ducentes os m-eth-0tlos da 11,:r
~a. to.s. J)n1~a.nt0 1na:is de um se-· seguirã;(> e de crueldacle. que· 

I 
i~.~~~,o·~eoeua, .. ,,.ei••· .... •.,•·••• .. ••·11; ............. o~ .......... ci 0 0,, .. ,o,....,_...., ... ,t0t-4 

1':Ai.iv:,er.ant 111·c,0ntes ao han- cnlo 1Llo r,r, jndinou ante ,'i-- estão inflingindo ú popula,;º,o 
,nnet.c;, alt·m rlo Exmo. Sr. Con- ,;inhos poderosos, libertou-s,,, poloncza. Nem os soffrime11tos . 
sul drr Polonia em P,ào Pm•lu, a c11Küt de propi'ios esfor·>,~· nos campos de CQn.eentra-:;i'w, · · 

-vaYias figm,ts elo rk~taqne (la Hecomeçou a luta quando to- nem os sinistros ca1ahouços.:cla.: 0 -E-nno. e-.Revmo. Sr. Àrêti;:·t_ádónipaiiharem, a 11rocissão, na t se°:taçõ_es de inísterlos e ce.ra.,:i,, 
::o::icdaclo pnlmrnz;i. Falou 11cJ1" dos jnlg-aram, m0,smo os op- "Tchdm'' bolche_:'ist~ (re~~a bispo-:Metroil0:1-itano, 110 Domin~ -seguinte ordem: 'Exmos. ~ro-1 tenz_açoes de_ Sant?s_, comi} 
1:s:c;a occ:isiüo o "r. lk K:1.r- 11rcsHl!'CS, mais :,inistros o sy~-- da Gestapo alfom.i}, co~se~d~ 11 go de P-e:ntecostes,. ce-lebrou 'lados -da Casa de Sua Sant1tta-J-santa T,h'cre~anha. Santo .Au-
1/,0,w,;ld, 11re:sidcnfo ,k: ::-:oc:cd::- tornaticos. mnh; burharoi; e ·cl.-- arrcfei-_01· o antc'.lt~. p:tJ:0.~1

~: Missa Pon.tifical ás 10 ho:ras,. de qu~. estiv-el'ein em 'liabit_?s ·-tonio etc. 
do l'nlono:rn f' Consul da. Polo- 11icos. <Í,nc a Polonia se -su'>- mo ~OH Po!onozes e ª. ern;a;z~ presidindo e. ·seguir a s-essã.o so- j 1>relat1c10s que se collocarno Na P.ra-ça da-:Sé. os cantfoos 

-nia cm Siio Paulo, cujo <liscu•:· ·meLPxia e-, ca.pitulaJ1ia ante ús :d.a fe ·no. trnnnpho de sua.,san•a, ·lemne do Cabido 1\lfetropol-ita·l~traz do- Palio. -~ois do P'.t·_ de>1-erão-ser rigorosamente Ull!

amcnças. Siío esses os tituks cansa. no, na prol)ria Cath-edral Pra. ,110: Colendo Ca;bitl:o, Decanos; formes, obed-ecendo ás oTdens 
'!11<! cnchreccm ü Polonia. O Genf'ral Sikors1d. digno visaria. tParochos, Vigarios Economos, transmitidas neios alto f,a,lau-

l\'a pas,·:.r;·:-:11 rle snn clara ~cfSsor do :\1,l!'echal l'ilSIH:J:.:- A' noite presidiu a sessão da 'Vigarios Cooperadores, Capel~ tes. 
·,:H·'o·,:, 1 ,,1":n1•,: c~n <!crn;a ,:cr-- i !d. 10m Hoh sm1R ordrns um posse da Junta Archidio-cesa,,a 

I 
lães, Clero S-ecular, Clero Re- Ao chegarem a essa Pra,;a, 

ina ,,,, ,·;·,,,),,. a í'<'lonh. l'!t1 l<'X!'l'c.iio moderno, excedendo .ià da Acçil;o catholica, no Sa:llo 1gular na ordem de precerle!l- occuparão as. associações os· 
1:trio ,:·,.: :i, .1 l'',::r:os. a Fra,1- 1 t·r·in m,I homens. Nobre da Curia Metro1rnlitana. ! eia canonica: Conegos · regula- lugares que lhes forem des:g-
,.,, ,, :1 ln,r': 1 <·'lTll. !)().:su,, 1rn1 ! ()s tt'\nta e <·incn rnilhilPs dr Durante o dia concedeu v, .. ! res, ]\-longes, Clerigos regula- nados na occasião. 
::,:··N::,,. r 0cnnh,·c-irlo pe:os l Polonezes erecm, th: mqdo i!1a- rias audiencias em Palacio. res, Congr-egado\;, Religiosos Antes de se do.r a bençao 
"" iz,,, ei ,· i1 ', ·i<lo:,, ,.···::·,:i1 o rle 1,:::a vcl. que eHte rxercito n1<.1i- No dia 13 S. 1'Jxc:(t. Revma. leigos. com o Santissimo Sacrament:>,-
i <·1-ra. ar ,, mar. s;nh n c:hd1,1 10 augmenta,lo. em ac1;iio ·· 011 · celebrou a Santa Missa na Ca- Deverão tambem compa,:c- respond·erão os fi-eis .á.s invo·' 
<11) ,,.,,!,,,., ... " (;,·,1f'rnl SiJrnrs\i, jnnda eom 8P,:r, Al1iarlos ron- pclla do Palacio. presidindo á::: cer todas as Ordens Terceiras, ca<:ões que então se fizerem .. _: 
rlf's1i,,·,r:o ,:t Lh<'rtal a ths iJ1- (ra o inimigo yommum, abi:mí. 14 horas a reunião do Clero,. Confrarias, Irmandades e A-:;so- Deverá ser a seguinte a di'!i
··:1"",··00. 'n c:iminho parn ,,ntrar na Pc· no salão da Curi~ M~tropolita:-

1

1 ciaç;ões Religiosas d·e fieis. do posição das diveri:as A:ssoc_,a_·_' 
:,._-,,'1 · ,·r1:1· '-,,11 n•, !'·1 1n!'·'Z,'',, lonia redim:da. rcssurgLJ,lo n-a, e dando audrencias pub-h- um e 011tro sexo. çõ-es: Re-vmo. Cleio 3ecu·lar e 

:1:1i,,n·, 1,,, n,,·s,no ir!('~,:. qa.·:· p:ua uma nnYn p!Jas'D de rr- <"as na mesma Curia. Recomendamos a todos 0~ regular - na Cathedral. 
-,., '" L· 1,a'rin q1,Pr np <·:,:;·,i:1-, 1·n:1struc,;i\·) "' de progrcssil, '.':o dia 14 S. l:<Jxcia. -esteve. fieis O maior respeito para Ordens T-ercefras (S. Frnn•" 
,;,.· ·,. ,. r:- ·.:: co:1fi:u1r-a ;iu . · 1 <'kntro de nwi·, <lilaLd:,:; ;,,J:i- cm visita ás Capcllas de Santo com o Augustíssimo Sacramen- ch;co e Carmo) acompanhadas: 
L·~··t, dia a :!ia. ani(' i:s '1·.·ci- ! ,,,!ra·.;, qlle llw garantam dt,vi- Amaro. to em que está realmente pre- dos respectivos Commissarios 
"'"'·' ,,,,~té·r::, ,, sr,,·c·,·t·, dn Cr,· i danwntc• a defesa contra O c:.:r- No dia seguinte o Exmo. Sr. sente O proprio l<'ilho de Deus, - na Praça da. Sé, junto.:ã es-

__________________ vr·n1" l'u:on,·:é. llc·c'cl'd•), ,·n.n · c·o inimigo. ____ Arcebispo, após colebrar a 8an- J-esus Christo N-ô'sso Senhor e cadaria. · 
so :·:·:i,x,1 t;·:i:i::c:f'·· ":' ... \' ,.· _: -·------------------· tu Missa na Capella do Pa}'l- Rei dos povos, 11elo que fi'&,3- A Irmandade do SS. Sacra-i 

J:(~% sec:;do:; d~~ h'.::;1 )!'~a t~:--·' 

r.;~tr~i_!n ;í Pol::1nLr o d~r-·,ifr) d1, 

0
:, ~-3. Q".L.:E:\ ~LKR. INDEPENDENTE'? 

;\ p-,,n;Ia. gr:iiis a fabricação de productos rendosos e 
c,,i'.:·,,•110 dic:rio. tr:ch:,Jlrnndo cm sua propria cas:i.. Perfumes, 
pr) r;.:, a1T1)1/.. h1·i1l."t:.1ntina. cn112.lt-e, baton, roage, leite ctc 
cc~·,:1ia, df'·'•dnrantes, anti$epticos, sabões. .~abonet(ls, etc. 
.t'\ 1.:·r\cc0n:.:1i crc:1sn.<; e pertences pn::a a. ft:bricF.c;2o de sabo
n~·1·('S 0 cnbó.--s con: cnr,ino g-ratls. Imr,ortaGE..o clirecta de 
f'~(Tnci~s 0 Yidros pa 1:a rcrfumc;: e licores da.s rnaiores fa
b:·ic-Rs ela Ew·npa. Per!ir forrnuJariél gratis. "A RICA FLORA" 
- f'...v. f·.J.o ,Joüs, GOl - STio Paulo - Pho'nc, 4-5556 

c;o, esteve em visita a S. Ro- mos lavrar o presente JDdital. mento, di-rígida pel-o Pe. João 
que. Deu ainda, n-e1,se dia, aucli- Dado e passado em Nos:c:a Pheeney - na Praça da Sé. 

'encias em Pa!acio. Curia Metropolitana de São Irmantlades: dos Passos, Bo~ 
! Na quinta-reira S. Ex-eia. Paulo, sob o Nosso sello e sig- Morte, N: S. <las Dores, Rosa-
'Revma. celebrou a Santa MiSsa ______________ rio dos Homens Pretos, Reme,. 
na Capella do Palacio, em su- dios, Div'ino Espírito Santo. 
fragio da alma da senhora D. Con1pro Ouro · sob a dil•ecç;ão dos PP. Antomo 
Wlnther, com assistencia dos p~ entregar direetamente ·Ariette e Achilles Silvest1i ,.... 
membros da familia. ao Banco do Brasil, joias, na Praça da Sé; · 

A's 12 horas S. Exeia. offere- moedas de prata, dentaduras Fraternidade Eucharístlca\, 
ceu um almoço intimo de dei:;. e platina. Pago ao cambio Archicon.fraria da Sagrada Pai-
I>edida do Sr. Consul da Jtg,li::l, do dia. consultem nossos xüo, do Coração de MaTia, 

,-.xHii-. Si:" 11rn·1:p1:i~. p::rn o,: f!t:lll!llll!ltllllllllllllltli:::u•:1::1:;:::1:!!l!ll,t::1•!!111!111Dm1'.1:m?11.::;,111m11ti,1111111:ín.::!:rn:a111m111111m11rn1:;g com a presença dos Revm•is. preços. RuaJ 3 de Dezembro, Apostolado da Oração, sob a 
·i1lflil·id110:; " i·ac;o;,,1Jir!,,rlc,~. '1'' i!l A A • § Decano e Presidente da Socie- 27, sobreloja, sala n.o 4 - direcção do Pe. José Germano 
rninrn:; de VÍ\"t'l'. A l':J]()Hia ('li· ;$ E~t1r!'trro l'i ,ll,. n ~ ~ ~ 5 dad.e Consular. .SãÓ Paulo. - na Praça da Sé. 

i},'i,\{~}?:.\~;:,::;1\.~];:;;,;r:(: ·,..~=L"_~·_: __ ~:_:=:·: ~,,,;~,~;~, em ;;;:::~~~s~:~:l !:~~;,,,~ ~ 9m~;'. l 1
1 

f ;Ê~ç~~:l4tf ~:~~~~ i:Lt d~:;!lo Rf i;::;;~ut:~ E;~~:ª"J.lÇ1~ 
.., - . Sifo Paulo - R:!a Barão de ltapetiniga, 50, salas 107 · 8 lii N'o dia 17 0 

·Exmo. Sr. Ar·-·e- Chanceller do Arccbiripadn, o Almas,. sob a direcção do. Pe. 1nar<:har na Yauguarckl da ci·· - .... b revi D 1 l s 
T - CORRECC_ ÃO ACUSTICA PARA AS IGREJAS: ~ bispo celebrou na Capella do su (} . - e on em ( o . Antonio Leme-:,-, na Praça. da v1 1zaçao. ,. _ . Excia. Revma. (a). Mons. für- Sé 
Essa attiturl-e 0,xterna-se dn ~ .... ,:_~-~~--,_ Perfeita auclibilidnde de voz e som em todos fu- ~ Pd. i:ae1nªc.ci~ao; edrnuraPnat-elacºi·-0d,.

1
ªedeá~ ª~~ nesto ele Paula, Vigario Goral. · 0· b .... da V _ C 

coragem rk resistir ús ~,frnn- _ gares dentro da lg,·eja, seja qualquer que for a to· = r ... s s -oeaçoes, ruza .. 
tas {1 sna cligni,liirle. ,;0in m,'.- nalidilde e O vciurne de voz do orador. § horas fez uma visita ao Revmo. da E'ucooristfoa e outras Asso-: o Pe. Chico. MANDAMENTO :;· ciações cujos nomes não fign,, 
dir conseqncnci,,:,. T:,;tr 1,i11, _:--,_·_:,-_·,. TRAf<Sl\:l!SSÃO DE VOZ E SOM PARA O EXTERIOR ~- Hoiitem Sua Excellenci'a Re, 
sido O nnhrn Jmpel hi,il(•rieo ,h 01., l~r-ir-_-J;·' .. . rem nesta lista, sob a dir-:ecl)ii:O 

" _ , "' =- . ·d· Sua Excia. Revma. o Sr. Arce· d p Fl · d v · • J Polonin. :-; l::.speci2l1dade: Musica Cacra, gravada em d-iscos. ~ v0,rendiss1ma préS1 lU as or- bº M t 1·t o e. ' av-io a e1ga, s. .• 
ç ~ , denações geraes na Capella tspo e ropo 1 ano, para ª - na Praça da Sé até- ã rua. 

n'i,, .... SINC3 ELECTRICOS: f;j · <lo 8eminario Central do YI>i- boa ordem e disciplina da pro- Anchieta. 
~;,,.-,tema ccmplctamente novo; sem ruídos, sem dis- ~ i·aiiga, ás 8 horas, permane- cissão de Corpus Christl, de- C _ 1\ 

Os rm·!,·~ de fo;-,a hn:l.a 
<·011:.:·2:;~H'n1 fl1!('hr;intnr ;.i pll- .. 

j011('.i-l 1nnrnl d,·1 T'n1n;1i:1 11: 1 d(~
fr~~a de l-'.~U;:; dir:·,it_rn.:.. ~'\r1s di!
fir,::-is ,,v0ntna!idaclcs do,; W'· 

, ongr.egaçoes "fiarianas s 
torsiio. ~ cendo ainda no Sem-inarlo até termina o seguinte: U . ·ta . C th 1· ob · r· d t maior -

1
, nrv.ers1 nos a o Icos, s Nosso corpo ele technicos especia iza os em a 2 á tarde, quando de volta ao a direcção do Pe. l'ríneu C,a•. 

experienc'a em instaliações acusticas para Igrejas. ~-=--- Palacto, deu algumas audien- A's 13 hora;; e meia do ma sino _ da Rua Anchieta atá 
lnforn1açccs e orçamentes sem compromisso. g,1 cías. 26 do Maio, todas as Associa- Quitanda. · 

1 çõos Religiosas dev-cm encon·. 

;~ros dias qirn paR8H111. :, P:l1n-

irin:>C'l·cn:-; (• ,,. • - , .. ,::111,;:::::2;;;:•::;:::1:m::11111:11rnm1111m1mmm"mn111m1m11c1111111111rn:i11111mm1c11mmtt111l'21mtt111Utt11m1;,í p ROC I SS r ,.._ ,...,. co·RPUS 
,.v uc trar-se nofl Jogares que abaixa Ligas Catho-licas .J. M . .J. fil• 

rfgidas p-elo Pe. João -Bapth:lta, 
SS. R. - na, R'ua ifa Qttitauc1a 
até Banco Francez e lt'ali:ano. 

================== CHRISTI . lhes são indicados, com os re~-

a o 
CON3.JJLTA (G.S.S. - S. Paulo) 

MANDAM l:NTOS, 

CONS. - Q1w! ,, a diff•,r<'llÇH qu,, ha ('ll
frc o H.º e o ~l.f'l ~latH.!a111~uio? Dt•:-q,ja:· a 
n1nl11cr do l)roxinH) j;.'l nftn (; p<'ccar c·;intra o. 
castirlacJ,,. ou pf'!o mrno:,, 11,;_1:i ,, U•r dr:~ ·jo 
de impureza., 

O 7.° e o 10.0 :Handan1Puto~ ui'ín :·,:-,o '.a!·:1-

hen1 da n1ns1na natlE'l'l'·l '? C11 1)lt~ar ~1:-; co::.:.,.1-s 
alheias niío <' qm,1':ff rnulwr'? 

Qual portanto, a razrio dt•:-;~0~ -1 '.\fand,1-
n10.nlos si a\)onn::; 2 s0r:an1 suficic:11 l 1,~: p;t :·,1-

cnquaclra1· tr.Hlas as folia:-: d(':>:-::u-~ p~:p'.'<·ip:-. ·: 

H.ESP. .\ rlifferc,11,a q11·éi i1a. l·:x;,1·J. 
Consulente, 0ntn 1 o H." e o !l.º ~Ia11d11 n1t'n1o:; 
6 1n·oporc:io:naiiLPiltP a llH~:-:1n;1 qup Y<!~'I ~,n: rn 

7." e n 10. 0 . O fl.0 f' o 7." 1 t·:itam dt· ac, H 

externos, Gtnqu,ar:to o ~.° e o 10.'\ dP ac!os 
inte~nos. J~· V8rclacle quf' qni•m pccca <·xi·"\'· 
namente teve 1amhf'm sf'ns 1icccatlos inL· 'l'!,s 
n1n~ que1n p<~cc·:t i11tc•1·nan10n1P, fic; 1 :l1tti1a--; 

vc7,0~ nisto. sc1n passar ndian1.0. Logo, :-d ~l('· 
sej2.r u mulher do proximo (, e 0.rtamr•n tr JH'c · 
car contra a Ca~tidad0, nP:n :--:cnu)rP por·:'1n. o 
'!)ecf'ar contra a Castidade <' clf·scjar a mn:ltu
do proximo. 

O mesmo, proporcinnalmentr, Sf' di,,a :1, 

respeito do 7. 0 e elo 10." i',fondam~"11tos. :C,í 
quem rouba cnhiçou, 1wm Sf'l\\!ll"O quem cnllir:a 
chega a roubar. E yae uma grande differen
ça, eomo o Exmo. Consul0nte perceberú, entre 
o roubar e quernr roubar. 

Quer parecer-me pois, ter sido de hoa k
gislar;ão. separar ossim e esp·ocificar em 4 
Mandamentos estes 4 netos. pelos quaes tiio 
commumente offendem os homens as Leis de 
Deus. , 

Si fossemos deixar a analise pratica p,11,1. 
synthese theorica, então hQstaria apenas. 
quem sa.he?,. um :só Mandamenlo: "Amarás a 

,---- . 11ectivos estandartes. 

n ui a ~ e Jubileu do Primeiro Congres
~ so Eucllaristico Diocesano de 

j São .Paulis 

Cada grupo de associar/fos Fi.lhas de Maria, sob a direc-
será guiada 11or dois sac,e:·do-
tes e trcs clerigos auxiliar,3,,, 

Todas as associações deve
rão formar em colunas de 6, 
sendo 3 de cada lado,, rose!'· 
vando, no centro, o es11aço nc
cessar!o 11am os estandartss e 

ção do Pe. Eduardo Rohet·to, 

1 

.. .._ ~ . .,.••••--v·-w 

Dr. Durv-a-1 Pratfo l 
COS 1r,~ ,/:l (;JJ UI AR. S.. . J,, 1 Edital 

Ocuilsta 
R Ben. P. Egydio, .t5 - S. 

513114 - 14 a 17 horas 
Telephone 2--'1313 -

Dflns sobrP toda" 
a ti 111(:SlllQ ''• 

:.:,; coisas e ao proximo como 

CONSULTA (Sina-Sing - São Paulo) 

A NÚ-CONCEPÇÃO 

Solicilamos do Sr. Consttl<'lllt' o obs0,q1,i0 
de t)nviar o SPU 1'1Hl0r0,:o a 0~ta rcrlae{'.:l~, 
a''im dn J'()C('ÍH·r a l'l'Rl)OS(a p·;·ln ('OITCio. 

CONSULTA (M.D. ca'rapicuiba) 

ACÇÃO DE GRAÇAS 

C0:--:8. --·· C'onH·ttr·r{i Jlf'CTado uma pn;;
HOn qu:· ,·ommunga e sHP rla Ign,ja antes de 
1ii minuto;,'! 

TU·:Sl'. -· A 1\('C.'iio rle graças faz parte ,,s
s1111t:ial dr uma boa Commnnhào. E' justa
mente o momento princi1ial della. E' pois 11'!· 

e r\e;,,.a.r'o quf' se.ia f<>ita. Qunnto porem. ao ·t,·in
po que dc\·e el!a durar, não ha nada rle pc,-:,. 
1ivamente ordonarlo Jlf']a Santa Igreja. Nfio ha 
rl11vida quf' 10 u 1:i minutos ,sf'ria o convcn'r,n
te e e". de fato, o ,·omm1111H'nff' empregado. 

Uma urg-nncia qualquer di~pensu. uma vez 
r,or outra. d8 JH't'l!Htnf'C81' na Igreja, ainda, 
m8smo rlnranle p:s,sc espat;o ele te!T!Jlo. 

!!-:,veria c<'rUtn1c,J1t0 falta cl•,) rrr-p0iio ao 
Santissimo sair. habitualmente r sem neci)S· 
sidade premente. <la Igr0.ia immediatamcn•.e 
«pós a Sagrada Conununhüo. 

AS CONSULTAS AO REVMO. pe_ JOS~ 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, S.J. DE· 
VERÃO SER DIRIGIDAS OU PESSOAL
MENTE A ELLE A' R. S. CLEMENTE, 226 
RIO DE JANEIRO OU A' CAIXA 

POSTAL, 2849 - S. PAULO 

para a locomoção dos encar-
Dom José Ga-spar de Affon. regados da direcção. 

seca e Silva, por mercê de Deverá haver. quanto possi· Salesiano - do Banco France:a. 

~-- .... _,, ---~ 
Deus e da Santa Sé Aposto:1. v·eJ, uniformidade llOH canti0os e Italiano e.té Antonio Prado. 
ca. Arcebispo Metropolitano de dos varios grupos do associa- Juventude Catho!ica :wemi1ti-
São Paulo, ao que o preseutü ~ na e Círculos Op,erarioH, soh a 
-..~d·t 1 · ºaiidac'\O pa" e çoNef: 1 1 1 - t direcção dos PP. Luiz i\four.i e 
,,, 1 a virem, n _,, , ,, • ao iaven~ o_ >enc:ao, no -ra- 1 Jerônimo Verm-in _ na Rua 
benção no Senhor. Jato __ da proc1ssao, _deverá esta 1

1
. João Briccola. 

Fazemos saber que no dia. deAfüar lenta, c_ontmua e ?r<lu- Collogios Archidioc-esano e 
23 de Maio. celebra a Sauta nada!nente, evitando-se mrnr- Liceu CoraQão de .Jesus _ na 
Igreja a so1emnidade de Cm·- rupçoos na marcha. Rua Bôa Vista e Largo de S. 
pus Christi. E sendo Nosso de- Os fieis e familias que não nento. 
sejo, particularmente, nes::e pudermn acoJnpanhe.r a pro,;!s- As Escolas de cantores <lo, 
anuo em que a ArchicUoeBse são, doverão postar-se nas r!HIH I Scmiliarios formarão adiante 
commemorn o 25. 0 annive 0

~'.I- ~o itenérario para assistirc·.~1 do Palio; atraz deste, a Gnar• 
rio do Primeiro Congresso EJu. a passagem da mesma. da de Honra da Adorocão Noc
charistico Diocesano ~~ Sãv Igualmente os Collegios C,i- t.urna Brasileira, dirigida pelo 
Pauln. que todos ?8 fieis \<l· . tbolicos deverão formar no Pe. Dictino de la Parte. 
mem parte na grad1osa 11rot:11s- i longo das ruas. 
são do Santissimo Saoramen-1 São permitidas crlan<:as ves- Curia Metropolitana, 4 d:e Maí( 
t?, hav-emos p~r bem tran,;~':)-: tidas de anjos, estando, l)Or~m, de 1940. 
r1l-a_ para o dia 26 ~e Ma,.1,: expressame1H0, prohibidos mo- (a). Conego Paulo Rolim 
<lommgo dentr_o ~a o1tfl:v~ ''.ª 1 ninos e meninas que tragam Loureiro 
fosta. A procissao salura as, instrumentos,da Paixão, rep,:0- Chanceiler do Arcebispo.do 
H horas, da Cathedral. Pnt<:a 1 ,. 

füt Se\, e percorrerá o segui•1te 
1tenerario: 

Praça da Sé, 15 de Novc:m-1 
bro .. João Briccola, Bõa V',,t'1, 1 

Largo de São Bento, Libe:·:i 
Barlaró, Direita e Praça da Sé. ; 
Haverá uma só benção no por-! 
tico da nova Cathedral. De c011- ! 
t'ormidade com o canon 129, § 1 

, l. 0 do C .. J.C., mandamos a t,J-
1 <los o qnaesquer clerigos de 
ordens nrnnores ou sac!'a'l, ' 
existentes nesta Caplttal e nã'.> l 
legitamamente impedidos, que 
compareç.am ás 13 hs. e meia 
cl.o dia 26 na Cathedral. nov·a, 1 
revestidos de sobrepilez, para 1 

Congregados Marianos 
PARA TIRAR AS 

Carteiras de Reservistas 
E PREPARO DE 

Papeis de Casamento 
PREFIRAM A ORGANIZAÇÃO COMMERCIAL "VELOX•' 
Preparo cie papeis para a 4.ª é . .R. - Carteiras de Iden
tidade e de motorista. - Legalização de extrangeiros -

Despachos em geral 

Rua Floriano Peixoto, 48 ·· 1.° andar 

.. 

'· 
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·,oa QUE A NOSSA ALFAIATA"RIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época ! 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

o NATÔMICOS 

MODEkNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS ; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

Prctaando 
CP mart•lanclo 

SAHlU DO PRELO 

Graças a Deus, sahiu do pr·e
lo, um livro que traduzi ha 
bem mais de um at'lno, a obra 
admiraver de MonsenhOf' OI• 
giatti, Hlus:trado Mestre da 
Universl-ciade de Milão. Livro 
e-xtraord-fna-rio e destinad:o a 
fazer um bem imme-nso, sobre-
tudo nos mei01; universitari-os, 
Que livro é este? - "O SyHabario d-0 Chri-s
tianismo"! Na ltalia e em o-utr-0s pafz:es Ja 

•. em diversas trad.ucções esta obra vae dissi
' pando trevas da ignorancia refig-iosa, fi1'ma:ndo 

muitos na fé, destruindo preconceitos e illu
minando as almas de boa vontade. E qu~:"cis 
saber qual o segredo do triump'ho de Mons, 

( Olgiatti_ neste livro? · · 

1 

l CATECISMO 

E' que a obra é puro catecismo". Um 
''beabâ" da doutrina christã. Uma exposi\:ào 
succinta, clara, intelligente e interessantis::;i,11:1 
das mais elementares verdades da nossa fé, 
catholica. E' uma exposição organica do chris
tianismo, uma synthese genial de todo o noi,so 
Dogma. 

E sem pec!'antísmos philosophicos ou lite
rarlos, sem expressões theolog-icas só conheci
das de Theologos, num estylo de fogo, de vi·i,, 
ameno, encantador. E com a pompa disc.-~ta 
desta linguagem, o sabio e piedoso Mestre da 
Universidade de Milão ensina ao intellect11a.l, 

: o catecismo, o puro catecismo, o A B C ua 
i doutrina christã. 

CATECISMO OU APOLOGETICA? 

Ha um methodo errado no apostolado, so-
bretudo nas rodas intellec'tuaes. E' o de que-

' 

rermos convencer o incredulo, o homem tcr
turado por um sce-pticismo doloroso e ás vezes 

'desesperador, â força de argumentos e de apo-

1 

logetica. 
Quando as verdades elementares da Fé são 

'completamente ignoradas, a apologetica, diz; 
Mons. Olgiatti, longe de fazer bem, faz; m,11. 
E quer..,-is saber porque? Accumula duvidas 
sobre d_uvidas. O incredulo sem conhecer o 
Dogma, o que pensa e o que diz a Igreja. e 
1ue estâ no catecismo, em s:vnthese, divaga, 
IJorboletea, de idéa em idéa, de razão em 1·a
":Ões e acaba numa tortura ctesesperadora, co
mo Joufroy. Antes da apolo!'.!etica, o catec,s
mo. Inverter esta ordem é desastrado. 

, Catecismo! Catecismo! Catecismo! - di
.,.la o sant.o e s<1bio Cardeal Ferrari. E só de
pois do catecismo, é utilissirna a ario'o!1e~ica, 

.. 

qµe mostra a.-belleza, a flal'itíàll 
nfa e as razões cre n~S$ 
crença, A Fé, realmente. ~ 
aq-ueJ:fe "·r-actionahlle o bs e.; 
q1.ttum'', não contrad"iz, mas sti 
e'leva acima da razão. E' su., 
pra e não anti racional, Fé f!i 
Razão, reiigião e sciencia ti~ 
se contl'aàn:em. Cabe á a,w .. 
lo_gef:ica provar esta verdarde~ 
Mas a quem nem mesmo co-, 

nhece o "beabâ" da Fé, que aproveitam .-a,., 
z.ões e argumentos? j 

Oatri tanta di-scussão esteril e tempo 
perd«lo em polemi-c-as sem resuttado pratico.. 
"Syflabario do Christlanismo" tem esta van-, 
tagem insuperavel: - é Hvro bas-i:co, bom afid 
cerce de cul.tura relrgiosa. Depois deite, 
deve-se e pôde-se ler seguramente a apo1o,,. 
getica. A formula idea·I é es-ta: - Em priii 
meiro Jogar o catecismo. Depois, si for new 
cessario, a apologetica. Catecismo sem ap0o1 
logetica ainda passa. Esta, porém, sem aque[~ 
le, nunca. Seria construir sobre a areJ~ 

CATECISMO IDEA~ 

Catecismo ideal é o "Syllabario", dd 
Mons. Olgiatti. Ideal e original. O Pe. Ser
tillanges, O. P., escreveu em dois volumes 
pequenos um admiravel "Cathechisme des in• 
croyants", obra que já levou muitas almas a 
Deus. E' o catecismo para a conversão e o 
puro beabâ da doutrina christã, em pergunt'IS 
e respostas para o inc·redulo e homem de es• 
tudos. 

O "Syllabario do Christianismo" é mais 
interessante, ameno, embora tão profundo e 
util como aquelle. 

E, pôde-se affirmar, ainda não appareceu 
no genero coisa igual. Que estylo delicado 
e bello, simples e vigoroso! Anecdotas feli• 
zes, opportunas -aqui e acolâ, a proposito à.e 
cada _assumpto. · 

E atravez de paginas ch.eias de 1,vida e 
erudição nada pedantesca ou massuda, vae 
o Autor fazendo umq exposição completa 
quanto possivel, do nosso dogma. E' uma 
exposição organica do cihristianismo, Perce• 
be-se claramente que o dog.ma catholico é um 
todo harmonioso e bello. E como dissica as 
trevas da ignorancia religiosa, illumi~a as 
almas e as leva para Deus! Livro abençoado! 
Eu qulzera vel-o bem diffundido em todos os 
nossos meios estudantinos e em mãos de 
nossos homens de estudo. 

Quanto bem vae elle fazer por ahi afora! 
Propagae-o. meus leitores. Fazei esta cari
dade a tantas almas tortu-radas na peior e 
na mais perigosa das ignorancias - a igno• 
rancla rel'giosa. 

1 

:r c;;:,,aica nazista em relação â elos º" meios, uma conferen-::::====================:;;o:::===================== . d eia semanal feitas pelos maio• . JUVentu e ra·es elo nazismo. o "Osservatore Romano" e os imbecis .. 4 lle"tas consequencias para. o "Koeluische Zeitung" af-
muitos povos catho-,icos. 1 La Cro1x" tra.,;,creve as no- •enb-erg. Determ1na o "insigne" firma que a juventude em tem-

o Sr. Ernani Fiori. director está prohibida de tomar cp- "Ninguem pode contestar 'vas ord-ens dadas pelo functa- educado~:_que toda a juventude I po de guerra deve ser objecto 
de "A Nação", diario cath;>ii· nhecimento ... " que a christandade está senr,o dor <lo neo-paganisrno e actual allemã, tanto masculina como particular do Estado. "A guPJ'-
co d-e Porto Al-egre, publi..:Ju i Infetzm-ent-e muitos catholi- j a<:v:redida, pelo nazismo e p,e'.'J 'encarregado do ensino nazista feminina, assista obrigatoria- ra é sempre para os jovens um 
no referi~o j~rn.al um interos- i cos, (que O são só pelo nome),· bolch8:'ismo, ~m seus valores na Allcnaanha, sr. Alfredo Ro- mente, usando para isso de to pe:igo -cl:e desmoralização; para 
sante artigo mt1tulado "0 Os-. cheios de escrupulos injustifí- essenc1-aes" N-ao se comprehe:a· r-.~;Fí;1···"'2"';;;;-lfN\=;Z,::§::-;;-·,g,;:;,g!5f-t&f&l®í§§õ-P#Miií4&!iiiidihl&. evitar esse perigo é mister 
sertore Romano e os imbecis ... ": cavei-s, aconselham que se não l de pois a imparciali<lade e in- ~j .. prender toda a attenção do jo-

0 jornalista gaucho analysa deve fallar nesses termos, po1·- l diff<er~nça que muitos ptfi:>s ~ ~ ~ TI vem no~ interesses do Estado. 
rn1~lto bem a carfnpa:°ha dacwal ; qu-e poderá haver "mal enten- : cah thoIIca_s pretendem. Serne- l;1! ~!? ~-\-~- ca::..:,,_-,_ _-1 ca-~-,-_-_,-,~,,_-. s.-. qOu-er~atret:<lo bnacionadl. soc~alfatta 
que <1 imprensa asc1sta esen- ·,. didos", poderã:o os ital1anos 1 ante rmpardalidade indica ·é ·v 1::,,, ,.·.. _; ~ ,_ : .... __ ;, _ • 1 so re sua n_:ecçao ·O• 
volve contra o "Oss-erv'tore Ro• e allemães resentirem-se dessa ausencia de um coração ba.'3- .,...... - da a Juventnde aTJema". 
mano", orgão officioso da S-.tn-

1 
attitude. Ora, em verdade, es- J

1 tante humano e catholi-co pa.?·:;i 

ta Sé. O pensamento fascista, sas confusões e "mal '8nteudi· synthonizar com a hu-mani"da.i-e 
se encontra actualmente com dos" existem realmente no co- ; 'toda e para pressentir os F€' 
um serio problema; de um lado ração desses catholicos tihlos, r.!gos qu,e pesam ~bre os des
a catholiddade da opinião pu- que pretendem e.mar ig-.ial- tinos terrenos da christa-nda.1e 
b1ica italiana, e doutro, o na- mente duas cousas contraria;;: occid-enta'I". 
turalismo totaiitario, que a col- a Igreja e seus inimigos. Os ca-tholtcos verdadetrns, 
loca ao lado ~o na-zismo. ID' a Outros b.a qJIB a-conselh.am itaUan.o-s ou aliemães, que por 
imJ?l.'ensa fasc1sta, ~om ª- sua aos catholieos a a;bstenção 00. muit-o amar a Igreja, aprende
attltude b-em defimd:a poe a tal de attrtudes ffllte o acbtal ram a amar esclarecidarwaate 
claro a incompatibilirlade en- connicto. Igualmente errada é a Patria, esses catholicos sen
_tre catholicismo e fascismo. esta tendencia. O catholi-co é tir-se-iam realmente honrados 

O "Regime Fascista" ameou o mesmo homem que trabalha, em pertencer ao numero da
viokmtamente o "Osservatore qlre é cidadão de lllil paiz im~-a j qu-enes fieis leitores do "üs
:Romano" :porque este dest-e- o qual deve <les-ejar a orientfc-
midamente denuncia os cri- ção segura qu:e a Madre Igreja j servatore Romo,no" que o "·Re-

mes nazistas; crimes horroro- lhe offerece. O actaal coufü- -gim-e Fascista" qualificou üc 
soa "que a imprensa facista cto pode realm-ent-e ser de fu- 1 imbecis... • 

E Artigos de Couro 

MASCIGRANDE 
Officina para Concertos 

Av. São João, 323 

Dr. José Botfüdieri 
Molestias nervosas e mentaes 

Cons.: Av. Rangel Pestana, 2218 

De 1 e meia ás 3 e meia 

Phone 3-9119 

L~R E PROPAGAR O 

" LEGIONARIO " 
E' DEVER DE TODOS 
OS CATH0LICO~ 

SENHORES ALFAIATES 
Casimiras., Brins, 

so· na CASA 
São Ben:to~ 

.. 

e A v':iamen:tos '? ••• 

ALBERTO 
40 ··"""- . São Paulo· 
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Revesüu--se de grande brilho a posse da J unia 
Archidiocesana da Acção Catholica· 

;(Conclusão da:-8.ª pag·.) .' co11cm•so que ·-prestasse, viesSB· pe'la confiança generosa de V. exclusivo cultivo das coisas ma-1 l"rancisco de sanes as chamava ctades moraes do authentlco n~ 
·, a provar sua v'italidade nesta Excia. Revma. No entanto, digo-o teriaes as almas cuj:J fim pri- 8.0 Sacramento, não serão effí- lho de s. Domingos, que é Fre! 

tambem s-e tornaria cada vez:. A:rchi.diocese. Neme. ,f1'E)ntitlo, .a:f.oitamentie,. creio que nossos de- mordia! de:veria ser a pedeição cazes, senão com um esforço mui- Boaventura? 
~aio.1'. .. queria a culm~füó'::~ :sel'!;: :sejos foram realizados. Porque. espiritual; :ou- sej:a-:a :propria sa:n- -to sério e diligente, que· proou:re Ao lado dos Revnros. Asslstett:• 

Em seg.uhla,-·S. Excia. Re.v:ma.. -dil.eeto clfil!o sec:ttla-r--e-:-:i:eg,!lla;t' -ootl;a· cousa nãe quizemos senão tffÍcação. · a Verdade, toda a verdade e só tes Ecclesiast-ieos, enfileiram-se, 
Ji!e referiu com saudades a:o- :reeommend.an:do espec~hne:me;: =~~:impdr a vontade de De:us, e_ Inf~l:izmente não 110ta,m. mtii- a Vei;da.de, quebrando resoJ.ata- .o zelo des!)l'endido cheio de amor 
tem;p.o em que,. como Bispa A'li,- aos Rev-Iltos. :Sn1:s. P.aroeh~: i.Se a -vi&. do semn:mrlo ~ sor- tos qire a proi~nação material das: :n:-en:te com as innova~ões espe- · á Igi,eja, do nos~ Clero Paro
,::iliar d:o grande D; Duarte, lan;.:: que se consagras:retn ard:or-0- .i:i:a emn seus att:racti:vos tão pro- . EspeÍ:1es Sagi'adas, nas gTandes . ciosas, cuJas apparencias attra- chia!. E' sobre estes ignorados 
~&'a os prí.:meiros li-mi<tm:entos mnnente· á; or.gauizftção ·:iÍàii. ''limdbs e ·tão caros; o que· sobre". revoruções soci.aes ou nas pi.n-se- :hentes- só ~ultam e1? seus_ _refu- operarios da vinha, <rujos mere
fa Acção Catholie"a na A-r-clti- :Aeção Ca:tholica nas- r-es:~jÍi'( :~~ nena dtl.seâia"l!allIOS era ®r-- gu~s, é sempre ~ediaa da· lhos, doutrmas falaciosas .;a se- cimentos o Justo Juiz evidenciará: 
Riocese. A-0 m-esmo tempo, S. vas paroch-ias. V:ia S. ~-<5~:: '*ir com a lll!lxilna fiffl.eiencia ::J,- profanação dos te:mpfus· 00. Espi- .culannent.e cond.emnadas _ pel~ enormes, que repousam minhas 
Excia. Revn:ra. agradecia em Revme.. no grand:e- comJ?Ri:eç-F çausade Deus, Se pois de ontro· rito Santo, que. sã"Ó -as almas. E Ig~a. Finalmente, a Acçao so esperanças do exito da ~ ca .. 
termos commovidos a c06J:e- menti> do él,ero áqne:Ra rtru.·: 'motl1> -d:ispoz a Proliideni:ia, ele-: ::íl, Acção cathruica,~-~-milicia sa- sel'á activa, dlilt:ente, discí~na- tholica na Archidiocese. 
:r.açãi> dos el-e-mentos QU'0 tra- :nião, uma p:ro-v:a tangív.el dó- :,v.ando V. Excis, á;s .culminancias· :gr<Rla, piedosa e humilde, lill;iv.a. -da e por isso_ efficaz, se fructo-- E' em seguida sobre os mem• 
baiharam sob suas ord~ns, in- inter.esse qu-e 1)¾ ttn..~r,~ci:a; -:~- ,:do sdlio.-.ao-qual o 1mmortal Dom ·e forle, pu.a. .e cQl'a:i9.5t1,, que o · de um amor mtenso de Deu~- e b:ros da Junta. Archro.iocesana 
J:i.tando-os a culti:v-arem sempre Aeção Càthó-liea. :Duarte deu um lustre imm:O:rtal.;_ .-Papa Pio XI:-oonstítaiu éomo um .de-.sua Tgr.eja. que deposito minhas esperanças, 
)I; dedica~ão e o estrlrfto de · ,::se taml>em a meu xespél°to d.is--' :exereito conq.tiist:ador-·:não-:para ir· Conheço-os de longa data, e pos• 
JUsciplina que têm pro.v.ad.o por VlSITANTE IUUST-8:S :l,(lz..se. outw=modo, s. Excia. e$, '-de mno a remo':QU de imP!lr-io 08 COLLA-Bó"RA:DORES so dieer que o laicato Mthcfileo 
1,00s actos. : v.ontade são lJlU'a mim os dea~- a i:mperio, ~tim de attzàtíir pa- de São Paulo tão rlco em e:1e .. 

São sobremodo not-avercg as 1\1-uitd oopecla:1mmite di~ >nios da Pro:v.idencia, aqui esta- :-i,a a cniz de Chr.isw, mas· para Para que nesta senda caminhe mentos exponencia,es, não tem 
11aiavr.d.S de partreula:r ca,r-r.1-ho d-e nota foram as palavres Yer- mos. V. Excia. no serviço de ba~r de alma cm alma, aflm dc a Acção Cathoi.ca não me faltam pei;soas ina!s dignas dos cncargoo 
IJ'lie teve p-ara com a A~.ão Cü- (!adeiramcn.tc ca1inhosas com . Deu::. e cu iw serviço de V. Excia.. alli. restaurar o reinado cio Divino collabora.çôe:; preciosas. proprios á direeção da Acção 
tholica, palavras esta,; . q,iu I ctuc S. Excia. Revma. :;aad:,u j resolvidos a seguir sempre a rnn- Paraclito, PrimeiramenLe tenho a mau .Catholica, do que os srs. drs. 
constituem uma rcaffinn~ão j o Vi~ario Ger.al da Ac,;ão CH· ·j tadc do Pae CelesL~,. 1 lado a expcriencia prudente, o Plin,.io corn~a de Oliveira. José 
dos sentimentos ele S. Excia., tholfr,t em Taubaté, que vie,ra Estas recordações. Ex.mo. Sr. MEIOS D/\. :\~!f.O CATHO ~~~o :~ftg~te. : :_ ~-lis~pmi·c~o1

1
:,o,oac

1
·Joo1s1st·

0
e: Gonzaga de Arruda e José Bc• 

Revma., que, com toda a r;ro- 1 ilom·ar a rcu·nfão com sua pr<?.· : A_rceb-is,}G. aqui tr.lJo c:1m to,:o- .-.~ üeclicto Pacheco Salle:.. 
prierlade de expressã.o. s0- ,in•í0 ! ,-;t\nça. i\·est-e c:omparccimcr•t-0 :·o respeito e todo O affecto, para Ll('i\ lica desswgranéie formador de co:. 
1 l , · ct ' - (' ' • 1 · · !' · ,. 1 · · · rações moços que é Mons. Erncstó e 1e.~1ar o _,1spo a "ci;ao , rª· j ti. ,;xcn'.. ,enna. via 1111:- ;3,-ii ··melhor do que 1nmhas y,al:ivTas. · • OS MEMBROS AUXILIARES 

DA A, C. J;hollca. premrnc10 de. que o Ac,;ao ca- tra-duzi.J.,em-.os sentimentos de amor Scntlo este o fim da Acção ca- de Paula. Não foram suas luzes 
As palavras de Si }Jxd,J. I t hc1 ic.a em toda a Provincia _iilial, de- cledicação sem reservas, tbol!ca. evidenciam--ne os meros a illuniinar~me os passos e tal

Revma. :-;e tornaram cspecfal· BJcdm;ias( ica de São Paulo :,E,- de obediencia inCJndicional, que pelo,: quaes este fim se ha de vez não rnc abalançasse ª arcar Fiua-Imente, para os sect-ores da· 
mente ardorosas quando se J"s'· caract,•riharia pela conv-e,·geu- :-depasito aos pés de V. Excia. co- co-nrngui:. com ª responsabilidade de que Acção catholíca e as Associações 
feriu ao grande triumpho -k eia rk esforços, fra-ternid-ad.e mo ag:mdecimento rêYerente pe- A Acçt:> catholica iüo pode hoje já estou investido. e obras auxiliares volto meus 
Jesus Eucharistico no Congrc·:,. de S(::;Limcmtos e affeduo';a :.ia grande confiança que V. E,--:cia. desdenhar nenhuma ai:ma legiti- Tenho depois a collaboração dos olhares com verdadeiro affecto 
so a se realizar em 1942. uuiclaclt' de acçfio. As palav'r,ts em mim deposit0u ao incumbir- ma. No momento actuz.l, no on- Revmos. Srs. Assist-entes Eccle- em N. s. Jesus Christo. Ninguem 

Disse S. l<lxcia. R0n11a. qae cl" S. Excia. Rcvma. foram co- me de dirigir. cm ncme, com au- tanto, sua vocação no Brasil é siasticos, meus irmãos no Sacer- ignora os thesouros de zelo 8 
desejava apresentar nesse Cem- roa<las com uma ardente sa\va torida-dc, e sob as ordens de V. a de brandir as acrmas invencíveis docio, que faço questão de no- piedade, que existem em suas' fi
gresso uma Acção C,üholk.a de pa! mos logo coberta :yeb:s Ex.eia. a porção mais dilecta do d1c om.ção, do estudo e da. acção, mear individualmente. !eiras, e O muito que seus mem• 
já pujante e desenvolvida, q1h:- sons elo H)-m,10 Naejonal, c:a,1- -seu rebanhe. p3.r.a recolli!uista-r parn. 0 Divino O que não pode o Assistente bros podem prest-ar á cau~a de 
pelo brilho de sna apreRentnr::;o t,:r1

,, pch coro d:1 Juventu,Je Permitta-me v. Excia. fü::vma. EspiTito santo, não só as almas Geral esperar do cor.ação apos- Nosso Sen):mr. Uma formação 
bem como nelG. '2fficacia ele: 1 Fr,mi!,i1m. que volv.a agora minha alma e tol!co e da experiencia inestima- harmoniosa em que se ajustem 

Discurso ~o l',1 
d. 

d'Elie inteiramente afa.stadas, vel d.é um Dom Paulo Pedrosa, uma s011·da cultura =Iig!osa, um meu coração para as m.ilicias de mas ainda aquel!as - entre nós •~ 
escól da Acqão CafüoEca, aQl.li ellas são multidã:o - que se col- da sabedoria grave e clarividen- sadio vigor da vontade, sempre 
reunidas e que a ellas tambem eu 1 b te de um Padre Dant1, da acti- docil á graça e aos pI-epostos pe• 

, ocam apenas parcialmente so vid:ade tão authent-icamente sa4e- · 
manifeste os sentimentos qi.:e me seu. imper-io, e, não exclamando la hiemrchia, dar-vos-á, senho-
proponho a ser, junto dellas, o ainda o grtto fatid:ico: "n;ilumus sini», .tão jovial e tão caridosa res membros da Acção CathoHca 

· representante de V. Excia. hm1c regnare super nos", já não de um Padre Roberto, do talento e Associações auxilares, aquella 
c1amam com o fervor de outros vel"dªdeiramente P r e vilegiado ardorosa actividade apostoüca Neste momento em que aqui bEcar as muitas delicadezas com 

me encontrot num postJ ~a:·n. o qu-2 V. E:-.:c~a. ac01;~?anhou os 
qual me chamou a generosa ami- rr:'.l.rc-::is para rnim salientes de
zade de V. Excia., recordo com minh..,-, obscura a,istencia. Jamais ! 
sentida saudade tempos idos e me esquece;-ci da suave lembran
amorosamente vividos, em que ç:1 com que Y. :c;xc::1. chtou meu 
com V. Excia consagramos a nos- inicio n-;:,,s orc,cns s~.cras, ou da 
sas energias e as alegrias de nos- orn,çf\o ami<;-a com que so!emnizou 
sa alma á formaçf\o daquellcs que rr:inlm prim.eira Missa em terras 
O Senhor chamara para seús C:J- b-J.·a.siiein:5. 
labora.dores immediatos ril(r ama- Depois, foi aquelle convívio 
nho de sua vinha. denso c1os rnu~-csos tom,:os de 

Neste ambiente de solpmnids.- Semi'.'."ls.rio cio C'. 
de ennobrecido com a honros:1 .A.' :;o;nbrn claquelles d prestes, 
p1-esença de V. Excia .. e quando n:.:;s~·.:s tc1·ços se alongavam em 
sinto em torno de mhn os olh~- pal--::s'.:!·~:-;:; ccEfi~~nci::-. .c.s, cn1 que 
res e os corações palpitantes de nosso, ic'.eacs se fundiam ao ca
toda esta mocidade, avida das lor ''" rn1,a r,.mizade profunda, 
primeiras pa1avras que lhes dirá rca.lçad,~ peJos encantos de que 
o Assistente Geral da Acção Ca- 2. graca scubc C.:o;.:;·ar os senti
tholica, eu me volto insensível- mc11tn;; ~-emprc nobres de Vossa 
mente para aquclles dias f0lizcs, Excel!cncin. 
em que V. Excia, com o conhe- Bnn long<' estavamos então de 
cimento e admirada grandeza de 

I 
rlef2ja1·. tantJ V. Excia. como eu, 

alma, deu-me largo espaço· na o g,ô11ern de apostolado a que a 
região de seus affectos. Não me Providencia elevaria a V. Excia. 
leve a mal V. Excia. se aqui pu- por seus rnros dotes, e_ a mim 

Ouça as ultimas noticias directam 
m.-ente das Capitacs Europeias, 

com a maravilha de 1940 

DI 

MOD. JNVENCIVEL - ONDAS 
CJJRTAS E LONGAS 

5 V,-ALVULAS 

A ACÇÃO CATHOLICA DE 

PIO xi· 
t " 1 h desse jovem Sacerdote que é o que a IgreJ·a de vos· espera. 
empos: vo ·umus une i:cgnare Padre Sigaud, esperança de sua . . -

suner no:.,,. Congregação e de todos que o co- Car~sllllos membros da Acçao 
Nãó é senão ~la vlrla interior nllecam, da culturn, do zelo, da . Cathohca. 

Falando-se em Acção C.atholi- sél-i?, e generosa, norteada por u intelligencia e das bellas quaU- \ _(Conclue nà 7."' pag.) 
ca, o pensamento se eleva natu- profundo e vi-vo desejo de sal:lti
ral,:nente para o imnwrta'l Pio ficação, que .,a,s armas da oração 
XI, p::iis ninguem. melhor <lo que se toniam effica:aes nas mi'f.>s 
clle, poderia ser o verdadeiro mo- dos catholicos. Privadas ctest-e 
delo dos Sacerdotes, no modo de sentido pessoal e profundo, el
conceber e de a:n:.:r a Acção Ca- las assumem facilmente o aspac
thoJica, bem como no mo<lo de to de s:cto de rot!nà, mais ou me,. 
ditigi1-a e leval-,a a effeiio. nos bem executactos, mas incapa-

Muito se tem falado a respeito 
dos propeeitos mais altos e mais zes de fa~r viorenclas a-os Céu1> 
.pr.ofundos que tzve o immortu1 ou de contagiar as almas CG1ll 

.1:'"ontifice, ao lançar os IL'1eanHm- as verdadeiras vi--',ra.ç&."6 de so
tc~ f.undamentll.Es da Acç:i.o Ca- brenatural. Quanto á'5 armaG do 
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EVANGELHO à luz dos onslnamentos da Igr.e- 1 

ja, não offerecem margem a con
troversias dignas de nota. O que 
o grande Pio XI quiz e executou, 
fo\ a formação de um grande 

· ex-ercito mundial, c,atholico em 
s1:1a exten,são . territorial como o 
é a propria Igreja e-m qnc todos 
os fieis Uvessem lugar para a 

A Santissima Trindade 
ORAÇÃO 

São Matheus, XXV111, 18-2G a natureza mc,;m:r. 
<leposita no:; enws 
que se reciproc:im 
nestas reíações. ::-J,1,s 
creaturas, pela- su"t 
materiaiidacle, a s 
relações de origem 
envolvem um sem 
numero ele imp~r
feições. que á 11os,1a 
piedade repugna, at
tribuir á Vossa Pu. 

expe.nsão da sua generosidade "Senhor D o u s, 
com o intuito ele realizar o gran- cremos em Vó.;, 
de anseio de N. S. Jesus Chris- Pae, Filho, Espir1::o 
to: haja um só rebanho e um Santo. Nem, de ft:;
só Pastor. Realmente, o especta- to, nos diria a Ve!'
culo que o mundo hoje apresen- dadr~: Ide, haptizae 
ta, exige uma dedica(/ão comple- todos os povo,; cm 
ta de todo o verdadeiro disci- nom~ do Par\ e t!o 
pufo ~~ Jesus Chri5to. ?ºU:º n-Js , l•'ilho, e ao EspiriLo 
pri;1e110s seculos, o CB~hollco ou· Santo, si Trinda,lc; 
sera um apostolo ou nao merece não fosseis. E i11.,

Naquelle tempo disse Jesus aos seus di5,~í
pulos: Foi-rne dado todo o poder no Céu e na 
terra. Ide, pois, e ensinae a todos os povos, bap
tizando-os em nome do Padre, e do Filho, '3 do 
Espírito Santo; ensinando-os a observar tudo 

quanto vos mandei. E eis que estarei comvo,;co 
todos os. dias até a consummação dos seculos. 

o nome que recebeu no Baptismo. pi ração divina não falaria: Ouve Israel, o 

FINALIDADE DA ACÇÃO 

CATHOLICA 

Senhor ieu Deus é Deus Uno, a não ;;Jr 
que fosseis Trinclad-e de tal maneira que 
fosseis um só Senho1• Deus (Santo Ago,;
tinho) ". - Cremos, pois, om Vó;;, eom tocta;; 

Não é somente o quadro ater- an forças de nossa alma, cremos que sois un .. 
rador apresentado pela onda de só e simplicissimo Deu:-;, e assim igualmente, 
barbarie que, explodindo na Rus- sois, -em verdade, Deus Pae, Deus Filho, Deus 
sia, enchendo de, sangue o Mexi- Espirito Santo! - Este é o Myslerio in:;oJt
co, enlutando a Hespanha mar- davel ele vossa Divindade que transcende lo-
tyr, perseguindo com astuci.'.l. dia- da inte1ligencia creu.da, ao qual pre~;tamos li
boliGas os verdadeiros servidores vremente o obsequio racional (]·3 nossa F'6. 
de Christo, está a exigir uma Deus, Infinito e Omniperfeito, não seria po 3 -

grande cruzada que, oppondo ar- sivel que Vos pudesseis enclausurar d,mtro 
mas a armas, energias a ener- nos limitados e imperfeitos conhecimentos de 
gias, auctacias santas a audacias nossa tão pequena capacidade · inhlleci.,utl. 
criminosas, saiba conter com um Mas, porque sois Bom, ineffavelmente B01;1. 

dique ·salvador, a ameaça que pre, não quizestes exigir ele nós uma hÓmena6 E:1,1 
tende extendcr em todo o mun- qu-e forçasse as propriedades de nossa na1.11-
do seus tentaculos destruidores. reza. E illuminaclos pe'.os esplendor·.;s ele 
Não ha cousa.~ mais profundas ,'ossa Revelação, sem penetrar a possibilida
par.a as quaes deve volver-se a de - o que seria comprehencler·Vos -- ve
Acção Caúholica. Não são so- mos certa necessidade de que, Deus, só rc.-
mente os sacrarios das Igreja5 ctereis ser Uno e Trino. Uno porqu-c Vo.;,;a 
que são violados, nem é sé com Infinitude não compadece os limit~s exigidos 
as armas ou com os decretos, que por toda multiplicação; Trino para aprese n
o Sa!Yador é perseguido. Dia a tardes em Vós todru; as perfeições cujas ;nn-

r e z a Immacular!a. 
Vós, porém, nos ensinastes que, junto de 
Vós, eilas se processam, escoimadas elas 
impureza:; ela ma(eria na mais excelsa das 
opcra,;õcs intcllectuaes. Vós nos revelastes 
fJU'U Dem; Filho tem como proprio chamar~ 
se: Verbo, concebido, pois, no pensamento 
eterno ele Deus P.ae; concebido e gerado nu
ma geração in·effavel eterne.mente actual e 
eternamente perfeita, que permitte a ,_,x!s. 
tenda de doü; numa mesma substancia! G-<3-
ra,;Jo divinamente fecunda que 1wcessita a 
exiswilcia de um terceiro, que substancie o 
amor eLerno dos dois primeiros! 

Cremos em Vós, ".i.\Iysterio dos Myster!o11! 

• 
Peçam: demonstrações sem compromisso a 

' dia, ha 01,1tros sacrarios at.acad0s ! gens deparamos em Vossa Creatura. Em VGs, 

j 
e prof-a.na-c:!os. As almas sáo sa- naturalmcn. te s_em as lacunas que são o si6no 
crarios do Divino Espirito Santo, de nossa conti~cnc:ia, não poderiamos não e:i
e a impiedade moderna, extra- contrar o archetypo das mais sagradas ra'a

. vassando pelo cinema, pela im- ções que se computam entre as perfeições Je 
· prema, pelo radio, por innmne- vossas obras. Diffici!mente conceberia mos 
ros outr.os meios seu od!Ó contra um Deus que não fosse Pae, que não reali
o Redemptor, expulsa de momen- zasse esta perfeiçii.o mysteriosa dos seres Y;
to a momento o Divino Paraclito vos; nem compr-ehencleriamos Deus Pae. e 
cl-0.s ~-rebaixando para o Deus Filho sem os transJ)ortes amoro.so.s Que 

Nossa raziio ao cnntemplar-Vos fica Jlrimei!"J.
m-ente aturdida, muda de espanto. ?1-Ias, bern 
(lepressa seus olhos maravilhados descobr-'l:n 
harmonias inebriantes, esplendores inaudit.0s, 
l,ellezas arrebatadoras, desconhecidas na t.e1•. 
ra, -e é por um grito de admiração, na em
briaguez de um enthusiasmo proximo do ex
tasc, quB ella. saúda o concerto harmonio.,'> 
no qual, graças á Trindade ele Pessoas, e á, 
Unidade de natureza, se un·em em Vós nnr
fe1çôes eminentemente desejav·eis, mas ·que 
pareciam \~Xcluir-se pare. sempre: a unidarle 
e a pluralidade; a ordem e a igualdade; a 
hierarchia e a independencia, o prazer de d,1r 
sem empobrec-er, e o de recebei· sem inr11-
gencia previa (Le Roy)••. Cremos em V6.1, 
Trindade Santissima. l{enderrio-vos, com 
amor, a homenagem da mais nobre de noss.1s 
fe.culdades, emquanto ,esperam.os. confiadc,s 
em Vossa Misericordia, contemplar-vos um 
dia face a face naquella luz sublime que n:is 
d'esvende vosso Dl.YS!.eJ~ic. 

AMERICO - . NICOLATTI 

'· 
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PRECISANDO 
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~ SANGUE 
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ELIXIR l 
IO=GUÊt:R~ 

A situação economico
financeira 

ta do presidente do Instituto de 
Pensões dos Empregados em 
Transportes e Cargas, pelo ins
pector-chefe do Departamento 
Nacional elo Trabalho, pelo pre
sidente do Touring Club. pelo 
presidente do Automovel, e. pelo 
presidente da União GPral dos 1 
Empregados elo DL,tricto FcdC'ral. 

;·ilo M u11tlQ) 
=J PASCHO&-- ·Rcaliwu-sc<:diã.·'. _ · :em compau11flli::do-:s,:.- Bruno Mus~ 

12 no Rio, a Paschoa dos: ·1· ·AUXILIO _ A Yugoslavia solini, o-.sr;.,~hero Va,:gas, fi·•· 
P.rofes~m'.CS, com grande .atluen~: · Jho··-do sl" •. '.:t>resmente· da Repu• 
eia tendo o 'Exmo e Revmo. s1,,: _ameaçada pela Italia, a,ppr-0- .blica. 

O Presidente do. Conselho Su
pçrior d.<tS Caixas Econoicas fez 
baixar uma circular sobre as rc
:rercw;sõcs provavcis da guerra 
E'lFOi~ia. em qu2 reccnnrncla á 
:Hrccção das CaLxas Economicas. 
\:'.'ndo cm vista a depressão inc
Vi1;::;. vcl do commercio exte1ior. em 
vhta da falta de meios de trans
portes. varias medidas acautela
doras dos interesses nacionaes. 

Dom l\1amede celcbraclo a Santa· x!ma-se da Grecia., procura,ndo-
obtet as sympathias de:st:i, na,- · . - . . . . 1 

Missa. ção, · · -10 PRO'-!EO - As repub11..: 
cas Mnerimnas protesta.; 

, ............ i,,,.a,,.,,o,,a .. o,• .. •••••••,t .. ,t••Cl••o .. •--o .. o .. e,• 

Falta de agua? 
Canos entupidos? 

Entre as providencias suggeri- Soe. Hydrotechnica Ltda. 
das d~stacam-sc a reducção de 
despezas inuteis, ruleladosa ap
plicação das disponibilidades. 

PHONE: - 2-4031 

rropaganda dos melhores me- s .. Bento, n.º 45 _ 5.º and. 
thodos de producção. empresti-
mos a. longo prazo para obras ........ H .............................. 0-0,,0 .. •··•"• ...... . 

publicas. aconselhar o uso de 
prcducto~ nacionacs. conserva- NOTICIAS 
çã:> de encaixes nos limites de 15 

MILITARES 

!\ 207,, no thesouro e nos bancos. Foi promovido por mcrecimen
~ propaganda para que os brasi- to. ao pósto de contra-almirante. 
kiros cm geral sujeitem seus gas- no coqJo de fuzileiros navacs. o 
tos aos limites de um orçamento, 1 capitão de mar e guerra Mclchia
com uma certa porcentagem de dcs Porteie Ferreira Alves. 
C'conomü,. 

OURO 

ENFERJ\'IEIR,O - Foi com
memorado domingo ultimo o 

dia do enfermeiro. Nesta Canital 
realizaram-se varias s'.llcmnicla-

4 LUTHERO - Chegou ao Rio 
de Janeiro, por via Mrea. 

depois de urna vi.slt.a a varias 
capitacs da Europa. o :sr. Luthc
ro Varf{as. quc foi recebido por 
varios ministros e altas f)utori
dadcs. 2 DESASTRE - Vbrificou-se 

um desastre com nm avião 5 EXPOSIÇ/\0 - Reg-ress::>u a 
do Exercito. pilotado pelo Tem,- esta Capital o sr. Interven
te Sy!vio Fontoura. em viagem de tor Fcdaral, que forn a Colina 
Recife ,\ Bahia. O apparelho fi-1 inauvuí·a1' B, 3.ª Exposic:flo ne-
cou inutilazado. r;ional d~ Animaes. ;· .......................................................................................... , .................................... f 
I F:ructas Extrangeiras i 
; DE POMARES PROPR!OS t 
i EM MENDOZA (ATTGENTINA) ! 

1.i RECE:::~~ :x::~~EENMTO~: =~:c;;:cADo F. i.: 

• CASA SPIN A - RUA ITOBY 202 • : J f PREDIO NASCIN SCHUEIRI t 
!H•••Oue,,e .. 1t .. o .. •••O••ct .. o•••••••+•• .. •··• .. •••C1••• ... n·•G•••••o .. o .. ., ... ,,o,,o,,t .. e••n .. ~··~"!1••• .. o••e .. c,.a,,o,,o,,11,,,;. 

2 ENTHUSIASMO o em- rão -~ntl'a 'é violento desrespei-: 
xaida italiana em Berlim re- to ã lle~ da Belgica, : 

feriu-se com grnndc cnthusias
mo ao avanço dos allemães na 
Belgica. 

3 DECISiiO - O embaixador 
inglez nos Estados Unidos de

clarou á imprensa: "Dentro de 
trinta, dias estará deciclicla a 
sorte d:, guerra.,. 

ACCCORDO Espera-se 4 
para logo a assignatura do 

accordo conuncrcial grcgo-bulga
r~ 

5 BANDEIRAS - Foram quei
madas em Milão. variaG ban

deiras francezas c ingleza~. 

6 F ALLECIMENTO - Morreu 
cm combate o deputado fran

ccz Felix Grat, c:,,i,pitão da in
fantaria. 

Holl,anda e· Luxemburgo, 

11 DEFESA - Roosevelt sn- · 
Hcitou· dia 17 uma verba. 

para a defesa nacional. 

12 AERODltOMOS - Os al-
lemães not.iciRm ,5Ua iclcil1. 

de ~tabelecer bases aercas na 
Belgica, donde partirão par.a os 
bombardeios ás ilhas Blitanni
ca:,, 

13 . DESTRUIÇÃO - Narvik 
foi . completamente 3 rrna

da pela esqnadra inglcza,, 

14 AFUNDADO - Mais- um 
transporte allemão foi 

afundado nas costas da Noruega. 
Com este. sobe a 9 o numero de 
vapores a.1lemães naufragados 
nestes ultimas dias nas costas da. 
Escandinavia. 

Para o Banco do Brasil. 
A1!tcs de vender seu OURO 
é de seu proprio interesse 
consulta.r os nossos preçoõ. 
/1. V ALIAÇOES GRA TIS. 

Tambem compro p?·ata. den
taduras e ouro baixo. Vende-

* Regressou ao Rio de Janei
ro. da inspecção pelo sul do paiz. 
o general Isauro Reguem. di
rcctor da Aeronautica cio Exer
cito tendo reassumido o exerci
cio de suas funcções. E R I 0 R, 7 SECRET/1.S 

na Italia. que 6 exercito na
Affinna-se 15 l'RONTElRA - Fo: 

da a fronteira entre 
vaqui.a e a liungria. 

fecha• 
a, Slo• 

' se ouro para dentistas. 
1 R. SÃO BENTO, 549. 1,0 

* O Ministro da Guen-a deter
minou o encen-amento das au
las da Escola das Arm.as, em 15 
de Outubro. afim de que os alum
nos possam assistir ás manobras 
das l.ª. 2,", e 5.ª Regiões Milita
res, marcadas para Novembro. 

' * O Supremo Tribunal Militar, 1 
and .. sala 9 (prox. ao largo 

IS, Bento). - SÃO PAUí.O 
: CASA ABRAM 1 organizou as instituiçõe~ para o 

=============~' I prehenchimento, por concurso, 
das vagas de promotor e advoga-

Cc•:;:;elho Nacional de 
Educação 

0 e<~· 0 -.
0 !h0 Nacional de Edu-

do de officio das auditm·ias de 
guerra nos Estados. Essas vagas 
existe_ntcs são na. 9.ª Região. de 
promotol'. e 1 na 2.a Região. 3 na 
3.ª Região e uma nas 4.", 7.ª 8.ª 
e 9.ª Regiões. de advogados. 

A GUERRA da situação e a furia com que os 
allemães atacam a Belgica. 

Ao que $C acredita, o choque 
entre frnnce:,ms e nl!emã8s terá 
1ugar atra~: (!as prilnciras linhas 
de defesa belgas. 

Os dias subsequentes a 10 d2 
J\1aio. dat.a da, invasão ela Bcl
gir,a. Hollanda e Luxemburgo. 
m'é\rcaram o comer.o duma nova 
phase da historia da guerra eu-
ropeia. A situação no Merliterra-

Solicitados pelos belgas. os fran- , neo 
cezes atravess2.ram a. frontei-
ra cm Mons, elirigindo-s2 rapid2,
mentc para as linhas de defesa 
belga. 

Tropas alliadas transpmeram 
tambem .a fronteira belgo-hollan
deza estabelecendo-se na Zelan
dla 'e em algumas outras pro
víncias da Hollanda. 

Torn:1-se cHCTa· Ye2 n1ais tens?. 
n. situação no Mcditerraneo. 

A!Jroveit,ando-se da gravidade 
põe novamente em fóco o proble
ma de suas reivindicaçõ$s. ao 
mesmo tempo que faz realizar 
manifestacões pub!ic?.s hostis á 
Fr.an<;a e á In~·1at1:JT6 

ciona1 possue armas secretas. 

§ PROHIBIÇÃO - O go•:crno 
fascista prohibiu a circula

ção do "Osscrvatore Ro1nano" 
em todo o tsrritorio italiano. 

16 TRANSMISSÕES - A Ra• 
dio de . Bruxellas reiniciou 

as suas transmissões em ondas 
curtas. 

9 JUNTOS - De regresso d(' 

1

17 EVACUADAS 
sua viagem <'. Europ,:,., en: desoc;cupadas 

barcou em um avião da "Lati", ·cgypcia"· 

Foram 
tres cidades 

o e i~fi~~oDGdo .Allemio 
1roO ~HniverSa:riO dãl C:0-

rOaCiO de I Pio Xil c:,,finindo a situação dos 
,'.'.:,,,::,,,:; li·.' estabelecimentos de 
r-nsino su~rior matriculados an
tcriorn~ente :,.o reconhecimento. 
rcso!vcu que só poderão continuar 
o çurso se- tiverem satisfeito todas 
as exigen:cias da legislação fe
deral para a matricula inicial sci
brc curso sccundario regull'<r. 

O Luxemburgo foi tambem oc
cupado por tropas francezas. Vio

* Foi encaminhado para o Mi- lentos c0111bates estão sendo tra
nistro da Guerra a lista dos of- vados no territorio desta pitto-

Os estudantes 11ertencentes á 
milícia elos "cami:;as negra.,". S. Ex<:ia, Rcvma: l\Ionsenhi)r funcçõés côm clignidad-e e co-
têm desac~tnd0 os rcprcs,,ntan- Bornewasscr. Dispo ele Trév·es, ragem nunca abaladas·•. 

ficiaes para promoções. Nessa rcsc.a monarchia. 
tcs diplomatkos c1c~fos paiz:cs. 1w. Allcmanha. cscrcven vor T~ mais adi.ante, reproduzi• 

Aos grito>, de '';\lhrr~ ·, Fr:rn- ocr:asii\o (lo .L" anni1·er;;«rio da mos trechos da 1.ª mensag,,n 
ça ! Morra a Inglaterra, .. ns fas- ; C:oroac;f\o de 8110 Sant ic!f1dn o radiophonica do .actual Pon'.i-

1 Papa Pio XII gloriosam,-!nt.e ficP romano. 

'T'ANAGRAN 
- ....._,, Opti)nO forLifi-

t cante e i-eg::., 
,.,\ · ' ; Jador feminino. 

~. ,.. T A N A G R AN 

, mercê de seus 
normon!os, rc-

,.,,. .i u v e n csce a 
f' mulher. TANA-
. GR.'\N ó um 

rxccllentc tonlco feminino. ·
En, todas as drogrnrias. Preço 
~ e~~-r,J\'. 

lista figuram para promoção a 
generat de ·divisão os gencraes de 
brigada José Pessoa C,i,"alrnnti 
de Albuquerque. P Julio Caetano 
Horta Barbosa. aggregado. ser
vindo como prcsid('nt.c elo Com;c
lho Nacional do Pctroleo; Pedro 
Cavalcanti de Albuquerque, José 
Antonio Coc!ho Netto. Estevam 
Leitão de Carrnlho, Newton Ca
valcanti Mascarenhas de Moraes, 
Heitor AuJusto Borges, V,alen
tim Bcnic·b ela Si)v8, Boanerges 
Lopes d~ Sm1za. Firmo Freire do 
Nascimento. Arthur Silio Portcl
la. Isaura R.cgu2ra. Ruymundo 
Sampaio. iVIario .José Pinto Gue
des. Oc:a,·iano José da Silvf:. e 

r:: ·á t· d l Antonio Fc:-nundes Dantas. 
d'l J es 1verem na segun a 

tncl:ule do cur~o ficarão su ici-
tos ;~. \Jl'OVa de validação par~ º I Padronização de orc,a-
f<';gluc!O do cllplom.a. . lllCntOS 

O Conselho opmou. um pro-

c_e~so: J'.cla ca:ssação das rega-1 Inic-iou se a 14 do corrente 
has de mspccc::w tederal da Fa- R el J . · 
cuidado de Pharmacia e Odon- no 1

~ e 'aneir~ ª. segunda con
t 

1 
· d R.b . - p t . ferencia dm: tec.1111cos cm con-

t
.o ogrn. el'd I deirao rhe O ; cont- 1 tabilidaelc publica. afim de , ve-
ra o pec 1 o e recon ec1mcn o . . . 

da Escola Po!Ytechnica de Per- n_ficar os r:su!tados de appl!ca-
nambuco; e co~wertendo cm· dili- çao do padrno orçamentario e de

mais res:iluções approvadas na 
e:cn:·ia, o processo de inspecção 
pcrmanenk dos Collegios San
ta Ccci1ia .. 10 Rio e São Luiz. no 
1'.faranhü-'.l. 

Trabalho dos Motoristas 

primeira· conferenria. 

A conferencia foi org.anizada 

pelo Consefüo Technico ele Eco-
nomia e Finanças do Ministerio 
da Far.enda, a ella comparecendo 
mais de 70' ' •.echnicos, rcprcsen-

0 Ministro do Trabalho baixou 1 · 
uma portaria designando uma co-

1 
tantes dos Estados, DLstricto Fe-

mis:!i'o para elaborar um ant€- 1 deral e Territorio do Acre. e dos 
projccto de rc.o;ulamento do exer- Municipit>s das Capitacs. 

As posições disputadas s~o d8, 
maxinm irnportancia para m:1-
bos os bclligcranl.C'-,. 

Ne. Brlgica rcaliw.ram-se o,, 
preparativos parr 11111.~, ba1 al~1:' 
rle _larga cn,·ergodura. O rei. Leo
poldo. á frente do exercito ll'.l -

cional se oppõc tenazmente ac 
a•.rnnGd dos }~l!r1nft0s: estes des
fecham vio!C'ntos g0lpzs. tendo .y 
rompido em alg·uns pontos a pri
meira linha de defe~a belga. 

O maior feito das tropas a'lle
mãs. foi a tomada do forte de 
Ebenmacl. um dos muitos. q\;r 

defendiam Liége. 
Nos primeiros dias de lucta, O". 

al'lemães procuraram dividir r. 
Belgica da Hollanda, seindin,l · 
esta 111a!1cira as forças advcn:~ 
ria~. 

Sem conseguir este intento. o· 

DENSE NO SEU 
P~OIIHO !P~E§INTI 

CMNE 
l?AJH{Mfa 

vm rerdo.dtúro cinem 
para o S€U lar 
por 30$ 

m<tnSG<l5 

·'ifn1s dr~ rni: 
so Sllf'('.f"S~(' 

hitleristM. entretanto. fizeram í ·- ·------
rapldos avarn;os na Holanda. di- [ .. t 1. , 
vielindo a parte central deste paiz 

I 
cis a.q_ rea isam passea .:as nas 

c111 doü; campos. ....~~.,yeninf;ua·la. 
A it ~ t t- : : ~!/Os).avia scnte1n-

s uaçao. ornou-_se ªº. gra- ! "e, amcacadas. 11el'.J r,:ranc'e nu-
ve. que a ramha Gudhcrmma. e i , . d · L. .,. 1- • 
todo o govern'.) hollandez. rdi- i n.e10 e iopas ic,u.anas con-

d 
. t b 

1 
d , centradas cm pontos e~tra1.ePi-

rou-se o pa1z es a e ecen o a , . t ·d d ' . uiq , C,lS e p1omp,as a. march2.Tem 
se e o novo gove1no na In" ... - t t 1 · · te ron ra es -es e ois parnes. 

rra. Esp,l,ra-se, por estes indícios. a 
~m-~".':!:il!l'lm'!·~ 

. Dr. Otto Cyrillo Lehmanr. 
ADVOGADO 

C.;u1~ns civeis. commerciae::; r 

criminaes 

entrada da Italia no c:mflicto . 
;in lado ela Allemanha. 

S. S. o Papa Pio XII e ao que, 

1 
parece S. M. o Rei da Italia. op

: põem-se aos planos fascitas dr. 
Rua floa Vista. 116 - 5.0 ati,; 
"ala ~18 - TPkphonc 2-!l!J81 i participacão no conflirto. 

s. PAl 1LO grJ [ Destoando de toda q inipren-
~@!?ll!ll~ i sa peninsular. o '' O~c;crvatore 

ndnanft\ urna pa~Lorcil qll"<} foi .. A esta 1ne118agc1u pate1·11nl 
· ;ria nas igrejas d<' sna din,,,':;c queremos acreseentar o voto H 

da. rpwl 1n1dttzi;no:; ahuixo o convite á paz, á essa paz que 
, l?;nns t rcchos. nosso Predecessor. de piedo ;a, 

"Qnando o radio annunciou memoria, aconselhou com ttlll• 
triste nova da nwrle de ta insistencia a0s homens. ,a 

i'io xr o mundo p;.rnceu êll11U- invocou com tão ardentes pre
.,,,,,nr por algmi,; momentos, ces. indo ate á offerta cxpo,1-
succdcndo-se Ior:o na imprem"' tanea de sua vida p,ara obL~t, 
-~,lc•rn,l(:io":d nrna sc'rk d-e im- foi essa paz, dom sublime elo 
norlant.os artigos sobre s\M Deus, qtre todos os homens de 
scrsonalidadc que foi como cora<;ão não p<id·am deixar ele 

,_ rt'\'rlac;iío de ,;ua g1v.l1Hle7,a e I desejar n que é fruto da Cari-
' ,nportaneia mm1C!ial. Nnw:a dado e da Justiça". 
·;n 'vir•:t na historia, grandio:;as Reproduz ainda a l'astorrt1, 
llorn<'nagc)n 8 por occasifto do palavras de Pio XII pesso,tl· 
Lillecimrnto de um l'ava'·. mente dirigidas ao Bispo tb) 

. . . Tréves e termina dizendo: 
"Até mesmo a igreja seis- , 

nialica. separaria <la Igreja 'Agradecemos a Deus o nos 
( • t· 1· .. l. -~. 1 ,. . , ;1, J ter dado a tal Pap.a." 

,H no lC,l l,l s..c.u º"· OI O,\ Jll- ,} "u f d . , ,• 
Papa ra11C>r:ido; e a Igreja an-

1 
m pro un ~ ieco~1he~i-

glicana prl.t primeira vez cm ment?, uma respeitosa aftefç,w 
na fc in,aõa1avel -em Deus e 

400 turnos 88 preocupou com ª ; ua sua Igreja, ,eis os· pres,~rt-
111or:0 ~lô .l'~'.m. ten~o <:e ,.,ens j tes que depomos aos pés de 
Hltos 1ep10sc ntantes clito. hr,, Pio XII, nosso supremo Pastor 
menag()ando a memoria: .. Co.J- o representante de· .Jesus Chris: 
,-0111 que louvemos a mem0!·ia to em Sua Igreja qu-e ú o rci
(!o Papa. Suportou elle as pe- no de Deus visível sobre a 
saclos encargos de suas ültas terra". 

indicad-or Commercial 
ACCESSORIOS BICYCLETAS 
para automoveis TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCA~ ;,:u· ... ~·ti·· .. ·•··~··•··· .......... ,o .. o••• .. •··•··•·····•··•··•··o··· .. •··• .. • .. ···~··•··· .. ···ID••O••••·O•••··· ..... e ••••••••••• i,t No dia 14. as forcas holande- Ron1ano ", orgão do Vaticano, ·· F I lfiJ • d d zas depuzcram as ar~rns. com ex- vem mantendo uma grande inde- o i e jJ I e I . a . e l ccpção das que operam na Ze- pcndencla no julgame:óto dos fa-
i. ~ landia. ctos. o que lhe tem valido cri-

MELHOR SORTIMENTO 

Importaçã.o Directa 

ISNARD & ÇJA. =======:--~-
BRINS 

.~ ; Explicando sua decisão, o ge- ticas apaixonadas e grosseiras por 

1 depende, ás vezes, de um troada : / neral Winkelman affirmou ser parte da imprensa do sr. Mus-
t t impossível combater contra a solinl. 
i Dizem até que as proprias cousas qun nos cer:;am ! esmagadora superioridade nume- Lembra'cse a respeito, a con-

" Influem ne,;,;e hem com que todo:;; sonham. ~ rica dos :,.Jlemães. demnação formal da invasão al-
i\l uirns pe><soas affirmam qne os :\lov<cis das :\!a,·· f As forças francezas entrctan- lemã á Belgica e á Hollanda. 

cenaria'5 .Heunidns. Rua do Carmo. 53, ~ão felicidaúes ! to, continuam avançando nos ter- !nelice da gravidade do mo-
nos lares, prosperidades nos negocios. t ritorios dos paizes invadidos, es- mento. o governo dos Estados S T O C K 

Estão vendo? Se é assim, custa bem pouco a feli- I perando para breve, o choque ele- Unidos aconselhou todos os ame- Consultem e, 

cidade, pois essa grande organização Brasileira, Y'.lll· + cisivo entre as forças do gene- ricanos que abandonem a pcnin- CA_ SA ALBERTO 
de tudo tão barato. , ral Gamelin e as de Hiter. sula, desde que não os prendam ! Reina uma certa indecisão nos á Italia motivos de orcc;:r, 1 LARGO s. BENTO N. • 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

COMPLETO 

40 

•!11'4--l'!"J~--~--..,.i!"_._~--tc:.~!!' ... "'"".,·~'"'""'_i,i __ .., ... _.""'·"'-'''·' •••, ..,.,.,,.,,.,, • .,,,, .... ~ m,eioa alli.ados, ante a ~vidade imperio.sa e inaclla.vel. ' ... ~ -'~-:.r;; :;:_ -· .. 

=========~~ SORTIMENTO V ARIADISSU.i;.) 
lmpoiltação Directa 

CASA ALBERTO 
LARGO $;. BENTO N.o MI 

CASIMIRAS 
Aurora - ~intex - Piàtu.b!t· 

Na'Cionaes e Extrangei-rtlS 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.• ((1 
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i: · .. ::, , :~,.·''*···R·-1 ·o .,,,,,]'..::.E··G-· l-0· ;i," -,,n;.:. · , < 

Federação . :r11._. ,-a----:r_,,._ . ----o·=-
- A 1 . . ) ftJtn .. a_tf OS MELHORES :e,REÇOS • • "• • L 

. . ~: ··-: - , ·-

==,;· .E.A MELHOR QUALIO~DE 
-A FREQ'tJENClÂC-IJOS/S'ACRAN.lENTOS · . , ' P.resunt-0 e Frms - . Vinhos Finos, 

} 

, o~ mn.nual da J!ià:::rfuião, no lnagem qu\3. a. crea~ura ~~t::~. :· :.~::=:~:ec~1$ro anfn~a1 !est~~- _entre õi;h.-:fei!os-· direct-os da/1'· i'rocias, Biscairtos e ~s - ,;; 
artigo rofere~t:e ao.s <le..v~,i:es: seu C1•eado-r, por n15;orosn:,:u1Jr1-, .<'.OiS· sacram:'ntes ~z: p~-,-,e .-ss; c011nnut:i a: . . ,. . . .•• ·: , .· _ . ,. ".. . . _ •• 
das Filhas· d-e ·Maria,: põe, na. gttcão; pela piedade, ao- ~:9'~: ·hent-e da :-Ie1 commm!r·1mpo8ia; A esse. ef-e:1to m.uav.i:lho-,,o_., · Generos Alinwnbctos 
primei:r:a a;linea, o ·d-ever de a:-; 801110S filhos que dainos_-Iâi'gá;$· a todo· cathofü:·o··que ~Teteude temos· a_ ~JUntm· ·O :Jlle dou~ma. :·: ·E· M-. :-po· ·:0,.1:,0 ¼:4":,o·N:. =T· ·E· .':N•.' •E. !_Gtfo:: 
assoeiatlas -proctÇFa:rem cu1:ti- ao nosso:af.fecto-·fHiaf·pa~a::co'!l ,imitificar· seu 1ro.l.).r-e: titulo de: o Conc1:1~ de Tl ent~, Qlh,, a ::C- .. ,. . . :.n;~ :t l'V-:l 

piedad'ô, ~ qual consti- •neus e lb-e.-apres:en:t:amos,-,.alfm: ;<lisci:J.?ulo · de J-esns. e,_ rril?.mlmi communbao é um · aBLid.O, o,. ·:t; >-·RUA ,A:00:tJHTA, l;-559 '(Esq. R.-,ifüiê'Coeiho) ·::.::_·Pbone\7•®35-;1~; :omo qu-e a !"llU' da- obSm'·. do (J;{W:rhe)~ rigoJ.!o;,;ame-ntr,'.lf: :â'a _Igr-eja; a- l"f!\'.~J.J<,âo :freq:l'W!I· unr. c?ntra-:~:l:BJIO 911:a n~ ,:~'- ':I:::· . 
Y,ancia dos l'{'eceitos div:iiws. vhlo - '<l1were,;-,_ COnt:l?~fil..a'd:os: .te -'·'nl'eruml; qmuzenal,:-sem<1.- :vra de nossas f,aftas quot!~l t '.·r: .. ··e D"A'ºRI''~' :~ "l-Z::D~i::1··0·-.>~_~, 
Nepi podia s,m, -~(ferentan~-: cuos,maitdâ:1n:e.ntos'=~'o"quê::nos:: 'üal;'dl\i't:i~ ~: ~~1,.a: ~tl'.ª nO")R<>· nas e_ !:~s p1:e_sn, ': <lo. pecc-:.~o ·,. M;Jilf . . n:h. · . ·, · .t:J.. ~=:N'=x1.i!J1:"!fi -~ 
_m€Ilte, pois_ ill;O~},;-s.e tor=~1;1., :~9-:.c~ç/1.0,_julg.a::e,11o~sii._ . ag.r,1,- ,gramn1a::«a:-::i1:edaàe;,::(:0Irro::rnt~ mm,taJ ... li i _1 a-iws_ _de. no: ... t~ .,. AV. BRIG .. mrz~ AN'l'ONlO, 2; 09$-.- --(-E~ fr-ent~';-ã-,I~eja. 
'n Pia União; -~ s,eil. rafo ifu: d.ar- a urii Pai amoro_ so:,qu.ü· é:= ·.111:eTo dos, mm:s vultosos-· tJ -rlo_s· . .faU~s·venmes qu_otid1ana.s, u~l 1 ;' lmtnacmada: Con.c.~imí!Ü· - fff<l.NEJ'-51Hfâ. 
9.cção coincidisse,-,eom-:o-.camjjO. Deus; . p-e'!a: -piefüide;,·como:-q.u~- mais·-fructuosos de bens -üs.p,r-J• :-trpl:l~aJ:J:(19: em._ ~os---~.s·. acto~, . .le. :, · ,. 

1
. 

1os man<lamenti?S:-'6· 0• não:, Ul--: enfeitamos os prece:itOJ3.,,da, 1Cl: :tuaes. mno_l . de:· _De:ns '. . -~;eserv~,--r' :( ExpeJ!i:mente ª'' 
trapassasse com::,ªlgu;:,de- ,mzjs, :g.ivma e:cim gerr-eÍ!C>Si~a.il:e ,e: lVfov:ente. da ·p.iedade é' ou· rle- : ~:as·:·_,cu

1
~as moo i,t< s,t _un;-~ o:': M-.· .. A .. ,'·,:,lk_ .. I_.'T __ : .. ·V __ ·_.·:-rr_._'.G.. · . . A-.· : "BA .... 'l'f.:-r-_}TY-_· .::_:1' ::'ll,_,-tjt,;;i: :_)~_-7: ,_rv_._:~_'. ·_"< 

iperfeito. . _a111a;biifdatl1?Jl-, -filhafl:::fte;: l!Ol'J.S'ü; 'v-el'ii4 ,.s:er {}.,miJúr Hfüil· d'o : ho-· ürm;·'_c· anlen;temenLe -· · },.US- J::'y J.:.<JD,.'E_: J'f;"::1J-L1.iE:H~t;.:l/;:':.l,.·.:Jf!/ 
A' pi-edade· está-. reserva"Ja,, eo1-sçuô·-e<.agradaveis,· ao':,cora-: :mem para com·· Deus'. Es:t:e :-;.a-· .nc~: vontade. 

·,· Natura.lmente cünfissão c-i3s.;a· nota 4~·-:iwt~~- ção paterno: de Tuus. • _ :gr.adr> affescto sente-se oppri--. · · . 
0 

• '..-o- . .,, as. 
Co.m -os 1nan~tos serv.i- O- 1nanual a:i:wnta-cornr>.,mm:o· :ruido 1ielo peso üe suas falt'.t-s., -conmµ.micttJ eiag:em q~d· .. 

1 
._ 

mos ao Senhor ttosso- Deuu:; . :principal ::p;irµ..:o e:11Iti.vw:<la:J1i:e-,: :e mi se.rias quotidianas; :-ªl~t-' ,ae_omw.i1:' eJUOS .- -~O:!lr· ~ei :\;~1- · 
com a piedade, . ao Senl11;U'· da-de, a, -fr,gqnenma d{)S Sacra-. mente, descobT'.e na- -conf:1ss:w: :r-~ -~ItirI1:o-.<l~ f<;, se,n~ :GSh : 
· · · • ·• t. ·. ,.._,. · - } ifis=s- b cl · 11;11·llo .a l]T:J.m.e1r.i. nao passa-Deus, nosso ~1, -Com os,:p:r,<::m:sn.a.s;. ,,,.,o e,.--ca.,:co1 ao·-e::··nm,._c:omo:- an:ho:-_ i.v.mo em qµo:: >.·. • '·._._·. . . 

1 
... 

meiros nos ei~o.i; á. home-· :comai:u11hiío. a a,ma se prfrmca d-e su1tB' :1•1a.._de um.a. fal~ rn~iil. :.. t~ ;·~~7, abldo 
l 11au-chas -e m-iserias nella en~ .-perig-0sa, a- out1-a H.ao 1na-a ,.,:n,_. 

• ' • ,> 1· • J · p1yr.~gem cffn ,~ .. N in-.i' .4.cfflfl CATH'..i'LLlCO PAU A -contra a agua: my<lterfosa en1 u:e ~ima. na · ios ua ' • · • :. ( Conclusão -da l;i' pag:t) -o Senado fid.elissimo, on'~e o; 
PE: :S~nn::.a:v . :_ u . . .· .· ·. ( . q1Hi lave a..'-> fraquews d8 todow ::cedida a !e_sus: em· noss.t- .a.l'.na, . ,g-0ve1'RO· d-a Armfüli0(..."8~ eu;él-On-. 
·" ~AS lJNWERSIT:A:RIAS ·os. dias. 0 conhecimento de:lÚi <1uand·o nao. eheg?sse_ ao -cnmr,·. 8 spec1nl üe fYleHd:a:d>e á. pes~- :tt,a sempre luzes, experl:aaciai 

Ont1·m inst••-Un~o em .J.:oca} apraziv.e! e: .. sob··uirec:...' :· :rem-erHo di:v'il10-· impe.Úe-no~ a hKlibnd~ d_G;Sa.cr:l~gw. ,e 
O 

soa. di> -San-to Pa<lr.e. :e esptr:ito sQb1:en:ai..u'!'.al e on--i 
'-"!,' a • ~H~~- - . .. .. . : ::- recc:orrermos com freqnencia a·· l!nHt -1-apid{l, ~01-~,d-f<raç,w <lo., J,'oram ilcia,;, üepois,.as Bulias de a sant.e.. li:tu:r.gi.a vive. o es~ 
ção catholic~~ Inforrnaçpes-.no propr10 pen:s10nato. elle para aproveitarmos s·.1us efeitos da couyssao, sohretndo, l"-0ntfficias nomeando as no·v-1,s :phmdm·.·-do.cuJtu. i 
Avenida Hy~olis, 733 Telephone 5.;,2392: . milagrosos beneficios. ª:'1- connn:mlrno rl·ave nec•).

1
,s·1· dignidades; finda a leituni, o· Com o seu. numero quusi 

.. · ·· · .. . r1am:e11te mteressar 1mm n ma Arc:-2diago foi levaclo á sua Cu- -.t:om.plet:o, com._,:a i;eforma ttoa
1 PJ!},DE~SE REFERENCIAS O nosso amor tilml iiar,a rom piedosa e levai-a á frequ(rnr-'a thec!ra nas escadas, por todos seus estatutos- bem adia-ntada.; 

Deus 11iio Sll contenta com o t A "" · 
r..,.._,,_ ___ ....,,,..,...,.,,c:--..,...-------,--------------, desses dois sacra meu os. s ,. 1- os Conegos, e saudado singu- o Uabido Metropolitan-o pm,1•j 

.alijamento de uossag rnise!-:~1.s ·111as· rle l\• Ia1·1·a, r111ª, 1101· naí 'I· • . 
. e lannen te pelos mesmos Bm seguirá na sua benemerita< v i-

1 N t • 1 d I t ct e faltas; q!lm· consc,rvar-sc em reza, dev~m1 cultivar a pied:t- , . , " . . . d d d A "1 

O lc ...... ª ... s. -o .D erlor 11len:i vida e actividad-e, quer de, o aff,ecto filial ·para com :rnguida tomar.im posse as ow chªia,1eoc=.ed:i~=ceaç!o i,e1-~:·!;;_l~ºJ 
Hlem disso crescer para mais · tra dignidades. , -·= = v<>~= =• ·-

Deus. devem procurar a flor I'rocc,deu-se tlepois a Jeitu- Igreja Cathedra1. perie' mUilCJi 
amarª sou Deus: na l<Jncl!a:·í:s- ·:aos mandame11to:s, as Fdlb;lS ra das Bullas Pontifícias no- -espera o pastor pm,a.i,-ua..g:r-et.'/ 
tia, depara-se-lhe o elem•füto <le Maria 1,.,.0 de procurar, com p · ' 

d •~ meando os novos Conegos C::i.- ad1cularmente,. -a. cada mlJo1 .div.ino capaz e conservar e f-, eciiienA.i·a ,a. conri·.~ºa--0 ~. 111 u_1•• do , . ' ·= '" thedrnLicos. Em seguida os no- · s meus üilectissimos Cone~í .... ,,. inigmentar essa vida esp,i·1- ·t.o 111 a1·s, a: .ºa2:i·a•lõ. cornmunhiíu. · ·· · ·1 
'JUN'"'.i.~ .. _. V· mento •. _A va:_.s_· .ta' Matriz:.fíca re-' ··t l t 11 A ,JJA -, - '" vos Conegos- foram levados pe- ,gos, qu·aro exprhn'fr,;1lliri'has-·.at';i, 

-11 -· , u«; encon ra ne ,L .qn., ,, Para materializar um· 110•1-, 
" · Dieta. d:e fiêh;. lo Arcediago e acompanlt:tJos ·fectuosas congratula:ções. Moe•-. 

Paschoa dos '"1iUtares - Sê<:l'e da Juventude CatholF que :_é luz do· mu ndo, ~ cami- co e;; te d·eV(\r, diríamos· que ·-· PBlo paranimpho, até suas ca- cê do espirita sacertloto.l do-nos•j 
;ã 5 d te rooFzou•w ea·· - A-·Congreg~ão M.a:rian:,-'::nho, verdadive vicia; nao só ? como ,a Filha de Maria, que se deiras. so clero é muito,-facil eseolirnri 

os e$ ~ff, · 
1 

· • · · • .. ~--- .,.,::encontra, .-mas-·'o abraça cstr;ai- preza ele fazer- ho.a figu1,a no p · · a cerimonia 1J e , 
cmµ toüas as Pl>.mJ>ª8

• ~ tradi:-- -da Parocll:la de Sao ~1:1.~o._e,,ui,: tamf)ntc, unÚ'ica,se com Elle, seu lindo mÚf-tmne, envida,á ·· ross-eguinuo ~~~~!n~~~;: 1;~d;:~·ª:ei6:h!~ 
ci(?n:,íl •1Pascha!J,:~9!l Militat"~··. empenhada e_m constrmr ~un_a·. com ·Íinle se identifica. Na cuidados muitos Jmra· lavai-o __ foram lidos os Decretos elo . 

Promovido pei.;t; O'ongregaçau séde para. a Juventud:e catho~1- _ . . . , . . l<Jxmo. Revmo. Sr. A1·cebkfpo vida interior e para todos es..j 
M • I CllJad e· . . ca da cfüad_e A planta es'H cou_1munhao, o f1rl i:e11etfl a frequen:tement~, e. mais a1!1·.fa, nome·mdo os novo~· Con-egos- tes que circ1111stane'ias esp'l·1·· 
-~:ariana _mm~í·- .. (!_r _ ·tº?ºcª·:· . d ' 80: 000,.000 · ·Quas\ · ·anergir.a affírmar;fto ele Paulo passa_ J:o .com maior r_·requencie.-. Honoi,·ai.·i·o~ • .. ~ e·~ 
ç"o e Chr1sto ~,;,~ ,..a; -r1z- ·1· orça a em . . "' . .i ., ·t 1 . •· E to ·ealmente vi-: .,,, 

1
. . . ~ f· •· ,· ... P, rea;lizando-se ,,_, ciaes me imp,e<lem de aprovei• 

· · . nh m- vinte· contos 'á existem em cai- ·"pos 
O 0

• "'
8

_ 
11 1

. : · ·. e cmua(. ?· pois .lhJ.O aria 'is.a, seguida a tomada d.e posse dv~ 1~-ir nos servlç.os da Càthedrfll{ 
da<le),_ que se .,W,J?e _?U ~ , t 1 / F C kel' vo; porem, nao vivo vida mi- ·um umforme anrarrotaclo "u· mesmos. externo aqui minha amiz-at1s; 
cumpr.ir ás det~maçoes a xa par.a ~ im. es ivaes_, _;· nha; quem ·em mim vive é Je- mal 1mssado -- assim, e 00 r>'n p;

01
• r

1
·
1
n 

O 
Ex

1110
. ~ffoiis. At't'.c- " .1 

F. e. M. "que 'ffll:}as as Cor..- n~esses, :ífas e outros meros ,1- sus Christo". ·t . _ 
11 1 

• ,n ·e carinuo paternaes. à 
greg~ões dey~p:1. pfQlllOVe.T citas estao sendo ardor.osamen- nrnr O mawr r.a7.ao, e '" ze.a!'tt diago foi saudado p-elo Coner,o Nesta hora sombria ·da hu~, 
l'aschoa de ho~s,~. te empregados afim de ··se te1· o· amor ·fHial ver lla.deiro nos pelo seu uniforme inte.rno, ilo· ·Dr. Carlos MaTcondes Nitsch,; ·manidatle em qu-e aos hom1Snsj 

1 · · · ·faz ver na Nuchtu·ist-ia nilo q.ual o.-ext:m:11<;> é mero·sy:mbol-0, res1Jo11<le11 Mons. Dr. ,f. B. l'\fo!'- parece tflr tocado a, terri\'eU. "'ste:V'8 =resen+e ó . Cbma.n- ogo e ne<ress_ ar10-,iiµ,r_a.:=o· ImCJO· ·. . t ' l , ' l f 
•~ "' .. • d t - uma recompensa das virtu.fos, 18 ·º e, ~e ara para · :rva.r·' rB· tins Ladeira agradecendo ;io tempestade <le tr:evas annun-1 da}1te com a SU!_l, respectiva se• a CO~S l'll:ÇJtO. . _ 111:l.S·:sim mna; infusão Ill'Otlil!Í,l- c1uentemente sua alma nas S p d 

llhora. . .• , . . .. Acç_a?_ -~~h_ol_ica'. y- '?'s. A,,. -- · .·. .. a-nto are. na pessoa d-o ciada por São .Tudas, q-1:1ib11ll' 
·" -· · · .... ., ... , ..... , ... ·S•·-- · .. --- Mciâções Rel1g10sas est"o em- s,a, de en·ai:gj.a espiritual. Na aguas punficaclorns ckt con- B:xmo. Revmo. Sr. Arceb:ispo procella tene~arum serva-ta<: 

OomIJareceram numerosos h. d . . t b 11 · sagrada Eucharistia, seguntio fis~_ã~ e se esn1<':r~rú em ,. p,~s-: l\Ietrop8Jitano, a benevole11cta est, vi:v.amos de nossa f.é 0 do, 
militares 'e cmni!gpentês do ti- ·pen.ª ~s em vanos r~ a ios ens.ína S. Thomaz, a graça sa sal 1: , com rnaioi fre_quencia,. j)ara com o Cabido da Sauta nosso sacerdocio para santi,i•Í 
1·0 de guerra com 130 homens .. de acçao ?ªth

ollca, du:ante 
O 

cramental agH diTectamente (:o- mediante a communhao, <?3se Gath-edral de s. Paulo. 
Em seguiila f• saudatlos mez de ma10. Communhoes pas- bre a vontade humaiia; atrahe .. div'i:no-forro em-brasa <le amor! Encerrou-se a cerimonia com ~:~: nossas concíeneia-s e sal-, 

pelo congregadg Hermenegiiào chaes de creanças, moç,os, rai;.a- a vontade e a dispõe com :id~· U111a Fi'lll"' de M . C . as almas dos no,,s:iir 
Martineli. zes, estudantes, s~nhorns ca-<Ja- ·miravcl':suavi:dade, unicam-.:mte = 1 a:ria, r1ne a onsagração de todo o Ca- irmãos. Unfdos ao vosso hum;J.., 

b ll rta dº t . das, homens; artigos nos jor- não é frequente ú confissão e, bido ao Sagrado Coração de d-e Prelado, trabalhae, Srn.-. 
H_ ~uve tam em !'1 is -ri- 1naes·, conferencias pelo R'acl·~-i·, e sobre todas as cousas, uni,·- 1- l t 'l c,,·,,_g·i--,L·.t·,i .Jesus e com o Te Deum final. CozH,gos, pelo bem <la 11o;:,-:o,:· b .. d h coiõ•e etc D Q j t ·- par !CU armen ,e. • .

0 mçao e e 
O ~ ' · j palestras· enthronizatões do "e ª eus. · uanr O es ª un:~w comrnunhão, nüo faz jús ao Archidiocese, da nossa Catlu-

R?mar~a á P!l-'apora: - Sob IS. Coraçã~ ele .Jesus; Úigitima- com Deus ô prompta, ferv0 nte Discurso do Exmo. e Re-vmo. dral, augmentando com vo,;;; 1g, 
a rlireci:ao espirit'!al do <ler.·a- l ções de nniões só civis· Hw·a e const,mie. temos- enfflo ª 18· titulo honorifico que ª '.lC""· Sr. Arcebispo virtudes e labores o presti:;io 
no de N. 2S. ·tdo P~$t~rro, i~;?!_i-: Snnta, r,fe .. t0m mereeido. ·da;; voção. a qnnl pod·2 sei· contada ,liia junto <la Miír, cl'i' Tlnus! desta corpora<;fw. Felicitan(lO 
7.0u-se,..a 

6
·' Romana ~ ira- Asso('ia(;iírs rnu:10 zelo. ============================= Hevmo. :'.Tons. Arcediago, Di,~- Mons. Arcediago, as Dig:1:da. 

pora. 1 Assistencia Social: ·- :\-!.,ri- o· ú ff kl n . t t G I nidadns. Srs. Conegos CaL:,e- tl8s, os novos Calh-edntlir-o,; ª 
Igreja de N. s. do Rosa rio e; lia. ··eillnde nova p honiht ... ·s"Ufl'O ln · .. ºvm .. n ~r. \\.(! SIS a;1 ~ 11?,f~ clntl ieos <,. ffonorurios. .({onorarios, termino estas •dn-

São 'Benedito: - Estão acliilll·, com sua l'XIIÍH'>';IJl([> lavou:·1. i a,u t»U u l; ,., V~ 1.1 .., lJh [, _, u gelas BXPl'ASSÕNt dP minJu. 
tados os trabalhos de con

st
ni, .. 'se,n es1npnndo <·omnier,·io. yid:t Ao uhl'i1· esta solcnrne sns- alma coru aqueJ.la prece, [·o;i1 

ção deste templo. O tncto o·,- financeira agituclissinw, '!<'abri- (Conclusão eia 5." !>'.lg.) campanario de Pio XI. Ahi se süo do C'olenc!o Cahi.clo l'vhltr:1- q1w, no dia saudoso de 110:sr,a 

tará prompto dentro de lVill·; cas. Bancos. F,s('o]as. e 2G mil enfileiram os sinos de ·seu carri- JJoli°Lano rle Siio Paulo, em q1w ordenação- sacerclotal. oro11 JlOl" 

co tempo. Jundiaµy çontarú cm hahilan1es. <·tii(L:. n hem, dor; o Pontificado doutr'naJ cb lhãe. cuja combinação 01'[anica se é'l\lpossam · as J)ignid,Hk:;, nós a Sunta Igr-2ja: Deus, san,~
hreye com mais uma IgTt>ja, pohres. No dia 2G. Jl. p .. por Leão XIII - diss<J algucm executa maravilhosa 1,1eloct!a. c:1- cs CathPdraLicos e os novos tificatlonam omnium aucto.-, 
0~1<le seu~ filho,i s-e aferrnra- i oceasiiío da lwnciio (le ·:ma obedeceu a um plano pre-estab::- da sino leva o nome de urna das f lonora1yis. m-e11 primeiro pea- i super hos fámulos tucs, munus· 
rao no trahalho ~e Deus. 1 imag-<1!11 dP Si\o Vicent.:J, hav·Hr(, Jecido que, no eutant::i, só se co- e11cyclicas cto grande Pontífice ~amento se· Yolta agradecirl:J \ tuae benediction,is infunde; ut 

Mez de Mari<1: - As solem-: nma f,,stu vicentina, na Mat1·!z tihece ao termo da !flitura de da Acção Catho!ica, ele maneira para Sua S,an1idarJ,., n Pa1;a I in lege tua die ac nocte m<>di• 
nida.deR estij,o se_rev'estin\io rle .rle São Heu1o. com o eorn·:1·1r,1- suas mag-istraes encyclicas: dir- 'que_·o toque do carrilhão é uma l'io xrr, nosso l',rntor snpr,1- ·tantes, quod legerint, creclant; 
e~cep.cional hril\lo, com ,i, Pr<·- · ('imrnl 'l dm; autoridades e P]t

0

• se-ia que seu pcns::::nento (eva imar:em fiel do corar:üo do Pàpa, mo, r1un se dignou, com t.a1it;,i quod credit, doceant, quod cio• 
sença. ele 0.levapo numero (;". nwn:o:, repr,•sP1;tativos <la d· um desenvolvimento cspont.aneo por suu vez fiel á clout.rina c8tho- lrnnevo!Pneia e carinho, pro- cuerint imitentur; justitL1rn, 
crianQas, em at1enção ao a1)-; dadP. Falarú nossa or-casi~·> o e á maneira dos s,:1re,: vivos. lica tiío bem repres<'nle1da na ver as vagas que lhe ps(avam constant1am, m1ser1cora1;1m, 
pello do SS. Paw. ; llPvmo. Pr,. :110rloirns N'i,:' ), O µantificado de Piv XI se as- unidade l1annoniosa de seus va- l"é's0rvadas on ºdp\•olvida·,. A . fortitudinen,, ceterasque vir• 

MARlllA [ dd. vigario rla w1rochia ,1,, 8. semellm em muito ao do genial riados ensinament.o..~. m.agnanimiclarle do Santo P:c- 'tutes in se ostendant; ac pu• 
An1onio. X·c•ssa oecasião a .\«. autor da ''Rnurn Novarum": Co- Que cada um de vossos rora- drc pa1·a com vossa corp,11·:,1- I rum et ima·culatum minist~ril 
sociaciío ele 8an1n RHu. far,í cn- i mo em Leão XIII. aBsim em ções seja como este carrilhf.o. eão serú para todos vós um I sui donum custodiafft; et invio~ 

Mr;:z de Maio: - Estüo sen- Jliosa· rlisírilmir:i,o dr roU!V\s 
I 

Pio xr não se devem tomn sepa- Que nelles vibrem, um a um, estimulo qne vos incite a cor-. labili charitate in virum per-• 
do ·celebrados con grande ))i8· aos pobrrs sr>1:s socT01-rie1 l,,. radamente suas cartas. pois que co_m toda intensidacie, os princi- , rPsponrkr com Yosso zelo :'t. i fectum, in mensuram aet'ltis 
rüide os aetos dE'{oeionacs do ~'!ais dn 100 fnmilias. r1,pres01:- umas illustram de tal maneira pios da Igreja. Nesta harmonia,

1

1 munificeneia pontificia. 'plenitudinis Christi, in die ju,;. 
"mez ~le ;vraria". Na :Mat,·1z, tando ('erca d-2 400 pes,;oas r,-•. as outras, qlli1 os que as [·onsi- e1i1 que nenhuma corda muda ve- IDm s·agun<lo lugar, neste ffl. ti et aeterni judicii Dei, ~ons• 
de São Bento, cli-iriamente, La; r:eheri\o ronmu; d0 invenw. N':l dera..~sem isoladamente, ·cahiriam I nha romper o concerto vibrae, Jiz dia elo Divino Ji;\,pirit.o San- cientía pura fíde ver-a Spirí• 
1uissa re.citada nea Pia Unfüo dia 14. o --Crre(1-Theatro ':'1111- em perigo de falsear· o pensa- vibrae sempre, e vibrn'.e longe. ,t,>. congratulo nH1 crr.tlialmen:e tu Sancto pl~ni resurga~t. 
das Filhas de M,ria e ás 19 7,a" 1·r•aliznu um Pspr•r-!.Hculo Pm mento do grande pontifice. Foi Assim, chamareis todas o.s ove- .com o 12.,,111 Colento Cabido, São estes os votos e as lH'll· 
horas, sm·mãq_ pe-11 Revrno. v; .. llrneficio das ,·rc>an,o~ p<Íhr,•s o que comprehencleu uma cidade j lhas, para o aprisco do Senhor: : partilhando do é\l'll jubilo e ale- çãos do vosso hnmild,; Arce-
g-ario e henGão d,· SS. Sacra-

1 
tuhnrr:ulosa~. da Ita-lia e ,symboliwu no sen um só rebanho e .um só Pastor. 1 gria. J<Jlle é para o Arcebispo bispo. 
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·1 Dr. Celestino Bourrnul 

1 Residencia: Largo Siio l>u.uJ:< 
'fif. 0 8 - TeJ. 2-2622 - Con~.; 
Rua 7 de Aoril 235 - JJ:\s J 

ás 5 horas . nua Qui,ntLno Bo~;uva N. 0 54 
- 3.• - &tle. 323 .:. T-el. 2-7276 

Dr. Milton di! Souza 
M-eirelléi 

·-!tua Qu:inti,no Bocay.va N. 0 51 
- Sala. 319 - '1'~ 2-0035 

. Joaquim P. Uutra ela 
Silva 

Ru~ Bc,njamin Constant, 23 -· 

/ 4. 0 anel. - Sala :l8 - 'l'el. 2-lil86 

S. PAULG 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

DENTISTAS MEDICOS Arnaldo llartholomeu 
f'ln:?'giiio - l>ep.tb;ta - ltndiolo · 
gista. - Pelu. 'JD,scola. de Phar-
ínacia' e . Odon!ologba. de Sil:o Dr. Hugo üias de 
.Paulo -· Clinica Denta-ria.. em Andrade 
-ger;á .:... Raios X - DiathP.1-niia Clinica geral e molrstias de 
--- Infra-Vérmelho - c'oag:·ul·~ã.o senhoras 

Dr. Carlino de Castro-

P,\lo cur.so de ·doutorado da Fa .... 'l'r·ans-illumina<;.iio ·_ Vitali- Cons.: Rua Lib'é'r> Badarô. 137 • 
oul4ade ele Pha1,rnMio. e Odon- <làcle pulpat·, etc. .._ Trahal-ho, 1 
tolog·ia. de Siio Pa.ulo - Ciru:·giii.o i;>or cartão, hóra ou orçamentos 
D~ntista diplomado em 1914 Rt1-:1 .. Martim F,1,:.i.nc:sco, H7 .. 

Ex-dentista do Lyc,eu Coração-o" Tel. 5-5479 - S. PAULO Dr. Vicente· ·neiillo · Rua Bonjamin Const,a.nt, .23 -

4.0 andar - 1\)le15hone 2-2270 
Res.: Rua Thomé de S01 . .llm, 55 • 

Telephone b-056;:i 

P,raça d& Sé ·N,0:- 3 - 2. 0 andar 4. 0 an<la_ll' • Sala 38 - Te!. 2-1986 
-·SalaJ~ 

Jesus - Especialidades'. Pivots. . . . . r-, . . Dr. Barbosa de Barros 
Corôas, . Pontes, Dentadurü.-1 I-IQMl1-ÜPA THlA Cirurgia _ molest1as de senho-
anatomicas e sem abobada pa· i· . · 1 ra.s .... Cons.: Rua S,:,na.dor Fe\. 

Francisco P. Reimão latina ...:. Consultas: D.,s S ,\.r. Dr. Rezende Filho jô N.:' 205 ·- 2." . Pr,clio Ita• 

j Helhneister . 12 e das 14 ú.s 19 h<>ras --- Cons,: 1 e ,ns.: Ru-a. Senador Fe:jú N.º l q11cr,, - Te!. 2-2741 - Res., 
, . Rua Direita, G-t ···~-"andar---, ·:;e;; 7.·• ,tnclar - 'l'c•l. 2-0SJ:l'!'c·l. 7-1268 - Consultas das 10-

\ 
Rua Sã h Bento, 224 - 1.

0 anJ. Sak1. 7-,7'."- --- Rcs.: Al. Baré\o ···a' D;,.s 13 C1.s 18 horas o-- Hes.: H.1r : l e das 14 ás 17 - Sabbados .. 
':' Sala 3 \- Tel. 2·ló43. S. PAULO j PL>•aiciéa.ba, 49.9 - S. PAULO Castro Alves N. 0 597 • Tel. 7-8167 d.a.s 10 á.s U horas 

. .;;'. 

Dr.. Ftaulo Môr.$ohn de Dr. 
Cast:t:Q 

~======---1: 
O CU LI S 'f Ai, 

Dr. Luiz Melhado Campo::t 

Rua '.\fa1·coni, · 1:n - 3º ·rnrl:tí' 
Consultas: das 16 ás B h:Jr.tlll 

Teleph.: 4-7:í72 
São Paulo 

========-: 
ENGENI1EIR0S 

Amador Cintra do P:cacfo, 
l~ngenheiro Archltooto 

Architectura reHgiosa, coller;lo,3, 
residencias collectiva·s Ru~. 
Li becro Badaró N. 0 641 

s. 1'.iUZU» 

·j 
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A Neutralidade Amerí<ana ,LEGIOWAftl:O 
·ne,1-ey Sales_J ~ .. !c-:-... -.·;;.,d--'. 

1311~-*~-~«-!11!-!S:e!¾?R!ê?!riBIB: 
' . 

Com~a: i11~diião· :c1a Belgi<r~t{c1a Hol:landa a situaçãu euro- . ·1·..____,··. 
'1.veia se. ag:gr.svou intsnsaµleµ-te, e a pOBi:ção mo1•a,! do R~icl). ANNO XIII _ _ .. 
J)Od~-se considemr seriamente, comp.romettida. 

S:Ã-0 PAULO, 19 DE M:AiO OE 1940 1 NO'M,401 
-:-:-;...i 

A~sar de t-odlfJS os cr-imes -qu:e Hitler vem commetten!lo-

:OOsd~ que conseguiu dà inca:pamdade. e covai:dia os governos Bevest·u e de grude bri·Dlo 8 8 da ~ia-dos o rearmamento da A-Uema.n'lla, a sua Pl'01'6gallda man- . . 1 -s . . . . poss . 
'$,eve um am:bien.te d:e sympg;thia a aeu favor, em mait-0s pa:iz<:m. _ _ "' - · · · · · . , · · 

;::tf~t;:~=t;~~~;; =~:~!rri~~n~oª d~g:o~:· J11:11·· a ª 'Nlbj'.lilftllDs· !lll·a d!I 'a f.l ·o CatL1n···· 
Afinal, o seu ufümo at:tent-ado foi tão selwigem, que á.. li · Jl.11/ U UI/IJ. 1111 'li .fllJ. . B, : . 

,nw.tos abriu os olhos. r 
Porisso, ao lado dos prote-iitos mafs· ou menos 1rra.ron:1c'.)S,'_f 

i(tu.e o menor resq:uicio de solfüadedacl.e humana pro'l'oca nos 
pa-izes ame1·icanos, su-rg.e nos Esta:dos Un-illm uma maior com· 
;pt~ão do perigo nazista. 

No dia 12, Domingo passado., dia-~ de Pentecostes 
RéaiízOU·S'0 á-S 20,~0 ho1.1a.s, 

Os yankoos is:ola:c:ionts-tas começam a oom:preheruler (Jil>.e no Sal-ão N®.re da Clli'ia 1\i:e· 
s. sorte dos neutros amencan-0s ser.à a mesma.-d.os eu-ro_peus, se· tropo:Uta-na, a posse sol:e.nme 
l:litleí: -rencer. 'il.;a J:un-ta A1,ehldiocesana da 

A tactica mais rudimentar ensina que par-a v-ence.r o ini· ,Acção O:t:thol:ica. o act-o--se rea-
migo mais forte só ·ha um caminho: a umão dos fracos. iizou so:b a presidencia de S, 

Por mais in:verossime-1 q:ne seja, as pequenas naç&es eu- Exci:a, RN'nla. o Sr. ATCebis· 
ropéias não quizera:iu Ve'I' essa v-er.da-de e í'oram, uma a uJRa, po Me-tl'opo!:itano. 
tr.agatlas. Agm:a, os norta-.america-nO<'l cameçam a 'le'!' ma1s O Salão N:abre estava rep1e-
<i:Ue um pnlmo diante do rutriz~ com 11m apoio J:na;is ou meu.os 
forte aos nllmdos elffis poderão ev-itar, sem <hm:ame ele ~a<1· 
~ne, que o nazismo, uma vez vencedor, venha a causá-r a pe'!:da 
de milhões de vidas de seus filhos, quando, já senhor de' toda 
a Ear-0pa, quizer o dominio do mundo. · 

Ha ainda, par.a tomar a posil;ão isola,cionista mais fraca, 
,o horror causado pelas façanhas tla 5.ª columna. 
. To.do o mundo comprehende hoje que os partidos totaU
tarios e os a.I~emães do exterior inclusive muitos dos que 9a,;
S8,m por expulsos da AUeman:ha, constituem um tr.em~mdo :;:>e
iigo interno para a1;; nações. 

Parece incomprehensivel, mas a ve1·dade é - por q,re 
:rrreios diabolicos não se sabe - que os nazistas consegu,i1J1 
uma total obliteração dos sentimentos de amor á patria nos 
partidos ideologicamente semelhantes, lev'ando·os á t1•ahição 
em m<:tssa. 

E' uma só a trahição verificada na Noroega, como a di,s 
1mzistas holl:andezes e belgas, a ponto da lttglaterra, alarm,1da, 
!'esolver reunir os aUemães e austriacos em campos de con
centração. 

Essa mesma quinta columna. -existe larga e profunda-mente 
espalha<la por tod:ás as Amerlcas., e ao sentir o terreno falso 
em que pizam é · que os norte-americanos estão se decidi-mio, 
afinal, a abrir os olhos, e ver o abysmo para onde ca.mi-n-na
vam com a vista vendada por uma subtil propaganda . e um 
:pr-agmatismo estttpiào. 

Paschoa dos militares da 
guarnição de Quitaúna 

em 5 de Abril de 1940 
Rellzou-se doming-o, dia 5, A' hora da communhifo apro-. 

conforme foi estabelecido pela ximarant-se da mesa eucharisti-1 
Uni~ ~lica dos Milfül'res, ca 103 militares, dos quaes _12 
com sede no Rio de Janeiro, a fizeram sua p1imeira communhao. 
pasclioa dos Militares do 4.0 R.I. Durante a tocante cerimonia 
e 6.º G.A.D. aquarrelados em religiosa, cantou um grupo de 
Quitauna. marianos militares de Quitauna, 

dos medieos, em fo~ãe. ocetat:io; e Dr • .lõ&é Benedtto 
=m:par-eeeu -entrete:ato o :Re"f~ l'a~heeo Sanes. theirou:re:iro. 
· · Marti~ho Ee:Jinat :su:psr,ip.r. Fazendo uso: da ~la.vra, em 
dos Dominieanos em S. Paulo. -aome da .Junta À1:ch:idrocrumna, 

M-etade da sala estav-a r-eser- falou o Re:v-mo. Assist-ente ge
v.ad'a ás .assocí~es fun<la:m:en~ .ral da A-e~ão Cethalica, que 
ta:res da Ae~ão Cafholfca, dan- pronunciou. uma belia oração, 
do uma nota de s-i:12galar jo- ,que hoje publicamos. 
-viaUdade o grande numero de Falou em Seãllida, o Dr. An-

·Rev.ma. o. Sr • .ru;c~mpó.~.7' 
palitan:o se lev~ ~-a. ~ zer uso da pa;la:vr-a. <J'!od:o$ ~ 
prEJsen:tes t.ron:bem se ~~~ 
ra,m r-espeitosamente, s~ .. 
do-se por ordem de S. Exeia, 
Revma. 

Come~ou Sua Excla: :lk>~t 
por distin-guir no dlsc.ur-so ~ 

Já desde cedo se achava re- sob a direcção do Presidente da 
pleta a Matriz de Osasco de mi- G. M.M. do 4.0 R.L, 1.0 cabo 
litares, que, a todo momento che- Jurandyr de Ollvei:ra, que, com 
gavam aqueile templo, apesar zelo de verdadeiro apostolo e de 
da consideravel füstancia de fervoroso maiiano prep,arou os 
Quitarma (4 kls., mais ou menos), commungantes e foi incansavel 
do frio então reinante e da di- durante os trabalhos da pas-

A nossa phot~graphia apresenta um aspecto da mesa qu~ presidiu os tr·abalhos do installação ;da primeira _Junta Archi• 

d . ana da Accão Catholica em São Paulo. No momem:o, usava da palavra o Revmo. Conogo Dr. Antonio de Castro 

íbuldade de condução . . . _ choa ... 
A's 7 1'2 precisamente teve Terminada a Missa, foi man-

{OCes • ·d· ,. . ' E R S A b' M . M r Ass·istente Geral da Acção Catholica na Arch1 1ocese. '- cm-se, a1nc,a, o xmo. evmo. r. r.ce 1spo etropol1tano 

1 dayed, s. Revma. 0 Sr. Vigario Geral da Archidioce:;e, pelo Revmo. Mons. Ramon Ortiz, Vigario Geral da Acç.:io ª ea O por · 1· · C • d 01 · · 'd t d J • __ Catholica na Diocese de Taubaté e pelo dr. P in10 orrea e 1ve1ra, pres1 e11 e a unta entao empossada. -

inicio a Santa Missa, resada pe- dado . servir pelo. Revm~- I_'adre to de elementos da maior re· Um bello centro ·de mesa de argumentos, a necessidade da I Re~"ma. reaffirmou de modo 
lo Revmo. Padre Faustino Pas- Faustmo, Pass., digno V:ig3:1"10 _de , presentação nos circulas cathü- camelias e cravos encontrw.1- uniã:) entre os catholicos. publico que essa amizatle co.1.
sionista, dignissimo Vigario da- Osasco, -Iaut:i,_ m~a de ca:fe, pao, iicos d-ssta Capital. As tres · se exacta\nente em frente ~o F:m seguida. o Dr. P:inio Cor- 1 tinuava inalterada, e conserve. 
que'lla localidade acolitado por etc. aos m.1lltaies, falando nes- . . f'I . 1 a"i·a111 ~i<io lugar destinado a Sua Excn. rêa cl0 Oliveira, fez uma ,;a .. 1- • va todo seu vig-0r. Qualrte :á .. . . f' nrnnell'as I eiras 1 , 0 

-· ' • • 

3lumnos do .. -.. J·uvenato passionista sa occasiao o sub-tenente Teo 1- • d R vmo Clei" 1 Re,•ma O Sni· t,.rceb's110 ~lC'- dação ao Santo Pa<lre PiCJ XII. parte referente a Ac=. ·o Ce,. 
~ reserva as ao e - v 1 ' _ · ' · • .. . ""' 
S. Gabriel. lo Camargo, que comovido e re- Secular e Regular que se fez tropol1tano. A um lado, porh1· COM A PALAVRA O SR. ll:iolka, S. Excia. Revma. nu• 

Ao Evangelho o Revmo. Padre ~ub~ado-s,e oongratul:ou e-om ~-us repr-esentar por grande nume· se observar o retrato de 3.S., ARC.EBISPO ti-ia a mais fundada es.pera~a 
oolebrante falou com muito ca- ITmaos d almas por esse felicIS- · t · 0 Papa Pio XII artisticamente de que, dotido como é o novo 
lor e eloquencia, dizendo-se for- simo .acontecimento de religião Iro de elemen os. decorado com florBs e oste,1 - Era inümso o ambiente <,e aRsistent-e geral de uma exte:n• 
,__ te · · d 1 e do amor do Deus. 1 Alem do grautl.e numero ne · 1 ' t · onthusiasmo, quando S. J<Jxci..1. ~ " pi·1f•i•da lt r th l .,.,.,en impress10na o por a.que - IP . hos notav'am-se reli~io- tando, na base < o suppor -e, u:n s-. ,, , , ,. cu- ·u a eo O• 
!e espetaculo de religião e de I -_--------------

170
:

1 ºa~ cliversas ord·ens e Con- bell~ distinctivo da Acção Ca- Revmo. Sr. Conego Dr. Castro gica, orientasse com segm·a:a-
piedade, de admiravel obdiencia · A"' __________ ,.. thohca, de grandes proporçóes. :\íaycr, duas Jmrtcs. A prim-:,i- ça a forma,ão de todos os see• 
ao preceito de desobriga da 1 ,,;regações. ra., de caracter p·:)ssoal e e, !l· tores da .ócção Catholica,. im• 
Santa Igreja, dado pelos homens ' Merece especia1 registro 0 A SESSÃO cativa d-o tempo em qu-e ambos primindo ro mesmo .teci:Pi:i·· á 
de farda. Disse que comb o pro- ~-nmpai·ecimento do Revmo. Pe. Toda a assistencia se levan- eram J}rofessores do Seminano acti·v·idade dest-es a efffoaciá. 
pheta Elias foi alimentado mis- -~ ...... ..,. ...... ~ .... !.:Vlanuel Pedro ,da Canba Cintra, tou quando Sua 1<::xcia Rev:-na., do 0' se referia á profunda e que, com a crescent-e expetiân~ 
t.eriosamente por um anjo, pa- ; ;rnitor do Semin,ar-io do Ypi- o Snr. Arcebispo M--etropoliLJ.'JO r-aciproca amizade de amhM, eia do noro assistente ger~I. 
ra não sucumbir ao meio da fu- r,111,ta-lpiil'Wll1ll'fllipl•llllf ranga, que se fazia acompa- in.gressou na sala. Um coro -de e a este propoRito S. Elxcia (fonclue na, 5,ª pag,.) 
ga, assim tambem nós carecemo, J:llliail!iiiiiil!iiiiiil'6il6l.W..i.W!iiiiiilll nhar de quasi todos os profes- elementos da Juventude Femi- ----~,~-
da Santíssima Eucharistia (a 11 sores daqueHa Casa de Ensine. nina Catholica, acompanhau,) 
qual era figura o pão dado aqu~l ' Dr. Goffredo Telles, presid(m- ao piano pela con-hecida arlls 
le propheta) para não perecer- te do Departamento Admini'l· ta, D. Lucy Ivancko, e:recut'ln 
mos nas rentações da carne de quem OS não quer ;rativo do Estado, se fez reprJ· 0 hymno Pontifício. Logo cm 
mundo e de nossas paixéíE)s... ••••••••••d sentar pelo Dr. ignacio Telles. seguida, sua Excia. Revma. as 

1'ambem estiveram present,,s sumiu a presidencia da sess::iJ. 

~-~ 
ÍÁPEÇARIAJ CH u 

FUll\OADA (M ,tos 

TAPETES 
LINOLElJNS 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

RUA SANTA 

TECIDOS P A R A MO
VEIS E DECORAÇôF,S 
DE TODAS AS QUA-

LIDADES 

• 
I N S T A L L' A Ç ô E S 
DE COR'I'INAS MO
Bl~ÍA:RIOS C0ll1PLET9S 

• 
OFFICINAS PROPIUAS 

E P H- I G·-E N IA, 51 

· os Revmos. assistentes ecclc- tendo ao seu lado os Exmos. 
siasticos dos. varios secto_rcs e R;vmoo. Monsenhoras, Er
da Acção Catholica, a sàb-er: os nesto de Paula, Vigario Gewl 
Revmos. P-e. J. Dante, S. J., desta Archidi,ocese, e Ramcn 
Assistente ecclesiastico da J. , Ortiz, Vigario Geral da Ac,~tlo 
U. C .. fem-in·ina; Pe. Edua!·do; Catholica na Dioces-e de T,rn
Roberto, S. S. assistente ecclc· baté. 
siastico da .r.O.C.; Pe. Geral- Em nome do Exmo. Sr. Arca· 
do Proença Sigaud, S.V.D., as· bispo, Monsenhor Ernesto de 
sistente do nucleo dos enge- Paula convida o Assisteute 
nheiros, em formação; o Geral da A. C. e membros da 
Revmo. Snr. D. Paulo P·a- Junta Archidiocesana a toma
drosa, O. S. B., assister:te rem lugar na mesa, chamando 
ecclesiastico da J.U.C. mas- successivamente o Revmo. Co
culina; fez-se repr.esentar pelo nego Dr. Antonio de Ca~tro 
R-evmo. .Snr. D. Bed'a Krus-e, Mayer, os Srs. Dr. Plinio Cor· 
O.S.B. Não tendo podido. com· rea de Oliveira, President-e, Dr. 
p·areeer · o Revmo. Frei Boa- José Gonzage. de Arruda, Se
ventura, assistente d-o nucleo dré Franco Montoro, presiden-
boinas brancas dos elemen'._r;s te da J.U.C., que, em nome ,, 
da juv'entude feminina catho· das associações fundamentaBs -~~--
lica. e auxiliares da Acção Catholi- ~~ ~~~::·.~ 

A sala, cuja ornamentação ca, saudou a primeira junta ~ ,.,~ :-S;~,-
fo!,effectuada. por ·é1ementos da archidiocesana de São Paulo ~....,_ ><<f ' 
J.U.C. feminina, aprà;a_euta.VD- O oi;ador encareceu longamen- ~",;,.'"'>;i;'~--.-:~---
beW_ssi~ ,~ ·· ~e ia-.com. ll"A'nà9:awmdauc:ia..iial' 



.. 

,. 

l. 

' 
EW S!t&UF IWRS ,awcr 1 

\ Auo XIII 1 Dlrector: --------,-- SÃO PAULO, 26 OE MAIO DE 1940 
PLINIO CORRM DE 9~1_YEIR,~ ___ J_ . 1 

Ofrectôr·G11.-ente: Mo.- · .IM 
FRANC1 sco MONTE1 ffQ. MAC.HADO · .muu. 'tU"J,i 

MOMENTOSA PASTORAL DE l S. Em. o Cardeal Cerejéra j 

sobre os centenarios de P<:>rtugal l 
Portugal cornmemor.a este an- Bordem:, assume o commnndo d::i. 

no com grandes solemnidades. o esquadra franceza do Atlantico 1 

i IJ~ AJ!e.ma.n.ha cathollca_;; 
! • 

1

: dese1a ardentemente 
:: a derrota do sr. Hitler 

Exhibir documentos que de· cional-socialista e pnnlr seu.s 

8.º centenarlo de sua fundação para prestar o auxilio necess.a-1 dré Arcoverde, Bispo d€ 'J'n.u
e o 3.º da restauração de sua rio aos portuguezos. Ao mesmo bate, ceJ~brorá a Santa Missa, 
1ndependencia. tempo o consul franc-e::, sr. De sendo qu.e nessá occas-ião as 

monstrem as hostilidades que representantes; 
sana da Acgãr.> Catholica e Di-, exist~m dentro da pro.pria Al· 2.0 Destruir todos os elem.en-
!'ector do "Legionario", e o lemanha contra o regimen ra· tos nacion:aes socialistas· 
d-r. Raul Med~iros. cional socialista, nil..o é facil. 3.0 Trans-formar a con;titnf• 

Dando um aspecto mal~ so- Saint Pé, parte para Portuire.l, creanças da Diocese rec,·abe:·iío 
lemne ás commemorações. S. Em. para offurecer aos naclonr.es o a Sagrada Eucharistia. 
o Cardeal Cerejeira, Patriarcha apoio do exercito francez, apoio A's 9 b:oras, Santa Missa 
de Lisboa, publicou uma Pasto- esse que coill3t.aria ~ 12.000' ln- cantada pelo Exmo. e Rev'm,}. 
ra1 na qual relembra os factos fantes, 500 con1relheiros e 50 na- Mons. Vigario Geral com A::i· que precederam a fundação e Vi1>s. Digno c;ie nota. é o texto do sist~ncfa Pontifical de S. 
restauração da independencia de offerecimento que, precisava "a Exci:a. Revma. D. Octavio Cl·i.a-

Dia 31 de Maio, ás 5,30, s:ói- E' conhecida a força do me- çã-0 all'8Illã exclltindo a Prn!Jo-
rão da Cathedl'al varias p:·o· ce.ni:smo .alie-mão de controle S'ia, creando um system.a fed{:l
c:!ssões 1-evando solemne.mente das noticias contra o seu re- ral para O governu de peque• 
o Santíssimo Sacramento aos gimen. nos "paizes" mais ou menos 
doentes. Não deixa, pois, de ser int-.,- indepen-dentes. 

A's 7 hQras, Communhão da ressante publicar a seguint.e 4.º Deixar viver e trabalh<tt' 

:E'ortugal. parte_ nas conqutsta.s." gas d-e Minmd-a, Bispo de P-011· 

Lembrou S. Em. que foi o no- Apes a restam·a~ da· inde-- so Ale~. Em seguida a San-

J-uventude Cathoi-i-ca, ministra· carta de um sacerdote allemàJ, a. pacifica população allemã 
da por S. Exoia. Revm.a. D. refugiado em um 1>aiz neuL·o, sob condições su1>1>ortaveis. 
Henr.iq.u,e Mom:ão., Bispo de C«- a um seu amigo fr~nooz, tam- Para o momento é quasi ftn• 
feland!a. A's 1-0,30, Hora Santa bem 88.Cei'd-ote: "Foi cem grau- possível, na AUemanha, meu
do Clero Diocesano. A's 13 ho- de em~ão, meu caro collega, ! mo aos mais 1tpaixonados ad• 
raa, sessão de Estudos do mor~ que recebi ~ua boa carta. Que , versa.rios do regímen, espe• 
Diocesano. transformaçao e que modo tle I cialmente aos soldados all~· 

bre francez Henrique de Bourgo- peudencia em l.º de De2embr-o ta Mi.11sa. S. Exeia. Re-vma. fa· 
gne quem mais combateu os ln- de 1640, a Hespanha ainda. !e- rá a Expostqão do Saniissim.o 
fieis na Peninsula, e acoentua vou 28 para se oonformar com Sacramento para o LAUS PE-
8 figura de seu filho Affonso, a perrla. REN:NE dos tres dias do Con-
fundador do Reino de Portugal. gr-esso. Dll.l'ante o dia seâlo 
e baluarte do Catholicismo, con~ A AMIZADE FRANCO- realizadas varias confornnckts A's 18,30 sessão solemne, fa- vtd0;!. Vós, um padre viver co· ·1 mães, offerecer ume. resistP-•1· 

lan:clo neiIBa occasião o Revm,>. mo simples soldado, combater eia activa contra o svstema <la 
Conego Dr. Emílio Salim e o e ~atar? Espero que disto se- nacional socialismo: Seria a 

trn a invasão dos ·mahometa.nos. PORTUGUEZA e a Primeira Sessão de Eau:-
Descendente dessa dynastia de dos da .Jav-entude. 

Dt P t L . j' re1s poupado. · sua morte imediata. 
'.Bourgogne, além de Affon.so Hen- Desde essa data porem, va- A's 16 horas, benção da ima· '-; apa erra 1mon 1. Emfi . 

• • ta. ~· ª véossa gtMdrro. é Quanto ás operaçõe$ mi1.lta-riques que com a ajuda dos Cru- rias offici:aes francezel\ serviram gem do Sagrado Cora-<;ão ,!~ 
111ados da Lorerut retomou Lisboa Portugal com suas espadas. . Jesus na nova Igreja do Col· 

.A's 20,45 chegará S. Ex('.h. JUS pois que exec~ a a C'on- res, era de se P1'ever um gr0.n-
Revma. D. José Gaspar de tra um governo criminoso e de successo · · -

1 
· 

dos infleis, convem lembrar ainda Note-se ainda que o tratado 
d. Diniz. o rei protector da lit- franco-portuguez de 1641, si não 
t.eratura e das artes no chama- previa a remessa de tropas, dis
a;l.o período provençal. punha sobre o envio de offie!aes 

A RESTAURAÇÃO DA 
JNDEPENDENCIA 

Quanto á restauração da inde
pendencia, facro marcante na 
historia de Portugal, salienta S 
Em. o papel decisivo que a Fran
i:a desempenhou. Realmente o 
grande Richelieu e seu Rei Luiz 
!XIII auxiliaram o levante na
eional contra os hespanhoes, pois 
que a França. nu.aca reconhecera 
o golpe de Fefippe II, em 1580. 

S. Em. o Cardeal Riche1!eu, 
desde I~. com as sublevações * EvOl'a, e 1638 com e. tento.ti
~ no Algarve vira a necess!de.
de da restauração da indepen
dencla. de um povo consciente 
.tle sua nacionaaltia:de, e vira ta~
bem que a Fran9a poderia a;1u
dar tal emprehendimento .apoian
do os portuguezes. 

Tal apoio é inconteste e do
cumentos officiaes o attestam. 
Assim é que em 1638 D. Henri

. 4ll8 ele Lowdes, Arcebiapo de 

de cavalaria, infanta-ria e enge
nharia e art.ilheiros. E é assim 
que v~mos o desembarqRe em 
Lisboa de inumeros officlaes de. 
todos esses cor.pos, além de ar
tilheiros e um medico. 

E' ainda á França que D. João 
IV recorre para rehaver os hol!an
dezes as ilhas de Lauda e São 
Thomé. 

Attendendo o pedido feito por 
lntermedio do embaixador por
tuguez, o conde de Vidigueira, 
s. Em. o Cardeal de Richelieu 
se apressa em attender o pedido. 

Em 1660, novamente a Franç.a 
vae em auxilio de Portugal. 

Por ordem de Durene, o tenen
te-generall conde de Shomberg 
comman<la as tropas gaulezas 
iue vão á peninsula e fixam defi
nitivamente a coroa de Portugal 
na cabeça oos Braga~s. 

Vemos pois como a França se 
acha inteiramente ligada a Por
tugal nas suas duas datas cul
minantes: a do nascimento e a 
ão renascim.~to d.e Portuaal. 

um systema criminoso. P:.i.1·ti- n;
0

; seguros iqmecia ' mas r-,s,ta-========================== · . d , d · , u o C3*Baço .n• 
c1paes ,e uma c~a a concra vadirá a força allerüã '.e !<eu 
a antl·cruz de Hitl~r, u~ dos povo e que os recursos se r-,:,::. 
preoursOTell do e.nti-Christo. tlngulriio apó~ 1 , · 

E' daà'e . ·a é a guns mczns. 
· ver qu~ a gu~11

' • l Infelizmente, nesse calculo ··11a 
sempre, um meio horrwal e urna. grande inc nita. é, Ri -

Procissão de Corpus Christi 
muito problematlM quer sob o s.ia og · · · ts 

Realiza-se hoje, domingo da oitava da festa, C.s í :;,30 ponto de vi'sta natural corno · 
horas, a Procissa-o d~ Cor"us Chri~t1·.· .. · Em todo caso · a· · I 

" º sobrenatural e catholico. ~ · , ~eu .e ro co 4 

Revistir-se-á eila de partic~lar brilho, por se commc• Entretanto, neste caso deve- lega, podeis cumprir vosso de-
morar este anno o 25.0 anniversario do primeiro Cong.resso mos dizer que, sem a guana, ver como sof<lado francez e· 
Eucharistico Diocesano de São Paulo. esse systema immoral e nítida· capitão de vossa companhi.:i,, 

O percurso a ser observado serã, como de costume, o mente anti-catholico dif!i- com a consciencla tra.nqüi!In.. 
seguinte: Praça da Sé, ruas 15 de Novembro, João Briccoln, cilmente serie. vencido e pelo Combatemo.: juntos, cada ·m11 
Bôa Vista, Largo de S. Bento, Libero Badarõ, Direita e Praca menos e..m nossa epocha seriam.ª sna maneira para a "paz rlo 
eia Sé, onde será dada a benção do portico da Cathedrai. - enormeg os damnos espirit1n1-~s I Christ0 " e O "Reino do Chr•S• 

Deverão estar presentes todo clero da capital e cleri- decorrentes desse estado de to·•. 
gos de ordens menores, que acompanharão O Palio. coisas. 1· Finalizando sua carta diz o 

_ . E' este tambem o pensamú,1- sacerdote allemão: "Teano, 
Comparecerao tambem toda,s as Ordens Terceiras Con- t 1 . 1 1" 1 infelizmente parentes · que 

frarias, irmandades e Associaçóe:; 1-1e11gic:::as de t1cis, as ·º < e ~1
1
111ª _ gianc P- par .e ' 0 I ) . . · b " . ,. 

• . 1 po,'o m emao, especialmente c< moaLem so as armas r.1.··}-

quaes apos se encontrarem rf?s por:t~s ~etermmados no 'vlan· [ de todos os catholicos. ' mãs, e que são adversarios, do 
d_lJmento do Exmo. Sr .. A~ceb1spo, e 1nd1cados com os res-pcc-

1 

Eis porque na Allem,anha. l mesmo modo que eu, do nac"1 • 

\'vos estandartes, desf1iarl\o em 2 columnas de 3, uma d-~ c:t· quasi que se deseja e:;ta guer- nal-socialismo, mas irnpótentes 
eª lado. . . . . _ 1 ra como o mi nus mal um, niio I de lhe offerecer uma resisL-·1-

0s c~ii:91os cathol1cos e os fieis que nao. :amarem par- j para ganhal-a, mas para ner-j eia activa pois que serifo ime• 
te na p!oc1ssa-0. cl~vem p_o.star-se na~ ruas do _,t1nerario. , dei-a. dia tamente fuzilac\os. 

. , Sao p~rm,ttidas. crianças vest,das d~ _anJos, se nd o pro· !\'atur-:ilmente, espera-se o Estou unido a vós, meu !r-
h1b1das. de ievarem ,nst:umentos_ da Pa;xao, representarem fim desta guerra o mais c,l'lo mão, e a todos os meus ·'irm:i0s 
Mysterios, ou se carecter,zarem ele Santos. possível P que os vencedores francez-es e a todos os hom0rts 

Na Praça da Sé, após ·os canticos e respostas ãs invo- se contentem: de boa vontade·•. 
cacõés feitas, será dada ben~am com o Santissimo Sacram-:nto, 1.0 <iiswrsar o governo na.- "Tu naaA et caritat-e Clí.risil." 
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- Excia., não fora sufficientemente·:·1 
<YONTI• - tl.efendido. I 

Em outros termos, emquanto o, 
.NllAt!AO -J?stado Maior fran~ez julgav,a o 

-Mosa um obstaculo militar ca
DA :l:i paz de embar-açaJ.· a acção das· 
_ _ _ : '.'.tr--0pas invaso;r.a.s, o Estado Maior:: 

,~GIN:à:,,1: _;aIJ.emã;o, que é extranho ao paia! 
As-Saciaçôes ft-lndamemtaes ; 'se :que pm.-tanto rem muito me~ 

' - ' - b .e; _nos obrigação de conhecer os l'.iosJ JUNTA ARCHIDlOCESANA Presidente da Juventude ·-thoHca, que- -se eneon .... -avam 
.' 'francezes, não se illud.iu, e.- -t.en-,, 

Opeuria Oatbolicà (JOC), O vagos:_ ____ : :teu. 1-esolutamente transpôr-o rio~i 

59 De-:Sua Eminencia, o Senhor_ Marias.de Lourdes Ar.aujo, se· Secretario Geral, dr. Josê· ra explicar tudo i.~to: como· os - • 
'Y>ua lmmaculada-:Conceição, - - l'ºcioi1a1'ºta da "direi·ta" do -Quem conhece.-a inte1ligenc1a- Uu--i 
IC' _-: /Telephone 

5 
_ 1536 Dom Sebastião Leme da Sit· cretaria .0. kacy Ribeiro. Pedro Galvão 'de Souza; Tr,e- ~~mdo i;;'teiro, tem,o mesmo-pro- cida, pene_trar:te, alerta~ viva d01 

Assignaturas: 

-'Caixa .Postal, 2&49 veira Cintra, Cardeal-Arcebis· soureiro Geral, dr. Ni.lo Gordo gramma, é natural.que collabo-1 france?. d1ffw1lme11teta. de1xapll~ ~& 

po .do Rio de Janeir-0, receteu ASSOCIAÇÕES - Verg.ueiro, secretario sr, .. -lva- rem -entre si - concordar em que es - ex caçaa 
·, 1, Ali ILIARES 1' · · é um

0
pouco simples demais, -e quâ 

,..~ a .Junta Archidiocesana,-da.,Ac- ~º · X nio da Costa Carva'lho Caí'uby,_ A esta reflexão, respondemos agentes de execução do Estad<J 

Anno • • • • • • Í"' • 15$000 
e:zterior -. • • • 25$000 

:~emestre ,, • • 8$000, 
" exterior 13$000 

,Numero avulso • • • -. $300 
· R-ogam.os aos nossos assíg· 
lf!antes communicar-em a mu
.clanca de seus endereços .zt;)a_r_a 
,&- .Câixa :Postal 2849. ,--

__ r, 

Armuí1éÍO$! 
\ il?eça,m: fubella. sem con1pron1fsso 

,.,,--------------
. li. 

LANA CAPRINA 

O réculo em que vi-vemos 
·:r,i\o tem direito algum de cri
tica:· as div:1gaQões ridículas 

-éio pensa.mento b)·zantino, ou 
os sophismas vazios dos fins da 
Idade :líi\llia. J%:; qu-a, no Rio 
de Ja11Pi1·0, certo individuo, 
tendo br,ijarlo publicamente 
uma júvPm foi 11reso pela Po· 
'licia. Erw sem querer previa
YnPnto resistir á prisão. O 
jniz (·i-iminal de prim'eira i•.s-
· tanrla_ muito acertadamen 1.e, 
-cotHlemnou o despudoÍ·ado su
jr·ito. Va-.~ dahi. o Tribunal rle 
Ap:ielar:io, pela sua camara 
com11:-,tcnte, entendeu de re· 

'form,1r a. j11;;ta sentença, sa-
h"m porqu-e? Porque nos autor, 
, , _, - ~ n:,c-,,mtrava a descrip'}in 
do mod0 ciual o malfadado bei
jo fõrD, tlat,o .•• 

- - - ·--<-- -" • ,, Orá~· %ist.1 •e Cle se lhe ttrar 
<"1 c11a11r,o! A preval-ecer o r,ri
ft,·10 i'!n T,:ibunal de AppelaQiio 
r',7 :·:oe:: _ <1:10ui a pouco todo~ 
e"' ;rn:·,,·, 1 "':1 r10verfto ser mn· 
:1'rlr,:: ,,r, r(n:1rn. compasso e 
0:-:(;·,~·:Hli·n, e. talYE-~z n1esn10, rl0.1· 
~-'" :',.- ')r~0,1i~o Onando e11C'r,1~-

i :·~{rc•1n n ig.nm · ci'"dadão ein n t - 1 
ri1ur'.p (•rrniYoca_ nüo o deverã:i [ 

.1n·rnclt-r inc-on1 inonii. isso não'. [ 
.Dr'"'r,io nrrl!r muito clrliea-

1 
(i:,1-:icJ11·?. 8.o ln1lic1aclo o ft"nc,r 
,_·- n 11rrma11Pcrr aprnas alguns 
}'"L~'.iu~tr•-:: exnt:t,·nncnte na 11 :,~·-;~ 

_,.,:, pm·ic-1o. DPpois, com toda 
r: r:r:1 r-:'rr. para não irritar o 
--nri·:int0, rn0dir:1o, n1i1li1uetro 
--,o:· 111illimp1ro_ os angulos 'l 

r, c1'·,h::wins ela Jl!itnde sus
·:H''ta. Só Pn1ão, ú vist,a. ele 
·:,m ta! r,1a10rio. a prisão ~<;

ri~ cm: 0 id0rn,la liritn ou illi
cit:c, pelns orgfos judiciarin,_ 

Entrr1an1o, a unica coisa 
'.:·2a:111e:1L\ ir:1port~1nlo c:1n todo 
<i ,t,, caso, n Camara do Appe
)ac:[',o f'ri:11in:1es nüo co)!;itou 
de s:-1.Dcr. O bc:ijo é nina cx-
1:r0~:si'~o d0 a\'f1:eto cujo :;igni

_1·10n(:o Ynria llA lng-ar para h1-
!~~:r, o 1110.~1110 acontecend{> en1 

:.:-:lacüo ao sflu uso mais ou 
,nr»rns genen1lisado. Entre nós 
;,or(m, consid-:.irada:c; as ci:·
r·.1m~:~anci:.1s de facto t:xist::11-
tes em nosso paiz, um homem 
,--_ó p~rle beijar moralmente 
c;:natrõ-' c-1asse.s de n1ulher(~s: 
esp0,;a, fi!h:1, irmft e a pror,ria 
mãe. E, mesmo neste f'aso, '>6 
,s feito cm publico quando niío 
··.cosc1,1'n dar margem a malen
-,,,:;,úidos, (' ele tal rna11eira que 
ning1,0m poss.i julgar nada me
!1as ~~rd~o, inclusjve as pro
:"'ios giwrrlas. F: era isto, jus
tnmcn!:e, qpc-• o Tribunal clt~Yt:'-

1-ia procurar saber, em vez cl<> 
-:mvereclar vor elocubra~iíef; 
s-?m nexo, qne nada deixam 

ção CathoHca o seguinte tele-- ·s: Excia. Revma., o -'Sr. Ar';. Continuam em funcções, nos com um exemplo concreto que Maior trahiram a confianca -des .. 
gramma, em res_posta ,ao offi- cebi$po Metropolitano fez ai;: termos dos referidos Estatutos, prova O contrario. Ninguem ~- te. 

nora que tambem ,os commurns
c i-0 que dirigira ãquelle Prin- seguintes nomeações, ·afim de todos os membros da actu;,I 'tas manteem entre si uma intima 
cipe da Igreja, ·comm-un.icando~ , preencher os cargos recente- dir.ectoria .da -Confederação ca,: solidariedade. Esta solidariedaue 

' -,,,,nto mais faci:Jmente se trans- Outrà mformação dO- sr. Rey.i lhe sua posse: _ ,:mente •. creados pelos rrovos Es-_ thof1ca, quer na secção mascu- "" d al ue~ 
- · porta para o plnno-,interna-ciona3, nau , quo =isa moça a qu q , 

Agradn·ce:ndo ~omunica,,,~-- tatutos da Contedel'cl',.3io CaJ' .lina, quer na feminina, le'"or· e· que 1)0r "=n =•-ciden~ 
v . "' ,.. ,.-- quanto é fora de duvida que o "" ' · =•= "'-"-'' 

J t A eh.d' s n ·m ----------------------------- da - sempre as-"coincidencias'~ posse un a r , ,oce a a-1 · communismo prega a abolição de 
- • • :l .......... u ...................................................... ~ ... " ................... ,-e .. o, ........... ~ ........... f!j extra11lm--s, !lamenta.veis, Ctlr.iosas .. ! 

pioro bençaos d-ivmas desem-- i .~ todas as patrias, e .-assim o com- - unicas, abr.indo a,s portas .ao in- • 

penho ~\ta-:mi~são--, -(a,) Gar··:j A F·e ,,·c_ .. ,·da de l :munista, __ ao coutraTiO do "nacio- vasor - o e-x.e.tcito clP general;: 
-- • · nalista~direitiSta ", está na mais Korep. que l?UM"neci.a este pont~ deak0,Lem~ i 4 -
. · plena conformidade com O seu vulneravel, est=a desfalcado d~ 
I depende,. éfs vezes, -de um nooa t -c®0 político quand0 abre i\iS seus melhores e1anent-oo, que m"' 

.JUVENTUDE FEMINt.NA : :j t, fronteiras de seu paiz-á penetra- viam .seguido pa1:a. a Beigica. As-. 
<;ATl_:IOLIP~ mzem.-até que .-as ,.propria:S ._cousas que".nos -ce:r.cam r· .ção russa -dos.agentes da III" In-- .sim, pois, só restavam -os .outros., 

,.i influ-em··nesse_,oom . .com que .todc<:1s soriham. i _ternacíon.al. ·recrutas mal treinados, que pol"-_ 

O º - Ji Muitas pessoas affirmam que os Moveis das l\Iar- t ora -a despeito:-de tudo isto, as: ·mais uma "-coincidenc1a" evlden ... Revmo. Sr. Conego Dr.,. + d • ' 
. , cenarfus Reunide,s, .)rua do Carmo, 53, são felici alies + forças que emprehenderam pelo temente tambem nmibo curiosa -

~ton,o de Castro M,:1yer, -:As•.,,. nos;-:Iares,,.prospet:liladea- nos negocios. ! mundo inteiro a propaganda-.c?m- ,nem sequer estavam ã beira d~· 
s1-Stente Ge~al da.Acçao Catho Estão vendo? Se é:1assimr custa-;bem p0:aco, a f-.:ili- ~ .munísta. julgaram qtte a solida- _1io ,encontrando-se a certa dis• 
lica, autorisado .por s. Excia. , cidad:e, l)Ois essa gl!alltl.e _ 01:gan:izll,Ção Brasileira, ,\'fü· ! .riedadé doutrinaria não.seria e.a- 'tancia delle, e não se .rendo deMe 
Revma., 0 Sr. Arcebispo Me· :I qe tudo tão·.baTa;to~ ! =paz--de pr:O,duzir:-na ordem concre- aproximado "embota tendo 03 

1 
Fornooedores d_Ô:'.Palacio:S. Luiz, Liga das Senhoras ! - t~ dos:fa;ctos.os fructos,~sperados, movimentos mais Iivr.e.s e mais tr=l'itano fez as seguintes= e -

-.-- ' Catholicas, Estabe~entos, Coilegios Religiosos tilém ¼ _ se não --tivesse como ponto de curto o -caminho a percorrer para 
nomeações na Juventude Fe : oa,a.Exmas. Familias·ije todo o P-aiz. Í apoio uma vasta organização :ln--- attíngir o ponto nevralgico", co-
minina Catholica: . _ _ -¾ .ternaciona-l -·-a III" Internacio-- mo affirma o chefe do Govern~ 

Presidente, D. Beatriz Bar-- ·-·•·- • • • .. • • • • ' , '• • ' • • • • • •· • • • .............................. ~ naI'-hojec,em .dia -- que est1·uctu- ,france:1,. 
,rnsse -como-um .grande organismo Não é muita:. coincidencia? E-

ros de Ulhôa Cintra; Vice-Pi:e- - •~-ibem na-o e· nxt~anho qtte, dti-p I t 1. " ·cqmmum: todos ·os -pa.1-tidos com- """' ~· " 
sidente, D. Adalgisa Giordano; e .. o .... :ce·· 0::p n O ·n e n~n1$1;as ,.do mundo, e ª todos .rante toda esta guerra, jamais se 
Secretaria, D. Stella Dourado;, sujeita.sse' _com mão· fen-ea, ao -tenha ouvido falar em coinci-

Jugo de -uma autoridade -eenti:a'l _ .dencias que barrassem o ca:mi• 
nho á Allemanha? -Thesoureira, D. Benedicta tv1al· - Os espiritos tambem..se-com-

1 
psycophone'--onde se achatn=·OS: 

ta. lllunica.m por teiepbone. ·: Níi.o ,-espiritos -quando estão -conver- e uniea. 
Presidente da Juventude' pense o léitor 'Ser·1sso:gracejo.' sa-ndo, .. com- a sua propria ·voz,, Ora,. se o comnrnnismo, a':cujos *** 

lndependente Catholica .,.(J'lC·),. ., . - . u· B il ( - - de:-·capacidade technica ,julgaram ou dos que, ~az-em :as -suim-1:Ve· vm 1ca paira -o ras triste Infelizmente, nãó pamu ahi 1{ 

Talvez ,seja., mas uos ·esplritos l: cmn -oSi=homens." E o liv:1,o:Teiéi factpres,:não se ,pode negar gran-

D. Aknl. de· Oliveif'a, Secreta· zes .... Pols-::b\i, __ at;é,,um:·llvro:001n : celebr:fdade!)•:a_-primazia;':fuls.;a náo-,.poder proceder,de-·outi.·o mo- série de "coincidencias." Dlsse 
ria, O, Carmen Loyola de ·OU· ·,eate,fflulo~·-Vox~11 .do- atõin-pelo: - conv-ersa._,pelo telepb:one. ''do, porque considerar . absurdo O sr. Reynaud no -mesmo discm·· 
veira, ,Thesoureira, D. l:,tsa: ieléphone. E' nmJiv'ao im>.-nos-· Ha ontro lLvr.o ·-esi,:i1•ita--q,reé ,que a-traz de-:,tant11,S sohdal'ieda- so: "-M:18 .ainda não é tudo: em 
Daprá. ,sá Jingua. e -,efütado ~-:no intitula .-as commu-niooçõ-e.s :lo< des das _"-direitas" tambem::haja consequ-encia de faltas inconcebl-

,Bràsil. -Ch~ou a. ser-1-nventàd-o . espaç~~,<leste-mOdo: :ffad_i~s do _u~ "internacional"? - vei.s ~ que serão .punidas (longos 
Presidente da Juventilc:le um. aiipa~ho, --O pstcophone,, :-afêm. 'K-ardec via ~S:pi:Pitos no:: - : applausos--dos senadores) as pon-

Estuda-ntina CathoHca HfC), :'seu inventor~- se cha1D8. Ma.e· -:theatrô. E·~spir-itlst-a,. j.'t:;llo1i:v:e' -**• : ,tes-:sobre-o-Mosa não haviam siclo 
D. Anna Maria MeireUes 'de: ·.C?eadie. · NI<>, liVJlO ~tá.do há:· que fazfu q~f~~ :pagar º' -. _ _. . 

1 
: -destr~fµas.:=Por ·essas pontes pas-

- ; .' .-- - :, - -, - · '·' · . ., - ; :~klh~ -~Jl-~$'.i-dQ- a;il· boIRle. a9s-·eil-:Pif~l-i;:q,llfLia.m. :a:· .. No discprso:, ~etlco e. O: ar·, $8.0IJll, as "Pam:e:c divisionen-" ... 
Moraes, "!Secr.efarra,,p~ ~.alfüy'. parelho. ·sob úm desse&:~tclH}s: -seu .:Jado, sentã:dos. '\ manfu.que-:sr'.:Paul Reynaud,·-pro- lançadas ao ataque contra divi-
ra de Paula. eàtã '<>:$18gwnte: "o interior .do Com todos -esses.-primores,-de:' nuno~ou perante O _Sen~do, en- -sões-cheias.de claros-e pouco trei===============:;::;;::::=======· ====:::;:= bom senso s.e -constroe 1mi:i: -contramos alguns. factos. que: fa- :nadas para.-esses ataques. Podeis 

novamente.. dO:Utr'ina .. que pretend:e-:'sa;lw.t( 
0
:rem ___ ;u~~tar mvencive:lmente assim. comprehender agora o de-Scindiu-s.e : os _homens-... -_uma a. _ao. sastre: a desor3aniza,;úo total elo 

o presby1erianismo ! 
Explicando a inesperada fadli- Exercito ::c,m)p_" 

daàe .com que os 'àlemães con- N:lo ( o c,urnl'.l das r1fnr-iden-
-:i,eguira111 trailspôr O Mos.a, 0 e ias? r: 0s "longos -'.,J)1_·,1a usos'' 

"premier" francez informou que -----
Fundá.da a Igreja Presbyt:,rfana 

Conservadora 

Ui iMãlf 4 ffl ,~ , : ·~; n:10 P!''., e ';:~.c~~::.:z~,Jc· qUf: a, 

L~·10N K "DIQ j "o Mesa é un\ pequeno rio de as- Fr,·.n,'c:- r _ .. , rarta ele ~ant:::s coin
~; . -_ .n.il -. pecto difficil. sob o ponto de vis- cidenciuo'.' 

ta militar, ma.s fôra considerado p,.;;; ... ,. " -
0 1 .. -

0 
º 

4 t3WA?, * a WBWía erroneamente como obstaculo ün- · • ' 0:?' ~,, 11 • ,111~-' caqui p ... 1·g O fu-

Scindiu-se a Igreja Presby
teriana Independente que, por 
sua vez, nasceu tambem duma 
cisão havida em 1903 na Igre
ja Presbyteriana. 

A nova sub-seitl!. chama,,;e 
"Igreja Presbyteriana Conser
vadora", Seus chefes princi
paes sfw o pastor Raphael Pe.
g·as Camacho e ·o dr. Flami:1.o 
Favero. 

Seu objectivo é 1•etornar âs 
antigas tradicções presbyteria
nas e reagir contra o moder
nismo racionalista que invadi•1 
coÍnpletamente o seminario e 
as coi1gregaçfr0s da seita "in
dependente"_ 

Niio se admire o leitor com 
o proximo apparecimento dn· 
ma Igreja Presbyter!ana Pri
mitiva on duma Igreja Pres
hyteriana Orthodoxa ... 

A.tr\ agora são as seguintes 
as sub-divis.ões presbyterianas 
no Brasil: 

Igreja Christã Presbyteriana. 
do BrasiL 

Igreja Presbyteria.na Inde
pendente Brasihlira. 

Igreja Presbyteriana ~.,c,;r
vadora. 

Igreja Presbjteriana do Ca
lix Commum. 

·E' -DEWER DE TODOS portante para a accão do ini- (me,), clevrT' ª _f:;;:;!,la I,;rcia in-
08 - ,, p - t - t S I tro:ln;nr _ 1·:, hct:?.mn~ c'n:, roua-C .!\ T H O:L I ()0 S migo. or 1s o acc1·escen-a _ - _ _ · 0 

• <:<H~0 111a-::, r:~~t:t 0upl1c-~~. de u111··1. ============================= SUDl'C2~!8., ~nl}J.Jrt:111c:la LO;.:; dias Acrescentem•se ttinda para 
completar a lista, duas igre-jas 
presbyterianas dos Estados l_ 
Unidos (Norte e Sul) que SUS· 

tentam "missionarios" no in
terior do Brasil. 

Bem 1·azão tem "0 Puritano", 
(i0-4-1940, pag. 5) de ciam(lr ; 
contra o "augmento da n,:i~s:1. ' 
:Já tão comprida colcha de 10- : 

tàlhos" ( nossa dell'3s). i 
Foi N. Senhor que disse qu~ i 

não pode subtituit· um reino 1 
dividido contra si mesmo.· 

Não subtituirá, portanto; es
se protestantismo que não ces
sa de se contradizer e de se 
dividir Pesa sobre elle e. mal-
dição cllv!na. Convença,u·se i 
disto os protestantes sinceros. ! 
Voltem, os olhos para a Uni· i 
dade, paro a Coherencia, par;i. 1 

a Indestructibilidade da San
ta Igreja Catholica que <:!On
tinua de braços abertos r,a::-a 
receber, maternalmente, os fi-
lhos transviados. 1 

Na sua grande secção de 
RENDAS 

para roquete, alva e para toalhas ele altar 

tem as mais lindas, feitas ::~ mão e a máquina 

• 
RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone 2-2593 São Pau lo "Que sejam, 6 Pae, perfei~os 1 

na unidade para que o m1mdo j 
creia que me enviaste!" '------------------------------' 

qur- .correm: 
Dn.s "coi;1.c.ide1~cias ~, livr: 1~-nos 

Senhot. 

O ~{]'. ·r-~c---- 'H~d rncnciona a1n--
da 01:1 !·~: •• c";incldc:1c.:i8. ~,: 0m 
?nuUo:-; 11:,:·r-,,cH: {1 '' "l7 rn.nça, l'(·cebr

' rnrn ~·, :.1n·. :1:·; 1::,J,,:-.: t'.'lept1one1nas 
qi1c-, c 1 ;1 n:i, ,n) ,.:n Cov2rno, ns 
<·cn~,-idr(:-~·;,,-.-1 ~~ ;~·,,andons.~· prrei""! 

~ it :Hin:,--:r·: º"~ po~L>s. ú vista 
d~\ n· ·-i-:,··::':.a;~ '1 d:) :~1_ltni·;.;o. 

Que·:·:~ (!eu 1's·.~0
·; lekpilone1nas? 

: .. ;::i:. 

Pe1111'~c-; 1 u,. r:.\,1 é :,ó o Ll~GIO-
'.'<ARL:, ct11·, os füetos desta orJ 
dnn t<'lll imp:·cssionado profU11• 
dmnenk. üm matutino publicou, 
ha dias, uma reportagem de um 

! sr. Joy Arbold. distribuida pela 
i H Agcncin Norte-americana", em 
1 que o autor affirmava no titulo, 
· c;ul' '~ os n-ikn.1.Je:; coi.1~111 con1 to
dos os partidos fascista.s do mundo 
prcrn a obra de espionagem. E, 
cm seguida_ o sr. Arbold fornecia 

-========================================================:-:==== ! neste sentido interessani;es indi- -
caçõe3, 

CATHOLIC *** 
' 

,,, dos0jar daquellai:; mui c?le
'b:res rli:,c:uss6c>s (JUP :;e traYa· 
ram a respeito do ovo e da 
garnnha ou rias chimeras :10 Cornprem 
·taccuo, na decaclencia meclie-1 
vat í 

EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes 
JOALHARIA 

na conhecida 

Conveni prevenfr o esplrlto de 
nossos 1eitores contra uma ma
nobra que inevitavelmente o IIIº 
Reich tentará, caso lhe seja fa
voraveJ o successo da armas. Con
sistirá em propor á França uma 
paz extremamente "benigna", e 
tentai•. assim, fa:,,er uma lucta 
em separado com a Inglaterra. 
Desunidos os dois grandes povos, 
seriam tragados separadamente, 
pelo neo-pagan!smo tot-alitario do 
II," R~ich. 

Afinal ele rm,tas_ não 1Sah,~- 1 

mos o qnr- s·:1 rú da morulirlar'e 1 
~ublica. s0 vigorar a juriS!'r:1-1' 
fümcla que a rarnarn. criminnl 
do R_io es1_alwlereu: Dentr? d0 l 
ti;l 1,1tola ue pensamento anvL·,, 
T/(or-s-e-iam vlirnr duvidas s,,. i n U A 
lJ:;r.; sae o comportamento de ,· l~ 
lljlogenr~. nos jardins de' Athr.• 
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CASA -CA''STRO 
OFFICINAS PROPRIAS 

DE NO VE1\1BR O N.º 26 (Esquina da Rua Anchieta) 
Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA" Esperamos que o esp1r1to rucido 

e vivo dos francezes não lhes per-l!A\'l'l. era ou não digno de pu- 1 
~s~ ===========:::;======,-==================================:i mitta cahir em er.re> tão.~, 



S--ao Paulo, 26 de Maio de 1940 LEGIONA RIO 

fílz e1o~iosas\L 1
TuRGIA li 

·tcoíonario" S U PP L I C E s11 

Incllrra·Íio•se pr.ofundam:ente, Igreja trfamphante. Hoje acr;,-
0 conhecido <escrintor P1'. Gelicfa (Polonia). e nós ahi fun- >o Pa:di,e r~za: ditam muitos tratar-se de um 

St:hryvers~ C.S.S.R. um dos damos uma vice-província. pa.· uHumildemente v · d 
lllais afamados thcologos do ra os pobres ukranianos. Os os roga· anJo verda eiro, reminiscencia 
mundo, escreveu um btelli:;imo . .mos, ó Deus Omnipotente, or- do Apocalipse, que fala de um 
livro sobre a devoçã:o :·1 );ossa russos 'occuparam nosso.s seis deneis que estas offertas se· anjo junto ao altar com ma 

conVcllcos e caç;aram nossos jam apresentadas no Altar su- ' thuribulo na mão. 
Senhora, intitulado "jf,t l\lc· irmãos. l\luitos no entretanto, 
·1·t,". ficaram escondidos ,e trate.tão blime pelas mãos de Vosso Seja como fôr, a :primeira 

Tendo ;;i.do rocentc:i:cntc edi· um dia de ressuscitar essa Santo Anjo, em presença de parte do Supplices é uma er,-
obra. Vossa Divina Magestade, af-im pecie. de asce-nção, '-vantlo a 'ta.da uma excelente traduccão .,., 

,dessa obra vela casa edit;ra · I,oi na Galicia que eu com- de que todas aquelles que par- Victim:a ao altar do Céo nara 
nuz "'"1·u11a \. Ma-e" e mu1··,o ticipam deste altar pela recep- alcan.par como qae uma Pen- . .e1u hoa hor.a fundada velo P,-:·. ,. m - ~ - • "' 

::Lacroix mn 'Tauba::,. esta ro- outros livros. çao do Santissimo Corpo e tecostes, pela effuesão de gra-
ll . 1. T-'stou coiit"Ilt-e por =~~ -q!tC Sangue de Vosso Filho, sejam ças sobre os communo-ontes, 1a. 1mo 1cou um cri :-~o ,,obre ,.,_,_ ~ •= . ...,..... 

1 , B.. .1 tl 1. . t,· repletos de todas as bençans ob;Jtlcto da segunda :parte. 
iO qual o lwvmo. Pc. 0chryvcrs 1_a no 1as1 ca 10 1cos m (,,l· d e- d t d 

.· . . . . h d, d, I o eo e e o as as graças. A ,,.. t· d t t t • ,escreveu t traduto:·a ,t '"':;ni,1- tJt,os, que comp1e en em a e· P I J Ch . t N ,--rir o u q.uo quo e a , - . "' , . . v· 1 e o mesmo esus ris o os- • . h ';'te c::rb: Yoçao a ,--,ant1ss1ma 1r~em e, S h A . j ,. pre·para-çao a commun ão, sem 
.. · ·,·,-);:•,·,·.,·.-, · n,'.w o(·c1111:u11 srias hon\s Iin't)s I so en or. ss;m se ª · a qual não ha participadio uEu vos agT~l:~--:'/'.'.l ' , ~ 

1.1ltimas cartas ri ,,.., 1.", '"·',·,, C'n• obras soc:i.,·ils catholic,ts. Dim haec como tamhem completa ao sacrif!cio. Esta é 
<!e.das ;;obre 110 ~sos -Íi\ rn:c, !J',';;i Par,) vo" retribuir o Z()lo em disse "Supra quae" sem de,;i- a razão de ser da connnunhf,o 
.. ndssos livrots ., 1,,,nr,:c i;::;i:i fJUf\ vos p11z0stcs a propagar os gnal-as melhor. O De Sacra- quotidiana, pois já na lgr,:,ja 

. vós ell-0s continnar:::m clG,;co- )oons livros eu enviarei um no-- mentis dizia hanc oblationem, primitiva cornmungava-se ca-
nhecidos. Aiwcci,•i O Lc·lh r,,. "º op11scnlo que terminei e que Ref-e1·c-se pois antes de tudo á da vez que se ia á Missa, 
sumo (}O Smi'rnr F'li,,'~ i::) "Lr·- rnirú do preio. espero numa,; hm;tia consagrada, offereeith A's pa.Javras ex hac altarís, 

r:uas sr,mane,:. pelos fiGis. O padre não pe:i,~, o celebrant-e beija o altar ;>ai.·a giona.rioi'. J-.]ssz~ ·0 :i1nr tl.-:;:~\'l~ 
,J ulg,u-1·i.~, vó:, mosmo. sP ollc diz Santo Thomaz, que as es- melhor se unir a Jesus C11r.ls-

rorl·:- ser u1 il no vosso meio. pecies sacramentaes sejam l·~· to. 

l•'i{lur"i ndmir,lflo ri:, :1r•:1,•i\",t...,:i\o O objcwtivo ó fazer com11te- vadas ao Céo, nem tã.o pouco Ao, dizer corpug et sanlJld~ 
de ,mas vü,ias p;•ri ;,.;·larn,c;•!r, hrmdnr aos ca!.holicos o pnp,·1 o verdadeiro Corpo de Chris- nem eile faz um síg:lial da ctnz, 
quaudo r:lk c-ollo,. , .. \li:,'in. do soffrimr•nto e de fazei· '.'ll· to, qu,o, não cessa de estar no gesto que não significa· u.ma 
l\Jiic" r:rn f)ar:ilvlo '°'º'" os ;,.:J- ))ortor <'Olll 1iaciencia 08 nw.lcs. eéo; JDile pede pelo corpo mys- oração como se tem dito. A's 
los c,script.o;; r'o ,1,_,u;;1.-.-t,aLu,.a- ar·iua0s qu·,' pesam sobre oi ticü, tiue o Anjo presente aos palav.ras amni beflecHetioni, 0 
do Grignion ,L, :11 ro,·L. mundo e as provas que ,1ir,io. f divinos mysterios apres-ente a Padre faz um sigrtâl ·da Cr3'3. · 

. ser um c:lllwlico ;,,n :i:·:i:·:<J n 
ao 1ncs1no tc111po <''. :::rc,cldo. 

1 Ellc. diz. sc n,-,o rn" <'ngano, O titulo é "Jesus entre nós'' 1 Deus ·as orações do Padre e do sobre si, g,ésto clí&mfldo ben· 
e o subtltulo "Permanecei co·, povo. Assim. a obJ.ação que el· .;;.am e que ao mesmo tempo P. nue sou um 1 lJi:olo,~o pnlorrcz. ' · 

·i nosco porque se fa2, t.ard·e". 'l les fazem sob-reaterra de seus oraçãorpois com elle, pede i>l'l-· 
Não 6 prop:·inJ:~1-i1í:'. o C}1'-:i/. 

Eu sou 111n Hctle:~1 ~;-;·01·;~ la bel
ga, n1as pas:;-;0i doi'· :tnnos ua 

Vosso religiosamente devota- votos -e de saas propria.s pes- meiratneJrt-e 1'al'a. si e d~.:,is. 
do, em K s. ' soas é feita com ella e por ella. para os outros, as b-en·çffes cê-

a) .Tos. Schr:vnirs, C.S.S.R. O PadrB re?,a, diz Amala.r-io, lesti~s ,e a plenitu~ de gre.-============================= para qwe a sua offerta seja i~s. repJE!am:11r, d-e que à l)ré-, ·11 d· o· _ .. recebida pela Div'ina Ma.gesta- ,.,,,_ ...,._M_ .. 
CE ~ ll';l! ~f::0, "' gl!! ~ ln IP U ítl &l, lll.e.r d·e, af1'n1 d.e ·qu·e aq•~õfl=s qu~. sença....., . ....,.... é-:e. f'-Onie. ~-: 
ri?tJ """'-' 15 li': U &J W 13' jlD ri li l:il a n ia Ui li u= "' -~ signal de'Y'e ser ftiitõ tambem- : 

a devem rec-e:ber s,e tornem pelos- a.ssmtentes ue ped . l 
MHl r>orem Summm· Wnes J puros e cheios da graça divina. mes~ graças. q em l!.s 

: ,j 

"Desde muito tempo. soffria cll' 1!1Dlesti2.s d0 sangue, ;,('n~ i·i 
poder debelail-as, tendo, não obstante, emp,·egad•.1 :,n:i'êG3 
preparados. Usando o GALENOGAL, do afan,ac:.o n:ccüeo 
DI'. Frederico W. Romano, obtive resultados os m2.is surl'.'rc
hendentes obtendo com poucos fràscos meu completo res
tabelecimento, por i.sso aconselho e-sse milagroso rc:-r:cdio 
aos que soffrerem de males identicos." 

S. Sebast-ião - Rio Grande do Sul 
JOSE' LACERDA DAS CHAGAS 

(Firma reconhecida) 

* "Ab~cldo por impertinente blenorrhag1a , que n~n 
me abàndonava ha 2 annos, rebelde a todos os tratamen.toz 
que me aconselhavam, usei, o que já devia ha mtüto ter 
feito, o OALENOGAL. No sexto fraseo a-chei-me oompleta
men.te bem. Eis o motivo J>Orque aeonselho a todos q,~: ti
verem tão incommoda molcst-ia, 1:)SSe grande remect;'..l qu0 
é o untco certo e efficaz." 

D. Pcdrito - Rio Gra.nde do Sul. ~ 

ALTIDORIO DUART!'; ~ 
. (Firma :reconhecida) 

* 
"Rh,:,nmatico, sem poder trabRJhar, atormentado. dia e 

l'loite, por dores crueis que me tiravam o movimento das per
nas e dos braços, tome!/ muito depurativos e fiz innumeras 
injecções, sem resultado alg1,1m. Já bastante desa11imado re
solvi experimentar o GALENOGAL, e o fiz em uma hora ·tão 
feliz, que não senti 110 dia seguiniic dores tão fortes, que 
foram desapparecendo aos poucos. ficando-ao cabo de lS dias 
l'lldicalmente bom. Deus lhe pague esse grande inei;quecive!l 
bepeftclo." 

Porto Alegre Rua. Mariante, 38-A, 

* 
CARLOS BUCHAUJ 
(Firma ·reconheoida) 

Não.esqueçii;m. qúe o GALENOGAL-foi o~--
tivo em todo o Pa1z, que pelo JURY da nmior das. Jllxpr:m
ções até hoje realiza.das - a Internaciorull -do-Cent.enar-fo-
foi cla&ifictí.do PREPARADO SCIEN'.l'lFIE::Q - o que ne
nbYm ootro similar coinseguiu. 
N, 35 Aps\c L. D. N. S. llo ;,-;e,,__ N. 963 

,., 

O gov0r110 J!<P::~·t;l r~titüu ou
tro 1,ivro Branco! E' com .i. 

mesma interreão cl1: todos os 
cheg-a a Washington, é publi· 1 fato já é um começo -de prepa- , ,. 

Visões de Rc~a Santa outroB. J:}nganar a, 110a, f0 r1o8 
,creclu1o~, 11rocnrm1do JlOl' Lodos 
os nieios ti.rar das <'Onscir,n-

cado em Berlim, o Livr-0 F!ran- J ração para a com-munhlio. 1-: . ·* * .~t 
co, procnrando denunc-iar a ln s1.lbfime altare t-uum. O f · ' 
pai:ticipação d<_JS Estad?s Uni- 1 altar é ev-id-ente:trnm.te o Céo, o Te sdpplfoes já é citado J\O . , • , . • . 
d?s, . que tenam estnnulado '[ tlírono mesmo de Deus. De Sacramenti ond eU,:, . Realtzou·se no dia 25 do cor,, O mter-esse péla pelicnht-·mda'· 

-eia dos clirige1Jtes nazis, a' ros
])onsabilidade desta guerra. 

El os Estados Unidos -foram 

;~1vtl1.~ladcs causadoras do C(Jll·) ln co. nspectu divina·e- mag:es· 1· cenftmde com. ~ !t me_ -~:_ ren~e ~Z, tª s;:eSda :<>.~- é grandemente 0.Jlgntell.?'l-dOJ 

cE~· t . . . l ta tis. Os dons e orações so- r6$ ~ Supra qoae .. EilMs . tN!s · ga
1
. çao ar_ ana . e ant a, ...,:_

1
= por oor faleda. em '.POTtugilêY,._ 

es a a maneira costume:- 1 bem cto a;ltar da terra ate' 0 orn,,.;;es n;;.,, fnr-... ·'·"--'.!.. n._a sesiiJae cmema ogra.,.. . d ·. . · i =,,~ ..... · v ,...º_,,.,a.~- · · · · . th E' um film:: .qne val>e- .a; pana;: o alv-0 d-esta vez. Sobro ·n na
ção do Tio Sam, Hitler procu
l'ou lançar a cull}a dest-a.'-guei·-

ra -e agn adoptada pelo sr. }-altar do Céo oooe Deus re?e- cip;io sinão uma, é . hm .Íio. ea:qtW!' mostro11.ao povo ca o- · . · . 
Hitler. Não trepida diante de I be as home~gens da Ig!-e'ja ell ã ~ a a 3e 1~ de. Capita!, o film italiano asmtil!, e ,é;,de>s,e:0 ,es:pe~cq:ua
qua.lq:uer meio, par-a alcançar militante a-ss-ím como da A as 11 0 800 ~as. 1101' "'V~ lkl Roma Santa". se-ja ~.-mi: 0 . -emo a1,

os fins q-ye. plane·. ;ia. A. s-ua· at··j triumplla·~-t~ e_ da. pad. ~ª_ n:I:,:, N~~ .. ' como 
O 

-~~nto ~. -~\_ E\ uma. ·v-Emda<leira · obra de 0 ~ -e~ numero:-:d&,. pes
titude é. _uma só, e por isso _. Quem será est-=; Sant~ A~j~, ~~ ;;:::e~=-~~~" ~ee~ QJle r~ali,~ou a "Sa=· 

~a. . 
O "Osservato:re RomanQ ", 

,~ommenta oeste· -facto eom · ª' 
maestria co:;;tum-eira, e.-p'o:r isso 
não nos furtaremos ao pra· 

me~mo . "11ao causa S'llr~rooa a . _Iler martus sancti Jffigeli, 1~ . . . - - . . . ,· _· .. _ . -·°!3· Fl"lnf: d&. Roma ,,. Uma. J>e ~s -~ !3e: ~~~~.:;~ 
ma;1s n~m. ~- agm tam-1 de-.ve le'l"ar a offerta ao Céo.? hcu}a qtJe<~IJl.IJOJ,ga e commcve;< viel-o. ___ ./. 

zer de transcrev:ei-o: 
bem . assun! mentn1~. com a I santo T.homaz Jt8lliia. ~. 0 pro- 1---------------.1 _. .· ~os mostrar. com ~oda; 11e,r-
Rusma, hUJe sua ~l~, nes-j prio Jegns Obrlttt.o, 0 An:lo M .,_..,.,..:ã.Q-~n ·Â c_,e 1)· _-f~ e bielleza., a Cidade uo 

''0 Sr. Summer Wcelles -
~creve -o articulista. - foi aco
lhido com particular dere:::•1fü -

ta ?bi'a de de&tru-içao e bar· ···N0-l<O T~nrento que·umu sea- ~o,J;J;T~ .•. ·V~. 
bane. I· cm:po ~ioo a Deus Pae e á As ~tas da Basiltea de 

eia pelos representantes d o f" ............................... • .. • • • ........... ..--.......... ...... • • • • • • lll •• • • • • • • • ' f 
Reieh. E embora o env-iad'o do ! 11::" • 
.J)l"~ident-e 'R:oose-v-elt nã.-o _ti- ~ JL -ructas Extra ~1r~~ 
v-esse ma,ndato 'l)l'.ml. negociar ! .-..a,y.-. '-IL..:JI + 
qrialquer acc:oni-0, ,a. acofuià., t D'E POMAf.l:ES PROP:RIOS + 
qffl3 lhe reserv~ em BBr-' ~ EM MENDOZA (ARGEN:'fINA) t 
1im, autor:isav:a a pensar quB a 1 ~ f 

· '.Anen:lanha &e interesa-sSú ver· i RECEBEMOS E VENt>E'MOS POR ATA-CAD() E ; 
dadeiramenoo pela ob:ra de pa- ! VAR'EJ-0 EXC:Et.LE-NTE Í 
icificação do.s Estados Unidos. ! S FR-l;ICTAS 1 
E v-erificou-se mesmo, que a t + 
cami,a:nlm da im:pr-ensa, naz.ista , CASA SPIN A _; RUA ITOBY 202 ; 
contra os esf.o~s de Roose- J P'REOIO N-ASctN SC-H:UEl:R( -; 
'V'elt, cessou- desde então. t_., j 

~ ........................................ ~ .................................. _ ..... ~ 
C A. S A M lí N :U ·1 A J.;. 

- BIia ·xa, MI - s. '*"lo 

.Sã:o l?eà18, as peteegrtnaçõ:ês 11, 

'-l'ioti:tá, ê tudo ma:ls q'lie eens
·fftúe peto seu ~!dor '!ri&Ol'i-cO 
ê r.f¼ligloso; um m-.ocivo de jus· 
to ru-guth-c> para os Catholieos. 

Sôbre o v.alor deste mm, ci
.:tamog oom pra~r as l)Sl'avras i 

. calorosas ;de S. Enlinencia o 
Card&il Dom Leme: 1 

Muito apreciei a pel-icu-la '·Vi
sões de Roma Simta"ap1,ese11-: 
tada pelo senhor Rafael M:an- : 

:-cin.i, 'da Sacra Film cte Rorna, i 

obra de àrte qoo fala á alma 
catholica, lll-Orece todós os ap-. 

·----------' ~ plauao~ 1 

_<X>N$ULTA (N.H. - S. Paulo)_ 

- ~ 

)-· --
. " JOGO DO 8:1.CttO 

CO-NS • .._ E' pecado jogar no bie'ho, qun.11-
~ est.e costmne, comp:lemmente generaliza.lo 
<entre nós, se. tornou uma verdadeira ":insti
-t.ni!;ão nacional?-''. 

R Crd io C.o n sul"tas 
se á Livraria Salesiana, aos Padres Panlhlos, 
á Elditora Vozes de P.etropólis, pa.-ra livrns Plll 

Pm-tugu-ez. Livros franc,e:aes, mais numer-0sos, 
-eneoutl,ar-á facilmente 110 Centro das 1'Jdicú:>a 
franeezas no Rfo de Janeiro. ., 

Ha diffffixmça entre jogar no bicito 6 
~i,,,..om...,,pn,.,,ea,...r bilh:ebls d:e loteria, com reTo,ção á, 
:m~ 
/ Si a Igr,eja condemna o jog-0, como ex.1,H
·,íca;r na:s Kermesses pa:rochfaes, a ,exístenci'a 
oo 'Vfil'dade-iro.s jogos. de a:zar, ta-es como "rO
oos·" ou "roletas·", tombolas, coJ:ridas de ca
-;v:allos, etc..'? 

RESP. - O jogar, Ex.ma. Consulente, só 
~ 'l)eCeado qmmdo immodera:do, 01:1 fraudulento. 
Em caso contratio, entra na lista dos d-ive,· 
timentos perfei"tament~ licit:os, e isto, ainda 
qu,a.ndo o jogo é a dinheiro. As invectivas 
lidas ou ouvidas contra o jogo dev-em rots, 
~er sempre entendidas com referencia á imo

-tl:eraçã.o ou exho:rhitanda do gasto ou en:til-o 
-eom intuito díl afastar <ielle os assim habl-

. tuauos, como tambem fazer com que outros 
l8, elle se não hab-ituem, deste modo exag,e. 
,;irado e perigoso. 
! Observando, pois, os necessarios limit><-<1; 

1(le moderação, de ausencia <l-e fraude e rJe 
oonesto divertimento, pode ser jogado qual
r:iuer jogo, ainda de ozar. Não ha por couse
gnint~ diff-erença, quanto á moral, -entre jp
gar no bicho e jogar em loteria. A diITe
Tença talvez pudesse ser encontrada na d61'1· 
lealdad-e do pagamento da :parte dos bi:<51l2i
ros. Mas isto não se dá v:isto como já é Dl.'<1· 
Yerbktl na praça, a lealda.de delles, qu-e, P'n' 
signal, estão qua.si sempre, si não sem.pr.e, 
apoiados em grandes Casas Lot-eriGas. 

Log-0, Exroa. Consul:ente, jogar no bicho 
í:leixa de s& peccado., n:ão por ser uma --tns
tituição nacional", asserção . da qnal me seja 
·licito duvid.ar, mas sim porque, e emquanto, 
.-llãE> · ha nene . offensa de .Deus. 

pelo Pe. J. L. da COSTA A=SUIAR S. J. 
rJo q1m acaba: de- ser :dito·-p-otle f~cihnente 

inferir-se o porque dos jogos de azar nas 
K-ermesses Paroch:iae·s. São díve1,timentos tt>r-
feitanoonte Ucitos, a.inda qne por vezes, ~s
sam ter deco.hido , - erra.re hulnanum est -
da.-·a-na primitiva finalidade. 

CONSULTA (M'.-E;P. - Cam!)inas) 

LEfT-tJ:RAS 

CONS. - Como se pode saber quaes , os 
livros ou escriptorefl condemnados pela Igra
ja.1 Gosto immenso d,e leitura. Coma° fazor 
para adquirir bons liv.ros? Romancesinhos de 
de col:Jeg::iaes não me agre,dam. Prefiro as 
b1ogra.p-hia.s e os roma.n~ historicos e es~-is 
nem sempre -estão isentos de passagens po!l· 
co edificantes. Sou casada e já nos 35 anos 
de idade. Penso ,po-is, que conhecendo m:1 
))OU:Co a vida e _ não me escandalizando com as 
fraquezas humanas, não moe se.jam prohibidas 
estas 1-eitnrn,s. Estarei errada? Não me refh-0 
aos livros immoraes, cy-nicos e maliciosos, qu~ 
esses enojam. 

RESP. - AE leituras, .Exma. Consule!tl.e, 
consillel."8.<lru, objeti:v,amente (i.é., aquiUo que 
é lilfo) podem divifür-&e em Condemnadas e 
Não.~cond'"mnadas. As obras condemne.d-as p0-
dem ·sel-o: Nominatmente ou Glohalmente. Ac; 
,prlmeiras são aque!las {relativamiente r,011-

cas) inerll)tas no catalogo editado perio<li
c:am~nte pela Santa Sé sob o nome de lndex 
librorum prohibltorum: Indice dos livros pro
hibidos. Estão assim condemna<las p, . ~x. :. 
todas as obra~ de Anatole France'.' todos os 

romances da· amo,- de A. Du:ma-s, de Ba=tzac, rle 
D'Annu.nzio, etc.; algumas de V. Hugo, do 
Pterre Loti, de ll'lallbert, oéte. São condemna4 

das gk>ba:ln,ente todas -e quaesquar obras de 
(l-llalqu:er autor e de qualqtter Utter-atura, que, 
ainda não remio sido inscrl:l)tas no dito Indice 
vão i'irtenemrutl ou p:raticament~ contra a Fé 
e a Mom. Estão assim con-de-nmadas, p. l'X., 

algnmas. de Juiio Ribeil'o, de A:be-1 Botelho, de 
Gu~r:ra J:anqueir.a., etc. 

Le1· qlÍa:lqu,er destas obras sem licenca 
previa da AutOt"idade Ecclesia-stiea. (lice11<,a 
que só é dada por razão de estudos ou de apo
logetica) é certamente pe~do m-0rtal. 

Quanto agora ás obras não cond-emnarlas 
nem nominal nem glGbalmente. entra en::'10 
um criterio svb.jetivo (í. é, a pessoa que lê). 
A laitnra ou ni'io leitura m,stas obras vae d-,• 
pender da boa ou má impressão provocada 
~lo livro na pessoa que o l~r. Si boa, mu:w 
bem. Si má, i.é., produzindo tentações, qm:.roi 
sem:pre vencedoras, contra a Fé e a Mor~l. 
deve ser o livro aban<lonado, ainda que esb
ja alguem no meio delle. 

Para saber praticamenté quaes são as~:m 
esses livros condemnados, é consultar o con
fessor ·ou algum outro sacerdote. Ha tamJ,cm 
livros sobre isto, p. ex.: Atrave:i: dos Roman
ces de l~r. Pedro Sin.zig, O.F.M.; Répertoire 
des Auteul'.s. do P. Sagehomme, S.J., como 
tambem revistas especializadas: Revue des 
Lectures e Revue des Auteurs et des .Lettres. 

Para adquirir bons rornanceR -e cm •{er.11 
boa leitura, pode e. Exma Con:sulente dirig 1·-

Estes são apenas alguns nomos de liv.--a,. 
rias qu.,e me occorreram. Haverú cer~amonLe 
outras casas em que a Exma. Consulente ))0" 

d,e1'á, obter bons li~ros de sã leitura. 

OONSUL TA (M.D. - Cara.picuibn) 

. ORAÇ-ÃO VOCAL 

CONS. - E' necessario 'o movimento i!Nl 
labios para a valida-de de uma ora-Gii-o 11rBs
e1·ipta como vbcal ou podor-se-á acompanh,iJ-a 
só men:talment-e? 

RESP. - Certamente. O acompanhamel'!
to mental não é ma.is a oraç;ão voca I nrns
cript.a. O movimento dos lahios é de facto, o 
mínimo ex-igido para uma ora~ãô vocal. · 

CONSUi. TA (M.D. - Ca.rai)icui!}a) 

MERIT09 

CO!\"S. - Quem comeúeu um per,ca.rri') 
mortal tllils clepo_is se confessa tera pei·di.ro 
todos os merecimentos adqt!iridos a.nterioe
mcnte? 

RESP. -~ Perde-os pelo peccado mortal, 
mas recupera-os após a confissãQ-

AS CONSULTAS AO REVMO. pe, JOSft 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, S.J. bE
VERÃO SER DIRIGIDAS OU PESSOAL· 
MENTE A l::LLE A' R. S. CLEMENTE, 22S 
RIO DE JANEIRO OU A' CAtXA-

POSTAL, 2849 - S. PAULO J 
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POR QUE A NOSSA ALPAIATARIA-. 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

Gove1no· .. 
j 

~ ·~ -·~~~.-~ ...... ., ..... ~-· ............ , !·.· 

Archidiocesano 
* Para melhor servir nossa 

clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época l 

O ·1,J,ffim, e Revmo. Sr. Aiflb W1' tto Revmo. P.e. Ja§;o Pedro l>ROCISSÃO, a. favor das Pa- · 
bispo Metropolitano, no domingo f Tuserug. . . tndlias de vma · ~rmosa. Bama 
19 .do corrente, celebrou ás '/;30 VIOARIO COOPERADOR, aos alta, ~ão Phes, s. ~ 
horás a Santa Missa na Pro»- LU>huanos, a favor do Revmo. Pe- Santa_Therezlnba (5anto Alli6d); 
chia de Vllla. Maria, oom com- Alexandre Armina~ de sto. Ji<n-- Itú e São Vito. 

* Para oferecer maior con· 
forto, co_nsoante com o 
senso prático do século I munMo Geral dos fieis. dré a favor do Revmo. Pe. Flo- BINAÇÃO, a fa.VOJ' dog,Bieffl'J.OL 

Ais 10,30 hora.s, presidiu a reu- rente Elena; de São Caetano, a Conegos Paulo Rolim l.Cmeim é 
1 riião. _das Filh1!.s de Maria, no favor do Revmo. Fe. V!ctor Nar- Bened:ieto Marcos de Freüas. e 
1 Salão Nobre da Curia, onde ás don. Pes. ~rente Elena, João _Pedro 

;Ir Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

20,30 _horas assistiu a Sessão So- PLENO uso DE ORDENS, por T:usénig e Alammdre ArrnU,e8 
·lemne promovida. pelos . congre- um anno., a f&vor do Revmo. Pe. DE11!11SSORIAS,. à ,.faftlt' de 
gado:; mat1anos do Gynmasio do Afionso Re:mbeek; por· um mez,. Lourenço Ca.mpos GUSIO, a'lUm
Esta~ e foi alvo ~ grandiosa a favor do Revmo. Pe. Artllur no do,l'onttficio ~~ -

ÔMBROS ANATÔMICOS I ·._. 
. ,,/ 

MODERNO CORTE AME~ 
RICANO, SYSTEMA ,, 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, M(NIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS ; DAS 

MELHORES PROCED~N~- .. 
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

manifestação dos congregados Hartmann. sileil'o· .de Ron:ia, · 
mariànos da Archidlocese. í A .... ,,,,,rT>"fo --CONFESSOR ORDINARIO; do E}; ... :t.fE C,u~v•._.,... , a _.. 

Dúrante o dia concedeu au- Mosteiro da Visitação, a favor do vor J.ãs Irmãzinhas da. bnmá,o · 
dienc!a a varias pessoas, em Pa- Revmo. Pe. Egydio de Assis; das cuia-da. conceição. . 

religiosas de Maria '1inrnaoulada, BENÇAM DE IMAGENS, 1t ,._;· 

a favor do Revmo. Pe. Migtlill vor dás; Paroc.aias de Santo .An
Ramos; das re1ig.iosas da Provi- dré e Christo Rei. 

Iacié'. 
· No dia 20, S. Excia. Revma. re

cebeu varias peS80a.s, em audien
cla, pela manhã, dando á tarde 
~udi~ncias publicas na curw.. _Em 
segu!f.'la, compareceu ao enterro 
da senhora do dr. S!nesio Ran-

dencia, em São caetano, a favor LEVANTAMENTO DE '1'DI: 
do Revmo. Pe. Alexandre Gri- BAPTISMAL, a· favor da Capdla, 
golli. de. Santa Luzi.a da Sé. 

PROy,ISÃO, por um anno, a 
CONFY<'.,BSOR EXTRAORDI- favor d"a:.r_'. Ca"""'la de São José .de 

gel Pe.st-ana. NARIO, do Collegio Jesus-Maria- · ""' 
A 21 te f h ed l Pedreira',-' na Parochia de CoU&. , rça- e ·a, cone eu a - José, de Santo Amaro, a favor 

gumas audiencias em Palacio. do Revmo. Pe. José Visconti; das MISSÃO, a favor da Paroclda 
S. Exc!a. Rcvma. celebrou :Mis- religiosas da Providencia, em São tle Santa Generosa. 

sa por alma do dr. carlos Lebeis. Caetano, a favor do Revmo. Pe. MISSA EM CAPEI.LA (uma 
ás 7,30 horas do dia 22, com as- Arthur de V!g111. Missa) a favor da Capella de 
slstencia dos membros da fami- RITUS PARVULORUM, a fa- Santa Cruz em Santo André. 
lia. Em seguida visitou varias vor das parochias da Sé; Vi!Ia KERMESSE, a favor das Pa• 
parochlas e enfermos, é á tarde America e Santa Ephigenia. rochias de Villa Formosa e Osasco.. 
deu audlencias em Pa'lac!o. LICENÇA PARA AUSENTAR• 

A 23, dia de "Corpus Christi ", ERECÇ.Í\O CANOk!CA das SE da Archidioce.se, a favor dos 
o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Congregações J.\11'_.ria.nas, no Ins- Revmos, ~;Padres Arnaldo de 
cel~brou a Santa Missa ás 8 ho- tituto Padre Chico e na Parochla Souza 1:'fêrelra, por um mez; 
ras, em santa Ephigenla, fazen- de São José do Maranhão;· da Oscar Chagas, por 10 dias; An• 
do ás 17 horas a recepção dos I Cruzda Euchar!st!ea, na Pa- toni-0 D!r.us e Walter B-Omwn. 
novos adoradores. rochla de São José do Maranhão, por 5 dfa's. 

No dia aeguinte, sexm-feim. · · 
celebrou. Missa e recebeu a pro
fissão religiosa das Irmãs Sacra
mentina.s. A' tarde concedeu nu
memsas audlencias em Palacio. 

Hontem, S. Excia. Revma. ce
lebrou âs 8 horas, na Igreja do 
E',agrado Coração de Jesus, onde 
se re'Í!.lizou a Paschoa do Exercito 
e da Guarda Civil do Estado -
distribuindo a Sagrada Commu
nhão aos numerosos presentes. 

Durante o dia recebeu em au-
rliencia muitas pessoas e á noite, 
ãs 20 horas, presidiu a reunião 
dos Cooperanores Salesianos, no 
Lyceu Coração de Jesus. 

CURIA METROPOLITANA 

BORARTO DA CURIA 
METROPOLITANA 

Audiencias: 

OS MELHORES PR~ÇOS 
E A MELHOR Ol]:ALIDADE 
Presunto e. Frios - Viri,~. · Fin~,. 
Fnctas, Bise~utos e Bombons 

Generqs AJimenticios 

EMPORIO MONTE.NElGRO 
RUA AUGUSTA, 1~9 (Esq. R. Luis Coelho) - Phone 7-0035 

MERÇEARIA AVENIDA 
AV. BBIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frmte ã l~ja 

lmmaeala~ Conceição) PHONE :,.~ 

Experimente a ~ 

; O Exmo. e Revmo. Sr. Arce==~===================================. = ! bispo ~etropdlitano recebe em 

A RECONSTRUC.ÇAO DA JGREJA Nos officios funebl'eS 11c-: audienc1a todas as segundas e 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

. erescentam-sé intenções pelos quintas-feiras, das 14 ás 16 ho-
NA HESPANHA mortos dos dias de lucta em ras, ne. Curià. 

Uma ..,ez i,assada a onda t-yres nasceram mais christãos. 
vermelha que ensanguentou a E estas almas precisam d,e di
Respanha, começa a. obra da rectores. Estes novos reoonhos 
n.estauração. E a Igreja se as- necessitam de pastores. 
soei.a a -este trabalho, como já 

I 
A reconstrução de semin:i

o fizera na luta que trouxe a rios tem sid~ intensa. Na P'.lm
victoria e a expulsão dos bol- plona tem havido pregações 
cbevistas; missionarias em todas as pa-

Esta reconstnreção nacional rochias. Houve UJtlQ. jornada do 
(em qqe se iniciar e com a Papa, em 'honra. a J?io xn, que 
renovação das almas. Foi a h8· se dignou mandar uma benção 
sordem espiritual que ai::a.ri-a- especial. As BÚtoridades toma
tou ª mashorca de 1935. E' raro parte otfielalmente, tendo 
portsso que o empenho da Ig~- fundado ainda um bureau :,f:t
ja em reconstruir os semln<i- . clal que se encarregará dos or
rios tem sido tão ardoroso, não .fãos de gnem-a. 
poupando sacrificios e difftt:ul· Mas .sobretudo pode se fal-
dades. lar lillll renovação espiritual em 

A falta. de padre é anteri0r ;B~ona. 
i revolução. Corrí esta, a. mor- J As igrejas 'tem sido reaber
te pelo martyrio levou miloo- 1 tas. .As capellas dos quarteis 
res delles. Estes lugares estão J reconstruidas. A Santa Missa 
vagos., Suas parochias sem ! é celebrada em todas ellas. E 
substitutos. E' preciso ~n- I os retiros realir.ados com fre
ehel-os porque o numero de 

1

. quencia, nelles tomando parte 
fieis multiplicou eom as perse- todas as classes socw.es, e as 
pições. Do sangue dos mar- crlanç.as. 

Barcelona. E citamos corno No Palacio São Luiz, combi
inexqueciveis os ceremonia2s . nando-se de antemão com o 
havidos nas fossas do Castel:6 Padre secretario Particular. 
de Montjuic, e no edifício o,1de · O Exmo. Monsenhor Viga.rio 
funccionou a Tcheka. Geral attende, diariamente, das 

o seminario episcqpal foi 13 ás 16 horas, na Curia Metro
restaurado em parte, e. já ~on- politana.. 
ta actualmente 20 alumnos. E 
para e. reconstrucção total do 
edi!icio {inicialmente trans
formado em prisão, após em 
refugio dos 'l"ermelhos), :já se 
tem depositadas um milhão d1'3 
pesetas. 

O nu~ro de vocações tar
dias cresc-e dia a dia. 

Tem sido innumeros os ra

O Archivo para os pedidos de 
certidões, está aberto, rodos os 
dias uteis, dAS 12 ás 16 horas, e 
as demais repartições, das 13 ás 
17 horas. 

t 
Mons. Emesoo de Paula, Viga• 

rio Geral, despachou! 

P AROCHO do cambucy, a fa-

sos de ho!llens já de ida.de bem , ==. ===========::i 
avançada, que procuram os :se- 1 e a de Nossa Senhora Los Res-

. . . . . 1 gates. 
mmarios para m1c1a: os ;,eus . O radio tem cont.ribnido am-
estudos para o preb1sterato. Jjlamente para ,esta. campanqa. 

Já foram reconstruidas: a ; A Radio Segovia, transmit.te 
lgreja de Nossa Senhora elo I aos sabbados uma hora catlto
Mar (serviço este subvencio- : lica, .' tendo sido muito e!J)~ia
nado pelos maritimos); a h:re-1 do os seus programmas es;,e
ja de Nossa Senhora dos Reis, cia-es_ de Natal e Pasc_hoa. 

Prosegue o martyrlQ. ·) 
dos catholicos Dolonezes 

Sobre os novos proces';os 
usados pelos nazistas na. Pc
lonia, "La Croix" ressalta cs 
concernentes á educaç~o da ju
ventude. 

Como é de conhecimento ge· 
ral, o que não impede se re
pise, e, Igreja tem direitos ina.
Uenaveis sobre a ednca.ção d& 
criança. 

Ora, o oota-do nazista, cha
mando para si a. educação in
fantil sob todas .6S formas,1,;!!ai 
contra os direitos da Igr~j:i., 
notando-se ainda, que as~im 
procede conseiente e delibera
damente. 

O seu fim, proclamam em 
altas vozes os dirigentes nazrs, 
é de.r a juventude uma forma
ção inteiramente nazista, o 
que implica em. uma 1'3duca,;1io 
n-éo-pagã e anti-eatholica. 

E' essa a nova forma ,'l.e 

martyrio que os nazista.s applf .. 
cam aos cathollcos pol()nez-~&'"'!'
- absorver as crianças e pri
val-as de todo contacto com a: .. 
Igreja. 

Tratando-se porem de erten
ças não all€mãs. e portamo 
inferiores, segundo a doutriná 
nazista, os processos eduea.tl•-
vos empregados são os m~ 
brutaes possíveis. · 

As crianças são trata.d!as e• 
umll) aspereza incrivel e OIS· 
paes que pedem clemeneia pa. 
ra os filhos, são accuse.dos, dei 
sabótagem e punidos com lUlÍ 
repouso nos já classicos "cam-. 
pos de coneentração", tambe!il 
chamados com maior justeza. 
"campos de fla-gelação". 

São esses os ultimos nomes 
"civilfzadores" em.pregados -pe
los . aprui.iguados de Httler na 
obra da preservação da raç •• 

SENHORES 1 ALFAIATES 
e o. s i r.:.'.l Ir a s :, Brins, Llnhos e A vlamentos 7 ..• 

so· na ASA ALBERTO 
Largo São Bento~ 40 :.-: São Paulo 

._ _;;::::::::::==::;:::===;::=====:;;.:::===============:::.=============='? 
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31 DE MAIO EVANGELHO 

festa do Sa~ra~o Coraçãu ~e Jesusros ~on=v1dados P.<)J:a 
o calendario liturgico assi~na- ensinara: a devoção ao Sacratfsl ~1'eVéi''S1ffi~C o ~~ e~rno com I o B a n. q u e 1 e J 

I 

D i V i D o 
la este anno a convergencia dli!5 simo .. Co;râção a duas. grantJ,es Be- que Nosso Senhor. amou todas as 
duas grandes ·festas que, ambas; nedictinas: Sta. Gert-rudes e Sta. afunas, não soment.e de ri.todo'.ge- Corividadól)aiá fárf.:·· ·DOMINGO INFRA OITAVA'.DO ·CORPO DE DEUS :, ·Israe!t,itas.'7' re.fclf:ados:1 
serão CEGebra.das no proximo dí.a, .. Mathilde, tendo essas .revelações ral, mas ainda a cada· uma. del- tar em 'casa de Ulll ·'Convidados primeil'O 
31: a do Sagrado Coração de Je-· sido compiladas em um livro de las em particular. phariseu, Jesus ac- São Lucas, XIV, 16-21 r ·numa gr,atuita e in.: 
IUS e de Nossa Senhora Media- inestimavel valo;r espiritual, o O coração humano é natural- cedeu benignamento sondavel predileec;ãfJ1 

nelra de Todas as Graças. Tal "Arauto do AmÓr Divino". mente avido de ternura, e para. ao convite. Entre o Naquelle tempo, disse Jesus aos Phariseus esta do Pae eeieste, não' 
coincldencla é extremamente fe-/ Por meio da devoção ao Sa- saciar esta irréfreavel avidez, os- muito que se conver- paráoo~ Cert.o homem deu 1IDla grande:eeia, para, serão admittidos no 
liz porque, como se verá, existe·· grado Coração de Jesus ,a. Santa poetas cantam de todos os mo- saya nos longos re• a. qual convidou muita gente. E, á hora da,. ceia; man• Reino, pois uão SOU• 

um nexo profundo entre eS38S.- Igreja :franqueia aos fie!s os mais dos possiveis o amor egolstico e pastos dos dias de dou um dos servos dizer aos convidados 'que viessem, b eram corresponder 
jmpo~tes Verdades theologicas ricos thesouros esptrituaes, pois imperfeito que as crea.turas, le- sabbado, . aproveitou porque tudo estava. preparado. Mas todos a. umà, co.. ás míseri:cordias do'. 
que essas duas celebrações com- que estâ devoção tem por objec- v!l.das pelo exeluslvo .impulso da o Mestre as ocea- m~m.m a desculpar-se. - o primeiro '·disse: eom• Senhor. Seus 1~ 
memoram- tivo essencial manifestar aos ho· natureza se tributam umas ás slóes opportl.lll88 pa.- pref mna quinta e me é p:reefso-ir v<>1:.,, · .. P.f~-re que serão =upados pc .. 

A devoção de Sagrado Coração' mens as delicl!.deZas do Anror com outras. Se eJiles "canbecessem o ra doutrinar, e cresa- me desculpes. Um segund1> disse: compréi\çwco jun.. los Gentios. Nas tre., 
éle Jesus éomeÇOu a. ser clifun- que Nosso Senhor Jesus Christo dom de Deus", comprehende:riam lojar das cabeças tas de boJs, e vou experimental-as •. Pe'ço~ié que me 'lias c na ignominill,( 
elida. pelo mundo depois elas ex- nos amou. que só na adoração ao Sacratls- do,s pharlsens um desculpes. Um outro disse: casei-mé, por isso ·-:não rla. senro:alidade, v.t~i 
traorclinarlas revelações feitas :no Se11a necessar1o, ,reeqi:dar uma súno Coração de Jesus pode o ·sem numero de pre- JJOS!lO il', Voltando o servo deu conta de tudo iss& a. vendo miseravelmennl 
eeculo xvn por Nosso Benh<71' e. uma as t,ag!nss tnalE! comtn<>-' homem reC<Jl'dair o amor com• conceitos tradi c-1-o- seu senhor. Então irado-o !J3e de .familia, disse a1> seu te, como m&ltralll"'-i 
liJesus Christo a Santa Msrgaridi vedotas do Novo Testllmemo, re- pleto, absoluto e invartavel para 11.aes que faziam per- servo: Vae depressa ás praças e mas da cidade, e lhos do espírito, sãhÍ 
Maria,. de Alacoque, em Paray-le;: memorar d<~l'ida e abertani,-en- o qual foram creados. · der de vistas a letra traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os os gentios aquelleg,1 
Monile. Entretanto, já em plena te os versiculos mals ardentes do Fora do Amor de Jesus só exis- clara e simples da coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, fez-~· como ordc- pobl~?··.çegos e e<»ma~ 
Ida.de Media o Divino Salvador Cantico dos Cantioos, afim de Lei. - A presente nastc, e ainda sobre lugar. - E ,respondêu o Senhor ·,que, se · fascina-ranlf 

Ouça as ultim~~ . noticias direçta
mente das Cap1taes Europeias, 

com a maf:~vilha de 194() 

MOD. JNVENCIVEL ONDA.$ 
CURTAS- E LONGAS 

5 VALVULAS 
.... • 

Peçam demonsp-açties sem compromisso a 
:~ .. 

J\.MERICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Àzeveao n • .:--18 - l.° andar' 

9.0 AFFIRMAÇÃO 

Compro Ouro par-a bola constttuc a1) servo: sae pelos cà'.~fulios e !)elos cefCados, e obri-. .,eofu,~;_1nz, do Evan.---: 
.. precisamente um a ga-os a entrar, para (ine se ene'ba. a. mtnhe, casa.. :-·gelllo e-· ~l 

psm ·entregar directamente ·· ·· · ·· ... · 
ao Bànco do . Brasil, joias. correcção necessarie. Porque vos digo_ que.,:,nenh:iun dacJ.ueÍl.es que foram ) __ pr.m···.~_'.' ,_·:.•·c'i...,._,.~o !:!:,._,'.,: 

e, uma idéa ., corrente éonvidados provará d_11-_,_.;,~_:._:_··. ·, · ceia-_' · ·. · ,,,,.., ••=•=« "'-º"' 
moedas de prata, dentaduras entre O s israelit.a-s. · .: JK '... . '.:ôto; mtti:iensamentê.; 

.e· platina.. Pago ao cambio Julgavam, de facto, que esta condição de ttP.ili~ gratos ~· .tanta bontt'aidef Estes provarão t'tQJ 
1 tio pià. Consultem · nossos de Israel era necessa-rta e suffioiente para tfunar .. festim, pois attenderam ao d1amado. · E Ili) .i 

p~. Rua 3 de Dezembro, parte no Rieino de Deus. Levado por ella, • rteste . do juiro hão de se admirar . os Jmreus de vet-OÍÍ 
'' ,:l7, sobreloja/ sala n;o 4 - mesmo jantar, um dos convivas exclama, , num assentos ao lado de Abrahão, Isaac e· Ja<l<lb ~ 

São Paulo. . ' 

~ 
, . E' curioso not.a:r o esforço in
s~nte qi.te Nosso Senhor de
se.nvolve atravez de suas re'irela
ções afim de fazer acredrtar na 
ternura de Seu amor. Os homens, 
em geral, ~reditam' com extrema 
fi~llidalie nas demonstrações de 
a'litlzade de . que são pbjecto. No 
ezi:tanto, custa-lhes não rara
mente acréditar na ternura de 
Deus. E' que a consciencla que 
elles tem de seus peccados é tão 
viva, e o temor da Justiça Di
vina é tão vig,oroso que elles 
só a custo se persuadem de que 
pÓdem ser amados par um Juiz 
justc, contra o Qual são reus de, 
toda a. sorte de crimes. 
• E' exactamente dentro · dessa 
ordem de ideias que se deve si-

1 

tuar a figura de Nossa Senhora, 
Advogada dos peecadores e Me

. dianeira-de Todas as Graças. Pos
suidora de todos os thesouros do 

transporte de enthusiasmo: "Feliz do que comer maram parte no Reino, ·ao passetque:elles,. os1les.. 
o pão no reino de Deus!" Jesus occorre com sua candentes dos .patdarchas, ~--~ ·'-" 
parabola para precisar as . condições neces.sariaff 
para ser admftiido a este banquete oele:st,e. · Não · 
basta ter sido chamado, ter si.do ol)1ecto de tmt ~ 
amoroso comiit-e, de uma predilecção do Pae Ce• 
Ileste, Ê' precl.so corresponder ao appello, atten
der á graça, se,càn'dll,r doctlmente as suas ins
pirações. Sem esta correspondencia. e cooperação, 
ter sido chemàdo . por Oetis para sua. ~SQ.j. seu,, 
festim, de na.da vale p,ara o homem slruío para 
roam cUlpal-o, pois repelHu grosseiramente uma 
delicadeza do Senhor. 

Quando Jesus propunha esta lição, já os Ju
. deus ilhe machtnav,am a destruição. e o M~re pre
via, atra.vez do esp!l{)O de a1guns a.nnos; .· .se,1;18 
patrlcios recusando por todos os meios'º ~as 
que Deus lhes enviára !)IVa ~ ao '..fes,. 

. tim Celeste~ · 

Esoo é o sigm"fica&i ~ d'íi"~ 
Tem, no entanto, uma applicação mais ~-1 
Descendentes dos Gentios, todos nós fumos chB,i;;i 
mados para a vida eterna, pois no Reino dej 
Deu,•t.n~ AA m~is distincção., . Si, porém, noss.li; 
correspondencia . fôr •, :iltina; oú' ~ eotne1 
foi a dos Judeus, no dia do Juim nos tocam oor-5 
te identtca. E'~ pois, mister não ll<lS absOrV.amOS: 
excessivamente com os negocios terrenos, de nm,..,l 
neira a esquecermos os· interesses eternos. "na-:! 
nada vale ao homem possuir a mundo :inteiro com_; 
suas ~s. ~ ê prazeres si vier a per- J 

der sua .abna. •• - Como. _não -~' S1lfficiente, pad; 
a . sa;lv.aç'áo, descender ·dê.,. paês .catholicos, si> 

:fir tleUes · não herdamos a; ,·fé · _Vive; do.s.. verdadei'ma· 
Por isso, por sua :resvrtencia .á ~ -~tãt> QS dlseipUlos de Jesus CllX~ · · · , 

Sagrado Cffl.'açoo de Jesus, Nossa 
· Senhora 'obtem de Dém tudo 
· q~nto.~pedé, e· netts a. mnguem 
concede graÇ88 sem que E1la as 

peça. Se todos os · Anjos e San
tos do Céu se untmem a todos 
os homens vil'taosos da terra pa
ra pedir uma graça,-a Deus e nã:o 
contwise~ = o- apoio ele Nossa 
Senhora, esta graça, não seria 
conced'.a. Reciprocanlam?, Nos
,sa Senhom se:ni necessa.rta.men
attiendida em ·todas. as suas pre
C!ffl, ainda. . que não tenha o · con
curso de ' quem quer que seja. 
Querer rezar·sem .:o.,tÍ.1)010 de· Nos
sa Senhom, diz Dante, é ·-0 mes
mo que querer voar sem azas. 

;===============~ 
· : ·· ; · ·>,!( ~',l)eC(ladora, a prenf.i;iÍ 

Se·a fe.sta. _do·~~<rC~l tude. dessas:.~- :1 
-de· Jesüs.' riô$;,Jembm ·wre temos :·Nos'~'~.porqu&-~ 
em Deus um ocea,no de -amor, Nos- sa acluaknente · a, · ~ 
sa Senhora é o canal unico e ne- .não pode haver consid.er~ 
't:e5.5ario para que-se escoe-·sobre a maiS uteis .e ~Wcantes que esta&.i 

CURSO DE GUARil~ 1_·:·.:/. LIVROS PR~ ~M · 
SUA CASA 

15$00() mensaes., H ÍMZl:lS ~ 
nas. Beça prosl)e'ct.oB á Caixa l 
Postal,. 37!7. S. Panlo. ~ ' 
mos de agentes em todalY,e& éi~ 

.da-deB d:o :pa;i:z. 

---------------"---------; 
U . D t primeil'o {:elebrauo em ,nosso _paiz, e, úmdo .. o consàho de Sna· m O e U me n. o J.il.minencia o Cardeal legado, preooeupado:s exclrurtvamente com 

Presld'ente: Os sacerdotes e missionarios collaboram com ·. · ·. · · . o bem das almas e ~ispostos a realizar obra que não desdiga 
e Estado, timbram em ser'ifons cidadãos, obedientes á lei civil. . ,d:i. simplicidade apostolica e da majestade severa dos conci1i-Os 

Reverendo: Os sacerdotes timbram em não obedecer á p. r 0,. ··t· e s t a n· t e primitivo&", verificastes ai! necessidades reaes da Igreja bra-
fef civiÍ .· (pág; 24), · . ~ ·· · , . E,ileira .e. acertastoo o . que ccmyinha par.a. mais fortalecer o sell 

Critica: Quem tem eonhecimenoo de causa attesta ~or apostol.ado e melhor realizar. a sua alta .e sagrada 1nissão. 
Bclencia· propria e comprovada que os sacerdotes timbram err1 Assim procedendo, continuaies, na vossa esphem .<l.e .acção, 8 
obedecer á lei civil. O protestante não gosta do testemunho O d' d D G t 1. V t d I tTabalhar pelo engrandecimento da Pat?-la. . 
a:actorizado, :POrisso protesta e nega. Pode continuar prot.es- Iscurso O r. e u 10 argas commen a o pe O 
tando. •.• -:..--nevdo. ~ Alfredo Atipio do Vafle, da Igreja Presbyte- e euE~ isso co~hnheee~!~ vos presta ? ... governo esta,. '!MJmena;gem 

1();a AFF1RMAÇÃ0 

President~ os sacerdotes, graças ao sen bom espirita, 
éõmprehendem a dignidade humana. 

.Reverendo: "A dignidade humana não existe para os ;;e::-
vfdores do neo-cb.r.istianismo" (pag. 25). Provas: Novamente 
Ruy .em "0· Papa e o Concilio" e uma arenga ao Sr. Presidcente, 
recordando um discurso que o Revdo. fez ao Dr. Getulio Vargas, 
em Lambary {pags. 25 e 26), sobre a liberdade de conscien:)ia. 

Critica: Sim, Rev'do. o Sr. está bem certo: liberdade de 
ecmsciencla. para todos os despauterios, para todas as lrereshs, 
érros e asnices. Menos porém. liberdade de conscieneià para os 
eathoncos, para a interpretação dos textos petrinos ao succes
sor de Pedro, no summo pontificado. Essa sim que é a libe1·· 
ciade ••• 

Ou~mos novamente a palavra do Chefe da Nação~ 
.. Tão estreita cooperação jamais se interrompeu; affirma

t.e de modo auspicioso, nos dias presentes e ha de intensificar· 
:se certamente no· ftltm-o, mantendo a admirav>el continnidatle 
da nossa historia, rica de exemplos christãos e de vultos vene
ravefs pelas virtudes sacerdotaes, pelos sentimentos piedosos, 
pel(, devotamento civico, pela cultura e o saber - catechistas, 
Mlleadores.. guias m¼ alme.s, mefltres de eloqnencia e fflllda<los 
yalo'rosos, quando & Patria. esteve em risco". 

V .. S. QUER SER INDEPENDENTE? 
Aprenda gratis a fabricação de productos rendosos e 

consumo cUar!Q; trabalhando . em sua propria. casa. Perfumes, 
pó de IUTOZ, brilhantina, esmalte, bamn, rouge, leite de 
colonia, ' desodorantes, antisepticos, sab6es, sabonetefl, etc. 
~rneeemos prensas e pertences para a. fabricação de sabo- · 
netes e sabões com ensino gratts. Importação dír.ecta de 
essencias e vidros para perlmnes e licores das maiores fa
bricas da Europa. Pedir fomwlario gratls. "A RICA FLORA" 
- Av. São João, 601 - São Paulo - Phone, 4-5556 

_ .,rgi:> ª. m1 a·="' pa-ra :vos sau.uar"~ _ 
-- rn!fta Jndepende~ de Ouro Fino, Minas - , -~ 

Pe. :4.gnelo ROSSJ 

11.ª AF'FtRMAÇÃO 

,._ 

Presidel'tte: o prlmeir.o .cooomo Plenarlo Bra-si'l-én-<i 1)!'oe,t. 
rou realizar obra _d,e beneficio para as ~. de aceordo cont 
a simplicitlade apostollca e : a majestade .se:\<ffi'a dos coneilfas 
Primitivos. . . 

Pie9ide~ A Igreja continua mantendo sua a1ltnit'a'V-el Reverendo·: O primeh'o ·O>nefü-o Prenazro lkasi1>&im mm 
continuidad>e, rica de exemplos christãos e de vultos venerav',3'is teve nem a simpli-cidade apostolica e a majestade severa dos 
pekls virtudes saoordotaes etc... concílios primitivos ;perdeu-se na indumentaria exagerada· dos 

Reverendo! A Igreja perdeu sua continuidade, penieu O prelados (pag. SO}. 
espirito primitivo (pag. 2ü). 1.ªprova do Revdo! o,.ctmcllio funceionou varios dias e 

l.ª Pr-ova: ·Agora a Igreja é rica. E o Revdo .. lembra-se suas resoluções não foram. publicadas, Tudo sob o ma:bi rigo
com prazer e desereve, com calor e satisfação, uma visita e rozo sigillo. "0 ·silencio 'do Concilio Plenario, continua o Revdo 
um dialogo que S. Thomáz de Aquino teve com o papa Leão X algo de signifieativo teve para·o problema religioso no Brasfi 
(pag. 27). · e sab-emos que um ·dos itens- foi o combate ao Protestantism-o 

Critica :. Que infelicidade, sr. pastor! S. Thomez viveu no -· o que aliás muito fo-lgmn.Qs; sendo assim d~eoberto O mys. 
f".{)cnlo XIII {falleceu em 1274) e Leão X (Papa de 1513 a 1521) terio" (pag. 30). · ··, . · · . 
no secufo XVI. Como é possivel tal encontro? S6 mesmo na · Critica: l - Santa ingenuidade do min:isti'o t>resbyterlano! 
"eachola" .ingcnua, ignorante ou impia de alguem... Se houve mysterio, rigoroso sígillo, como pôde elle saber que 

2.ª prova: Agora a Igreja depend:e do Estado no desem- um dos itens foi o combate ao Protestantismo e se iss-o nlla 
penho de sua missão espiritual. E éita outra pagina de J:luy soube, com a maior facilidade, como pôd-e haver rigoroso se-
"0 Papa e o Concilio". gredo e porque fazer tanto alarde de mysterio? 

Ct>itica: J'á foi refutado. Entretanto pocrer-s,e-ia :pe!'gtlnta,:~ · 'Z - Os asmmrotos primordiaes trat.a.tlos Iro Concilio toram 
Foi o Sr D:r. Getulio Vargas quem convocou e presidiu O Con- ciados á publicidade·: 
cilio Plenar:io Brasileiro? a) pela carta do Santo Padre lida na sessão solemne Jnan-

Em seguida o Revdo. pede ao Sr. Presidente para 1-er a _gural do Concilio, na igreja da Candelaria do Rio, e publicada 
biblla q\le ganhou em Caxambú (-pag. 29). · 1>elos jornaes; · ·· - · 

Commentario: Ha tres mezes S. Exda. ganhou outra biblia b) pela allocução inicial do Exmo. Sr. Cardeal Legado, 
'.'23. 12. 1939), ricamente encadernada, que Jhe foi lêv'àda ao taIItbem publicada pelos jornaes - oração a que o Exmo. s:-. 

. Càttete pelos membros ·c1a Sociedade Biblica Americana. Tlo Pi'esi-<lente dà'·Repu.blica faz allusão .no seu discurs-o offic,a1; 
~aveis são.'.os prot!'istantes! Eu mesmo tenl~o recebido vario3 e·) pela carta pastoral conectiv'a de todo O Episcopado Br.:1.
folhetos, programmas, opusculos. Ficaria muito grato se me _·sileir~. comll!:1;1~icando ao fieis do paiz os fructos ·ao Concili3, 
remettessem seus livros, suas biblias ricamente encaderi~a. • 6ncarecendo_ ·especialmente estes as·sumptos: Obra das- Voca-
àas. - . Ficaria mesmo muito grato. ~ões Sacerdotaes, Universidade Catholica, Combate ao Protes-

Agora, o trecho final do discurso presidencial: tantismo e ao Espiritismo, Acção Cathoiica . 
. '' Aca·bae., sell'hores, de "°ª reunir em con<:ilio plena.rio, ~ 
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PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUE 
TOME s0 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

PASCHOA DOS 
p,.ITELLECTUAES 

LEGIONARIO 

~ M ~~4 
e o Presidente da Republica l B R A s · I L 
assignou decreto-lei autorizando . 
nova emissão de sellos comme-

morativos da Feira Mundial de tinado a occorrer as despezas com 
Nova York de 1940 os quaes fo- · . . 
- . . ' o prossegulm€nto da Via Anchie-
ram postoo ª Veilda no dl.a 24· ta e autoriza as necessarias ope-

rações de credito. 

Allemanha, de um lado, e os rei~ 
nos da Hdllanda, da Belgica e do 
Grão Ducado do Luxemburgo, de 
"Ut.ro. 

rias formações militares de 
guardas tenitoriaes, com a in
cumbencia de proteger o tor
ritorio marroquino. 

FRACOS e 
~EMICOS 

VINHO 
CIEOSOTAOO 
.ajoão da Silva, 

Silmra_, 
,GRANDE TOMICO 

9 Poi· decreto-lei assigml.do pe-
Rea1iz-ou-.se no don~o passa- lo Presidente da Republica, foram 

-do, na Cathedral do Rio de Ja- alteradas as tabellas annexas ao 
-neiro, a Communhão PaschaJ. dos decreto-lei L847, de 7 de Dezem-

,DIPLOMATAS EM 
VIAGEM 

2 ENFERMO - O sl'. Inter
ventor Federal na Bahia con

tinua enfermo, tendo sido muito 
visitado, 

Essas formações s-erão cons
tituídas primeiramente em Ca
sa Blanca, com o concul'so µos 
antigos combatentes. 

MEDIDAS CONTRA; 
TROPAS AEREAS 

NO MARROCOS 

os exilns 8Uemães wi Ffv.:-1."' 
ça, aeeela:a sens esforços. ],)a
ra enviar .'lltll~ $il(l, ;mw.o.t 

.aos. allia.dOa.t 

.AFU:NDãRAl\'1 DOIS 
NAVIOS .IN.'GLEZES 111teJ:lectuaes, com grande brilho. bro de 1938; relativas á carreira 

A Santa Missa foi celebrada de policia fiscal. 
'r""' s. Em. Revma. o Sr. Cardeal 

1 
D. Seb?.st.ião Leme. que distribuiu , NOTICIAS 
e, Sagrada Communhao aos nu-

Com dest'.:10 a Bagotá, partiu 
, pelo hydro .. aviii0 da linha inte!·

MILJTARES , ne.cbna-1 d2, Pan-A::Ge:·kan, o sr. 
· Junzo Sakane, ex-consul geral do 

1 . 1 Nóticia de Londres conmil:i• 1 DISCUSSÕES· _ o prefeito , _ Noticia-s_e que tambe:11 n::i I nica 
O 

afundamento de dois' 

Jnerosos presentes. 
Entre os numerosos inte:Ilec

tE2sts catholicos que se approxi
f:'?-.ram da M-0sa Sagrada desta
c:,.vam-sc Ministros do Supre-
111'> Tribunal, membros do corpo 
dinlomatico, magistrados, mecli
cns. advogados. professores, estu
cÚ,.ntes E>- jornalistas. 

Occupou o pulpito o Revmo. 
.-';·ei Sebastião Tanzin da Ordem 
DJmi_nicana, que .fez um eloquen~ 
.w scm1fto. 

.''..pós a Santa Missa, S. Em. o 
Br. cardea1l concedeu uma- indul
gencia B.os presentes. 

Dr. José Bottiglieri 

"..folesüas nervosas e mcntacs 

Çons. : A v. Rangel Pestana, 2218 

Do i e meia ás 3 e meia 

Phone S-9119, 

rECISõES no CONSE
LHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 
0 Conselho Nacional de Edu

c~ ção, que encerrou ll. sua p1i
r.,cira reunião do corrente anno, 
1P1i;;-ovou, entre outros, os seguir).. 
tcs pareceres: 

cóm·ertendo em dilligencia o 
julgamento do processo de· con-

. c0.,:são de inspec.ção permanente 
ao Collegio Agrícola de S. Fran
chco de Conceição Serro, Minas 
Geraes; 

favoravel á autorização para 
funccionnmento dos cursos de 
mathematica e physica do Ins
tituto Superior de Pedagogia, 
l3cienc!as e Letras · <"Sedes Sa
plcntiàe", de São Paulo); 

conv.ertimdo cm diligencia · o 
julg:unento do regulamento \nter-
110 da Escola de Bellas Artes de 
Sii.o Paulc•; 

oontrari:i ao reconhecimento <la 
F,scola -de Engenharia da Capital 
Federal: 

fa.voravel ao reconhecbnento da 
Faculdade de Odontologia do Pa
rá: 

cont.rarlo á autorização para o 
'l'unccionamento da Faculdade de 
Philosophia, Sciencias e Letras 
de Campinas; 
' faYoravel ao reconhecimento da 
Frrculdade de Odontolog'ia do 
Pará; 

favoravel ao reconhecimento da 
FRctüdade de Philosophia do Pa
raná. 

Realizou-se hoje, a ccrimo- Japão ·em São ~~ulo, e nomeado 
nia do juramento á bançleira pres- ~ecentemente mm1stro do seu. paiz 
tado ·por cerca de 4 mil recrutas Junto ao governo. da Colombia. 
das corporações da Vilia Militar. O sr._ Maur1c10 Cuvc~ller, 1~0-

Estiveram presentes o general ! V? embaixador d~ Be]gica, . soll
Gaspar Dut-ra. Ministro da Guer-1 citou uma au~1enc1a _ do Presiden
ra e outras altas autoridades. te da Republica, af'.111 de entre-

gar as suas credenciaes, 
e Partiu para seu cruzeiro de '. · 
instrucção o "Almirante Salda- l 
nh11". 

Pouco antes da partida esteve 
em visita ao navio-escola o Almi
rante Aristides Guilhem, que se 
fez acompanhar de altas patentes 

do Hr~si1 

d~ Armada e officiaes do seu ga- l NEUTRALIDADE _ o Pre-

bi~:~o noticiamos a viagem do I sidente da Republica assig
" Alm · a te Saldanha,, deverá nou um decreto mandando ser 

ir n . di 31 d De rig·orosamente observad!ls em to-
l :;:~r~~~l~v~o~Zsco:a irá : Sal= l do o territorio na~onal as :·egrM 

1 
vador e Rccüe e depois a Por- geraes de neutr~lldade baixad,9..5 
tu~al voltando em seguida á ca- com o decreto-lei 1.561, de 2 de 

1 pital 'da Bahia, de onde rumará Setembro de 1D39, em.quanto du-

1 .... A d · t. p . . rar o estado de gueira entre a para o no,..,., o pa1z, a e o a1 a, 
e dahi á America Central até 

0 
Abelardo condurú. de Belém 1 :V'.arrocos tranc~z:. foram _1.on'.ª: j vapores inglews: .º la:iça -

do Pará. baixou uma porta1-:ia, d<ts amplas medidas de pieca,i , mhías "Prinoeza V1ctona" e o 
prohibindo discussões sobr~ _ 0 ção cont.r~, 0 desembarque de I cruz~dor "Effingham ''. 
conflicto europeu, nas reparticoes tropas aei eas. Este ultimo foi ao fundo por' 
muni:cipacll. """"""'" _ • • ....,., ,._,.,. ..,..,.,w t-er batido em um rccit'.e nas· 

• ,, D· Dtoirval 1?ra<l0, ! Costas da Noruega. N(,nJrn·,n 4 VERÃO - O sr. Intervento,· r. Ocuiista 1 tripú)ante do "Effingham" foi 
Federal seguiu honiem para R. :scn. P. Egydio, _15 _ S. victimado pelo accidcntc. 

Ca.m•·)os -de Jordão, onde presi- . 0 
51SJl4 - 14 a 17 b.oras o · lança-minas "Pnncc,1s 

dirá o lançamento da pedra fun- 'relephone 2-7313 
1 

Victo_ria,, · fó_i . d_e enc_·ontn:i a 
d9.lnental do palacio de verão do d 
Governc, e do outras obras de _.,. •• .,.. w.,v,.~~ uma' mina 1nin11ga . .!'\este e-

A sastré, verd·m:>am a vi(hL o c:1-
remodelação, de accordo com O REPRESENTAÇÃO BlL1.- pitão''.do vapor, dois offü;_iaes ~ 
plano de urba,nizac;ão daqueJ:la es- SILEIRA NOS CEN'fE- 31 tripulantes. 1 
tancia clima terica, organizada pe-
lo prefeito Prestes Maia. NARIOS DE PORTUGAL j 

:: OONGRESSO - Inst.allou-se 
,_,. dia 25, no Rio de Janeiro, o 
2.º Congresso Pan-Americano de 
Agentes Commercia~s. 

'd - ! Teve concorri a recepçao em 
Lisboa, a delegação brasilei1:c1, 

que veio assistir ás festas dos 
dois cent·euarios de Portn;;ui. 

BOMBÀIµ)EADO 0: 
SUDESTE DA 
INGLATERRA 

6 AEREA - Por via aerea. se
guiu dia 20 pru·a Porto Ale

gre. a sra. d. Darcy Varg·as. es
posa do Presidente da Republica. 

o general Francisco Jos,\ Communiqado de Lon.<L- 0 ,s 

São João de Porto Rico. 

• O Presidente da Republica 
assignou um .decreto-lei alteran
do o regulamento do quadro tech
nico do Exercito. . .1 

Congregados Marianos 
PARA TIRAR AS 

Pinto, chefe ela delegação brn.-1 iuf?rru,a _ qu~~ de 21 para 22_, .~~~ 
silcira falando pelo radio re- Maio, a_ regiao s_u?este d~ G1 e .. 

saltou' a emoç~.o com qn~ os Bretanl,1a _foi stiJ-e1ta a no lento 
delegado:; brasil,;iiros .av'ista- bombardeio aereo. _ . 
ram hojo a terra vortugueza. Alguli\\ªS bo1nbas caluram cm\ 
Manifestou-se t,ambem encan- terra ~\,~mtral! no mar. 
tado com a acolhida sympa- Pelq.,.9-ue. füforma o com1n-c1• 
thica que tiveram cm Port,1gal ni.cado . official inglez, os dam• 
e disse qu-e a sua delegação re- rios m~teriaes· foram redu?.idos 
JH·esontari'a o coração hrasi'.c-i- e não i.e. l."Eltiiatraram baixas. 

0 Tambem por decreto~le!, n.º 11 
2.186, foi alterado o codigo de. 
vencimentos e vantagens dos mi-

1 litares do Exercito. Esse decreto- 1 

lei tem 286 artigos e nelle · sãol' 
tratados todos os assumptos re
ferentes aos vencimen.tos e van- 1 
tagens dos militares na aetiva e l 
em inactivldade do Exercito. -1 

'1 

Carteiras de Reservis~: =:rs 
E PREPARO OI: 

Papeis de Casamento 
PREFIRAM A ORGANIZAÇ~O COMMERCIAL "VELOX'' 
Preparo cie papeis para a 4.ª C •. R. -' Carteira~- d~ tden
tídade e de motorista. -:-- Le·galização de extrangeiros -

Despachos em geral 

Rua Floriano Peixoto, 48 ·· 1.º andar 

• Os trabalhos <:lo primeiro pe- J E 
riodo do curso do alto eommando 
serão iniciados em 1.0 de Junho 
vindouro. Esse curso ministrado 

XTE I O R 
pelo chefe da Missão Militar 
Franceza, general Chadebec La
valla.dc, cle&tina-sc a generat>H P. 

coroneis. 

FESTA DA PADttOEIRA 
DO.BRASIL 

A TENSÃO NO MEDI
TERRANE-0 

Co11lin1:1a a ameaça italh~a. 
de intervir no confÜcto cura· 
peu. . . 

Xão se teve conhecmicnt.a 
· da carta enviada pelo sr. Roo-

N l sevelt. ao primeiro mini':!1ro o dia con:;agra-do a ossa J • .. b _ ·e .• , 
Senhora da Apparecida Padroei- 1 italiano. Ao que se sa e, 1 '' 

ra do Brasil, foi sole~nementc i pondendo esta carta, 0 s1·• 

Oriente I'roximo. Os círculos 
officiaes qualificam de sensa
cional essa modificação, jus
t ament-e 11este momento que se 
trava a batalha. decisiva da 
guerra. 

NOVO COMMANDANTE 
DAS TROPAS ALLIA

DAS NA ASIA 
MENOR 

ro associado ao de Portugal As b~teriü.' irnti-aereas ah:-i• 
nas proximas festas dos to1s ram fogo cóitlra- os aviõ~s ata·, 
centenarios lusos, canteS;i,t 

BASES AMERICANAS 
NO MAR DAS 

CARAIBAS 

O presidente Roosevelt re
velou á imprensa que foi ,l!lrB: 
sentado ao éongresso um trro
;'ecto de lei auctorizando o go
verno a empregar mais de 6 · 
milhões de dollars na constrtic, 
ção d-e bases no Mar das Cd-
raibas. 1 

-REFORÇOS PARA OS 
ALUADOS 

ô (;a.nadá, preoccupano com 

..%· 

~P.''(T,-RO 
Piira., o ,~~ do BrasiL: 

Anteà de, viader seu OURO 
. é de seu ftoprio intel"~se 
~sultar ~. nossos !pl'eçoa; 
AY ALIA~ GRA.'f'IS. -
Tambem é'o~o · .pra.ta, den
taduras e· ó\iro baixo. Vende~ .. .. 

se ouro pua dentistas. 
R. SAO . :slj)NTO, M9,· 1,1>· 

and., -safa. 9 '<.prox. a.o ·la;rgo· 
1;: Bel'lto). ...... SÃO PAU~,O 

CA0

SÀ ABRAM 

Noticias do · 11terior 
. .· 1 Mussoline asseverou, que a po-

commemor:id? no C0-lleg10 Pont1- lítica da Italia era a mesnia Ei:;tá sendo aguardada ~1 toito 

f1cal ~rasile1ro de Roma_, on~e 1 . ue foi deliw2ada, quando dos o momento a designa.çao do PIRACICABA brada pelo ii'ector das F.C.M., 
se realizou imponente cerimoma, 1 q . . . dias de guerra na E'u· .

1 

successor do general Weygand, Mons. An;:~
0 

Ramaiho; e 
â qual asbistiram o embaixador primeu O no commando das tropas na ...,... 

á S · H'Id '- ropa Santa Casa de MisericordiJ. Comrilunhlió · Paschal de. 140 junto Santa e, sr. 1 eu,·an- .'_ 1 M'l" . 1 Asia Menor Não se tem o me- - -
. . D1scursan( o 0-m 1 ao an e , · cotígregadotJ do Acc!o1y, o con~llwno da em- · d f . 'l' ~ , nor indicio de qu·em possa ser · • 

. · i · l . ~1·ande numero e aseis ,i.,, 0 . ·R b a ednc1·a·o de··ta A' 8 30 n. ~s ·"1·s·1~- ao· bal.Xada Junto ao Qu rm.a, si. 0 
• • • 1 1 R O su<"cessor embora circule 1ece eu · r u ., " s , -,,.OI<> , v .,.... · . . .. d . c·.onde Ciano, mm1s .ro e .as -e- • , _ ' ' . f lh 1·,to1·1·0 elos trabalho" E s n .. m Anton•- An-Souza Qua1t111 e g1an e nume101 _ . ff' . a versão de que será. ,o· gane- o a o re « •·• xmo. nr. ~ .., . · 

. . . Iacoes Extonores a 1rmon ,e1,. · · ' · d s t e d r··'1'se1·1·corc1i·a · d A · •··ceb· ispo de de membros de coloma hras1le1- 1 , . d ral Jules A.ntonini insJ)C<'.'.Or a an a asa e m • tomo e f!S·rs,ru· · 
S i . w.r a Jtal1a se preparan o pa- · · d JY · ab·' J b t· b l ""=e -lav1·as ra de Roma. Todos os em nanos 1 . . fl' t t general das tropa~ coloniam:. e . ll'ac1c· ... a o 1ca a· ·q_ue ""'' .. ~ 

. . , . . d ra mte1·vir no con 1c o, an es . d t · ""-lo nr•ogr,,,..,,.. 

ram representantes. que este t_enha decH ic o a so1- deraclo" c01;10 um d~s mais ca- JABOTICABAt: marian-0 da Diocese. 
itallanos e estrangenos man a-

1 

. 1. 1 . . o g~neral Antonini é eo-n~,- e en us1asmo 1-"-' ·.., "'~~v 

te da Tlal!a. . . d A' 
1

, g '->-· _.....,- d,...,. O SI•. i\1usso1ini t-em receh;- pa2,es chefes 1ml!tares a s .. , O ...,ras. reum...., v·" Ec E"'OS LEIS DECRETOS ESTA F O dia do congregaao me.nano _.,_ q ouvi""'" o D' R 
1 

1. - 1 ' - i do nestes ultimes düts, gran- 'rança. congreg<:l,UQs; ue ...... · 
DUAES I d'\ niin1ero de "'eneraes. o Il~à- Revmo. Pe: Director descorrer 

Tcncto em Yista a necessida· 1 1 1 B d 1· foi no clh 90 ""' ' " ARRAS RECAPTURADA o dia do Congregado Mun-
80
· bre a =um· lida.de · e Exal-

: ree ia a og 10. . ·' .. ' . . <1ial foi solemnente comme:•lO· taç-ão da Sn,a. Viy-g(!m. t'lr, rea imtar a actual tarifa pos- O s1·. Intervpnt-:lr Adhemar: recebido pelo dnr-e. O General ; O comm1mlr11dn 11ff1rm1 fran- , rado na diocese de Jabotic:t- A' 
15 

h .. s foi realizada. 
t11! m~iyersal á& novas disposi- de Bano~ assignou na pasta da. vou Epp. prPsident<> da A~.,o-; ce,· de 22 do corrente annuncia a bal E eom prazer que tram,- s ' t ora • 
l)<Yo~ adaptadas nos actos assig- Justiça, o decreto n.

0 
11.094, pe- cktc:ão Allernã das Colonias -. ; __ · recaptura de Arras pelos aJ·liados. crn~en~o~ ,

0 
programma. d-as di- Hora San a._ _ 

):18'10s prlo Brasil. no XIº Con- !o qual continui0 m a ser quàren- sitou o primeiro minir;t.ro, t<'ll- versas solemnidad•es realiz.1-\ E fiüalment_e,_o en-cerr.a,.\1'€11• 
f1TC~.~c, P.Jst.al Universal, realiza- ta e tres as zonas districtaes om do com pilo prolongaria , (\IJ· ABATIDOS 303 A VlõES das. to d,'.1s solfilnnidades, com a.

1 elo cm Buenos Aires. o Presi- que se divide o territorio do dis- ferencia. ALLEM'AES A's sete horas, Missa· c<>1e- . Bençao do SS:mo. Sacramento. 
cknte clR Renublica assignou de- tricto de paz da sédc do munici- Desd·,! val'ios dias. as car.,i-
er<'to, alterando varias disposi- pio de São Paulo, estabelecendo · tacs europeias aguardam a De accordo com o rornmu-
ções da !-~i n.º 537, de 11 de Ou- os seus limit~s. \ decisão da Italia. Os jorn,u.•s niead'O de guerra eh dia 21 ü 
tubro de 1937. I das península, todos de orien- noite. a aviat;ão franceza e as lndicatior o Presidente da Republica e O sr. InterYentor tambem, tacão mm·c·arl:i,nt:,1'1 (ê offich ,,1. 

1 
baterias anti-aéreas ahaten•.'.n. 

?.&'ignou decreto regulamentando assignou o decreto n. 11.092. que, procuram -cn11Ju&iasmar o pen·,> dn 11 a 19 do con·,)n!.!.', ;rn:i 
as aclividades das secções de as- abre á Secretaria de Vi~í\o e i ('Olll a id'f'ia ela 1woximn 0ntn- aviifos gp1·munitofl, fo ..... CCESSQRIOS 
sistRncia social dos orgãos dopes- Obras Publicas um credito esp<"- da do Jlair, na gt10r1·a. Ao 111,)~-
S0al elo serviço publico civil. eia! de dez mi1 contos de réis, des- mo tmnpo, flcsenvolvcm os PHECAUCõF<;;; TO:H A- para aut01noveis 

Commercial 
BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS 

---··-·__ rirculos "'º"crn,imcntaps nnn DAS NO EGYPTO 
;. . - - -- - - -,_ - ---- ---------· i~1'.1cq·~t;~" ~::;;~~nh;, ,,1\~11 ~.'./~ >~ Ronrn - DBspachos proeedentes O MELHOR SORTIMENTO p!!\lllm!mll!!==~!!""--,_------------~~ Importac:ão Directa. 

TODAS AS MARC.A.S 
ISN ARD & CIA. 

dac; r,•ivindicai::iics ila'ia;,,,;; do Cairo annunciam que foram 
1sobrc os tr~rrHorio~ 0 c<'lüll1(1_s. to1nad,.1~ rigorosas precau(~fi0:"' 
em poder (la í<'rança.. 1 110 Eg~·pt.o. Severas medid::i.s 

T e T _ - ' serão '2ll1])regadas contra os 
CAURDl, ,~EN~.ACAO EM aviões 0.xtrangeiros que at.c,·-
HE.RLiM A RUBST!TU!- ' rarcm fôra dos aerodrnmos. 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 

BRINS 
SORTIMENTO YARIADISSIMw 

1mportaçã.o · Dlreeta 
CASA ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.• ,til 
CÃO DO GENERAL Anntrnciam-~c ainch mn<li- para alfa.iates 

. · GAMELIN da,: contra os soldados par,1- CASIMIRAS 
li quedistas. s T O e K e o M p L E To ... 

r.....-------..;;iiõioii.:.iliá.1il:~wliWllliili--i'Q!ll!Q,..t.iiif A lm11renna de Berlim re- ]\lf AR Consultem a Aurora. - ·Printex - Pi!'it.i,b.t 

========.: 

"'""'"~i"s~fÀ.RD 6. CIA. gistrou com interesse a rnb,- i PRGTECC,•.O no 'J f'I.. - Nacionaes e Extrang~iras 
111, .. ,.,., D'F. >1A10. 88 ! t<.t-niçi.i.o dr· ~-cn~1-·8.I Gs-i.ncEn; ~'f'CGS FH ,1:'>JCEZ l CASA ALBERTO CASA ALBERTO 
rho•••• <-3.".S, • ,-M3lj ,' pelo g-nncral \V0v!!and. 0:·r;·w:- 1 .. . . • 

40 
LARGO S, BENTO ;N.• <i-0 

zador dó Exercito l•'ra.1wez do I O general Kogues el'éou va- LARGO S. BENTO N, 0 



Não Paulo/26'1Je Maio ·de l1r40' 

' Feder11i1 arianas 
Dia mundial do Co.ÍilgF.eg.ado Mariano 

i, 
[ 

E .Arfino.,s d e e o u:r o ,• . . No· dia l'2 do uottente ~: :te:l:lillpo· ·do Rto. iiê-::.Jime!t'e; pro• ;~ELEB.tou,;sE COM GKANDE 
~ ·{ .· .. -consagrado a MaTia .S~tis:sima; .. :nmiclou impo:r.taute allocJlÇ:ã-Oj ·sol.EMN~J\DE o SEXTO AN-

MASCIGRANDI: 
O.fficina D.ara Concertos 

A.v. São João, 323 · 

os Congregados Mat.ianüs feste-· apontando uma nova ,p:t:>.ase de NIVERS:ARIO DA CONGREGA
jaram a data do Con:gregndo .aperfe.iqoamIDitó e. pr~o das Ç.íiO MARI~:\ DO GYMNA-
Mundial. Essa commemora-ção Congregu-ç-ões :i\iaríanas. SIO DO ES:J'ADO 

revestiu-se de grande brilho em Em São Paulo, .as commerno- No ·domingo pm;sado, dia 19, a 
todo o mundo. raqões se caracterizaram por um Congregação Mariana dos alum~ 

A estação do Vaticano organi- aspecto de intlmidad0. Em..· to- nos do Gymnasio do Estatlo fes
eou um programma espeelal que das as Congregações da Capital, tejou O sexto mmiversario de sua 
foi in-adiado em ondas curtas houve Communhiio Geral pela. fundação. 
'para. todo o mundo -e em diver- intonção do Dia. Em algumas, Commemorando a data, à di-
sas l!nguas, sendo que a: ·irradia.- :houve dia de recolhimento, ho- rectoria deste sodaliclo mariano 
ção em portuguez esteve a ca1'go ra santa, admissões de cong.re- resolveu prestar uma homena
do Revmo. Pe. Cast:ro e Cost,a. ga<tos e noviços, e muitos actos. gem ao Exmo. Revmo. Sr. Dom 

No Rio de Jsneiro, s. Em. o:' :de piedade. , José Gaspar de Affonseca e sa-
~ Cardeal D. Sebastião Leme, Ar- Em rel!Uffio, o dia do congrf'-. va, Arcebispo Metropolitano de 

====================~;::::=======:;;:::::;:=============· gado M'.anano, foi commemoradol SàAo PFea~o. • Ma,__ i , . ueraçao r.....,a, apo ou f.ed .. º ra.ça· o :1. .ar1··an a F A m 1· li .1· n.:D}::;n::;:~a: ~::::1r:'.ºs es~ri:~:if:;::~ ~e r::o:t~s-
11 I] JII JI.- li iàl,J PENSIONATO CATH0LICO PARA 

.·f MOÇAS ,UNIVERSl'fARIAS 

p Í a·~ Uni à Q . \ap:tinfa instafüição emllocal aprazivél e sob âirec
;_ ·ção eathoUea. Informações no pr.oprio pensionato. 

A Or~ção d.a 
'A Pia União ha.,ft,-ser natural- queno Officio da Immaculada · gen.s escolhidas, pedidos geral-

'mente um.a. atDJOl!IPbera, farta- Conceição". mente á Sagrada Escriptura. AV:enjrla Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 
mente emb~ pela. suave O Pequeno Officio imita o of- Após havermos aouva&i enthu-
fragancla da orat(lo, Cle11te deli- ficlo cora!! monastic:o na forma, siastica.mente á Immaculada, de· 

'.clOBO perfUme qlllt-.ae exhala. de Isto é, copia-lhe a divJsão em va- ,pômos a seus pés, olhos .. supl,.:pi:-e,: 
;uma. alnta teme$,.& Deus, ai,n- rias .horas, matinas. prima, ter- cantes ei;guiàos pai.a aeus olhos ··e· 1•: :• .. 
;d.a ma,S ·de um• i*ª· poasulda cla, 5:)tta, n~. vesperas e com-. ,carinhosos. benignos. depômos': .. r , !l!ffl:' 
(pe1o amor fWal clt X>eu,1 - qual pletas, em <!ada hora tem ,oraçãe.· :nossos ·pedidos e os conf.iamos a: . J:: lfl.U 

PEDE-SE REFERENCIAS 

Clnemato~rauhica ~a n. r· e. 
icieve • a Filha dll Maria. O &m·· lntroductoria, corpo - ~m frugar ·seu coração mat.ernal, na dooe: 
'biente de piedft.9,e, que ·é uma Pia. de psalmos de um hymno,--e--0ra-· ~ta tiva -de cer-to def~ri:meiato.:· : . . • . " . 
Unil\o, nAo póde n,atear á ora- çãu conclusiva. Usa -da mesma.• Louvores e pe~ se ·repetem;• Or-1-enf.ação Moral dos Espeê"laculos 
ção um lugar d~, nem pó- forma para todos os dias do an- varias vezes, comp.,,se faz, mais:J . . _ _ . 
<1e deixar de Uae :reservar um no, no que não seg~ 0 officio ou menos, no offi<:io coral. S6te Lun'%'~R:E D.E _1.;o~o:RES 

1 
(Da, Cotaça.o: A-cce1tavel para adul-

tempa notavel, • a· (ll'Ação ~ral. Temol-o em lmgua, latim, ·vezes nos du,igimos á V:irgelll Im- B e_ ~Kl,. com .Bas11 .. Rathuone tos. 
constitue como Cl• -a linguagem ou, então, v-ertido em vulgar. P-e- maccuia.da numa pl'eCe filial e e oris. ~rloff:) -- Assassim .. - O TRAIDOR (Da Universai, 
mysteriosa ~e unw, ·~ a .en- na é que a versão dos hymnas:: cheia de esperanças. tos. t:ortmas e per:seguiçô,is, com Victor M.ac Laglen e 
treter-se filla,lme• po~ O pae é· algum tanto deficiente sob o· Para podermos valiar a belie- rnsumem todo O assump:to do Jackie Cooper) - Ha cenas 
amoroS0, Deus. · 'ponto de vista 11tterario; a pie- za do oft'!oio e como que sabo- filme. ·- Cotação: Re5tricto. violentas âe tiroteio e de homl-

0 Jllanual, co(!Jfqrd& Pf.a União, dade porem sabe revel.ar e sup:piir rearmos as do~uras <?Re encerra, SA·NGU:E· OE ARTISTA (D:l cidio a sangue frio, que pod-em: 
não descurou· ·.de -\1111 po~ tão- ·esse senão. -~r se faz o estudemoo seria- M. G. M. com Mickey Roon<?y ser prejuóicial a menores. ,_ 
impOrtànte. Na - alinea em Aos entendidos em historia re- mente antes de recitnl-,o. Vimas e Judy.·Garland) - E' uma co- Cotação: Acceitavel para adul
que encarece a.· ·~uencla dos ·11gtosa não escapa, na leitura do que elle toma empr-e&tadas elo$,'. m:e.ui.a musieada. Adolescenfos tos. 
Sacr-amenws; Co~ e Com- Pequeno Officio, o sabor francis- :Livros santos muitas figuras e -em atHtud'es romanticas, fo- MULHER FATAL: (Oa Ar.t:. 
munhão, diz ser deWlr das asso- can<> .e cavalheiroso de que está pa~ns, muitas dellas de sen- zem o filme :prejudicial aos Films, com MicheJe Morgan e 
ela.das da Pia. 't;Jdtlik, ~:rezar·o animada esta prece mariana. A tido difficil, pois se prendem a. m1mores. Cotáção: Acceita.- Raimu) _:. Romance d·ramati-
officia da. Tn:ima.ç.,.lla COnceição alma franciscana alli se trahe pelo factos historicos do Antigo Tes- vel para adultos. do, em ambiente desagrada-
:aos sabbados e ,.._ Domingos. preito enthuslaattco rendido ao· tamente, ou têm referencias a yel. Um inicio ,clesastr-0so qua 

tiveram pregeirte$, wbãrnt'Iô>-1re hó' 
·~:lão nobre da Curta, entre as< 
pessoas que toma.mm assento • 
lU1lll6, S. Excia. Revma.. Mona., 
Ernesto de Paula e os J1eVinos.:, 
Pe. Irineu Curstno de M-Otlr.l,, Pe., 
Vii!c:orrti, S. J. e Frei A~ M.a• 
tia do Bom Conselho. 

O programma desta 1.rometm•' 
gem constou de uma parte mu•
sic.al cuidadosamente selecciomi• 
da. Na segunda parte do pro-
gramma, fi~m uso da pat::rvra,: 
os Sl'S. José Virgilio Vita e J-0a
quim A'lfredo da Fonseca. que d!• 
rigiram ao Exmo. Révmo. Sr •1 
Arcebispo Metropolit.ano palavras: 
de saudação, como represe-nta·n~i 
tes da Congregação M<ar:lann. do, 
Gymnasio do Est-ado e da Fe-i 
deração de São Paulo. 

O Revmo: Frei Angelo :M'a.11$ 
do Bom C-Onselll.o, especia,Jmen.te,

. oott\7idado, fez uma conférenci~1 

que foi muito aplaudida por t.o-j 
dos os presentes. 

Ántes de ser encerrada a. ses-
são, num ambiente de grande! 
enthusiasmo, o Exmo. e Revmo.; 
Sr. D. José Gaspar de Affonsecwi 
e Silva se levmitou para agta•; 
decer a manifestação de que fot 
al\to. 

0 

s. Excia. Revma. eomeoou por" 
se referir erogiosimiente oos dls~ 
cursos pronunciados dtm1nte a;\ 
ses.são, e em seguida teve as(j 
mais amaveis referencias para;:i 
com o Exmo. e Revmo. Monse-' 
nhor Ernesto de Paula, no q:uaF, 
....... " ................................................. J 

Falta d~ agua~ 
·"\ 

Canos entupidos?; -

Soe. Hydroteehnica Ltda:; 
' PHONE.: - 2•4(ml 

S. Rento, n. 0 45 - 5~~ an:d .. 1 

E' de toda eviélea'da que o Ma~ 'grande previlegto de Maria, sua trechos Escr.iptu1-aes: factos e·. PALACW DAS ~ARGALHA- fazia prev·ar uma tragedia mo
nua'l, ~ preceituar-a recliar;ão .do Immaclllada Conceição; as lôas ·trechos que devem ser conheei<los DAS (Da Col.umbia, com Joe ral, deixa subsistir mu1·tos in- apontava um sacerdote modelflir· 

· 1 d in:h t d Brown) - Alguns crim3s e que fatigado pelo aooor quotf.-Officio da Con~, .SIJPPóe que -ou a a · as com que o au 01· . e- antemão para delles 1:ia-urir- convenientes._ Cotação; R~s- ' · · 
a Filha -de ~ desempenha, homenageia. a . '' ~ªIDA'." Santa :,nos a ideia central de um titu- passagens pouco. discretas, tor- tricto. . . di.ano imposto pela alta àdmf-. 
escrupulosamente'· i -.S'' oraç-ões :Maria, revelam o ar CIWafüeiroso, 1o com;que homenageamos- á Vir, nam o fil.me !ncoti~iente ã. nist~ da Arcbid:iocese, pra-,.: . 
communs a toclodaem. christão :sentimento ·que PranC;i.Sco legou. ,gem ImmaGulada. crianças - Cotação: Acceita- O I NSPECTOR H-O·R N- henchia seus lazeres na Congre..J: 
e a ell!1$ ajunt.e '~ Qfflofo. ' a.os seus prlmltlvos filhos. Aliás, Citamos, por exemp~, 0 hym- vel menos para crianças. LEGH (Da 20th. Cent. Fo:x, com gação Mariana do GyJIID;aSio dCIE':' 

' a composição "o offi~10· pequeno n·o de V_,.,.. · · Gordon Harke.r.) - Mortes en- Estado, obra admiravel que ess& O Manual, edi~ Por.to, era: "' ~. . ....,,,..,rair, .Ba primeira es- O _GATO E O CA:N:ARLO (Da 
é attribuida ao franci~~ v ·tr·"ph "sal 1 ,.,_ volvidas em misterio e a ,,on- sarerdote havia edificado em-. mais C'Xigente, pó!s. dizia: ".Assim ' · ""'""º .en. · v e: ve, regu a,...,r celes- Pa ramonut, -com . Patllette God-

como nãn ha um só dia em que Bernardtino·de Bust-is,. que vi'l'eu no te, .salve, _ com que dez liahas·.: dard e Bob Hope) __ Scen.as de ·clucta pouco escrupulosa de al·· qu!tnto descanç,ava·! 
conven o na seo·unda metade do fo retroo- adad o l · · guns .dos figurant-es tornam a Em seguida, S. Excla. Revtna;.~ Ivrario S8ntissima vos não encha 

10
• XV f ." do . . . ' ,,r O - 80 , af:m1··1

1 terror, mis.terios impi·essionan- 1 secu e 01 um s mam m de vir o Vel'bo Ete E pe .,!_cuia pr.ejudicial aos adolcs- fez votos pela saude do Reviu~.:, c1" r·Pl ,,uaes favores, e em que. '. d f. . · • · roo - ncar-.1 tes, assassinatos e ainda aJu. 
sign°s e ensores e aposto'.los d-O nEir "~ ~,,~, 1 _., ,.__ ·1=., · · ' centes. - Cota,ção: AcceitaveJ Pe. Irineu Cursino de Mo.ura, e:. 

1, ,o 1'·re.~.s:;itaes de sua protecção ' "' · - · · •~ s,,.,. .. ,o "um:> •r..,..,fl· s(>es a espiritos e' fantam:as _. 
niaternd. as.sim. tambem, não de- dog-ma da Immaculada Concei- - para o homem, ao céu ser · · para adultos teve expressões das m.ais cari-: 
w r:i,,s:ir um só dia,,sem lhe pres- cão. nrimanclo pelo seu admiravel 1evai1~a<i-;i." Oatl'o text-:> diz: "Rô-- o SANTO EM LONDRES- nhm:as para com.ª Federação.' 
tardes 11m duplo tributo" qe !ou- "Marial ~obre ns excellencias da J.:)gi-o que em dt.--z linhas atra-2ado, ag1,'¼davf.1 do que rivalizar na ( Da R K O G S Mariana em relaçao á qual ré• 

Ra . 1ha d e· " o v d B ' · ·, com eorge an- novo ô~ ex=ess-es de se11 ·no,. vor " oração. Para esse ·Yli-n, na- 'll ' 0 eu · en. e us- ·- Sol divl:n0 por vós foi inc:i.r- ·1:e1Ta com os Anjos e Santos do ders) - A emoti\"idacle cio en- n = ,,. 0 ._.. 

cw ha d.:• melhor e mais la.grada- ti:·. além do litt<"rato e conhecs- nado - Para que o moi,tal pu- ·'Para-isc. e unirdes a .vossa voz 1-eclo e scenas de lutas fazem rinhoso affooto. 
v"! a ';I.T.~ria dÓ .. crúe' res~ o seu dor pr_·ofund~ ~a tl:«>logia, ph)- desse ao Céu che.gar, - Maior I aos cantices celestiaes que elles com q11e o filme não deva ser ExDc7a. m~v~.do rpaeoo~le~da~~-. 

, hsophra <' d1rcito. era versad!ss1- que os Anjos quiz Deus se abai- não ce=.m de entóar em louvor l ,,fato pelo munrlo 1·nfariti'l. __ "' 
Hos~rio ou Terço e o seu Offi- S d E . t ,, C aos cong=ados marianos que 
do." Jó. o. capeço .desta medita- mo na agra a scnp ura. o que xar. da sua amada SGberana? - E' r .. aotaccr,~1aon:çAasc.celtavel meflos pa· apoi~·;,m toda efficacia de 
cro dizia: "Uma. Filha de Maria bem explicaria. o aceryo de re- Esta estrophe perde todo o seu isso que fal'.eis. todas as Vf'Z6S 
· · • · ... ,.,,. frrencias ao,s Ll.vros Sà.ntos, es- sentido e sua belleza se não nos que r.ecitaes O Officio. Q. uando O seu zelo os novos Vigarios po.c;., 

df've _rN·,ar todoi,o.~(~.il!,S o Rosa- Ih d p O PURITANO (D to á test d _..._,__ · d· - pa· a as no· <'qveno Officic. remontarmos ao facto bíblico do coração da Virgem Immacu!ada . a Astra· s a e parom= am a· 
rio ou o Terço e···õ· Officio de F t v· estitui do 
Ncs,;o. Senhora . ., 0 nosso Manual O Pequeno Officio const.a de rei El'.eehias que viu retroceder de se regosijará oom esses louvores, 1 m, com 1viane Roman:ee) d ·· 'das- s mais elementares 

invocações e louvores á Virgem dez linhas o sol. no re!logio de se os prommciardes, não com os - Um degenerado commete reçursos. 
c0ntc11tn-sc com a recib<;:5.o se- 1 · · ., · · Immacul.ada. acompanhadas de Achai:. symbolo do Verbo humi- Jabw· s so'men•-, n1as com pi'edosa um a.ssassmato, e atormenta-.::c. Em seglllda, S. Excia. Revma. 
manai do officio; 'mas em nada ..., · 

· · , · •1•• · · · frrvorosai: supplicas :í mesma lhado na EncarnRção. o mesmo att{'nção e partirem de um co- 1mra afastar de si proprio a dec'larou deposit.ar grande con-
:i.ndnrin contl'a o 'espfrito <;l .. ri Pia v· · t d t 1·c1e·a l t f ·t f!an na - d ·· irgcm pal'a que. cm vis a e seus acon ece com as demais passa- , rn~âo tooo inflama.do em amor!" ,1, e e er ·e1 o um erro; ça cooperac;ao os con-
Uniüo. ª associa.da que O i:ezasse assignalados e gloriosos previle- ens f te · E · f I pseudo moralista gregados marianos para o pro-toclos os dias. muito ao envés g re el'en · s ª ,scnp nra ou * . · · . '. · · • procura a 

gias nos obtenha do Todo Pode- a phenolll:t"nos naturaes, quaes a • isso attnbmr as causa do cri- ximo Co12gresso Euchartstlco Na• 
interprctari8. piedosamente os de- s roso oi: favores d0 que necessita- aul'ora e outros. ·1 NOTA: _ Ha uma optima ex- me. cenas e ambientes intle- cional a ser realizad-0 ein 1942 
se.io,; clclla. .,,. t t l d B t d o D f"l t r<n· it-' . mos. ,,, compos ·o no es Y o as em es u ado o officio, seja I p'licação do "Pequeno Officio" e rosc?s:.. ~ve o 1 me ser V€· nes a _,.,,p .... 

O officio offereçido pela Pia ladainhas: abundam os louvores. recitado com todo o carinho. co- j editada em 1938, pelas benemeri- rlado · a. qualquer publico. As palavra.~ de s. :Excia. 
União não é o of{icio celebrado I e para tal ostf'ntam-se os me. mo merece um~ oração tão hon-; tas Monjas benedictinas dj1 Ab- Cotação: Mau'. Revma. foram coroadas pGr mna 
cliariam<'nte pelas.· Ordens Reli- 1 lhores tiltrlos que pertençam á rosa para a Virgem Innu.aculada fJadia de Santa Maria (São Pau- grande salva de palmas, tendo 
giosas. nem tão pouco o officio Mãe de DPus. Estes titulas. mui- e recitado por filhas amorosasho, ruas. carlos do Pinhal, 424-) PROXIMOS FILM~ um grupo de congregados maria--
parvo recitado por algumas Con- tos são d('c!a.ra.dos litteralmente. quaes devem ser as FHhas dei com o titulo de "A Inunaculada HEROES ESQUECIDOS -e nos esperado ainda a sabida do 
gregações e que se encontram ~o outros. e estes são muitos, são Maria. í sob o veu dos symbolos". E' POBRE MILIONARtO - /1c. sr. Arcebispo Metropolitano. a 
:;reviario romano. O da Pia ennunciaclos mediante bellos "Que funcção mais nobre (ci-; um opusculo de umas n.ov.enta para ·adultos pela "Legião da quem prestaram uma calorosa 
Fn ião ,~ o officio chamndo "P1:- symbolos. lindas figuras. im.a- tamos o Manual do Porto) e mais I pagina~. Decencia". manifestação. 

ADVOGADOS 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveim 
Rua Quinti-no Booayuva N. 0 54 

3,0 - Se.la 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

1 ic 
Jo~1qu;m P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Constant, 23 -

4. 0 a.na. - Sala 38 - Te!. 2-1986 

S. PAULO :Rua Quintino Boea,yuva N.• M. 
- Sala 319 - Tél. 2-0035 -------------

Dr. Francisco P. Reimão 
Dr. Vicente Melillo H ellmeister 

Praça, da Sé N.0 3 - 2. 0 andar Rua Sii.o Bento, 224 - 1. 0 run-d. 
- Sala, 13 • Sala 3 - Tel. 2-1543 - S. PAULO 

Dr. Paulo Moretzsohn de 
Castro 

Rua de. Qul,j/11.nda· N.0 139 ..,. 2. 0 

endar - Tel. 2-6769, - s. PAULO 

l\1EDICOS 

Dr. Celesthio Bourroul 

-=--========:================== 

dor Profls 
Dr. Hug·o Dias de 

Andrade 
Clinica gel'al e molest.ias de 

senhoras 

Cons.: Rua Libero Badaró, 137 -

4.0 andai· - Telephone 2•22'10 

Dr. Camargo Andrade 
Da Beoeficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhor.as - Partoo 
- Operações. Cons.: R. 8enador 
Feijó, 205 TeL 2-2741 - Res..: 

Trav. Brig. Luiz Antonio, 8 Tel.: 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 - 2--6035 _ Da.s 16 ás 18 horas 

Telephone 5-0565 . 

Dr. Barbosa de Barros ENGENHEIROS 
Cirurgia. - moi~stias de senho- · A.---.J-- Ci-'- .i.... -d.. .~· a.l'.a UN ~ffll-U'. 
ra.s ·- Cons.: lwa Sena.dor Fe:-
jó N. 0 205 - 2. 0 - P,redio Ita, 

•• 1 1,---AD_rn-~-:r-B-:-:-:-º-t-~S-~·-u 
·~ • Dentisffi - Radioli,• 
gista - Pela. Escola de Phar. 
nM1;cla e Odontologila. d e Sii-0 
Pa)iio - ClinS:ca Dentaria em 
geral - Ralos X - DiathNwia, 
- Iinfre.-Varmelho - CoaguJ,a.ção 

OCULISTA. 
Dr. Luiz Melhado Campos 
Rua Mareoni, 131 - 3.º andur 
Consultas: das 16 ás 18 hOI'.as 

Teleph.: 4-7:5:12 
· São Paruo 

.HOMEOPATHIA 
Dr. Rezende Filho 

, ...ns.: Ru.a Senedo<;r Feijó N.º 
205 - 7.0 amar - Te!. 2---0893 
Das 15 á,s 18 htll'aiS - :a-es..: :a.ii~ 
C&stro Alves N.<> 597 - 'l'el. ~ 

U&R E PROPAGAR O 

- Tra.,ns-m.uan!nação - Vitali-
dade pulpa.r, etc. - Trabalho~ 
P<»' cartão, hoi,a, ou orçamentos 
Rla,a .Me.rtim F1ro,n.cisco, 97 -

Te!. 5-Mi'.6 - S. PAULO 

Dr. Carles M~raes de ResidEmcia: Largo São Paul, querê - Te!. 2-2741 - Res.: A.rchlt-eotu.ra reMgmsa, 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo çm-so de dOlltorado da Fa, 
mrldade de Phar,mada e O d 011-

tolog:la de São Paulo - Ciru:·gi;"co 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentísta do Lyceu Coração <1$ 

Jesu,s - Especialidades: Pivots, 
~, Pontes, Dentaduro.s 
a~ e sem abdlbada pa-

~s, .. ~~L. ~EG1111a1 .. 1·o·N _ _, ___ n .. 1 ~ - Consulta.s: Das 8 'Í.8 

- Ji!,U,1,1 ARIO l2 e ~ l¼ áts 19 horas - Cons.: Andrade N. 0 8 - Te!. 2-2622 - Cons.. 'l'el. 7-1268 ·- Consultas da,s 10· resl.d-enPUIIS e<>lleetlv,a.s 
Rua Benjamin COll)St,a.nt, 23 - Rua 7 de Abril 235 - Das 3 11 e das 14 ás 17 - Sa.bbado..s. Libero Bada.m N,o 

,.
0 a!l.da.r • Sa.l& 3S - Tel. 2-1986 ú li bor&a. 4li.S 10 é.a..U ~a.li S.-ità~, 

t,._._ __________ Rua. DheUa, 64 - 2.
0 

a-ndar -

64-1, W l>BVEB DE ~S SaJia. 'lJfA ·- Res.: AI. Barão d'! 
- Q,._.84~. -~ !199 - S. PAULO 

··1 



Nota Internacional. 1 
A_invaas:ão da Fr·a.c11ç,a,,· 

Saleii~ -~wtd,,1~-~-~~~~~-~~??!'9i!MfMtMl:IJ. 
f • ~ / j ,• i 

.A in'Vasãô da· F'i'ti:l.l~ ímlll~ 'tr
0

r:ijlas n:azistas :p&l'e{le, afi. ' . '"·'·'- · ·-· --- ... '·' ~., xs:;::r· -,aa_c "! · ··· i ·-·- .22S.25-. 
:na.l, tei· realmente -impressrom1d:O o- i,·Me e o g()-l'JlO fnnc,~.. ANN'O XtH I' · SÃO PAULO 26 DE MA:iO DE ~40 ( NtlM 482 

Peta:in · e Weygan.d, · que caSU:li=tm:en:te tinbam sido ataa-'. ~ - · , · 1 · ' •: · . ' ' 
tadus .não só ,do comma1:tdo, como ainda d0 }ll'Q:P.l'W te.rrftort!'> · 
franCBz pe:lo goV'erno Dalad:ier, reg:r-essa1'am i:nopin.a.dam-ente:. A 
para assu;m.irem os postos de oomm:amfo da gu<lrra. · · 
· IlldiS<nl.1,ivelmente e1·iii-ca a sttua:ção fr-an.c-e~ .• só o ile-· 
SBnvo1vmi..e.nto dfil;S op-erações poderá .dner se os es-:forços ag-01-.a 
:f.ei.ios coRtraba.tani;arão os e1To.s e falhas, a que R-eynauld se· 
:;referiu ,espa:Ihaf-atosamente. 

Cathedral. d 
No fracasso da resistencia á invasã:o, os generaes 'e .'C:::!:::============··=·=··::· ·::--::::;,_ 

,seus ,estados mm-01,es pr-esos, a;; pon-t-es não destruiàa:s, ::is · 

:=~~fÍ::i:!:~ ~: ~:r:n~~~:sB:~!:~m~s ::::~!~!' f'·nilo IBl :1Jf«J:111:2_i 
tãi). numerosos, q:ue SÓ OS ingentt-0s c1:eem numa causalidade. .b llffi H u ,n f,-UfU : 

E' uma 5,a o:u 6'1' colanma, qtl€ age em todos os poi1:t--:>s, k I t 
não com par-aqu:ed'i:stas e turistas a-rma-dos, m-a:s ]?cla trahiç"l;O, D a D I Z I f . !I 
l)em morte oppor-tu-na ®S o:ftie:iae.s encarregados de d~ermi- , .H º • ; . º I 
:nadas mi.ssõ.es, e outi:os g.o!J;res. . 

Até qnB aitura das 01:ganizaçõ·zs da defesa alliad:a esses NO MEXICO·· E l>- u-c.À Ç·/i.O 
\'.•lementos ter-se-iam _in!fltrado, só a o~erva:Ção int-a~ig-en~ A.!rBE..'s., ACf;iã.-o CtU'llOU-CA 
dos _f.ac~os, : a a:tIL1)lidao . d:es ·erros palmares com.m:etklos e :MU!J111,.Al)A, A:~ »Ai 
CJu:e mdicarm aes :nossos lmtoPes. FàMR,1:A, DIHSTRVIDA l 

Elles f-o:ram de tal. ordem qu:e Re.y.n-au!d chegou pratic'l.- · ~ 

mente a cleela:rn:r qu.e a França estava qnasi ~r-tli-da, e que A nov:a lei d:e lS:t'ht~ão @? 
houvera trahiQ-i-o -- u:nh!a e:x::p:li.ca:~ã-0 possi!v-e! aos ei<ros e faH1v.s · M13-.dCo, posta re:eett.tl!m>SRte. am.' 
.inexpli:cave-is a que a1ludiu. v.i_:gor, v1,1:e muito 111.êm da f-a-

Seu dfsourso ~i de ordem tal que os ouv.intes .des11re~·e- ·migsxa,da escoia. lei:ga, pois apa, 
nmos poderiam s-er lev.ad'os á conelusão de q,u,e a mi-iea so- ll:ha -em. S:ua:s teias aão oomen.
lncão possível .era a l)az em ~:eparado - de qu;e a g-uer.ra te todàS as iitstitu:i.~es à:e e:i1-

de- nervos naz.ist~ faz gra-nd:e ala1,de. sino, ma-s .attinge at~ a ed-u· 
O avanQo d-O Reich par.ou, em direcção ao sul, nést8s ·caçfm relig!0511 ili> .recesso dos 

ullimos dia-s mas a situação por emqua-nt-0 não mel:horo'U, poil!-: lat'es. 
a infinh:lade de tropas cercadas no norte da França e na O pretexto dado para, justi· 
:Bclg:ica se encontram em situação extremamente cr:lfilca, e fioar ·es&e attentailo contta o 1 
contra eUas é que lugieam.ente se desenvoiv:er.ão os esfot'.Ços. direito dos paes, Y.em a ser 
inimigos. "a prev.ençiio d<El ,ataques so· 

Já mais de uma V'ez o "ltalor do soidad·o fran%Z· super-?R bre a orientação educativa do · 
a technica e o armamento aHemão. Agora pede-se-lhe um es• Estado". j 
forço ain-da nm!:or: vencer o preparo do Reich, :aotavelmen-t~ Essa "O?"ientaçâ-0" se ba:rnia 
-su.perior, e os ercr-os de seu. pr-0prio commaado: conseg.u-irá ell:3 nos seguintes prinoipios con· 

1 

tal feito'? tidos na coastituiçáo meiciea·. 
E' o qu.e pedem a Deus, em preces a·rdentes, os com• na: 

ções catholi:cos da França, prostrados aos pés de Mia1•ia. 1.0 A educa;çli,o religiosa -e· 
,"JV' ______________________ .,.,,. ______ ~ 

Escola Remlng·to-n 
Dact.yiographfa • Tachygrapltia • Con.t:a.biliij~ 

CURS()S,PRATICOS E RAPIDOS 

os re:Ugiosos são ba-nidos d-e 
todas as eseolas; 

2. 0 Nenhuma "·cm:por-açã.0 ou , 
in-stttuiçã.-o reMg!osa" ou "mi- f 
n:i:rtres de q_ual-que1· ci,,edo r.e·./ 
ligioso ou SffiIS dependentes"'~ 
.pooom tomar parte, directa 0-u: 
mdirootalll16n.te, na emi.caçâr):; l 

3:0 ':I'od:aê:édu.{:2çã1.'> em jaraiR~j 
de in"f.ancla e -em -escQ-1.as. pr-1- ; 

. ~TRICHLA SEMPRE ABERTA m-adas, secundarias. ,e nOl'lllMS'j 
:, ire:Ve ser soe-ia.lista. ; .,
1
.. . Golpe ta-ta~ na Açção Catholica i 
: Rua .Tose Banifacl.o, 148 - Telephone 2.6562 A lei se:-aclJ.a red1gJua.de tall t : m-anéira . que nem . os pro!}l·fos ; 
;,1,,l-"'"=""="'=-""="'=""=..,=..,="'="";.;"'-:::."':;;.""';:::."'::."":::."'=""="'="=..,:::.""="=""="';;;=--="="'="'="'="'=..,=..,=..,.="'="'-:::."';="';=""·:,""="'="':"":"':.,.=.."'-:z.";;:;.""~· pae8 ·iJB. acll.am a salvo das pe-i '= ~-,. . ..,.:, aa:lidad-es ne!la previstaz. N'ií.o ' 

Reunião annual dos Coopera-
dores &1osicrncs cle SI> Paulo 

Realizou-se h011tc-n~ {\ noi'..e 
no TllMtl'O d-o L.)'.C·':}\J. do S. Co
.ra<!âO de Jesus. desta Ca.p;tal 
·u ÍI Reunião Annu!'!c1 -dos Coo
peraüor.es Sa.lesiiu10s de ~
Paúlo, sob a pr-e:;idencia dv 
Exmo. e Re:1<m0. Sr. Arcehls
po Aietrop01itan.o d:e S. P::i.ulo. 

MeireUes Freire, pelo P-e. Dr. 
João Cosla nevmde; conferen
cia pelo Revrr-w. Pe. Dr. Orlan
do Chaves, sob-r-e a "ob-Ta de 
D. Bosco; e alguns numo:- )s 
d-e musfca com a partklpa•;ilo 
da "Schola Can:torum" do 
Instituto 'J'heologico Pio XI. 

resta a m-enor duvida que a, 
intenção do legislador foi de : 
dar uin golpe f:atal na A~<;iio 
C.:::thclica M-exicana e em ou-, 
trns grupos que procuram, de- , 
peis das horas escolares, .:lar:_ 
á juventud-e uma instrução ;·e-. 
Jigiosa suppl-ernentar, carrnz cie, 
r-..eutralizar os t1>rriveis effeitJS 
cta educação sem Deus exi1?;ida : 
pelo governo tanto nas esco-Je.s . 
offici~es como nas partícula-: 
res. 

Outro indicio da ameaça. 

e 

Os Cooperadores Sa.l-eslai'.<'1'i 
formam uma. <las nmitas ins· 
titni.ç.ões fundadas 1iBr S. Joik> 
Bosco. e hoje cl:ifnncl:idas por 
toua a partB a-:) 1ad9 do.<i ü1s
titutos sal-esianos. dos orato
rios festivos, da impnmsa sa
lesiana, etc., etc. 

O frescor da tez ... 
que a nova. 1-ei do ensino cons' 
ti.tue para os catholicos me- A ca thed,·al de Amiens, um dos mnis bellos monumentos da Franca antiga, acha-se 
xi.canos está no poRto de que em risco de ser destruída como a de Reins, em 1918 victi ma da furi~ dos atacantes 

A sessão solemne honJ:en 
rea:lizada em obediencia as 
. p-rescr-i:çõos ,e.s.tatm·arias ~n;,-. 
· tou do seguinte prc..~r-amma : 
sawla-ç:ão a S. J.llxe.ia. Revm1. o 
Sr. D. José Gas-par de Aff'(m· 
seca e Sílva, pelo Dr. J. C·):S
teHar Padin, ex-alumno sale
siano; ap-resenta.çê'io do dir~
tor erchidiocesano da Pia 
Pia. Uniiio dos Cooper-adores. 
FJeY'l110. Conego M a n o e 11 

seus honnon10s re}uvenesce a 
mulher; e) de um bom cre
me de bell.eza, pa.ra massagem 
d'll. cutiii. Ol;vdermol, á base de 
bornx e de oonjoim, é optimo 
erême de bellel'.a. 

,. não haverá apeF;açã-o contra 
I 

né!zista::. 

~-ei~~s~~of~~:.º;~:_1; ~~li~a; ! Esses emissarios '·cuidado-! ,~ •••• ..,__,".,. •••• ._ • .,......,._..., ••• ..,. --· 
sim á merce do arbitro do l\h- sam-ente escolMdos" na-t111,:i,1. l ' ""' •JO! 

nist~rio da Educação PubUc:t. mente se.rã-o enviados á Rus1;ia " N Ü § S Ü P Ã Q " 
me:x1e.ana. . commmnsta e a Allema11ha e, casa preferida pelas melhores fámlllas de Sio ra• 

Monopolio educativo naz.ista, Jl-<:ÍZ7S que se t-or11a· ' P·" o -- Dü,.,ES - nr·sc·r..1·1·0 :-, . . . 
0 governo não soménte pro- ram esp:emallstas n-o com!,0.te ( ª '-' · ,._ v S - ~AS 

cura monopolizar toda educa- ª:- _donh'mas e á Igreja do Cru- i ---n--
qão no Mexieo, mas centrali· 11 C1Í'!Cado. j L:lrrrc do A.rouch~. 51 - Foni'.s: 4-~·"}28. "·"."'"7 

li d ,._ As escolas p.a.rticu,ares s!i l"' o.. ~ -o:w. 
z.a esse naonopo -0, sen °-i .. c -ra,~a lU.irechaJ &eotloro N. 0 4;i;6 _ t;~ ... e 5J~ 
fa-cultado cassar, .á vontade, podsrão funcio:r:a, com atlt'>· . r,.,.. __, 
qualquer licença concedida ás riza~o do Estado, t'!~po~l> _ ,te 
inetitui.çé:es particulares. · satisfeitas certas c_o.ndrn·JPS, 

O a •tigo 7 paragrapho II, . como p0r exem:;,lo "t<er Hma .. 1 
' 'd 1 · d d • ~ 111 ir,,:, que trata d-as "Obrlg'ações e ,. l -eo ~ia e acc.o.r .o com< os t .,:0 (!;?; ~,~.@f:J':l :-:;j ~ t'fi'v t;c~ ft bahiana attribitiQiles do lllíltado", to· I prec~itos m.endo:1'ad-0s" e , e-.:- 'i i:l ~ ~ ~ fu 13 ü ;:;,;:a~~u 

ma "a orientação socialista" 
1
. clusao de tod~ mtervençi'to -e IPIII-------------------------, ' obrigat<.wia no en,,;ino. o paro.\- 1 ajRda e?°:1orn1ca _d~ corpo'":- a fJ@sza S©Jri:.:O~a Ap.par.ecldã r ~ 1 ~- e' ~ m "'""" "" ~rapho V do mesmo artigo çool s rellg1-0s:s, ID-llH;'{l~rods rGdl:· 1:: ;,ic C\ C\1-\. (:\ dispõe que O Estado deve ,i- g osos, o~ g1upos a~,:;; :es 1- Os catholicos da Bahia m,iu- :Primeira que partttl4·f:1. de São 

fabrlll d~ melho"" giar e controlar a educac:iio recta OU mdtrectam.ente á _r.n:o· darã-0 .e~te anno uma romal'ia ~<tlV!J.dor, v.enha d.ftê6~ffl.6nte 
Cl 1· pNl·~colar ~!maria secund:;i.- pagação de um credo rei1~r0- l a l).as11lca de Ap.p.aree-lda do ao c_elebre Santuario. Os pre-

CA. g IMIRA/ , ria normtil e qua!qu~r grou de so." l Nm:oo, Virá uma delego.ção nu· l)aráHvos já estão· s:eruio f&i
. . edl~ca.ção para operaríos e Ja- • A educação extra-escolar • 1 m1:·osa, CWJ.tando n~ meio dô tos, soj)re a direcção d-o 

vrad.or.e.s, a cargo de partku- Referindo-se á educação fára seus coi~p0t1entes figur-as re- Revmo. Pe. Man-Uel Barbosa 
L, lares, ele modo que o en:;i'.10 da-s ·3Scolas:, diz o artigo 8-0 que pre~_-a~t:ativas do Cat ilohc-l~1:11'º· y1gari,o. da paroob.ia Conceiçã.C: 

~ 
min. istrado se ajuste ás d1s- o F.lstado "estabelecerá ,1en- bal:l,a;w. Es.ta romarta sei-a a l da Praia, cuja Ill8;tl'i:z: possne 
p-oai-çoos contidas na Comiti- sura sobre as diUerent.e.s fó-r·· ,--------------- a 'imagem <te Nossa. Senhora. 
tuição ,a na lei. Já vimos mafa mas em que as iBstih1.iç'w.s . - · · · ·· · · - da Appareeid:a, presente que 08 
atraz os pontos principc1es parti-cule.res e individuaes mi· ; , Paµlista.s fiz:el'am aos cat!loli• 
dessas disposições, que vis,1m nistrarão a -educação extm-es· i ; cos da BQh-ia. 
cere:ar por completo o ern:1\-:J.o colar, de modo a evitar ata· : \ A roma , . . 
religioso naque!le infeliz '[)'.\iz. que á moralidade publica ou ! · m t ria q~e -foi calol"Of!R• 

O pa.rag:rapho VII do artigo á orientação educativ'e. do Bs· ·, e:n e approv:aua . pelo lilxmcx 
· 7. 0 autoriza o Estado a "enviar tado." Já vimos qu.e essa orien- füir .. Arcebls.po Prnno.z, à-&Vel'á. 
: ao ext:ra:ngeiro commissões d'fl taQão impede o ens.lmno reli- ;ea-hza.rsse no ·dia ló de Agf)S• 
1 professores cuidadosamente giooo. 

1 

º· 
' escolhidos, que deverão estu- Is.ta quer dizer qu-e os pro- Após aSft!,stir R'!r f.estas de N,.. 
dar os problemas educaciona,is prios paes, no interior de seus Senhora Ap.i)arectáa, Olil f!)llte:',.. 
d-a outros paizes e trazer as lares, estão impedidos de nu- ro segu'ft!ão para o l!!á:t4'44 de 
inuovações mais v-antajosas en- niBtrar o ensl:ao do catecismo Minas, para,_.~s~tirem. 9. Octp,. 
~0ntredas, com a obrigação de a seus f!lh-Os, ficando estes por ---·~-- gress9 de 'tt-i'.re!I~s S~lf&; 
(1ri·entar o 1n-of-essorado do Me- compi~to entregues á . normM taes, ài,es :fil&S 211; :m.-e -~ de 
xico sobre os estudos feitos, sem-Doos do ensino offica.l i!ll-. Agosto) qn~ .faz -mu:te da-s SG'-
com o fim de a:pplioar na Rep11- posto violentamente pelo go- j 1-emnidaJle,s.~ roiiunemol'à.r:i:o 
blica os methodos e prooo':1-',{.•S verno socialista mexicano á i . o centintti"ro d-e Dom S. Sllw 
que se.iam adapta veis ás conui- consciencia catholica àaquclle 1 \l verio, o . iuesuuecivel Bispo ~ 

, "ões 1/:éuUa.res ~o paa", ~llz uaiz. · ;:: .. MJU'iJma. 
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Anuo xm 

.~·~~fu"~iôt,,Ouma•c on gr essa Eucharistico de Rio Preto 
.·-Ém preparaçdo ao Quarto 

IOmea _)al:à:v'ra a· dizer sobro a [ 
~IRlêtá. por S. M. o. Rei. e~ t 
~gQS, Leopoldo III. E' OQV!O ·• 

;~: ·se o s~,:.ano_ as.su_mi~. ,ª Desde d0min~o p. p. vem se Para as homenagens que.· ora .do:S. s. ::;a13ram.@to, por ;;;;.,.i&Xeia.l e Revmo. COnego El,1il~ Salim, 1 cram<;n~o :a.~[: '~~tes. ,A's 7 ,ho-
~~ituüe izye_ 

11!:~}o-i G1trítm.,Ju.~ ~llzando: ~!l;l-_::Rio Pl:eto_ 0 '.131'1- 1
.oo pr~m a Jesus S&ci-~~~ :R;;Yma. Dom Lafa,"ette _ Libame,. o ~o: e Rcvmo. F'rEl "'.''.lfredo • ra.o; fo~ ~;.st1:,;;m~ a Sag:ada 

,agiu :<le mõdo !ni~mamezl.t~ ele · rfui:li-o cóngrêsso EaciiaJ:iatreo ·do, mo ·P:reoo . vem se ~(>~P:-. :Etspo ,:da ~eeese & Ri<J P.l-eto, ,_WP.1;klemar Set-aro e os C\emals ~=:aui:,hno, a Ju ,entude Ca>,ho-, 
·:éepciona.nte. Nao co~s:íie-r:i,- DiliCllsano do-.Illli~rior. c1e·. 1$48. .ta-não =· as··saas- melhores:,1~- ._que. por ~. ocmas-iáo ftdou:.sobre. =o.rai:i01'es incr.ip0.s. 11:ç;., l'JOl' S. Exci.a. Rl)vma, Dom 
~s, eutretant-0, sutfwrento-_ ,: 0 p,:ogr~mroa ma.moo para -as. :pa~s piii,a· receber do_._mé-llioi,<:~.::"~gni:füÍaçãc, 01,ientaçoo e Re- Não t:){ldo ~did:o comparecer, Eenri(;J:U~ Mourão, Bispo de Csfe• 
:m~te provado · que elle tenha -d:iversài. se!êmrudàdes::des:se eon-. modô: a vi:sita onicial e·· a:- oon- :'sit-ltad'ô :-de mn. Cpngresso Euç)la- por motivo de moles..ia, o dr. Pli- landl:a. s. E}:cia. Ravma.. D .. Oc-
qido de f:<>rmit e;p~tJ::u1,-ea, e. gr~sso, prograinroa que P. l.É0-10- ~ wlemne .do Rei dos Reis. rístico·". -· . 1 nio. Corrêa de Ollve!_:·a, I'rec!:'!cn- tavlo C!lagas de Miran:.a-, :<fele-

Con~esso Nacional 

~\'.>- nos l)il;rece._;.fast~:!i{i. a. hy- .-e;,- · · ·, · · ·· ·· · . .L.. . . , breu a Missa das 8 horas. se-
:l)ot.kése de ill~ver atrnz-,,di•fto ··· ' guiu-se =a ,manhã, das· 10,30 
~s um imm~nse "bl~ff" da án 11,30, a Hora Santa do Clero. 
.'~ll6,gan-da nazista. que n.sta- diooesanó, · qtte se reuniu nova-
,rm. aha:sa.ndo ·da impotenc.ia de mente ás 13 horas pai·a uma .ses-
,i:m Rei feito ardilosamm1te são d<.> estudos. · · 
~loneiro Em outros termos, A's zo,45 horas &:sse mesmo 
·a~r dos peiares não julf;a- , dia, chegou s. Excia. Revipá. D. 
.mos certo que Leopoldo Ia.o Jesé Gaspar de Affons-8ca 'e Si!· 
tenha dado realmente u. orucm va; que fvi ss~;!ado pelo cb:. Ja-
,cle capitulação. cynto Angerani. 

* * '~ A' meia-noite foi celebmda a 
~ A conjuctura é, eviderit.emen- Missa Campal por s. Excia. Rvma. 
te, ousada. e muitos leitores a Dom rei Uuiz Sant'·Anna·, Bis-
·;reJ>utarão absurda. Entreta:1to, i1o de Botucatú. sendo 'dlstrl-
quahdo nosso jornal d·enunci,m Ímida a Sa.grada c0mmunhão ªº" 
e. exis.tencra de -elementos 'homens. A's 7,30 do dia 1, S •. 
trahidores, no proprio seio elas ·Exda. Revma. Dom Gai;tã,o LI-
altas espheras fra.ncezas. niio biirai Pinto, Bil,po de São Car-
se·. julgou francamente tem-e- los, celebrou a Missa e. ás, 8 h~ 
rari.a nossa attitude? E ago- r~s foi ina;ugurada a QapeHa-
ra, depois do mysterioso dv j i\i!ór do Santuario de No~a- Sé-
$apparecimento do General nhori>, Appare·cida, com a Missa 
Gam,alin, da reforma de 15 !\'P- celebrada por .s. Excia. ~yma. 
neraes, e de uma remodela,;iio D. José Carlos de .Agu-il;re, BlsPo 
<los quadros diplomati,,cis, d.la) Sorocaba. 
(ÍU€1ll não percebe que tinha- A's 16 hora$, s. Exéia. Revma .. 
mos razão? Dom José Gaspaf de Af f~a ·e 

,:, 1,,i, , Silva benzeu a pedra fundam~n-. · 
O mais curioso é que mui- tal do &.."'ID.inario Diocesano. ·. 

tos fran-cez-as aqui domicili:i- 'Hoje, dia 2;. epcer:ra.r-se-á .-essa 
dos julgaram anti-franceza, a Primeiro Congresso Eucha.rlstico 
a.ttitude desta fc.) 1

,..:.. Ago,·a Djocesa.n~. A Rio Preto cou!Je !l 

lh-és :;ierg.un tamos: Petain e hot)ra: di, ser es<.:p!hlda · p~;;. a 
Weygand: foram ariti-franc~ies séde dessa ·homenagem -a, Clltis• 

. _;,._~~~~ -~!'~ .. __, 
. . , \ .1. ,I:>edia uma vez em s.iak ol'açõe&: ~..--·.~ . 

. ,,,.. ~o, - ó V coração inflama<lo , dos sacer-
~ • 'i 1 

'dotes e dos fieis, inspk'ó.çiio. nos 
, $Uc,-Je, j:í, teve opportunidade de o Congresso foi precedido de Qui:,ttl-feh-a, foi celebrada Mls- te da Junta Archidiocesana da Ac- seus trabalhos, finneza em, suat 

::r;-· ... ,Q e \ ·e publical·, tem·se desenvolvido com . uma ·Semana Euc!-mr-istica, íni- -sa.por· s; Excia. Revma. D.om 'An- .'ção Gatholica enviou a sua these, r~~luçõés, cemprehensâo do de., 
t;\.,. 06o~e reg·ula1idade e marcado brilho. ciada no dfa 213, sob a direção cti:é Arccverde. Bispo Gle Taubaté, que foi lida na reuni.fui· illaugu- ver de união frequente com J~us 

o9\' n\)\'O o Congresso Eucharistico que :do R-evmo. Pe. Victor Coelho, da que distribuiu a Communháo ás r.al cmno está previsto. pela particip!U{dO do Banquei& . 
$e..,, · ora se realiza e que conta com a Congregação do S. S. Rwempto-r, :.Crlluiças dos -g.rupos-··e-.~ollir~da No dia 31 partiram desde as Sagrado, desen'\Tolvimento genero• 

presença de·· g1-ande numero de e terminada no dia 29 com Missa, cid.aue. A'-s 9 horas .foi celebrada· .5,30 horas, da Cathedral. varias so do auxilio ás obrai; dAs v~ 
Bispos da Diocese de São Paulo Communhão C~.ra1· de dive1-s-.as ·Missa c=tana, semh celebrant-e, prncissêes. levando o S. S. Sa- ções e a benção de Je®s. 
e de S. Excia. Revma. Dom José .classes soclaes. Culto Euchar!ati· 0 Re-wno. Monsenhor Ernesto de 
Gaspa;· de Affonseca e Silva. vein · 00 e retmJão da A~ão Catholica Paula com a Assisv,--ncia Ponti-

cle .modo solemne º 4.º fica· de s. Excia. Revma. nom A Au· ·lt:!·}n".a para as m~as e senhoms. , ~ 
Congresso E:icharistieo . octavio- Chag:a.s de M:i:rande., Bis-

Nacional a se reall2ar em 1S42 O Congresso foi aberto solem- po de Poueo Alegre, que em se-
será · reiegada ao 

C11pitai do Estado. Í nemente no dia 29, · após a pt'O· guida eispo::i O s. s. Saeramenoo· 

A bolcheuiz~~i@ 
A,i I e m a n ,~ a 

' Aquelles que pretendem fazer 
dlstincção essencial entre os re
gimes· sovietico e nazista, recor
rem a tres principios: nacionalis-

" mo, familia e propriedade priva
da. São erros as taes grandes ins
tituições que distinguem clara
mente o nazismo do sovietismo, 
cHzem elles. Notemos pre'liminar
mente que a ideia de Deus .não 
é mais invocada para differen
çat os dois regimes, já que o sr. 
Hitler acabou com qualquer ideia 

Os ex-proprietarios c~niinuam 
na direcção de suas ex-proprie
dades, sem dil·eito algum ao di
reito real de propriedade, mas no 
de posse, apenas. 

Nas industrias é quasl o mesmo 
que se dá, o industr~l continua 
dirigindo a fabrica, sob a protecção 
e fiscalização do "leader" na
cional-socialist-a da fabrica, que 
deverá aconselhar e orientar o in
dustrial em todas as questões. 

E no.te-se que a menor diver-

1 

gencla de opiniões, entre o .indus
trial e o · Sf'U "proteotor ". será 
considerada crime' <>onira a n.a
c:,ão, punido com um descanso em 
um dos famosos "crun:p'JS de con
centração", onde o industria! 
aprenderá· a acatar com ternura 
e alegria às insinuações do escl».a 
recido "Jea-0er ". 

Isto posto, será essencial a d!f
ferença entre o nazismo e com
munlsmo, ou será apenas para 

congregar em um dos dois, todos 

os politicos qtte têm iruiaes de 
"salva.ção"? 

~~ J 

oru-a ·o La-us Per-e-nne. A' tarde A passagem do sr. Summcr 
~,eâ.Íizou-se o, benção da imagem W'elles por Paris, foi assignalada 
do Sa,grado coração de Jesus, por uor um interessante episoáio de 
S .. EXe1ll. Re-vnm. D0m Aug·u.sto-f-~eio despertar o enthw,iasmo de 
de AssiR, Arceblspo-bispo· de Ja-' t:Jdus os autriacos refugiados após 
boticabal, na Igreja do Collegio a irwasãb · da Austria. · 
de Sa-Hto André. A's 18,30, ini- os austri.8,co's rêsW.entes em 
ciou-se a sesi!i'io so!emne do ·con
g1•esso, em que tlllaram da pa.J:a-

vrá, o Revmo. Pe. Antonio Re
gis e o dr. Raul Medeiros. Essa. 
sessão continuou a ser feita nos 
d:ia~ 31 e 1, ás mesmas horas, fa
lando nessas occasiões o Exmo. 

Pariz, envia.mm uma mensagem 
ao Presidente Roosevelt, pelo seu 
sub-secretario. Este episodio veio 
quebrar o silencio systhematico 
que se t~m feito sobre a causa 
da Austria, nestes ultimos mezes. 

Essa tendencia ao esquecirue?I• 

Quanto ao nac1onansmo, pala- N Q E G y p T Q · 
"1"a. ho-je desvirtuada. para impe- ·, -/4 
rtalismo . e estatolatrismo, e cuja 
concepção assim desvirtuada os J 

t;:i está muito de ácr--0rdo -·com 
o ideal dos sociaf'-S-dem~'m\ta1f 
austriacos que sonham sempre 
com uma granctt> ·AJlemanlla, e 
nãn querem, pcir nada. ou'.1.i: fa-. 
Jar na restauração dos ' líabs-
b·ourgo&. 

Vindo contrariar essa nefasta. 
tendencia, de relegar · a :Aus• 
tria ao esquecimento, o narrado 
eplsoóio tem um significado , lm• 
portante para todos os. austriacos 
do mundo que, patriotas,: s,offrem 
com a escravização de· sua Pat~. 

nazistas sympat!zantes adoptam,é A -SEXTA-FEIRA T"'ND:: A SUPLANTAR O DOMINGO 

:!°~i! R=iat.ot:~:~ri!;. COMO DIA DE REPOUSO SEMANAL 1 ?s methodos n_azistas -~e re: 1 Desáe os fins d~ ann~ p~s-
1 

siva, o naz1s!110 não .tl~u~eou 
.estatolatras, e ambos são im- A questão do d escanço se- tend-enckl, fundamentalmente ' er ,.,1_:imento da economia ai sado e começos d-este, f~1 feita 

I 
em l~nçar maos de, ~roce.:>~;os 

. '" oJ.VJ r_ul)J. ~· REsr AURADA 
[ÍL ?n:POLONIA 

periaT:istas. Ainda qu.ant.o ao in- manai de · tanto ·nteresse •w. anti-catholica é mundial e . lema apresentam algumas fa- : enorme propaganda nazista na drasticos qu-e. ben,1 .revela1;11 a 
temacionelli.smo, os nazis nada legi·s1a'ça·o trabalh

1
1·~ta mere.ce t t '. 't · ' ceta(l que seriam interessantes ; Polonia, com o fim de allida.r . sua menta;Idade .. Um. recrv,ta-
~ , · tan o em origem em men a• • - f t · · ' 1 · · · · · , · ' · 

ficam atraz dos russos, como o especial attenção por parte clA lidade occidental como em : nao ossem o seu ernve, as-, vo untarios para trabalhar no , mento forçado e geral f<>i :fel• 
])l'ovam as "quintas col~" Igreja, devido ao preceito ao . . ' ~ · pecto tragico. 1 campo na Allemanha. , to, havendo uma .. verd,:idel!':l 

· e os sympatizantes fa.naticos e , descanço dominical. Se 08 es- menta_lldade mussulma-~a. O cynismo das attitueles na- ' Como era de se e~pe!'ar; o l capttira dos cidadões polor.e-
doUtrinar1os esp,alhados por todo tudlosos do Direito Social pro- Assim é, que no Egipto, nm zistas causa asco, ao me m,o fracasso da campanha foi noto-: sez, com se fossem criminosos, 

· o orbe. clamam e, necessidade do re- movjmento de inspiração ma· tempo que p~ovoca ª,. m;.iis I rio e a, represalia nazista con- i Uns foram surpreendid(?,S. no. 
Quanto á familia, os nazis ad- hometana t-ende a, subtituir o s~~•,i, lnrf1g-naçao. tra o cansador de tal fracasso · seu passeio ou ao .sahirem da 

-tttlndo O divorcio sob qualque~ v,ouso hebdomanario, porque Um exemplo frizante <li ,so , - o povo po:onez - não se Igreja, outros, dur_a~te ·a ·.:no .. ite, 
,ID • não fazêl-o coincidir com o do· domingo pela sexta-feira, co-
.-•~-'"-, a.nnw-~"o casamentos, está nos methodos que tem. fez espci'ar. i sendo arrancados .. de sens .-~== ..uu. mingo?, No -entanto, ha um in- m·o d1·a de 1·epouso sem~11~1 1 s b d ' 
....,. ~""'" de s"naue, arvorando " "· usado para recrntar V'o unt11,-

1 
u stituin o as promessas! aposentos. Os jovens de ·ambos ,_. •--= --.. transigente e continuo movi- f d idl · 1 1 a si educação dos filhos, não Já oi ec do que os serviços rios po onezes para os tra.m- , d.e gordas recompensas aos vo- 1 os sexos e os adultos aoff;:e• 

podem se intitular seus defenso- mento em fMBr recahir 
O 

dia do estado permanecerão fecha- lhos agricolas na Allemanh:t. i luntarios, os nazistas pass:1- 1 raro uma v-erdad.eira -e ri "'0-

-. de re-pouso em qualquer outro, d"·a santo : '',Os que se limitam ás sim-·. ram a designar o numero cl.e I rosa pers.egulção. " ._ dos na s-exta-feira, 1 1 
Quanto á propriedade, a qoos- que não o domingo. Com rari>.s ples e succintas narr~ções dús j trabalhadores que oo devia.m Deste modo é que a. Arem.a-"° segue O mesmo rumo. 0 IIIº excepções, como.a d·aterminu- mussulmano, tendo adaptado '"1"""'":J"'ho,s. niío noilPn1 sup,,01·, 1 apresentar e a obri.e-al·o~ sob nha nazista tem conseguil}o,pa-

lletch declarou tudo propriedade ção do Depe,rtamento Admi- a mesma attitude, a Camara nem de longe, o modo corno ameaça. ao cumprimento desse ra a -sn<i hvoura 
O 

.braço d.o. po
*' E1tado, sendo que este, em sua nistrativo do Rio Grande do i egypcia de Commercio, do ,- s<: ~' 'ª .~ - 0 ··enr::t.~ment'). ; "dever". vo polonez, cujo unico "<lrime" 
llondade 1)11,tenlal, permitte ao NoJ·te, commenta.da ha ponc_o I Cairo. Ain<la bem que aqui A realidade dos factos é Mesmo assim, foram po_uc:is é o de :ecusar-se~ a colljbol'ar 
Jl]dlviduo se utlllmr dos bens a por esta folha, nota-se, cont1- - tt· . ·t ã cruel e vem rev-elar, no centro º" º""' n:iss:aram nelo escnpto- j para a 1mplanoo.çao de um, re· 
titulo de empresttmo, emprestl- nuamente, essa propensão I nao ª mgimos essa si uaç 0

• da Europa, o ressurgimento e rio de registro, ~orno era na-, gim-em completamente . h6st'.,1 
mo esse que terminará á menor aqui no Brasil conttrarfa á pro- mas não faltaria quem d~se-, restauração de uma odiosa. es- t,•,-11.lme'1'e esperando. CoPtr;i. l aos seus mal"' nobrea e ,egJ-
-~ 4o Baadltt. pna CQDiti;w~ ele 1937, Essa ;lasse neUa chegar . ._ eravatura. . 1 essa le'1tima resistencia pas- 1 timo,- se:2t>:.:;,:;tof' 

\ 
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Nu Europa, como já temos dito nadenses não se sentem s.uffieien- tenderia extender até estas plagas 
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COMMENTANDO !!: 
lSENÇAO DE IMPOSTOS 

mil vezes, a "qutnta columnà" se temente protegidas. O'ra os recú!'Sos os benefícios ctvHizadores e as mara-
compõe de elern!)ntos perfeitamente bellicos e pecuniarios do Canadá vilhos.as formas de governo de ou-
distinctos. Eni 'primeiro foga-r, 'os es- não suppor1:<im comparaçic> com os ~ras bandas? 
piões nazistas, os agentes de propa- nossos. O quinta-columna, sem se agas• 
ganda allemã, os allemães, reslden., o tar, sem se embaraçar, sem se mos-
tes no exterior, etc. etc. Em seguri• Foi ahí que mansamente, geito·- trar fatigado, sorriu uma vez, qm111-
do logar, os nacionaes de tenden- sarnente, o "quinta columna" retru· do o amigo bobo puxou um '1estes 
cias totalitarias, de coloração e:.· cou: O facto de ser o ataqua possi- suspiros, destes que chegam atê ns 
querdista 0~1 direitista pouco impor· vel sob o ponto de vista estrategi,:o pés e, nos dizer de Saint Simon, mo-
ta, filiados á 111.ª Internacional ou não se torna por· isto provavel. Para vem até os calcanhares. Vocês estâo 
á Internacional das direitas, que jã q~1e tal ataque se verificasse, seria discutindo -asneiras, disse elle. A sot'-· 
temos insistentemente denuriciacto preciso que occorressem circums- te do Brasil está jogada, Qualquer 
atravez deste hebdomadario. tancias diplomatlcas determinadas, das partes contenderas que ganhe a 

Entre estes elementos, a fusão é que a ninguem é iicito prever. guerra assumirá a direcção do mun-
intima, e a cooperação fratenal. Hot•- Não concordo, disse o catholico. do inteiro. E, neste momento, ai dos 
ve norueguezes que mu.lt°> .tempo Todo o mundo sente a fragilidade cio fracos. E nós somos tão fracos .... 
antes da invasão já preparavam a argumento. Acceitemol-o, porém, pa- accrescentou elle em voz de falsete, 
defecção, desarticulando o serviço de ra discutir. Na epocha de surprazas que foi morrendo desafinada e mol• 
convocação de reservistas, apoder:m- fulminantes em que vivemos, nosso !emente nas suas ultimas syllalêas. 
do-se subrepticiamente dos meios d9 desejo deve ser de nos premunir con- qepois de mais outro su:,piro, crie 
communlcação afim de 06 paralys:v• tra todos os ataques passiveis, e não continuou: não ha resistencia que 
no momento opportuno, Introduzindo. apenas contra provave.is. De facto, o adiante. Imagine uma esquadra pos-
se insidiosamente nos postos de vigia sante, acompanhada de uma legião 
e fiscalisação, afim de evitar que a de aviões trazendo paraquedistas 
aproximação do inimigo fosse annun- 11wana••••!:lltPPEllillrt!!!:-+w!ll!l!!!lie+iilill~'--:;i*;;i:?t,11~milll+!!!iéimlii (quando falou em paraquedíst'3s, 0 

ciadaatempo,etc.,etc.Aoparãisto, Pli • canuti11 DE IUJUl!ll{)JI bobotornou-selivido!).Oquepodere. 
havia espiões a li.e mães que . traziam ll10 U-!Utfa..!l i\J'.111 ti JjiUli mos fazer? Eu, por exemplo, 0 que 
o governo do li 1.0 Reich perfeita• iiiME/·&¾ AAll#IIP3i farei? Confesso que me entregarei, 
mente informado de todos os recm·sos para salvar a vida desta immensa po. 
defensivos da Noruega, e que prova- Co•uef.et!!!!!'!!II aa·~ilil'J~ pulàção em que se encontram crian-
velmente, chegavam a se Insinuar nos lilil! 19 v iiJ9 '-i'Bf:Hillíl ~ ças, velhos, doentes que, evidente-
meios governantes, onde produziam mente não convirá expôr a periJos 
artificialmente uma atmospl11'f'a de u m e a t h o-.m i e o., inuteis. 
falso optimismo evidentemente pr<:!- o catholico que durante o tempo 
picio âs manobras da Allemàhha. Não um llnHIHrt~ -~.- inteiro conseguira não se exacerbar 
foi outra a natureza da penetra('âo ._Ql.it!lli!liil U 'Ili~ com o quinta-columna irritou-se com 
teuta na Hollanda. Contàram os te• lumna" e Hlffl o bobo. Em primeiro luga.t, disse-lhe 
legramrnas que os paraql.ledistas jâ u vivamente: não. é verdade que nos-
desciam munidos de endere_ços dos sa "sorte" esteja jogada. o destino 
membros da quinta columna, ªºª bebo de um paíz não se resolve de modo 
quaes se dirigiam incontinentl; Assim, inteiramente estupido e arbitrar10, 
communistas, totalitarios da direita, por ,1ma "sorte" supersticiosa QL!e 
espiões, etc., tudo isto fàzla um unlco - · não existe. Acima dos homens <Jstá 
exercito de conspiràção e de fraude, a Providencia. E a Historia mostra 

e '.E' costumi, nssáz aco:nselhave'l que foi sem duvida um lmportantlssi- mais provavel dos ~ques não é, h1•· 
1!ste dos Governos isentare.m do qi1e Deus já tem, mais de uma vez, 

mo factor de exito na acção lhvaso,a je em dia o do inlm go ma~s d~cl:ira- :i.jud-ado as nações mal defendid:is, 
pagamento de impoStos certas ac- das forças nazistas. - ··· · · do mas daquelle em relação .ao qual q.ue empenham em sua defesa todos 
tividades privadas, que redundam t f t l · d · • se em ron eras mais esguarncci- os seus recursos, e depositam n'Elle 
em apreclavel beneficio pa!'a ª Seria, evidentemente, lttgi'ato 'tro• das. E' esta a dura e brutal realidarle d f' 
CO

l!ectiVidade. Aqui mesmo em to a a sua con 1ança. David enfre11-
curar discernir, no Brâsll, os elemen- em que nos lançou a politica de for· t u ·ga t Gol! rn d nosso paiz esta 1Jratica official o o g, n e . as ar a o apem1s 
tos capazes de prestar, no momento .-a. de uma pedra Deus depoi disto 

j á tem o sen desenvolvimento, " · , s • opportuno, um igual serviço ao ex· E ninguem ignora que é princip:1l- nã deixo de ser Deus Eterno ··~ 
:incent!vand0 0 progresso de al- trangeiro, Entretanto, esta tarefa, por mente do lado do litoral, que nosi;a 

O ª · · ' "· · 
aumas manifestações da iriiciati- mutavel, Elle ainda tem para coro 
"' ser ingrata, não é impossivel. O "Le• defesa preoccupa os technicos. P01'· 01 homens a mesma misericorclia. 
va particular. Ainda recentemen- · 1 ., t • 1 d d id t t t g1onar o a en rega a arguo a e ca a que? Ev en emen e porque es e pon- Mas ainda. Na vigencia do -Novo Tes. 
te o Governo paulista baixo~ um um. As manobras da qilittta colu1nna to está desguarnecido. Basta tanto, tamento, ao contrario do que acon-
decreto isentando de impoStos os são fa~eis de discerhir. Basta uh1 p· ara considerar possível e bem possi-clubes esportivos do Estado. tecia· no Antigo, está inteiramente 

pouco de tacto. 1::' o que, por exemplo, vel qUal"uer ataque_ por lá. fr nq ead pa h me a 
Quer-nos p· arecer, entretanto, " a u os ra os o ns o r,1 • 

se deprehendeu de uma conversa que O "quinta columna" aproxlmou-iie nanc·a1 d ra Porqu - t re 
que esta facilidade agora conce- 1 a g ça. .e nao e -

tiveram ha dias um catholico, ufti bo· então do cath.olico, e lhe disse~ E m onf'an 'nda n,aior d que a füda ao florescimento esportivo, os c - r ça ar 0 

. não consül.tá convenientemente os , , .bo e .um "quinta colu~h.a'.'. El.la ótQ.t,;,,~,não,-$.el'la. Jnteressàltte _que., algum.a ·de· oavld,?-"Finitlmente.,.;ê possivel qm,,.., .. -, 
tra bem o qúe os bobos e ã q-uitita co,· grande potettcia se atirasse sobre os vo • f ·• ·e d · p rr e interesses vitMS da população. ce UJa e se es on a.... ara i • 
.lu.mna podem fazer cohtra o B1·ilsll, Estados Unidos e lhe atrapalhasse o Ih l a 'd d ·d t d 'De fâctó, 0 cultivo do esporte é or sa v r a v, a os . oen es, os 

• poderio militar e economico? pob- das velhas das Ar·-n~'s feito, aétualmente, entre nós, de ; es, e ~ 1
" "~ • Quem estava com a .palàVi'a era o ·1,inumeros livros J'á têm sido es- G D t- ~ t ~s forma a não se auferir a~ van- raças a etm, por e,~o a ov ra "· ~ 

catholico, que produzia uma lonua criptos a respeito da influencia nor- 1 · • r - d · m tagens naturaes da cultura phy- "' co a, e consiae o que e e ai· as na 
dissertação. te-americana no BrasH. Basta com- mão ·que estes devem ser defendidos, 

sic.a, e, alem disso, com uma cer- , d 
t.a mentalidade abso'lutamente er- E' um erro grave, dizia elle, presu• pulsar taes lrvros, e as ezenas ou e não no ftlndo dos porões. Flnal-

mir que, no momento actual, pod<>m centenas de nrovas que elles compi- t e n am.n ra ld ronea que traz comslgo a desedu- ,~ men e, s ~ e ,.,o se os so a-
caç"d.O e 

O 
embotamento espiri- os brasileiros estar inteiramente des- Iam, para se ter a pe~ação de que dos expõem a vida, por·que não O fa-

tual. E' verdade que O F.stado se prevenidos quanto á integridade ter- a intervenção mais ou menos col'!S· rão tamhem os que ficam na ret;:i-
·ritorial de sua Patria. Quando outros tante dos Estados Unidos na eco110- _., ? propõe atravéz de seu Departa- guarna. 

mento especializado, sanar O prJ- motivos não éxlstissem, para nos pre- mia brasileira constitue uma tyr-an- Não meu amigo. Vo~ é um bobo, 
meiro defeito; sobre o que ·temos suadir do contrario, bastariam as ver- ni:3 insuportavel para qwem tenha mas desses bobos malandros e sem 
as nosass duvidas, visto como os bas cada vez maiores que o Governo verdadeiro brio nacionalista. Não se- vergonha, que sabem ter basta>1te 
funcionarias publicas encarrega- tem o proposto de consagrar ã defesa ria pois, interessante assistir o dc:s- mallcia para esconder seu pavor att.iz 
dos dest.e mistér não são feitos nacional. Em uma epoca em que os moronamento do colosso yankee, e de 1,re.textos ardiloSõS. 
de massa differente do commum impostos não são poucos nem leves, a consequente ruptura de fio que el- o amigo bobo estava estar·recído. 
dos mortaes, que deram ás acti- seria realmente um crime, augment:lr le aecionava até ha pouco, nos bas- Uma decompcstuni? E: como reagir? 
vidades esportivas O aspecto em dispendiosamente a efficiencia de nos- tidores da .politica brasileira? Brigar? Doe, não é verdade? Fi,>1 r 
que se encontram. sa marinha de guerra e projectar a Durante ·todo este tempo, o bobo quieto? E' melhor. 

Mas, pondo de parte esta qucs- app.fic:ação de importàntes quantias .na parecia absorto em uma profunda e Emquanto Isto, 0 quinta-columna 
tão, sempre ficará O problema amplidão de nossos recursos defen- nervosa meditação. Só o quinta-co- sorria, de um sorriso que queria cli- ·, 
multlsimo mais grave do mau es- siVos em terra, pelo exclusivo gosto lumna falava, sorridente e animado, :zer: e!le tem toda a razão, todas as 

OON'fI• 

NUAÇAO 

DA 1." 

;o: 

quando ffa1cNtm f'sta profurid1'. 
remodelação'! 

Na realidade, nenhum,· c<i .. 
tholico })Ode ser anti-franc'.:lz., 
nem anti-allemão, pem ~ti~ 

1 

turco nem anti-chinez, lsto ~ 
! ninguem pode odiar nm povo;: 

em si. O •·Legionario" apiau
de o bem por toda a parte, ·e: 
censura o mal. Por isto, Jlâ() 
tem. elle sufficientes vitupe.; 
rios contra Hitler, nem sumi 
cientes elogios para o Cardeal\ 
Faulhaber e os catholicos al·'. 
lemães, como não tem su.fti.-Í 
cientes censur,as pa.Ta os fran~ 

1 
cezes da "quinta coluruna"j 

. nem sufficiente sympath:la 1)a, 
1 · ra com a grande, glorio!ro,, dl~ 

j lectissima F'rança, que .8e op .. 
1 põe de modo formal ao ::rv'an~ 

1 
ço do p,aganisrno no selo da 
Europa. · · - - · J 

l Com,ç,m :,::cnfa, "miô,·e< 
de que a França assig-nará. 
uma paz em separado com a. 
Allemanha, a qual se voltar:."~ 
inteiram'Bnte contra a Ingh
terra. Trata-se de mais uma 
~1191,Jr,8:'---das: . .,_fbrfla~eor~s, . 
no sentido · de dar ganho do 
causa ao totalitarismo teuto
russo, separando o bloco anglo~ 
fracez. Quem conhece "l\foin 
Kampf" de Hitler, percebe-

! 
1
con10 este sen1pre desejon·: 
lançar uns contra os outms,: 

,fi'ancezes e inglezes .. No fundo,.' 
porém, seu real desejo não 6' 
de ~straçalhar a Inglaterra,: 
mas a França. Actualmentc,; 
começa P.!lP. a sonir ú Fra1,c:J.: 
Mas seu real proposHo é ,i"".i 
assignacla a paz em; separado, 

1 eorn a Fran<;a,, por·R0 em paz 
lambem com a Inglaterra, e 
depois, alliada c:L estu atacar 
a J~r.anç:1. 

1 

• 

Queira Deus que o pBrcebam 

1 

rlarnment0 os politieos que se, 
devem opprrr a esta ~sidio,Sa 
manobra, " 

**:, ,mito com que se pratica O espor- , de ·attender aos caprichos da da;;se ·fitando o catholico bem dentro dos resistencias não inuteis. 
te hoje em dia. E' commum, por mítitar. olhos ~ ver se surprehendia as mi- .A. esta altura, o bobo disse: n~o Outra manobra tani.'bem m.1t~' 
~lo, encontrar-se aos do- O "quinta columna" teve um sor- nimas reacções que suas palav.ras se zangue commigo, quem me :lisse i to visível é a da Russia, fingindo 
m1ngos, magotes de rapazes que riso sceptico. O cathplico, então, in· causariam. Pacientemente, f1eugm~ti. isto é fulano, e apontou para o qui'1- 1 uma certa hostilidade para com a. 
tl8 dirigem, com aquelle geito in- sistiu: Por outro lado se os Estai:le>s camente, continuou argumentar !',os- ta-columna. E' com elle que Vo,:;ê Itali3:. R-epugna ao povo italia· 
eo:nfundivel, a allgmn campo de Unidos, cujos meios de defesa· estão so catholico. De suas palavras, dis- eleve brigar. i no, profundamente catholico, 
:va:rzea,. Quando lst.o nos aconte- incomparavelmente mais desenvo~vi- se-lhe, retenho sobretudo a primeira Sentindo-se cm contradicão comsi~ 1 entrar em guerra ao lado de 
ce, ha ums. interrogação que nos dos do que os nossos, se sentem se- parte. 1-oi necessarlo escrever li· go mesmo, o quinta-co1umna cteu 

111 
uma Allemanha alliada á 

];runge inelutsvclmente: Esta gen- riamente aiarmados pela situação in- vros inteiros, para demonstrar a ~xis- uma gargalhada cynica. o cathoiico Russ!n. Po1· isto, fingc-;:,c 110 
te já teri,a assistido á M°i.ssa? E ternacional e cogitam c!e reforçar s!la tencia da inflúencia norte-amerk,n:i. o fitou com olhos penetrantes como )!.momento urna clifficn!<lacle lli-
.não 6 sõ O mal enorme de seme- def.esa, porque não ac'.rtltir que o li- Caso um determinado paiz adquiris- espadas, e o quinta-columna girou so- plonrnlica q11aJq11e1· en11·e a 
Jhante descuido pela salvação torai brasileiro, ainr::.i tão desguar- se, em lugar dos Estados Unidos, bre os calcanhares, sem ,dizer uma '! Ttalia 0, ::i Rnssia, cnjo cffc•ilo 
eterna, que poderá ser fatal, 0 neciáo possa ser objecto de um golpe hegemonia na America, seria re:1.I- palavra. O bobo seguiu-o. A despeito ,, <lPve f:Pl' cfo arrasfor mais fa. 
que nos impresiona. Desgosta- de mão audacioso? mente necessario escrever um :ivro do buliço da rua, ouvi-o que. dizia ao cilment0 o povo 'it.a,ian.\ :i 
nos, tambem, essa despreoccupa- Um outro exemplo ainda pode sr.r pára demonstrar que elle este.1dia bobo: estes catholicos são mesmo 

I 
gu0n11. ne,ioi,, r10 ,1,,e1an1<la :i 

ção elementar de qualquer ideal tirado da conducta do Canadá. Jul· seus cordeis pelas duas Americas? uns loucos. Que conto da carochinha, 1 g-twrra contrn n T!iglatr,na.!" a 
superior de qua!!quer elevação es- gou esta prospera e potente unidade Ou estes cordeis, tornados grosa:is esta historia da Providencia. E ai,1·la I Rmrnia sP r0r01wi!iarú. com u. 
p!rftnal Estes pobres rapazes ca- da "Commonwealth" britannica de- como cordas de forca, seriam ost~n-· pude surprehender o bobo, que, em- ·1 ~~-~1-·a=n::::o::,=·::i=.!::11=~=n=tP=. =· =-=· ===== 
mfnham aos trancas, tratando- ver entrar em entendimento com os sivamente mostrados á população, ,:o- buçado em um longo capote, mo:le· ·----
se reclprocamente com palavrões Estados Unidos a respeito de uma mo ameaça para quem quer que r.ao mente, em voz desafinada, disse. de ~--,..,.,..__

1
. 

~ tnsunos aviltantes; é assim que reciproca coltaboração em caso de julgasse "providencial", "sobreht1· modo muito somnolento, muito inex- I,! 1 Dr. Durva! i>rad@ · 
s§o am:igos. Depois, duronte ho- ataque aereo proveniente de outro mana", "magnifica", incompz:ni- pressivo muito comprido: é meeees- Oculista . : 
rss a fio, vão extem:iar-se sob s Continente, porque as autoridades ca- vel", a generosidade com que se pre- mo! R. Sen. P. Egyd!o, :!5 _ s. .~ 
fl.?'dencla qne os vapores das var- ·" 'l! 513114 - 14 a 17 hora.s -3 
2'.eflS dão aos ratos do sól. E afi- ~~========::;:=::...._::;::=~====:===-===~=~======:::::=':::-====================::::::-:? Telephone 2-7313 ~ 
nal, ~ elameados. =- C A-. T H O L I C O S ~._.._,:-rentos e mal cheirosos, retiram- · · ============== 
~:~=i~!e m~~o~ P:::= . --- ' - .. -·- 1 O ~~R~tt,;Ali~~tFl~ :rop~ !~f~::~ d:m m:~ ~ ~!"Q-PJ'.êm. EXf:.L_USIY AMENJ'l'oE_ AsuLasH-JAoíaRs IeAseus fresentes na COJ\h~cida t NAZISMO 
atrophla numa espeeie de syril- 1 
1)ath1a anima!!. Que não dizer do · O Cardeal Innitzer, Arceblsi» 
resto? A pessoa humana a:ssim.• -:e A s A' -e A s T R o de Vlerma, em sua recente pasto-
dl\gradada. se torna a cellula na- :FJ.l, chamou a attenção dos fiem 
tum1 de um estado totalltano. OFFICINAS PROPRIAS para a necessidade da edllcação 
de direita ou de esquerdà. E a religiosa da juventude em sei:{ 
mystrca do esporte é º anteces- R U ·~ 1 5 D E N O V E M B R O N. 0 2 6 (Esquina âa Rµa Anchieta) paiz. Lembrou, part1cu1axmente, 
eor log!co da .mystica da força aos paes, o dever que elles têm 
bruta, da mystica da v1o1encta. Unicos concessionarios dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A" 00 orientar com O devido ze11o ~ 

Cumpre, portanto, barrar o ca- mstrucção dos filhos, explicando• 
:tnfnbo a esta mystica, não lhe vimento l'eligioso, que se nota em neficencia. Entretanto, não é só felizmente neste particular as tado pelas .difficu!dades que tem lhes a Bíblia e a vida do.s santos, 
dando fõros de cidade. Mas, prin- São Paulo. E' facto que o bene- a cari@de para oom o corpo, que nossas asociações religiosas têm opposto. Não seria o caso de isen- uma vez que a Igrej11, está impos-. 
~tmente, toma-se necessario ficio da isenção de impostos tam- deve ser protegida, 'mas a cari- que vencer os maiores abices em ta~-as tambem , pelo simples fac- sibilftada, actualmente, de tntnili• 
llieetttivar M forças esplrttuaes, bem abrange as associações reli- dade muito superior, que se di- materia fiscal, sendo que a Pre- to de serem assoei.ações telill;io• trar esses enstnament;® ~ ~ 
t.._w. •. ~-'.,!t .-i,r.a..i~. ~- i,iO&aa que mazrtim obi:aa wt bit- siie para a alma '1Q ~. lli· te1~ MWlicl:Ral se ~ s,alleD,. ~L - ,polas ~ · · · · 



LEGIONARIO 

Impressões de 0:1 casamento \ 

A igreja ... sempre estaria as- f· 
f;im? Não falo de flores e luz--:is 
nos a'ltares que em todas as 
grandes festas do anno uturgico 
encantam os oihoi.; dos fieis. Re
firo-me ao corredor form:aüo pe
los bancos, que leva da entrada 
até a mesa de communh§.o, e 
que, de ambos os lados ostenta
va copos de lcitz, j:::o:r.i:1.S e ou
tras flores brancas com laços de 
seda alvíssima. 

Esperava-se a ,·isifa, do sr. 

cel'to, os Santos. Saeramentos ms- , tins protanos, cxclmda, portan
tituidos por Christo, mas estes, to. cxpress;i.mente, do reointo sa- , 
longe de reclamarem as atten- era da casa de Deus. J-túg.'Kiam 
ções para os ministros ou objec- os noivos qµe os sonS:-da "Mar
tas dos SaQ:!'amentos, levam-nos cha J1upcial" de Mendc-lacohn ou 
iws pés do A'.lti:Ssuno. · do "Lohengrin" sez,ian1 melhor 

Fosse como fosse, vi com tris- penhor das bençãos de Deus, do 
teza que Nosso Senhor no Ta- · que um hymno a sua SSma. Mãe 
bernaculo e:.tava sendo esqueci~ ou uma oração approvada pe- . 
do, relegado ao papel de indif- la Ig.reja? · CA TECISt O! - Nunca me 
ferente, de qu= ninguem faz canço de oater a tecla e tocar 
caso. Seria menosprezo, ignoran- QUAL A NOSSA FINALIDADE? o meu realejo: - Catecismo! 
eia, má vontade ou simples su- o casamento, evidentemente, Catecismo! Precisamos de Ca
p.::;rficiaUdade, á man~ira das de tal modo absnrvia os pensa- tecismo ! 
~rianças? Assim ou assim, o do- mentas e guiava as attitudes que Nossa boa gente brasilei· 
no da casa. Christo, era posto julguei acertado consultar O ca- ra infeiizmente é muito· ign·J· 
de lado ,em beneficio de visitan- tecismo (o resumo da doutrina rante das malli elementares 
Lc:; que não r::!speitando o dono, catholica), si O casamento, de noções ao catecismo, do beá· 
só podiam ser intrusos, embora facto, tem esse papel preponde- bá da doutrina Christã, 
ainda reclamassem favores. rante na vida. Abri a primeira E' o nosso mal. Atiás não é 

Catecismo 
e 

3-
; 

tres lnaulgenciazinhas engra• 
çadinhas! Agrad~ço muito a V. 
Excia, o Terço principalmente 
po:r causas ctestas graçinhaa 
de induioe:1cias ! 

SEGUl"JDA CATEGORIA -
Esta é formcldci dos ('!Ue se g-a• 
bnm ele cat;1olicos mas não ad• 
mi1tcm o que denominam -
fon:at:ir.mo. . . exaggero .. 

Presidente da Republica? ou dum 
Soberano extrangeiro? de S. Em. 
o Sr. Cardeal? Nada disso. Quem 
solemnemente devia caminhar. 
por c:soc lindo corredor ladeado, 
de flore,; c:·am -- o t'tulo já o 
diz _:_ O'.) .'1lJivns, cujo ca.samen
to csta·,a marcado - não co1,10 
a Igreja insimm e deseja: para 
a horn da :C.1L•:x'1. niss - parn a. 
ultima h:>r::t que ~:~"<.'.c2c1c o pôi· 
~ wL , 

o Ta.bernae,1.!lo, por isso mes- pagina, onde. acertada e logica- só nosso. Em palzes hypercivi-
n:,), attrahiu núnhas attenções. mente, se pergunta "para que lizados, e que se orgulham das luzes de uma 

A fé, rochedo inabalavel, me I estamos no mundo?" E' 0 que 03 grande cultura e das suas tradições milr!
dizia que ElJe ahi estava exten- [ sal)ioi:; da . ~nt-iguidade e innu- n-ares de fé reina ·ta11ta ignorancia como cnt;·c 
dendo os bràços a todos os qoo meros espu:1tos ponderados de nós. 

cada um 

Sou ca.:nolico, mas não. sou 
beato, caro1a, cwvoio .•• , ciz lá 

d'el!es todo cheio de si. 
Quando rn~;~fnos, esteB c-~t:·:oiicos íizc-r-am 

J Primeiro Communhib, Ou·rcm Míssil á-s 
ve;;es. Casam-se na lgreJa. f''.2ccc-lf1*i um tJ. 
lhinhot Levam-no á pi.::i baptis,.1al. 

Ninguem pediu aos que cntra-
1·am na igreja, a eertidáo de 
baptismo ou o di.ploma do Apos
tolado da Oração, mas, a.ssím' 
mesmo, era de suppor que se tta-' 
tasse de cathol!cos, pciis alguns, 
logo na porta, tomaram agua 
benta. e não poucos fizeram uma 
genuflexão ou coisa que o valha. 

entravam (como aos que pas- todos os tempos se perguntaram, TRIPLICE IGNORANCfA - l\fons. OI· 
sam). A c:athollcos e náo-catho- sem terem encontrado resposta giatti no seu aclmiravel livro: ~ "O Sillaba
iicos; _ a innocentes e peccado- tão certa, completa e irrecusavel rio do Christianismo" agora traduzido, cii'li· 
res: - crianças e velhos; - oomo a do catecismo: "Estamos de em tres categorias os catholicos de paizes 
crentes e atheus; - piedosos e no mundo para conhecer ,a Deus, catholicos. Primeira a dos que nada sabem 
curioS01í- Ninguem o notava? nin- servir e a.mal-o e, assim, gOl!ar do catecismo nem frequentam a Igreja ou re-
guem pensava nisso? não sabiam a vida eterna." cebem os Sacramentos. 

Morre afgue:m em casa? Funeraes- cat~ 
ficos, Mi5sa cie 7.0 , 2:>. 0 dia::;. 

E que r(lais é p~eciso? Paara qJJe mais 
cxigencias rcligíoséls e carol :ces e fanfltiis-
mos? São os que Mam:cni cham.iiva - :os 
cavalheiros do ne quid nimis, 

Ao entrarem, porém, os noi
vos, com as demoisellcs e gar
çom; d'honneur. testemunhas e 
membros da famili\),, tudo mais 
quanto havia na igreja. passou 
a ser de segunda ou terceira or~. 
dem. Estranhei. . A igreja teria 
sido construida para servir de 
moldura aos casamentos? Não 
era, antes de tudo, a casa de 
Deus e residencia de Christo, 
presente, como Deus e como ho
mem, na Hostia consagrada que 
se conserva no tabernaculo? nã.o 
era, além disso, casa de oração, 

que esse Cbristo criou mundos e Do casamento, nem uma pala- A segunda é dos que se julgam bons 
pôde cr-iar outros? - que diante vra em todo esse capitulo sobre chr,istãos e se gabam do seu ·catholicisrno 
d'fille o.s povos cm guerra, os, o fim do homem. Era logico: si tradicioflaf de familia. 

Não querem cm materia de re-ti!Jiã-o qga 
se passem 05 limites ...• d'eltes. 

neutros, os oomens todos não j o gra:nde fim a con.s2guir é tão E a terceira, finalmente, a dos que pP.r
passam de formigueiro sem im- semente conhecP.r a Deus, ser- ten~m as innumer-aveis Irmandades, Confra
portaücia? - que era e é o se- J vir c amai-o e ganhar o céu eter- rias, Congregações e Assoçiações parochiae5, 
nhor absoluto de vida e morte, no, não faz differença o estado Sabem tódos elles o Catecismo? 

Não lhes falem cm apost-oia:clo, em Ao
ção Catholica, em qedicação à. Igreja, em 
communhão dos Santos.,, 

E' linguage.ni que não entemfo-m. Debc:d
os! São oa:thofk:os da vida pacata, perten
cem áquella celebi·e Confraria de que fa1-a 
Montalembcrt: ·a Confraria dos bra~ Cl"Jjo 

i:adiís. E com os b~'acos cruzados naturall!ICJl
te não t-omam entre ~5 máos o catecism-o, 

de tempo e eternidade? - que do homem na vida presente, si é lnfeHzmente ... nem sempre. 
a bençfo delle vale incompa.ra- rico ou pobre, sa.bio ou rude, ca- ANALPHABETOS - O analphabetismo re
velment,e mais do que todos os sado ou solteiro, si mone como ligioso, domina hoje homens cultos e eru
votos formados por fabios huma.-

1 
criança ou como velho. Tudo ·is-- ditos em muitos ramos da sciencia e das 

nos e os mais apertados abraços I so tem sua importancia para a artes. Não só 0 caboclo, o roceiro analpha-
ao.; noivos? _____ vida presente, mas não influe ne- beto, dizem dispanterios em materla religiosa. 

Talvez O soubessem; no mo~ cessarlamente sobre a vida fu- Muito doutor ahi bonito, e-legante, sabido, 

E cacia ver. mais pet~:antes, cada vez mala 
ignorantes das coisas da Fé. 

TERCEIRA CATEGOR.IA - Fí.nafmem:e 
a terceira classe é dos muitos catholíooa 
de Irmandades, Co-ng.regações e Associ:açÕB$ 
e C'.:!.nfrarfas etc. 

, onde a criatura abst.rahe de quGm 
l!Ue e~teja tambem preseute, pa
ra conversar unicamente com 
Deus? Administram-se nella, é 

mento, porém, não pensavam tura. quando abre a bocca e fala om religião é 
nis..so, senão teriam ctes-viado os Olhei em redor de mim; via uma calamidade! 
olhos curkwos da. pompa, hum.a- criancinhas, jovens, pessoas adul- Um d'elles pergunta si não seria mais hy• 
na que ha,1a para ver, voltando- tas e vefüos. E dizer que todos gienico baptizanim-u, as crianças na Pia ..• 
os pam o Tabel"naeulo, fonte in- clles, crentes ou não, ca.tholicos com alcooL .. ?I ... 
comparavel de riqueza.s e felici- · ou t9.lvez proôestantes, mesmo Um politjco de nomeada pergunta a um 
clacte/ judeus ou pagãos, de posição so- Vi.gario: - Sr. Vigarlo, o 5antisslmo Sacra

Algum; e algumas têm fitas de tO:cias u 
côrc::; do /\rco-.fris. 

r.1a8... sabem: ·o catecismo? Jã leram 

Ressmiram pela igreja sons cial ou não, tinham aquelle mes- ! mento d'.aqui veio de Roma? 
um bom compendio de doukina christã? 

Tam~c,m não. CABELOS BRANCOS ••• 
Envelhecem '!lusic:::.is, S;;;:ia a veste melodica mo fim defill:ido pelo cat€eis:no, Um Pre1!e.lto munioi1)al cl.esejava celebrai" 

, harmoniosa. de uma das ora- ·1 que ;Jei-spectiva! Isso não os ap- uma data solemne com a Ml-ssa Campal ás ..• 
1ões da "j\fi$SA · PELOS ·ESPO- · proxín:1i1,va todos, uns aos outro~ oito horas da, noite{,·.· , -· • ·" . 
SOS", redigidas pela IgTeja, sob não f-0rmava como que um laço ..:... A' noite com a Hlumlnação, a Missa 

Pouco ,e lhe<s dá, e~e.ve Mons. Otg~ 
que as Pessoas da Trindade Sàn:tisshna ae
Jam tres ou cinco •. 

. Ficam olympicamente fndifferente!) cflall< 
te dos myGtÚlos mais adora.veis d:a nossa F-f. 'l, direcção do Esp.iJ:ito santo? ou! invisível, porém, muito real? é ma.is bonlta, não ~ha Seu Vigario?, por-

. uma piedosa prece á ssma. Vir-!. ~ra natura:l que, com e:isas gunta o homenzinho. 
;em? ou um festivo ''Credo", a 

1

.1cteas, o ~asamento. se me af1gu- Uma senhot'a e!egante e culta da alta 
·.estemunhar os sentimentos dos rasse mmto menos unportante do sociedade recebe um terço offer-ecido géntil
'loivos? Nada disso. Era uma que as flores, as luzes, a musi- rrn:nte pel:o seu Pretad-o. 
nus!ca profana, conhecida das I e& e a a.ffluencia de gente fa- - Estã já com as indulgencias, diz-lhe o 

Ccmo hão de amar o qi.re não conhecom 
ou conhecem tão mal. 

CONC-LUSÃ-0 - Chega-se á cone1í.lsâct 
poi1, ele que as tres categorias de catholicos 
apontados por M<1ns. Olgiattl no seu ~lütl:-a
rlo do Chrí~tian-ism-0, tem isto ® commmn:; -
a iIJflOi',rncia re-l4Jiosa, a plll'-a igROraJ:leia l'&o 
ligio~. 

_:'!~s·.-d-.e _:~n_<::~:___. __ destinada·-- a 1· ~~~~-re~ -pe~~:uqnutee'1·~mntie~ºa' semcaim- Bispo. 
=• ...., Ma-dame toma nas mãozinhas o Terço de Ili~~-=~~~-------------... ..,,~ mesmo. Ora, cada qUQl o faz madreperof-a e o e.omtempla toda curiosa. -

sJ,o 9,rc3vc3d,a,-s 
pa,rci s,em.p,r~ 

num lilra, 
Pa\1-,~-Bob:,, 

-T'"""ísNCARo a. ciA. 
llU A 2M IfE MAIO, 88 

por suppor que, no casamento, Sr. ~o, ~rgi:mta élla, as i:nd·ulgencias são 
será mais feliz do que antes. De estas tr-es <:o-~s aqui antes da cruz? Que 
facto, não se deve censurar/ a 

E para esta só ha um ~i:Q:, - ,Qaf:eio 
cismo! 

moça que deseja ter um l:lr pro-
prio e, com isso, uma g.a.rantía . tracções do ~ e espere a 
no futuro, certa ainda que o ra- tr:anqrulla paz e !~llclda(le do 
paz, a quem deu o coração e · lat. 
confia o destino, e que lhe con-
fessou e prometteu seu amor, AS OBRIGAÇõES DO CASA-
cumprirá a palavra. Tã-0 p<>uco MENTO 

numeras romances, á bonança 
perpetua; deverá rer considerado, 
então, o remedi<> universal qoo 
compe:nsa todos os saeriftcios. O 
casamento mudará a.quelle fim 

ant.es não existiam pa;ra, ~ 
ma das partes. 

desmerecerá no conceito das 1=
. soas honestas o rapaz que, at
! tendeurlo á voz do cora"ã-0, ao Pb9ne,,_, 4--3G87 e f-ó43l l ~ 

G.;.;;..:..i...lmí!Z,,~W:J.lllill.. ______________ ~~~-~~ .. -~ mesmo tempo deseja fugir ás at-

A realidade, por'ém, correspon
derá aos desejos? Si assim fôr, 

.f> casamento é a melhor das re
ceitas, equivalendo, corno em in-

definido pelo catecismo? Ah, isso 
não. Antes, augmenta as res
ponsabilidade, essencial e decisi
vamente; concede direitos, sim, 
mas impõe novos deveres que 

Acaba. com a. rribel·ctade :de ca.. 
d.a um viver por si, ~11Íl.' StI8S 
proplias inclinações, gastar sem 
prestar contas, proctmlil' a com,. 
panhia de quem mais lhe agi:a--, 
de no momento, considerar a f~ 
mili.a do ou da consorte como 

( Conclne na 7 !• pag.) 

2.ª affirmação do pastor: O contra.rio disso (isto é: do mais 
rfgoroso sigillo) acontece com o Concilios E'vangelicos (pag. :!H). 

Commentario: Vá .cantar "cantiga" a Ol!h'em que não a. 
mlm. Que' me diz, porém, o Revdo. do Congresso protestant-a 
s;il-amerieano realizado, em 1925, em Monteviu.eu '? 

Enclau:rura<los no hotel "Poctt.os•', coIJocaram a inscri-pção: 
''1mpedido para o :irablico". A portas cerra-das, puderam diz:e·,· 
certas "verdades", sem ma:iores consequencias. Entretanto, •ão 
solertes foram os membJ.•oo da Fêderação da Juventude Catho
lica, Uruguaya q\le pouco depois sa.hia a lume o famoso 1ivro 
"Violando la Clausura", que despertou tanto desassossego n-0s 
rneios protestantes ... Só ahi? Não. Ãbalou-se o ministro norte
americano, em l'viontevideu, á procura. do Sr. Arcehlspo, D. 
Aragone, affirni.ando que o goven10 dos Estados Unidos du 
Norte não tinha intenções de offender ca-thclkos nem de µr<')
judicar suas relações com os paizes sul-americanos e pedia 
que não se divu1gasse o livro. Contestou· o prelado qu0 si:n
plesmente se tratava rla publicar.;ão das conferencias de J;n
tesumtes qu·e tinham Vindo, consoante suas declarações á í:n
prensa., de interesses e assumptos attlnentes ao evangelismo 
~u 1-am e ri cano ... 

Porque, Sr. ministro ou -então porque Rcvdo., tanto receio 
11a divulga<;ão das palestras ele Pocitos'? 

Prosegue o Revdo.: Nos Concilios H;vangelicos os assu..-n-
1•/0,-; siio v011tilados pare. o conhecimento das igrejas (pag. 29), 
O Homanismo procedo doutra maneira. 

Commentario: Tamben1 no Coneilio Pl0nario Brasileiro os 
assumptos serão publicados e transmit.tidos para o conheci-

~~~~"-,;.~,:.$ 

Casa Santo Antonio 
-DE

HENRIQUE HEINS 
LIVRA!F!I.A CATHOLICA 

-- Grande sortimento de ai "1gos rellgios-0s em geral -
Fabrica de unagens - Offlcina de paramentos e estand~ 

Um Documento 
Protest nte 

O discurso do Dr. Getwio Vargas comm-entado pelo 
"Revelo.'' Alfredo Alipio do,Valle, da 'Igreja Presbyte
- :rtaaa Independente, de Ouro F:ieo, Minas 

Pe. Agnelo R·OSSJ 
mento da Ig1·eja. Catholica e tambem para a curiosidade dos 
am.ig-0s protestantes, eomo no caso da Pastoral conectiva CJ,ne 
o Revdo. citou em seu trab-alh'.o, ao fallar do casamento civil. 

Outra prov.a do Revdo.: Não houve simplicidade, mas f1111c
ç.1es pomposâs exuberantes indumentarias. 

Ci,ttica: Indumentarias antigas que se conservam, para as 
quai.s, ao menos parcialn1ente já alguns protestaates qu6?'e1'.1 
e0-àchcgar, embora contem com grande opposição contraria. 
() Rev'<lo. é presbyteriano e deve se recordar dos d,ebates so
brn o uso da "toga", em '· O Puritano". 

E as funcções pomposas? Não, meu Revdo., houv·e func-
ções solemnes liturgicas que se restringiram a tres miss:is 
llOntifica.es (d<l abertura, d·e encerramento e de exequias) e u;in 
rrocissão. Nos demais dias, pela man\1ã, um prelado rezava a 
S. Missa, com a assistencia dos conciliai'Bs. Nós não costuma
mos, sr. pastor, dispensar a base sobrenàtural da. oração, .. 
Depois vinham as s-essões em que, ~m ambiente sereno, calmo, 
ordei.ro, se trataram de questões concernentes ao ca.tholicismo no 
Brasil. Pensa, o Revelo., que não tem assumpto? Tem, s;,n 
senhor... N-enbun'la divergencia de doutrina (que differeHça 
com os conciljos protestantes!) mas sitnplês:tl'lente appllcação 
de legislação aos ventos praeticos, concretos, de ac<ioi;d.ó com 
as circunstancias e regiões. 

N<> final. o abraço amigo e ;,incero do:c, r,erVidores de 
Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2:906 

SÃO PAULO 
.. , Christo~ · 

Voltaram depois para seus rebanhos, quer elles estejam 
nestas regiões prosperas d-e São Paulo, quer na zona tonida. 
do Norte, nas g1·andes capitaes, como na· floresta virgêm, ca1la. 
um no seu posto, consagrando todas suas en&gias pala gloria 
de Deus e prosperidad-a de nosso querido paiz. 

Um bello dia. recebem pelo correio um opuseulo: "'Con
siderações em torno do discurso do Dr. Getulio Do1'l.1ellas V~ 
gas, Presid-ente dos Estados Unidos do Brasíl". AlguRS delles 
não tiveram nem sequer tempo para ler o pamph~to recebido. 
Outros te-lo-ão lido e lamentado tão peregr.:lna prod:ação. Mas 
o folheto verde-amarelo d.o Revmo. qui'z fazer furor pel,J:, Srn.
sil afora. Li varias aprecfat;ões favoravcis em jornaes protsa
tantes. Até mesmo o orgam official da Igreja Catholfoa Livr& 
teceu .alguns Glogkls á, carta do Ré-vdo. .Alipio. Pensei -então l20S 
leitores incautos do oprnreulo_ · E' certo que alguns dkão: Qna;n. 
ta ingenuidade ou então, que atrevimento! J\i'.as é pos-siv-el qua 
outros infelizes digam. "Que ·e=llente argumentação1 Docia
mentação farta e irretorquivel ! " Ignore.ncia, nimia crednlid"* 
de, preconceitos, tudo é possivel. Por.isso quiz tl'~ar estas 
considerações. 

Conclusão - Se quisessemas, no final, apresentar uma 
ana.lyse quasi que diria materiel do conteudo do op.ti:scuJo do 
l)ilstor preshyteria.no serja esta: as oitações occupam cerea, 
de metade das paginas do folheto. Restam umas 15 paginas 
originaes do Auctor. Movo (i compa.ixão como en1 tão poucas 
pê..ginas i;-e possa ter accumu1ado e dicto. tantas· asneiras e 
como se tenha manifestado grande prazer cm endossar err<>S 
evid·antes de outros ... Até parece amor doentio ao errou.o; 
i\I-elhor fora ter callado, sr. ministro! 

Consideramos em nosso estudo o que o eminente Chcle 
da Nação, firmado em historiadores patrios, affirmou deaa:t-e 
ri.cs pa,drés conciliares e vimos as ri-egações e- contractorias que 
;is suas palavras oppoz o Revdo. Valle. 

A estas alturas impõe-se uma conclusão: ou acreditam01t 
na palavra dêsapaixonada, sincera. e auctorlzada do Sr. Presi
dente da Republica hom-enageando o episcopado ou devemos 
c1êl' nas palav'ras protestantes do pastor protestante. 

Ou o Dr. Getulio Vf/.rgas mentiu ou o Revdo. Afredo Minto 
do Valle rnentiu. · -

Creio que não ha outra si.bida, Sr. R"Cvdo,., 
Uelho, fora nã!;!. tives.si;! e:.criJ;J~ ~e1.1,. J.n:elia 01uaculi),.o; 
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'JOR QUE A NOSSA ALPAIATARl,1 
·, 

ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 
* Para melhor servir nossa 

clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele-

·:o::::,:· gdncia dà época I 
* Para oferecer maior con

forto,· consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a ele
gdncia, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÔMBROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE- · 
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NAWRAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS ; DAS · 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

• 

Governo 
~~ • •fft•. •.• • .. ~-=•=.!.._,, • lbl , 1 • 1 1 • r 

Archidiocesano 
1 ............................................. ...,,........,. ....... ~ 

No domingo anterior, 26 de 
Mato, o Exmo. e Revzno. Sr. Ar
cebispo Metropolitano, cdebr0t1 
"11ssa na Igreja de Sã.o Geraldo 
ias Perdizes por occasião da 
Communhão P,aschal dos paes 
ias Pilhas de Maria. 

A's 14 horas tomou parte na 
· Procissão de Corpus Christi, con

cedendo após algumas audienci-as 
no Palacio São Luiz. 

No' dia 27, segunda-f-eira, cele
broti. Missa. ás 7 ,30 hore.s na Ca-

Oia 2 - Cotia e Barra Fnn
da. 

Dia 9 - arto· da Berra. e 
Santa Rita. 

Din 16 - Qnart:a, Parada e 
N. S. d-e Sião. 

Dia 23 - Parnahyba e Sa,1-
to Agostinho. 

Dia 30 - Santa Cecilia e 
Santo André. 

OURIA METROPOL.ITANA 

Avtso n, 81 
pella do Palaclo por aSma de Tendo chegado ao conheci-
d. _Amelia Rangel Pestana. menta desta Curie, Metropo-

A's 11 horas procedeu á Ben- litana um exemplar de impros
ção da primeira pedra do edl.!ic!o so publicado por J.}'e8"$0a que 
da Secretaria da Fav.erida. se -esconde sob o pseudonym.o 

Concedeu a partir da.s 14 ho- . de Nena e qu-e intende com 
ras audloienci.a publica na Curia esta publicação pr!é)star home
Metropolitana, viajando ás 17,30 nagem á memoria da sra. ?.!a
para P!rapóra. ria José Guimarães Coutinho, 

Permaneceu ausente em Pira- fo.llecida aos 8 de Dezembrn 
póre, nos dias 28 e 29, regres- de 1936, communi<:o ao Revm,). 
sando ás l8 horas do dia 29. Cl-ero e fieis que tanto "imr,ri-

No cjia 30. quinta-feira. ceie- ma-se·• como .a. aooignatara, 
brou MISS8, ás 7.30 horas na Ca- por extenso, do Exmo. Sr. Ar
pell.a de NOS6a Senhora da Graça, cebispo, que tra~ - no v,er.so o 
do Novicia-do das Irmãs Salesia.~ referi<lo impresso, não for;un 
nar. do Ypirani.a. concedidos por S. Excia. o Sr. 

j 'A's 10.30 horas S. Excla. Revma. Areebispo, tendo ·sido feita a 

1 
acompanhou o Exmo. Sr. Se- publicac:ãu á revelia da autori
cretario da Fazenda e demais dade ecclesku;tica. 
pessoas da Comissão da CaLbe- Conego Paulo Rolim Lourai-
t-raJ, numa visita ás obras da ro - Chancellor do ArcobíH-
Cathedral. pado. ,~ ,~ ,:, 

A' tarde, concedeu audiencia 1 
publica 11,a curia Metropolitana., Mo_nsei_1!Jor Ernesto de Pau-

Dia 31 de Maio, sextasfeira S. 1 la. V1gar10 geral, despachou: 
Excia. Revma. partiu ás 7,25 com 1 .,1>!ei~o _uso _de ordens, por ~O 
destino a Rio Preto onde irá. dias, a favo1 dos Revmos. pa· 
presidir e encerrar o' concresso ! dres Arlindo Vieira, Ponc!,1-
Eucharisticc. º 1 no dos Santos, Antonio )lo-

Hontem, dia 1.º de Junho, pas- raes e Ramon Ortiz. 
·sou o dia em Rio Preto. Confessor ordinario, das 1·e1:-

giosas do Seminario de Ptr,1-
CH RISMAS DURANTE O pora, a favor do R-evmo. Cone-

MEZ DE JUNHO_ ! go Fabiano de Barros; das r1!-
lígiosas da Escola Parochial 

No mez de Junho haverá de Villa Arens, Pe. Edmundo 
Chrisma nas seguintes lXl.ro- Mayr. 
chias: Conf-essor ,extraordinario, 

das religiosas do Semmario -de 
Pirapora., · a favor do Renm.. 
Conego Sevacio W!lleJ[~ns. · 
, Procissão, a favor das Pat'o .. · 

cpias de Santa Cecilia, Y;>i-
range,, Casa Verde, Guarulh6s, 
Pinheiros, Poá, MaYTink e Coa.
ve~~o S. Fran-cisco. · 

Gapellão, da Creche Catha
rina Labouré, a favor do' 
Revmo. Pe. Paulo Sa.ntacatlta,_. 
rina; de, Colon:i.a Franceza, a
fa.yor do R~vmo. Pe. Ma.rçeUo 
Gay<lon. 

Capellão, por um anno, a: 
favor da. capella do Bairro de · 
Boaçava na Freguezia do O'; 
de S<mto Estev.ão, na Pal'o• 
cJ\ia. da Penha. 

Kermesse, a favor das Paro• 
chias da Penha, Guarulhosi 
Pinheiros e Tueuruv'y. 

·Romaria - A favor da Paro• 
chia de Jundiahy. 

.Missa em capella - Liceu·· 
ça para. celel>rnr tres Mi;sa.s 
nas capellas do Piquery, Can-. 
t.areira, 'rres Cruz-es, da Parn
ch i.a rle Jaçanan. 

Pl8no uso de ordens - Pot' 
um anno, a favor dos Re,,ncs.
Pe. Martinho Bennett e Fiüc-· 
!is Kamp. 

Paroeho, de Santo Amar'l, ,i: 

favo1· do Revmo. Concgo :t-,Ia1·
.cello Franco. 

Fabriqueiro, d-e S.i,nto Am:t• 
ro, a favor do Revmo. Cmwgo 
Marcello Franco; de N. Se-· 
nhora da Aclimação, a favor do 
Revmo. Pe. Cicero Revoredo. 

Ritus parvulorum, a fa,•or da.· 
T'arochia de N. S. do Cardo E-m 
Sto. André. 

Exame canonico, a favor dLJ.s" 
Servas do Espírito Santo. 

Liq,ença para ausentar-se d:1, 
Arcliidiocese, por cinco dia:~, 
a fav'o1· do-Revnio. Pe. Jerony-· 
mo V-ermin. ! 

(Conolue na S."' pag;) 

: relo Reinado ~e C~risf o entre o f unccionalismo Pu~lico 
1 

AS FINALIDADES DO M0-1 licos romprehenderam que era 
VIMENTO CATHOLICO JUN- indispensavel intentar, em t:a
TO AOS FUNCCIONARIOS ract.er pennm,ento, a pene(:·a. 
PUBLICOS. A PASCHOA D!\ ção das. Meas re!igiosarj no 

, CLASSE NO PROXIMO DIA 9. ambiente de trabalho das rei partições publicas. l~azewlo 
j Do ha alguns annos a o:;ta campanhas paschaes isoladns, 

1 parte o funccionalisruo puhli<:o ter-se-á sempre de recomeçar 
1 desta Capit(1l vem promovonJo um apostolado, ernquanto u·11 

;;.;===::;::;;;;;;.;,;=;.::;==::;;;:.,.;;..;;;,.;_.;...;;.;...~,;,.,_~==,:::;:;:.;:==.-=========:.=======i annualmente a Paschoa colic~- movimento organizado não oh
f tiva da classe. Os esfm'·):>s jctivasse a reconducção á v'ida 

emprehendidos pelos dirigc,1- religiosa das familias dos sor
tes· das campanhas da Paschoa vidores publicos. 

annl;,. constituiu-se a primeira 
dire'ctoria eff,ectiva, sob as 
hençans do Exiuo. ,e Revmo. 
Sr. D. José Gasp-.tr de Affvn
seca e Silva, então. bispo-auxi
liar do saudoso D. Dua-.-te .. 
Designado por S. Excia. H.e
Yerendissi_ma, foi nosso pri
meiro assist-ente o Revm:), 
Conego C. Marcond-es Nitsch, 
de cuja orientação se benefi
ciou largamente o Movim,mto • 

Acção Cathol • ICO 
Juventu.de Feminina Catholica 

lfo sabbado, dia 25 p.p., ás 16 Assistente Geral da Acção Catho
horas rea.'lizou-se, na séde da Ju- lica. Tambem integravam a me
Tentude· Feminima Cath<Jlica, á s.a os srs. drs. Plinio Qorrêa de 
rua,,.Co.ndessa de S. Joaquim, 214, Oliveira e José Bened!cto Pa
uins· sefiSáo destinada a effectivar checo Salles, respectivamente· 
a posse das novas directoras da presidente e thesourei:ro da Junta 
Juventude Feminina, Catholica. Archidiocesana da Acção Ce.tho
Pre.sentes os membros das direc- lica. Por motivo justificado, não 
torias d!missionaria e da nova . ponde comparecer o sr. José Gon
dü'edorla, assumiu a presiden- zaga de Arruda, Secretario da 
da da sessão o Revmo. Sr. cone- mesma. Junta. 
go Dr. Antonio de castro Meyer, , O Irev.mo. Pe. Assistente Geral, 

"'··"" . 
••NOSSO PÃO" 

A - preffflila pelas meDmel famDIM de Slo Paã 
PÃO - DOCES - BISCOITOS - ~SAS 

--0--
Largo do Arouehe, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
Praça l,Karechal Deodoro N." 426 - Fone 5-4229 - . 

declarando aberta a sessão, agra
deceu os serviços prestados . pe'.la 
sra. d. Edith Azevedo MaJ;ques, 
e pelos demais membros das an
tigas directorias, aff!rmando seus 
ardentes desejos de que a Pro
videncia fizera reverter sobre el
las em copiosos fructos de san
tificação, todo esforço que haviam 
dispendido em beneficio da Ac
:ção Catholica. 

Em seguida S. Revma. decla
rou empossada a nova directoria 
em rclação a qual manifestou as 
esperanças que nella depositava. 

Encerr,ada a sessão, effectuou
se a transmissão dos livros e do
cumentos da Juventude Femini
na Catholica, sendo por essa · oc
c,as!ão trocados cumprimentos 
entre a antiga e a nova directoria. 

MEIOS DE ACÇÃO dos Funccionarios têm sido A Paschoa de 1938, como já 
largamente compensados, pois fizeJt!OS notar, marcou O inir;io "Contamos, em primeiro Jo
é ca.da vez maior o numero de do ·Movimento. Logo após a gar, com a oração. Diffundi".' 
servidores publicas que faz a communhão paschal daquelle (Conclue na 7.ª pag.) 
sua communhão paschal. 

2m111111111c111111111mcim111111111ti111111111111ci111111mmU1J1111H111m111111111111m111n111111cit111mm11c111mn111mm•~ 
Surgiu assim o Movimento ;;; ê 

Catholico junto aos Funccio- ~ E I A t · L t d ~ 
narios Publicos, cujo programa. § ectro • eu s I ca a 1 
f~i~i;~~'1/~/~~,e~~

1::-ª;e~~~ 1 Especialistas em instalações para tra~smissão e ampll~ 5 
troduzir os ideaes de vida ca- ~ -ficação de voz e som @ 
tholica no seio da classe. - 1 ~ São Paulo - Rua Bar.ão de ltai)etin.i.g.l, 50, salas 107 - 8 . 

Aproximando - se agora; a -
P.aschoa dos l<'unccionarios, o 1ª COR.RECÇÃO AOUST.lCA PARÁ. AS tGRE;JA.S: Fã 
LEGIONARIO decidiu entre-- ~ Perfeita audtbi-liclade de voz e som em todos fu- -
vistar um dos dirigentes do ~ gares dentro da Igreja, seja qualquer que for a to-
Movimento, prof. Michel. Peüro ã nalidade e o volume de voz do or.ador. 
Sa.waya. ~ TRANSMISSÃO D'E VOZ E SOM PARA O EXTERlOR 

O MOVIMENTO CATHOLICO 
JUNTO AOS FUNCCIONA

RIOS PUBLICO$ 

"Depois de realizar com exi
to - diz o nosso entrevistado 
em seguida á explicação do 
motivo por que o procurámos 
- a P.aschoa co-llectiva da 
class-e, os funccionarios catho-

·S DA l:GREJA: 
~ Especialidade: Musrea Sacra, gr.avada em cftscos. 
~ Sl:NOS ELECTRICOS: 
; Systema completam-ente novo; sem rutdos,. sem- dia-

_~-- to.rsão. 
Nosso corpo de tecfmteos especfalízados tem a maior 

g experiencia em instaílaç6es acusticas para Igrejas, = i Informações e o-rçamentos sem compromisso. 

.~llllllDIIOIIUllllllUCIIIIIIIIIRIDIIIUIIIHIIDUllllllffllDIIIIIIIIIIIIQIIIIIIHDIICJlllllffllllltlllll11111kWWWiliiUNlll, 

'.SENHORES ALFAIATES 
Casimiras. Brins. Linhos e - 1 ? A v1amen os ___ _ 

na 
uwwww CASA 

Largo Sã.o Bent:ci, 
ALBERTO 

40 ---- - São Paulo 
t 

li 
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5 DE JUNHO EVANGELHO 

São Bonif ac_io 'A ovelha e a drachma- p-erdld_a,;~~ 
!!Ião :BonHaeio, o grande apos---recebendo, aos 30 annos, o :sa-cra

tolo da ~. era natural mento da Or<iem. 
da Inglaterra muitos· missiona-· 
rios e freiras, e co:nstituiu varios 

"0 pastor de cen1 
ovelhas é J e s u s 

_TERCEIRO DOMINGO DEP0tS D~, 
PÉNTECOSTE$ , . 

.. · santll.,4).;"I}.1Wantdad9;) 
· e, o?g:u1hbi¼o do seu i 

da .A:&!manha, onde nasceu no Tão estimado era elle dos mon- conventos. Christo; nós- somos 
a oveiha perdicl;i.. 
As ove-lhas cou,;ti-

.is -
São Lucas, XV, 1-1Çl 

'· ·, . . 

precioso ·fardo, a• 
atmo 68_(). ,ges, que tendo fal!Iecid:o logo de-

a,m oinoo rumos a.penas, pe· :'pois _ o Abba,de, foi elle indicado 
diw- ao seu pae que o !Dternasse para substituil-o. Bonifacio po
em ·um convento, pa.Ta poder as- rém não acceitou a dignidade. 
llim estudar miidadosamen~ a Pediu licença para ir a Roma 
dout:rtna. catholica. pôr-se á disposição da Summc 

summamente admirado com o 
successo de suas pregações, Gre
gol'Í.o II mandou chamal-o para 

conduz outra ve• 
ao aprisco ela Igrn• 
ja. · A o'veíha volta.., 
diz Santo Agosth1h->,-

Como sentisse forte attracção Pontífice e delle receber as fa
pela. vida religiosa, dejxou-se fi· -culdades' ele missionario ,a.posto
car no convento, ingressando mais • ·lico. 

com elle conversar pessoaimente. luiam antigame:ite 
'.t'oi recebido São Boni;facio pelo grande cabedal de 
Papa com grandes demonstra- f t Poi· 

1
-
5

_ 
~ões de carinho, e desta vez não or una· • · 
poude se esquivar de receber de so, dizer que po,;
suas mãos a sagração episcopal. suia o pastor nad,i 

Naquelle tempo, os publicanos e os ·pha"riseüs 
approximaram-se de Jesus para ouvil-o, e os pha
riseus e os escribas começaram a murmurar, di• 
zen do: "Este homem acolhe os peccadores e co
me com elles. "Então lhes propoz Jesus esta 
parabola: "Qual é o homem dentre vós que, ten
do cem ovelhas, si perder uma de!las, não deixa 
no deserto as outras noventa e nove, e não vae 
procurar a que se tinha perdido, até encontrai-a? 
E a tendo encontrado a põe sobre os .hombros, 
com alegria; depois, voltando para casa, chama 
os a-mrgos e vizinhos, e lhes diz: Congratulae-vos 
commi{lo, porque encontrei a minha ovelha que 
se tinha perdido!" Assim, vos digo eu, haverá 
maior alegria no céo_ por um peccador que faz 
penitencia, do que por noventa e nove que não 
precisam de penifencia. "Ou qual é a mulher que, 
tendo dez drachmas, si perder uma dell;;is, n~ío 
accende uma lampada e, varrendo a casa, não a 
procura com dilligencia até encontra.1-à? E a ten
do encontrado, chama as suas amigas e vizinhas 
e lhes diz: "Congratulae-vos commigo, porque en
contrei a drachma que tinha perdido!" Assim, 
vos digo eu, haverá grande alegria, entre os-anJOs 
de Deus, quando um só peccador fizer penitencia. 

não por s1, por,J.1,e
lhe faltam as for-
ças, mas carregJ,11a; 
tresmaihou, m.a 9 

não poáeria de no-

tarde rui. Ordem de São Bento, -
Grcgorio II recebeu-o e conce

. deu-lhe o que desejava. 

De Roma partiu elle para. a 
Allemanha. No coração dos al
lemães estava profundamente en

menos ã-e cem ov0-
lhas, significa qua 

]R endas, 
para alvas, roquettes, 
sobrepeliz e toalhas de 

altares, comprem na "·, 
casa especialista: 

De Roma dirigiu-se directa
mente para a Baviera e a· Thu
ringia, onde a fé catholica se 

i achava prejudicada pelo constan
,i te convívio entre fieis e pagãos. 
· Seis mezes dedicou São Boni-
facio a esse traba1ho, e o resul
tado foi compensador. Toda a 
Thuring-ia abandonou a ,idolatria, 
voltando á pureza da fé. 

raizado o culto de Odin. A esse eram muitas as ri
culto estava ligado o de um im- 1 quezas de Jeirn;;, 
menso carvalho, qu: segundo es-1 pois dos anjos P, 

ses barbares, possma a força do 
deus que adoravam. como São dos homens se for-
Bonifacio não consegu:sse_ _con-1 ma o seu rebanho. 
vencer a essas hordas do nd1culo I O <les-erto (a:-;sim 
e da falsidade desse cu:Jto, numa· h . 
noite de adoração public.a, apo- c amavam os JU-
derou-se de um machado e dis- deus os campos ,;;:
poz-se a cortai-o. O panico foi tuados longe tia ha
tão grande que ninguem se !em- bitação d o s ho-
bron de evitar ,;emelhante acto. ) d l 
Emquanto São Bonifacio cortava m-ens • 0 esm· ,i, 
a. arvore, os broncos nordioos pre- \ onde nos acham,is 
cipitavam-se pelas mattas, e só expostos a-0s lolJo..;, 

baculo, reco- voltaram quando viram no chão. á fome, e á sede; é o mundo. - O Pastor, ao 
te · _ Essa madeira serviu para a c0ns-

vo -encontrar o ca.-
min'ho sem o auxi
lio do Pastor, sem 
a graça ele Jesus. 
Grande e a alegria 
do Pastor, ao -eu-
-contrar a sua ov-e .. 
lha, e tant-o maior 
é a sua a1eg!'ia. 
q.u_,anto mais l l!a 
;custou- o encontrvl .. 
a. Assiin uma mãe 
se prepccuDa unica-

mente com o filho enfermo, só elle absorv-e rfl 

esse rn _ . . . encontrar a pobre ovelha que se perdera po!· seus pensamentos, os seus cuidados, todo o 
1 tono, que ouvira as suas primei- 1 truc?ªº de uma 1greJa dedicada . 
1 _ a sao Pedro. sua culpa, não lhe bate com o cajado, não a s~il coração. E a sua convalescença lhe cam:ia. 
'1 ras prcga(;oes. Em tres annos de- Gbr·gad lt l te i castiga para obrigal-a a caminhar deante de ni.aior alegria do que a saude dos .outros tt .. ~a ppareciP, a heresia, o que por · 1 0 - a vo .ar pe a rce -

.a casa onde tudo é 
m:,1s IJarato 

t tal forma impression:m a Willi- ra v:z a Roma, foi. investido_ da si, mas a toma sobre os hombros de SUJ, lhos" (Dom Duarte) • 
1 hrordo. que este desejou ter a autmidr,cle_ de, nun~io apqstol!co., ======================= _ _ _ _-_, .. ___ . ·, _ 
1

1 
~::.~ ::i:~~ªc~º si:m~ºc=~~~e~~~-

1 
~: :~\~t ~~s:~º:~ª:~_:;e c~:~º=n~, Critica Ci ~ emàtoarafth.ica da A. J. C. 

1 
evangelizar, partm para Hesoo. de Ful~a. _ onde hoJe repousam , . ~ [~ _ . _ _ 
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rua das l'almeiras, 94 
Tel.: 5-4070 

Dentrn ele pouco tempo, mi- '1 Sáo B011ifacio morreu assassi-1 ·o . - M l d E l . i "lhai'CS de idolatr~s abandonaram , nado. quando se dispunha a C<m- rzentaçao . ora · OS spectacu QS 

1 

a:; suas superShçoes e abraçaram I firmar na fé um numero enorm, · 
o catholicismo Não podendo d . . ' '-' ! IDYLLIO NOf. ALPES - Da VALENTIA DE GRINGO - Uniões illicitas, infidelidades eon. 
mais com o trabalho, mandou vn· I l t-h r 

O
i . • • . , ,. ox, com on,a rten e e ay 1 1 - a . . ., com eor,re nen. Jugaes, e a _ 1 u es con emnaveJS, . · e COlffCrtidos. 1 "-' S · . • i R M.l I D R K O G O'B . :- tt·t d d . 

==========-====================== 1 "b
1 

eº· m«.s ta
r
cle. pieJudico_u j hmd. - A parte romantica é tra- - Scenas de Iuctas e um assas- desaconselham o film para o pu,o 

1 

;. 
0 ra desse grande santo, sacn-

1 
ts.da com discreção. Pode ser vis- , sinato, em circumstancias emo- b!ico em geral. Cotação: Máu. 

icando ao seu orguho mscnsnto · to por todos. Cotacão: Acceita.ve!. l·cionantes, tornam a pellicula im-

~,S<Ru 
FUNO.t.OA (M !90~ 

cssa pobre A1lcmanha, paiz sepa- - 1 . . _ CASTA SUZANA - Da Art, 
rado d f d ·'d · ·t I POBRE MILLIONARIA - Da' propna para crianças. Cotaçao: com Raimu e Meg Lemonier. -

'' . 0 oco e \·l a espin ua, . •. . . Acccitavel nara adultos. 
q-\K? e! Roma. ljmtcd Art,sts, com Mcr,e Oberon. . - Apresenta o film um enredo inao-

Re-z.cmos para que hoje a lou
cura de uns 1muc0s não venha 

- São passiveis de critica, as at- ROUBEI UM MILHÃO -,. Da ceitavel, onde o motivo central 

TAPETES -
LINOLEUNS 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

. sacrificar um povo inteiro, des
penhando-o da altura relativa em 
que está, na barbarie dos· povos 
sem Deus. 

titudes de -dois caça-dotes, algu-
1 

Universal, com George Raft e é a infidelidad~ conjugal. Cota .. _ 
m.as passagens amorosas, e, çcrtos I Claire Trev01-. ·- O enredo torna ção:Máu. 
dites inconvenientes e c:!e sentido sympatica e de certo modo . des-
dubia. Cotação: Acccitavel para 1- culp-ave1 a actu-açáo-- do crim-ino- / /PROXIMOS FILMS 
as.ultos.· so. Cotação: Restricto. . 

ROBlNSO:N SUISSO - Accetta• 
VIVA VII.,LA - Da,--Metro, com - QUEM MAL ANDA MALACA- vel, pela "Legião da Decencia.". 

tiJi.-, . 
"· TECIDOS PARA MO-

VEIS E DECORAÇO-;'JS 
DE TODAS AS QUA- (b 

"" ., Wal!ace lleery. - Assassinatos, CA - Da Universal, com W.C. 
~:. VERDADEIRA GLORIA - Ac• @ ~ -j Q ef çJ m) e iJ@ e.mbientes de casas de diversões, Fieids. - Filme comico, cujo en-

sceirns de embriag-uez e luctas sei- rede e scenas não dão margen ceitavel, pelo "O Diario" de 
Bello Horizonte. LIDADEi:\ 

A Associação dos Antigos Yagcns, torna o film improprio a reparos relativamente á parte 
Alumnos dos Rcverf'ndos Padres rara as pessoas não habituadas moral. Cotaçáo: Acceitavel . • 

TNRTALLAÇúBS D1·. José Au,rusto Cesar 2algado, 
.Tesuita~. fará realizar. n:J pro-

aos esi;ectaculos de cinema. Co- A FAMILIA JONES EM HOL-
t:içã'.l: Restricto. LYWOOD - Da Fox, com jcd 

HOMENS MARCADOS - Accei
tavel pai:a adultos, pela "A 
União", do Rio de Janeiro. 

ni-; CORTINAS :\H)
llILIAJUOS CG:\lI'Ll~TOS ximo dia G. ás 20.30 horas. no HERCES ESQUE-CIDOS Prouty. - Algumas scenas me- ALARME NA LINHA l\:IAG!NOT 

salão nobre do Coll2g-io Si\o Luiz. Da V\'._ B., com James Car;ney.

1 

r:os decorosas, passam rapida- - Acceitavel para 
· t " · fl · d · lo "El Pueblo", 

adultos, pe
de Buenos. 

RUA SANTA 

o 1 
OFF'TCIXAS I'llOl'RL"lS 1 

E P H J G E N I A 5 1 __ _ 

á Av. Paulista, 2324, a sua 8.ª 1- Assassínios, muito~ dos quaes men e._ na? m u1:1 o no conJ_:mc: .. 
2cní, conferencista o Exmo. Sr a sang·ue_ frio e. scenas de café- \ to,_ cuJa 1?1pressa~ geral nao e Ane~ 

Confo-encia "Pró Acção Socia1 ., J cantante,, restringem o film ás ·1 ma. Cotaçao: Acceitavcl. O 1\-IEDICO PRISI-ONEIRO _ 
<;ue dissertará sobre "O Co:1cei- pcGse:i.s qe criü:rio forn::ado. C0- MADAME E SEU MORDOMO I Aeceitavel para adultos, pela, 

to Cllristão do Trabalho"'. tar;i\.o: Restrlctc. - Da Art, com Sacha Guitry. - "Legião da Decencia". 

CONSULTA (M. D. --Carapicuhyba) 

C0MMUNHÃO PASCHOAL 

C0NS. - Uma pessoa que se confessasse 
e commungasse no decurso do anno e não of1-
zesse no tempo paschoal, cumpriria ou não o 
preceito da Igreja? 

RESP. - Perfeitàmente. 
~rém os dois Preceitos. 

Disliuganns 

O Codigo ele Direito Canônico. qn-? ex
pressa a Lei da Igreja, indica o Tempo 1'-ls 
cboal como uma boa occasfüo para cum-· 
prir o Preceito ela Communhão. Para o. Cem
fissão diz apenas que deve'\ ser feita dei1tf0 
do anno. Para observar pois o Preceito da 
Igreja relativo á Confissão basta confessar
se dentro do tempo equivalente a um anno. 
Pode este tempo ser computado por conse
guint-e: De Paschoa; de confissão a coufis
são; de 1.º ele Janeiro a 3P·cle Dezembro. 

Para a Communhão, pelo contrario, o 
,nesmo Codigo indica expressamente, o -:C,3,,1-
po Paschoal (que vae aqui no Brasil cl-e8de 
IV.º Feira de Cinzas até ao Domingo ela 8:u1-

tissima Trindade) como a melhor occasião 
-para ser cumprido o Preceito. O proprio Co
digo acrescenta porem que" si por qualquer 
motivo, não foi cumprido -este Preceito dn. 
Communhão no tempo paschoal, :eleve se
lo no primeiro tempo disponivel, dentro de 
um anno". (C. J. C., 859, § 4). 

A urgencia pois ela Communhão cahe 
mais sobre ella em si, do que sobre o tempo 
·no qual deve ena ser recebida. 

Vem confirmar indirectamente, tudo 
quanto acabamos de -Oizer, o Indulto conce
dido pela Sagrada Congregação do Concilio 
ao Padres -- Cordimarianos, Redemptoristas e 
Jesuitas; .em favor de todos Christãos, que 'a
zendo Retiro ou assistindo Missões dos rlltos 
Padres, se achegarem então á Confissão b á 

Communhão, e isto em qualquer tempo do 
,umo e considerando esta Confissão e %0, 

Communhão como observancia do Preceito da 
~eJ~ 

' 

ad • 10 Consultas 
p,75Jfo Pc,, J. L. da COS1í .A AG:JIAR S. J. 

CONSULTA (Gymnasiano - S. Pau:o) 

IGREJA RICA 

CONS. - Sou gymnasiano. Outi-o dia meu 
professor de Historia da Civi I ização, cx,,1 i
cando o estado de cousas na França na epoc3 
da Revolução Franceza, contou que grande 
parte das riquezas estavam nas mãos dos 
conventos. 

E affirmou ser este um dos males nos~os 
aqui no Brasil. 

Logo em seguida fez diversas perguntas 
mais ou menos assim: Si a Igreja visa a Sal
vação das almas por que ella quer dinheiro? 

RESP. - A sua interessante Consulta, e.1:·o 
Gymnasiano, vem, juntamente com outra tle 
outro Gymnasiano de Mogy do.s Cruzes, ha 
tempos recebida e respondida, confirmar uma 
opinião minha, particular, sobre o uivei in
tellectual superior do gymnasiano moderno 
sobre o do gymnasiano antigo. Quando ve:·ia
mos nos tempos antigos um gymnasiano sahii·· 
se ele seus cuidados ele exercícios e licçõ"i's 
para escrever ao redactor ela secção ele um 
jornal perguntando-lhe sol.ir-e isto ou sobre 
aquillo ?! 

Mas vamos á · sua Consulta. Aos pedaços 
porém. 

a) "Na epoca da RevoluçfLO Franceza gran
de parte elas riquezas estavam nas mãos elos 
conventos". O seu digno Professor de Hi:;to
ria. ela Civilização dev-e ter contado tamhcm, 
que os habitantes todos da França eram Ji
viclidos em 4. classes: a Nobreza, o Clero, a 
Burguezia e o Povo. Será que o Clero· t'3rüt 
mais riqueza qu-e a Nobreza ou que a Bur
guezie., juntas ou separadamente? Será seu 
Professor tào corajoso assim? E dizemos ist-) 
do Clero, tomado todo elle. Si tomarmos ao 
pé da letra as palav·ra,; do illustre Professor, 
~-eriamos que falar só dos Conventos. o~·a, 

i;i todas as riqH0z-:is rlo Clern nâo superavun 
<-t'rtarnenlP. muito mPno,;, evidentemente. ·as 
riquezas d<> uma parw chlqu<llle Clero, qt,e 
r,rJ.m ·os lte:ig:oso.; h:tbilantes do!:1 Convenlos. 
Xilo lhe parc,c:e, e-aro Gymnasiano? 

l•J tudo isto quanto levamos dito, valeria 
cm defesa da propalada riqu-eza dos Conven
tos. negando, isto é, que nas mãos ( ! ) deE.Js 
estivesse "grande parte da riqueza" ele ent::"to. 

;\las supponhamos por um momento, que 
assim fosse. que de f.acto, tivessem ellcs 
tantas riquezas. Desde quando, perguntaria 
cu, desde quando, numa Sociedade, nem so· 
cializada nem bolchevizada, que é crnio, 
aquclla em que ganha sua vida o digno Pr·1· 
fessor, é considerado um crime possuir ri
quezas, ainda; qu-e grandes, uma vez que 
foram obtidas legitimamente? 

Ora bem, caro Gymnasiano e proveGtO 
Snr. Professor, foram legitimes os direitos elos 
Conventos úquellas Riquezas. De feito, -eram 
constituidas pelos bens, ús vezes, consider:i
veis, daquelles que nell-es entravam como R0-
ligiosos; pelos b_ens quasi sempre valiosis'.;i
mos dos J<'undaclorcs, que, sem nelles entra
rem, deixavam após a morte ou outorgavara 
aind,a em vida, aos ditos Conventos. _ 

Que os Conventos tenham feito frut:fi. 
car estas riquezas comprando com ellas beus 
moveis e immov'eis, é um direito que lh-es as
sistia completamente. Que a propria longa 
ciuração desses Conventos, muitas ·vezes, se
culares, tenha ajudado á multiplicação dessas 
riquezas, quando bem administradas, é u:n 
phenomeno economico•administrativo perfeita-
mente realizavel e realizado. · 

Isto tudo, supponclo que -tenham de fact'.l; 
tido os conventos tant-as riquezas. A re'lli
clacle porém é, por vezes, bem diversa. Foi 
o que provou a propria Revolução F1·anc-3:i;a 
com triste dec-epçã~~ 

Todos os Historiadores probos sabem 
que a balela das riquezas· mona.sticas Hão 
é sinão pretexto aos demagogos par.a. atirar 
contra os pacatos religiosos a sanha do po
vilóo ignorante e voluvel. Ignorant-e e vobvet 
-digo, pois si as riquezas dos Conventos ser
viram para .alguma coisa," foi certamente pa• 

. ra alimentar o pov'o em caso de necessidad3, 
para educal-o, para agazalhal-o. 

Tudo quanto vimos dizendo sobre os Con• 
ventos Europeus se applica, com proporÇ1,li, 
necessaria, aos Conventos no Brasil. Foram 
gratuitamente educados pe]os Jesuitas, v-ult0s 
naciona-es como os Poetas Claudio M. da Cos
ta, Santa Rita Durão, Basílio da Cama e es• 
criptores .como os paulistas l\Iathias Aires, 
Pedro Taques etc. 

Aos Franciscanos eleve a Arte no B:ral:!ll 
as maravilhas que são seus templos no Rio, 
em Pernambuco e na Bahia. 

Actualmente ainda, o ill-ustre Profas.sol' 
ficaria boquiaberto, si quizesse, ele bôa··fé, 
indagar a somma de beneficios espiritue.ea 
int-ellectuaes, moraes e materiaes cli:str&buidos 
na Portaria ou nas Igrejas dos Conventos, 
aqui no Brasil e do mundo int-eiro. 

E esta distribuição ele beneficios não .; 
propriamente porque estejam os Conventos 
nadando em riquezas, mas sim porque, como 
o Pelicano bíblico. tiram do seu pai-a alliYiiU". 
as dores dos irmãos mais atribulados. 

Si o ilustre Professor não acreditar no 
que aqui escrevemos terá occasião de verifi
car com os proprios olhos na primeira ma
shorca communista que por acaso infelicitar 
a terra. paulista e a terra brasileira. Os mt,,; 
lhões elos Conventos serão encontrados cotn 
a facilidade a certeza com que for-am achadas 
as 12 estatuas de ouro massiço qu-e os Je
suítas teriam escondidos no ex-morro -do Ce..<t
tello, no Rio de Janeirol_ 

AS CONSULTAS AO. R.EVMO. pe_ JOSit!: 
LOURENÇO bA COSTA AGUIAR, S.J. DE
VERÃO SER DIRIGIDAS OU PESSOAL
MENTE A ELLE A' R. S. CLEMENTE, 226 
RIO DE JANEIRO OU A' CAIXA 

POSTAL, 2849 - S. PAULO 
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CEGANIZACÃO DO EN-
SINO PRIMAIUO 

Su.bmcitido ao estudo dos Es
bdcs. o ante-projecto da organi
zaçC,o do ensino primario no paiz. 
ja. recebeu o Ministerio da Edu
caç:,o varios trabalhos sobr-0 o 
assun1pt.j. 

Nas suas sug·gcstões, o Secreta
rio do Interior de Pcmambucq 
opina quo o proje.::to deixa os 
problemas mais graves a cargo da 
rci::u!amentacão. Oppõe-se á divi-

. sã; do ensi{,o primaria em dois 
cyc;o:;: fundamenta.! e pre-voca
cionaL Termina affirmando que 
o cnGino re1igloso, a prc-orienta
çiio profissional. o escotismo e as 
cooperativas escolares são facto
res de primeira ordem para a 
formacão do caracter da criança, 
o que· deve ter preferencia .sobre 

· a alphabetiz.ação. 

:dl'... .A ..• nra··,,.-s-ar, s-.~~ 
'"" 

8~ Paufo~ ·2 de .Jar,Jto de :tMo.: 
:i. 

• 

neis Edgard Facó. José Gomes 
Carneiro. Salvador Cesar Obino e 
Renato Paquei.. 

o O Prcsidenle d.a Republica 
assignou elecretos na pasta da 
Marinha promovendo ao posto ele 
capitão de fragata, os capitães 
de corveta Mario Lopes Ypiran
r·anga dos Ouaranys e Antonio 
M;a,I1a de Carvalho; por antigui
dade, ao posto de capitão de fra
gata o capitão de corveta José 
de Brito Figueiredo. 

• O Presidente da Republica 
assignou um decreto modificando 
dispositivo do Codigo de Justiça,_ 
Milita?. 

o Assumiu o commando do 
Cruzador "Rlo Grande do Sul" 
o capitão de fragata Jeronymo 
Gonça1ves, que as recebeu do of
fi;ial de igual patente, Attila 
Monteiro Aché, que passou a ser
vir no gabinete do ministro da 
Marinha. 

BRASIi, REPRESALIA D.O REICH 
-·CONTRA OS ALI.TA nns 

DIRECTORlOS ACADE-
- MICOS 

O Reitor da Universidade do 
Brasil levou ao conhecimento do 
ministro a ultima resolução do 
Conse'lho Universitario, referente 
á constituição dos directorios aca
demtcos, que obedecerão ás se~ 
guintes normas: 1.0 - só pode
rão ser eleitos estudantes brasi
leiros; 2.0 - só poderão ser re
eleitos estudantes que tenham si
do promovidos no ,anno lectivo 
anterior (,J não hajam soffrido 
penalidades disciplinares; 3.0 -

só poderão vota~· os estudantes 
effectivament,c matriculados nas 
faculdades ou escolas; 4.0 - o 
directorio academico que depois 
de advertido insistir .na pratica 
de actos infringentes das leis uni
versitarias, ou do proprio estatu

No ti e 1 ª.! 
WWW 

do Brasi! 

O governo au =1cri por inter
medio do Marechal Goering fez 
saber que para cada aviador al
lemão que .fôr fuzilado correspon
derá o fuzilamento de 5 aviado-
res francezcs. 1 COR.ISCO Noticia-se ª o mesmo occorrerá em rela-

morte do baneloleirn "Coris- ,;ão aos paraquedistas, varian::lo 
co ", num encontro com a poli- somente a proporção que será de 
eia. 50 aviadores francezes. por 1 pa

2 REGRESSO - Regressou pa
ra o Rio de Janeiro, depois 

de alguns dias no Rio Grande 
elo Sul, a sra. d. Darcy Vargas. 

3, MANGANEZ - Noticia-se ª 
descoberta, entre Ira1cema, 

Contendas e Jaquié, na Bahia, 
de grandes jazidas de manganez. 
e em Itabuna, jazida.a de amh\n• 
tho, que vêm augmentar as grt.rn.• 
des possibilidades nac1onaes. 

raquedista fuzi!acio. 
Esta medida só será applicada 

aos francezes, pois os inglezes, 
até agora, não deram motivo pa
ra a app1icação da medida. 

NARVIK EM PODER 
DOS. ALLIADOS 

to e bem assim o que não cum- 4 FUNDAMENTAL - Rea.11" 

Informa o correspondente do 
"Dagens Nyheter", ,de Stockol
mo, que as tropas anglo-norue
auezas entraram em Narvik, e 
;ue pr.oseguem os combates nas 
ruas da cidade. prlr as decisões do Conse:Jho Uni- zou-se segunda-feira a. ooti• 

~ Por acto do ministro da Ma- monia do lançamento da pcdffi 
rinha foram designados: o capi- versitario será dissolvido, convo- fundamental do edlfic1o das de• 

de João da Silva, 
· · Silveira 

GRANDE TONICO 

.! 
! 

-========:::::i 
ao~-rente a Hamsci, na ilha da 
l\f an, sendo re'j)artidos por casas 
e barracões existentes alli. Gran• 
de multidão. assistiu este es~ 
taculo. . · - · · 

Noticias -do Mundo ___ .,..., ___ ___ 

1·, ,MENSAGEM - I Foi encori• 
/i trada uma mensagem qa. . 

av-iadora Amelia Ehardt, desa:i,-
110 Océano Pacifico, -des-. 

uns ,an110.,. 

'i'~; AR~OZ - A Argentina àd.,j/ 
,l quiriu no Rio Grande do 

súi; cem mil $1,Ccos de arroz paw. 
serem embar~s dent1:o em bre--

O governo gaucho é favoravel 
. -e.o curso primaria dos grupo.s es
. colares de 4 annos, em contradic
çao com o ante-projecto, que cria 
o_ cyclo fundamental de 3 annos 

Na. opinião do governo de Na
tal. nada ha a objectar ao ante-

tão de fragata Antão Alvares Ba- cando O director do Instituto im- pendencias da Secretaria d11, ).i':,l,• 
rata para commandante do na- mediatamente novas eleições. zenda. 1 
via auxiliar "Vida! de Oliveira"; 

PERDAS AEREAS 
ALLEl\ilÃS 

3 AERON.WTICA - . A pi:o; 
. ducção aeronautica mgleàa a 

,dirigida pelo Almirante E<h\'.a~ 
Evans, desde o dia 28. 

· projccto, nos pontos ele que trata. 

O frescor da tez ... 
~ Depende: a) de 

'$;.. f.,, ~~;~t::~im~r~1~: 
ti,. ,. t a s, legumes, 

IJ:. leite fresco, etc; 
~ b) de boa saur cte geral (Ta

nagrán ás re-
feições). Tanagrán, mercê de 
seus hormomos rejuvenesce a 
-mulher; c) de um bom cre
me de belleza, para massagem 
d,: !'titis. Glydern:ol, á base de 
bornx o ele l>eujoim, é optiliw 

: crême de belleza. .___. 

JMPOS'J'O DE 'l'RANS• 
~·:SSAO DE PROPRIE

DADE 

O Presidente ela Republica as
lsio·nou um decreto-lei modifieand; a ineidencia e arrecadação do 
1mposto de transmissão "inter
vlvJ,;" e •·causa-mortis" no pis
triclo Federal. 

A lei isenta do imposto as he
ranças até 1 O contos de rêis, fi. 

1 

o capitão de fragata Antonio Ma-
ria de Carvalho para servir no 
Estado Maior da Armada; o ca
pitão de corveta Nelson Noronha 
de Carvalho para commandantc 
da base de navios mineiros. 

INSTITUTO nos EM
PREGADOS EM 
TRANSPORTES 

O Presidente da Republica as
signou um decreto-llei estabele
cendo que a fiscalização e verifi
cação · do pagamento das contri
buições ao Instituto de Aposen
tadorias dos Empregados em 
Transportes e Cargas, competem 
cumulativamente .ao Instituto e 
aos orgãos orienladores e fiscali
zadores do transito de vehiçulos 
no teri·itorio nacional. 

São associados obrigatorios do 
Instituto de Transportes e Car
gas, os coneluctores profissionaes 
de vehiculofi terrestres e qualquer 
especie de propulsão mccanica e 
tracção animal. 

A:; contribuições elevidas ao 
Instituto serão recolhidas em for
ma de sellos que, affixados na 
carteira de recibos do associado, 
servirão de prova de quitação tan
to do associado como de seu em
pregado?. 

00,ndo entretanto revogadas todas OUTROS 
s.s isenções até hoje concedidas 

DECRETOS 

em leis geraes e cspeciaes. Pelo Presidente da Republica 
,Os impostos estabelecidos pela foi assignado um decreto na pas

nova lei vão de 3 % , nas . he- ta da Agricultura, approvando o 
ranças até 100 contos, em lmha regulamento que estabelece espe
reçt.a, atê 38% nos legados a ex-1 cificaçõcs para a classificação elo 
tranhos, de mais ele 5.ooo contos. pinho brasileiro, visando a padro-

Os legado_s _e heran.ças .p.ara. fi.ns nisação e dispondo sobre a sua 
moraell_, rehg10sos .. sc1Cntifi~s'. 1:t- fiscalização e exportação. 
teraiios e esportivos admittirao, 
por acto do Prefeito, uma reduc
~ão até 50% da taxa. 

A taxa de transmissão inter
nvos, , a titulo oneroso é de 6%. 

;NOTICIAS MILITARES 

O Presidente da Republica as
~lgnou decretos na pasta, da 
Guerra, promovendo ao poqto de 
genera1 de elivisão, os generaes 
do brigada José Pessoa caval
cant.i de-· Albuquerque, Julio Cae
tano Harta Barbosa e Estevam 
Leitão de Carvalho; e ao posto 
de general de brigada os coro-

• O Presidente da Republica 
assignou um decreto approvando 
a parte segunda do . regu'lamento 
da Camara de Reajust11,mento 
Economico. 

• O Presidente da Republica 
assignou um decreto-lei criando 
seis cargos de procuradores e um 
de advogado de officio, junto do 
Tribunal de . Segurança Nacional, 
todos de livre nome.ação e de
missão do Presidente da Repu
blica, com vencimentos, os pri
meiros, de 4:000$000, e o ultimo, 
de 2:500$000 mensaes, 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e 1''rios - Vinhos I<'inos, 
Frucias, Biscoutos e Uombons -

Generos Alimentiçios 

RMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq • . R. Luiz Coelho) - Phon1, 7-0035 

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

Jmmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA. "BANDEIRANTE" 
. Kilo 9$000 

Na: sua grande secção de 
RENDAS 

para roquete, alva e para toalha!:! de ru!n11 

tem as mais lindas, feita& ~ mão e a máqnhtã 

• 
RUA DA LIBERDADE N.º.100 
Phone São 

E X TE.RI O R 
CONTINUA O "IMPAS· 

SE" NO MEDITER
RANEO 

A mesma situação de incer
teza paira sobre a attitude da 
Italia. Nada de importante re
solveu o governo peninsular du
rante esta semana. 

Repetem-se as manifestações 
dos "camisas negras" e ·da im
prensa fascista em favor da· par
ticipação da Italia na guerra. Ao 
mesmo tempo os amados são vio
lentamente atacados. Depois dos 
diversos discursos e declarações 
dos dirigCiltes italianos, pergun
ta-se porque motivo a Italia ain
da não entrou no conflicto. A 
:;ituação não poderia ser melhor. 
As tropas franco-bljtannicas, des
controladas co1u o avanço allemão 
e com a decisão brusca do rei Leo
poldo, o commando francez pre
occupado com a troca de gene
raes e com a mudança dos planos 
do guerra, tudo isto fac!'.!itaria ex
traordinariamente o golpe italia-

inentc> bccorreti duranté ã hoite: 
A França não conta mais com o 
exercito belga. O exercito belga 
capitu1ou esta noite por ordem 
do rei Leopoldo." 

Frizou o "prémier '1 france3 
que a att!tude do rei dos belgas. 
entregando-so lncondícionalmen• 
te a Hitler, fez com que a situa
ção do exercito alliado do gaí. 
BJ.anchard, que operava na B@l
gica, se tomasse extremamente 
grave, 

DEPOSTO O REI LE.0,. 
. . POLDO lll 

ô governo · belga. acaba de de
cidir a. deposição .do rei Le{)lJ\}Í• 
do Ill. 

INCONS1'I'rUCIONAL A 
ATTITUDE DO REI 

Os ministros belgas, logo que 
tiveram conhecimento da decisão 
do rei de abandonar a Juta, reu• 
niram-.se pll,l'a deliberar, tendo 

no. . E I considerado a attitude real, co-
Mas nada disso se deu. x- mo inconstitucional decidindo 

plicando a posiçã,o inStavel da tambem continuar a' luta. 
Italia surgem ~arias hyp?theses. Os ministros reunir-se-ão ho
Ha quem acredite no dcsmtcrcs- je novamente ao meio-dia jun
se dos italianos pelo . conflict? e tamente com 'os srs. Gillod, pre
na opposição á )J<Jlittca fascis~a sidente do Senado, e Welaret, 
por p~rte do Vaticano e da casa presidente da Camara. para as
lmpena.L . sentarem as medielas Clictadas pe-

Os circulos mais cheg~eloi, aos los acontecimentos. 
paizes do bloco totalitano fazem 
cre1· numa pretensa ameaça da 
Russia. caso a Italia viole o "sta
tu quo" balkanico. 

Não será esta ameaça um pre
texto combinado para justificar 
a hesitante política da Italia? 

RENDIÇÃO DO EXER
CJTO BELGA 

A SITUAÇÃO DOS 
EXERCITOS ALLIADOS 

NA BELGICA 

Os cfrculos · autorizado~ de 4 COMMANDOS - O general 
Londres declararam .. na noite _de .. ~Weygand, chefe das forças 
27 do corrente, que os a!lemaes : e.Jliadas, decidiu substi:tuil" no 
perderam cerca de 2.000 aviões ! commando de diversas frentef!,. 
desde o dia 15 de Maio. l r quitize generMS.' . 

P~NA DE MORTE NA' i::: OCCUPAÇÃO -- Noticias rui 
' S UISSA 1' v Noruega dão como tomada;. 

pelas forças alliadas, a cidade cj,e 
O Conselho Federal suisso pro- ! Narvils. 

mu!gou um decreto fixando . va- r . . 
rias disposlçõés a serem appli- ! 6 IIOSTILIDADES Diz-se= 
cadas por occasião da mobiliza- que a It~ia iniciaria a cam
ção geral, notadamente em re- panhe, contra a França, neste 
laoão aos actos de sabotagem e mez de Juuqo, 
esp!c::iagem. Por esses actos está 
prevista a pena __ de morte. 

MOBILIZAÇÃO NA ·GRÃ/ 
BRETANt{A 

,·, 
Duas novas · classe,s de. reser

vistas num total de 600.000 ho ... 
mens, serão chamados às armas 
na Inglaterra, elevando assim a 
3.000.000 o total de homens mo
bilizados peta Gran Bretanha, 

PRISIONEIROS 
ALLEI\'UES 

O primeiro contingente de prr
s!oneiros allemães. composto de 
823 homens, chegou em 28 do 

CASlMIRAS? 

f) A S A M U N D I A-L: 

Rua Mauá. 143 s. PaulB 

Í e a !t!ia - !:rz~ o n 
- AL~AIATARIA 

1 
Especialista em Recorte·s· 

R. 7 de Mirif 412 - Tel. 4-3383 - Resiç!encía 4-5912 

A 1>rODB98"Ml8 allemi 
na Rumani• 

Os jornaes de Bucarest, prin
cipalmente "l'Universul ", · têm 
lançado vehementes protestos 
contra a. propaganda a;l!emã na 
Rumania. 

Depois ele iniciado o conflicto, 
em uma proporção que o mesmo 
toma vulto, augmenta a activi
da.de dos belligerantes na Ru
mania. Não se comprehende mais 
que a propaganda dos bellige
rantes se faça á revelia das leis 
do censura e de posta do Esta-

do Rumeno. A distribuição dd 
pampbletos, ciroulares, etc. fei
ta de porta etn por.ta, ~ 
mente, tem o caracter sem Stlb
versivo ina;dmis.5ivel. O estada de 
cousas creado pela propa~ci& 
allelnã faz lembrar onde cllegotJ 
a neutralidade r.umena em. lD-1~ 
1918, devido ao excesso da ~., 
paganda allemã. Mas a R~ 
ni.a -não deseja que os te~pos ~ 
triste neutni.'lklade · da ~ 
mundial se repitam. 
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ACCESSORIOS 
para automoveis 

MELHOR SORTIMENTO 

Importaçã.o D!recta 

ISNARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
· para alfaiates 

BICYCLETAS 
·rooos os PREÇOS 

TODAS AS MARalJ, 
ISN AIID & CIA. . 

BRINS 
SORTIMENTO VAIUADrskd 

import{l-ção Directa 
CASA, ALBERTO 

LARGO S. BENTO N.0 ,,,. 

Na madrugada de 28 do cori;en
te, o chefe do governo francez, ~
Paul Reynaulq, fez a seguinte 
conununicação e.o palz, por tnter
meàio do racilo, "01·ave aconteci-

Falando perante a Camara dos 
Communs, dos acontecimentos 
que se v~m desenrolando na Bel
gica, o sr. Winst.on Chul'ohill de
clarou que a situação das for
ças alliadas que combatem na S T O e K. COMPLETO CASU\1IRAS 

Aurôrâ ,._.. P'riii-tex - ·pi:;ü~ 
.. Naclon<1,e~ ·~· Extrangei~-

Belgicil. é muito serit?. Consulteill & 

Actualménte estas forÇàs estão 
sendo atacadas por tres !l.ados e CASA ALBERTO 

tambem l)elQ ai·. LA.ROO s. BlPNTO,_ ~·º-·-·'°-
CASÁ ALBERTO . 

LARGO s: . :BENTO :ti,<> .. 
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Ouça às ultimas noticias directa, 
mente das Capitaes Europeias, 
· - ~.Qnl .a maravilha de 1940 

-

DIO 

MOD. 1NVENCIVEL. - ONDAS 
CURTAS E LONGAS .. . ... .... , .... ~ . -

5 VALYULAS 
• 

~ Peêam- 41êmoiístra~ sêm compreni?Bso a 

.AMERIC·O N I <lOLA ·TTl 
Praça Ramos de Azeve® n.º 18 · 1.º andar 

Pelo Reililo de Cllf isto D f 

-'1·-

M riana F - .. em1n1na 
.E . I n ... a ·1 Dizem que a mumet", v1vend0' As "novidades de Paris" trazi- e r!'?,, .'::b. e I 

· ' ~.JI li&..& • • • , muito pela sensibilida.cte; difficil• 
· .elas pelas rev:stas de modas e as 

mente comprehende a 1-a:tiia d$ ult!lna8 creaçõe.o; dos costur,sros 
de HGllywood exhlbidas pelas t.a· de eiegancia e dist.fn.cç~ . 1 esses devc~s de Fllh~ de Mar~. muita coisa. -~ 
"e:;tre1lM,. do cinema, chegam Ali!>S, os estatutos da i"Ia Uruáo. ; commettena wna :uupnldenClB Não terá, acaso, a Pilha de Ma-· 
até nói,: empolgam O bello sexo. no titulo rcf.erente aos "'-cleYeres; procnrendo candidatar-se á Pia ria, recursos preciosos pa.I"..t fu~ 

Os penteados, as pinturas, os das associadas", rezam, em seu l União. gir a essa regra gerBJ!? b que não 
chapéus, os sapatos, os vesUdos, artigo 17, letra 1: ! "'A Filha de M.a1·la deve ser poóeria pehl ::::.~.;1'êZa, ca:-ram=~ 
88 joias· e "balangandans" espa- "Evitar com firmeza os exa- ! modelo da joven chriqtã. Quem te o fará com o awclllo da graça. 
lhafatosos as attitudes ·mais ou geros da moda, fugindo de t.udo não queira distinguir-se por uma divina. Elia vive identü'.l.eada com 
menos artüiciaes, _ tudo é im- que possa offender a modes:tia l vida fundamentalmente chr!stá, Jesus Ohr'iBto, no seio matemG 
::msto por um pequeno grupo, que chr1stã." r e, pelo contrario, pretenda fre- de Nossa Senhora de quem re-
dlcta as leis da moda e explora Não é conselho. E' dever. E'! quentar O que hoje muita moça cebe sua. força. a, razoo de .:!l?!r 

, o. decantada vaidade feminina. preceito. Assim é que, ao flnali- j' lcv:enamcnte frequenta, não se d:: su,H vtrla. 
J, Não podemos fugir á influen- zar esse co.pitulo, h8, em nota, atre11a a enfileirar-se entre aquel- Se por motivos bmmmos, tã<> 

eia da moda. Mas uma pequena ~s palavras fortes: [ las que sctemnemente se consa- mesquinhos, muitas vezes, nóS 
dose de bom senso é sufficlente "Toda jo-ren que não esteja de-. gram ao culto, i:o serviço e i submettemos a tantos i;a.crificios 
para que encontrem.os, em t-udo, eididamente disposta a cumprir · imibção da &tntissi.ma Virgem." (e quantos são feitos em noma 
o justo termo. O equilíbrio. A vir- . 1 Porque hav-em,Js de fazer "co- de sua excellencia a moda!. •. ), 
tudo. "In medio virtus ... ,, 1 o' u R o I mo as cutras" em vez de nos im- não serialllOS capazes por 

De accordo com as suas posses . pcrmof. a el'las, pelas nossas atti- NOSSO SENHOR, de sacrificar• 
e o meio em que vive, a Filha de . l¾ra O Banco do Brasil. . tudes sim.p!es, distincta, ~esta- mos ?s .~gero.s que nos qu~ 
Maria, acompanhando a moda no d URO mente chrlstã? A modest:a é o l l'~m unpur, des!.Jgill:'ll,Ddo & gra .... 
que elfa. tem de sobrio e gracioso, · ,Antes de ven er ee~ 0 i encanto femi.'lino. Enfeit-a uma -ca feminina? ·1 
combaterá, entretanto, com ener- . é de seu prop,rlo intere&.se [1 joven. A. C. lvl'.. '/ 
gla a tendencia que ás vezes se cons-clta.r os llo.ssos preço.-,

1
, 

tem de "fazer como as outras" ... · AVALIAÇôE·s a=!!..TIS ' · "" . - í FENSIONATO CATHOLICO PARA 
( · Simplicidade e modestia; adaP.- . Tam. bem c.o.mpt' .. 0 . pr. ata, deu- I · E SI A n 

,. ta-cão aos lugares e ás occasiões; MOÇAS UNIV :.iR T..'.u.JAS 
· ~rvancia do typo !X",'l,SOal de ·ti1,du~ e ouro bai:x9. Vende- · 

,~a uma; - eis 9 que 9á .a no- s~ ~1'9 ~ uen~. j Optima install~ção em local aprazive~ e SQO d.i.rec-

Empor.io, Pada:rfa e.: 
-Confeitaria · Parani 

,a. SAo BENTO, 54~, 1.<> · · ção catholica. Informações no propr:io pensionato.. ~ 

a:ad .• eaia 9 (.pro:x:. e.o lar~~- A venitla Hy~'ienopolis, 733 Teleybone 5-~392, i 
S. Eeil.t3.). - $40 PAULO . . . 

e .A s A A B· R A M PEDE-SE REFERENCIAS J 

um casamento 
dos por filhos, nmica .)negam .,. 1 "'"""• um dl,a, dirá á mullle~ -
tf.'r essa alegria. Serão tlesven- Eras tão solicita e;m w,:lo que.

:,dO altar assume funcç&!r, de um dados um dia todos os segredos visava o corpo e os inte.resSes da: 
· estranhos. O sim d.ado diante da natureza, - obra de Deus - tena: que fizeste pela alma do 
vilwulo que mmca mais se des- dando maior probabilidade d!) marido? por t>,<;clareclmentos e: 
fará o. não ser peia morte na.tu- transmissão ela vida? O futuro pedidog, pela oração e pelo 
ral de uma das duas partes. Es- dirá, exemplo pratico .tudo poder!aa 
se laço indis.soluve'.l dá tranquil- Entretanto,. outros paes (Deus ter conseguido. óndc estú a al
lidade e felicidade, quando de os conhece um por um) têm ma de teu marido? e dos fi• 

. . . . vela ~m intuito altamente eJ-u- terç.a-f,eira, o dr. J. B, Pa- peitoso e grande, sincero e for- frimentos physicos, a der,pezas, - Confiei-te, - dirá ao ma• 
(Conclusão cta 4 ... })ag.) l desta ool~çâo do "Pax", re-1 na da Acção Catholi-ca e, ·na parte a parte ha amor real, res- horror do filho, ou antes a sof- lhos? ... 

. mos ? m~1s poss1vel e~tre o c~tivo, já bem compr.ehend:ido checo Salles, da Procur-adoda te; - transforma-se, porém, em incommodos, possive:1 diminuição rido, - não só a vida corporal e 
func:10nahs1:10 - o espinto ,,;ie peia class,e, m~rc~ d.e Deus. d.e Serviço Súci.al.. membro dn corrente que lig:a a um purga- de encantos corporaes, imagina- intellectual de tua mulher, tam• 
oraçao, con~1dattd9•0 a ofL.e- Não é tudo porém. As func- Junta. .Ar-ohid1ocesan,a de A<>.- torio terrível, quando ~ amor rios ou reaes, perigos para a. sau- bem a alma della, outr'ora inno•. 
ce.r cada dia de trabalho pela e· · . d •1 ·t 'á. tê . ,,,..ã-0 Cafü.alic-a· os nomes d~.s já n~o eXiste e custa a .ser ad- de, etc. cente. que fizeste della? ... 
santificação peJ!IW,.l e de- elas-. wnar. 1ªª ·

1
e. ml IIH_!l'O Jt ., ~- ~sta<>ões 0 a; horas de irra- qull'idc. Não querem de todo? tem um Ninguem ouvirá essa lingua.;. 

M l .__ t ,, · . os seus e rc11 os .,.e es 11 .. os .. • ·>< · •··- J d · d • se. ena.a men..,, no erc,no 
O 

· . • .• 1 . . die.ção serão annunciadas a Qu.a.l a razão d~ laço que melo, um só: a abstinencia. - gem do fu,_.v uiz o mun o, 
sabbado . mandalllOSJ!!i..-fClebrar] s pnmeiros c1reu 96 . para os · · ' Deús deC'lara ind~luvel? E', an- Ah, - dizem - isso, natura,.!- Ouçam a descripção da socie<ia-

.. umitini~sâ náTgféfa'l(J V. o .. m.~ das re~ ~ se t-emPQ. tes do ma.is, em attenção á. pro- mente, é ;mpossivel! ;_ Pois eh- de aetu.al feita por Giovanni Pa• 
d · 8~ F • ach~= em organiza":ão " Quarta. -f-eira, ás 18,15 ·.horas, -, T. a Penitencla de aó r:m~ ·· .....,., · · "' • · terá in:i<lio na Basílica de Sao lc. Que colsa sublime: o Omni~ tão só resta collocarem-se no pim: "O casronento está sub• 

cisco, ás 8 hot.'4ls, na mesma A PASCHOA 00 DIA 9 Bento 
O 

triduo de confer.enci1,s potente, Criador dos mundos em ponto de vista da eternidade: minado pelo ad1.:1terio e divorcio: 
intenção. E' gr~de o numero tQàa a su:1 e:x:te1:isB.o, qire nunca hoje, a vid.a pr."·ece uma co~ a prole. benc:;0-0 antiga, a mui-

. 11 !;)1'.el,-aratoris.s prega.do pelo :f>.e. 
de funccionaria. e ..__qu-e a e a A ui.na nos,..a 'tlti·ma Dõ'- precisou nem precisará de nin-. qµe não acaba nunca: interesses tos se afigura uma maldiçüo, e 

"' d · " , ~, F'.Auardo RBbouças, de Lit1s. compitrecem, a.'!l-~--s . ~ 1rcm t d" t 
O 

:,r f M ·t ., f . . . . guem, transmitte algo de seu po- materoes, gozos, liberdade é. li- é evitada por muitos artifícios e 
nssign.ar o "P011l9" e., 'é cada gun a, ª :ian ou-nos 1 '' ·· 1 cUI 00 uOS unecionarios Ja O der eriador ao casa'l, habilitando· berdades, tudo jsso faz esquecer por lntérvenções; - são 1')181s 

vez maior o grupo dos que Michel Sa.waya : "EStªmos conh~ram quando 0 ll1u3tre o a - não criai', mas - f1mr..ar o. realidade, à. saber que a vida é numerosas as ligações, ,as rela• 
commungam nessa occasião. agora na semana da Com.mn- proí-eS;Ser e vtee.direetor do uma miniatura de corpo mima- curta, um nada dmnte da eter- çõe.s e:x:tra-conjugaes, c\o que o 

nhão Pasebu:I dos, l<'uneciona- ''Or;',.'mn:a~io Drecesano daqueJla Falando a um ;jornal .catholí- PC', com t.odas as suss mara-vi- nidade e que, chegando nesta, legitimo amor de esposos." 
co, dfspenso-m~ q,e encarecer rio,; Puhlicos. Fi:r.-em.os ha cidatle, cde-u aJ;;,.1.mas .aulas uo lha::, cempk!tando Deus a obra, todos só terão um desejo: oh. si Neste mundo, Deus respeita a 
os l'ructos {!essa medida. pouco alllisão ás aulas de ·in~- -curs.9 orga-nicZil-do pelo ivlo:vi- peJ.a tranilm:ii.são ela alma im- eu tiv.esse feito mais por Deus! liberdade de cada um fazer bom 

'!"odas .as quintas-feiras, fin- trucção sobre O preceito :i;as- m~t<J. morta-1, já que est11. não está '10 que me .adia!lta agora tudo aquil- ou mau mo do livre arbítrio: 11-
do o expediente nas repa:·tl- chal. Antes de inicial-as, fi- Outro element.~ de prot}a- alcance da voo:til.cle hum.a.na. Dá lo, da terra, que já estú tão lon- mita-se a c.,hamar a .att.ençiio pa
~ões, é dad.a unl.a. aula· ·<le rc-. 7.emos \una solemne Hor,:l- ganda e p;repa;·açao 6 ~ "Pé!is- -ess?. ahna. com tode.s 2i :pre,ro- r; e, ine.ccessivfl, índ'ifferent.e! m a. prestação de cont;as. A esm 
ligião, especialmentP- dest,ina- Santa em Santa Ephiger.•ia choa ", já·= G:ISll'lbuJçao, c·dl- gr,tivas de sc-1· PL,,>mitual, ewrno. ·1 Ainda que o cumprimento da 1eí nlnguem escapa. "Eu, 1,0rém. 
da :to funccio:nalismo, na Cu- afim lie impe1.r<1r. b·e-nç;a.m; di- -tarlo a:am::alme-n-L" sch os a.w;- desde o P.rincip.(o da f<.>rmaçilo de De:us me tivesse custado a vi- diz Chri~-to -·· vos ctlgo qrn, todo 
ria. Actualme:nte. esse curso Vinas pará a cam'J)anha. :\b'is Pi<>ios do Hosso or-gfw, ri & corpo ll.umsno, pe!o que, si da, seria preço caro diante da aquelle que abandonar i.uél mu
€st.ií. eonfiado .ao Revnw. PE'. tanJ.e, .-m princlpios de m·tio, "P:n: .. _ Treta-se de u·nm fol·lla., .est4?, por um accide~ ou outro et-ernidade? aquillo, na terra, se :l.her, excepto por causa do .adul
:Agn,elJo Ross!, professo1· <lo uma nova hora-sa!!la, t.amlie;n em f,ormato maior, espsc!a!i- motivo, não che{;ar aos nove me- chamou vida quando em, tão terlo, e casar com outra. comet
Semina!'lo do Ypiranga. N -i,,_ na sAde d;i Adoração Perpet.}!a zadá E·m ass um.ptos relacioHQ- zes de vMa dependente, nem á- curta, tão passageira? eu não te adulterio, c o que casar cem a 

· tes dols ultimos ~nos, as .au- ao SSmo. Sacri;u'neDto, assis- d·os com O precBito d,a co>:l- mclade ou dedma p:,-r~. cwverá sabia que vida só ha aqui, na abandonada, comette adulterio." 
las tiveram o oo.racter <le uma nalava a abertura dos traba- munhão annual. se-r ba.l)tiza.do, pela pr.opria mãe eternidade?... - Os seus discipulos dizem-ihe'. 

· i ris t rucção pfeparatoria da lhos externos da campanhà. Cónfü:mdo em Deus e 1105 ov. outra pessoa. Não é tudo. At.é a hora do "Se tal é a condição do h0:11em 
Paschoa, versan(lo successiv~- Na ultima terça-feira, o meios que cam Sua:s bençaus Reveste-se de mil :m.ysterios casamento, a moça e o rapaz ante a sua mulh.er, não convem 
mente sobre 9s s.acramentvs R-evmo. :Oo.nego -Carlos M.1~- puzemos em pratica, cabe-nos essa transmissão .da vida corpo- eram responsaveis tão somente casar." Elle lhes disse: "Nem 
da Penit-ellcia e da Eucharist,i:t. condes Nitsch inaugurava uma esperar uma comimmhão tão ral. Muitos paes. que ardente- por sua proprla alma. Isso mu- todor. comprehendem esta pala~ 

Como orgão ,d;Qs funcc\oua._ série de .palestras pe.lo :·atl io numerosa quanto brilhante pe- mente desejam· ver~ perpetua- da. Seria pueril, nescío, estende- vra, mas sim aquelles, a qt:cm foi 
rlos mencionaremos o nos!lo de propaganda da Paschoa :lo lo ferver, na missa que .;;erá, · -------------• rem-se os cuidados reciprocas .:só dado." 
boletim intitulado "Pax", c,1- proximo domingo. Têm falado celebrada ás 8 horas do i1ro- · ao bem estar do corpo, do espi- Ainda que todos os codigos de 
jos exemplares ;iá quasi at- diariamente, ein varias em:!l- ximo domingo, p3lo 11-01,;so i Dr. José Ilottiglieri rito, á casa, aos negocios, sem leis do mundo decretassem .o di-
tingem o bello numero de i.oras, Plementos da classe granu.e Arcebispo. Toda .a no::;- providencias pelo bem estar dq. vorcio, perrnittindo novo casa~ 
100.000. Nelle .eollaboram -ele- funccionaria, com o mesmo sa attençiio se volta para a Molesf;ias nervosas e menbes alma da ou do consorte, á pr.a- mento, Deus não o permitte. El-
mentos da classe. "Pax,'~ ohG- objectivo. De accordo com o manhã do dia 9 com grandes tica da virtude, á fi.m;leza dos ).') não tem nada com a moda. 
<lece a um plano de formRtito programma estabelecido, dP, e8)1eranças de exilo c>ompleto. Con<:.: Av. Rangel Pestana, 2218 princípios chrlstãos, á castidade Não muda. Comprehende-se que . 
catholica üo funccionalismo. verú. falar amanhã o dr. Pli- Após a communhi\o pascllo.l, De 1 e meia ás 3 e meia conjugal, á caridade para com tenha elevado o m.at11monlo a 
Para ser 1iom catholico, deYe nio Conéa de O.liveira, direc- 110 refeitorio do Gymna~io BfvJ Phone ::;.

911
!,j todos e segundo as posses, ao es- Sacramento: é indispcnsavel a 

o funccionario ser €xemplar no l tor do LFlGIONARfO ·e pm·;i- B\~11to, realizar-se-{! a ass9m. pírito da oração, emfim: á vida graça de Deus, para tudo sahl.t 
ex-ercicio ele seu cargo. A mo- <lente ria. .Tu11U1 Archidioce';a- hlér, dos funcc·ionarios. :..-------~-~-- interna, as relações com Deus. µen1. 

=======================--=============-~· ~~=================== 
'.ADVOGADOS ,.., ____________ _ 
Dr. PJinio Corrêa de 

Oliveira 
'Rua QtúJ:rt;no Bocayuv,i N. 0 54 
;- 3.0 - Sale. 323 - 'l'Pl. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua 15 clP Novem6ro, lfiO - 7.0 

tmdur - sahi '/4 - Phone, 2-0035 

Dr. Vicente MeJiHo 

lndic 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Run. Benjamin Constant, 2.~ -

4.0 and. - Sala 38 - 'l'el. 2-1986 

S. PAULO 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeHmeister 

Rua São Bento, 224c - 1. 0 and. 

r Pr fis 
Dr. HU!fO üias 

Andrade 
Clinica geral e mole.~tias de 

senhora~ 

Dr. Camargo Andrade 
Da Beneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operações. cons.: R. Senador 

Cor.ui.: Rua Lilx>1··.i Badaró. 137 • J"Pijô. 205 Te!. 2_2741 _ Res.: 
4.0 andar -· Tdephone 2-2270 

Res.: Rua Thomé de Souz:,, 55 -

'I'elephone 5-0566 

'l'rav. Brig. Lui7, Antonio. 8 'l'Pl.: 

:l-6035 - Das Jü áR 18 horas 

1 
()CULISTA. 
Dr. Luiz MeJhado Campos 
Rua Marconi, 1:n - 3. 0 andar 
Consultas: das 16 ás 18 horas 

Teleph.: 4-7572 
São Paulo 

HOMEOPATHIA 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Clrt:rgião - Dentista. - B,,H\!olo. 
glsta - Pel,a, Escofa de Phai·. 
macia e Odo.ntologi,a. de Sã,i:, 
Pai..lo - CH:nica Df'ntal'ia em 
geral - Ralos X - DiatJ1e,rrnia 
-- Infro.-Vermelho -- Coagul>tÇâ,o 
- Trans-illumi,nação - Vitali-
dade pulpa.r, e.te.. - Tni.balho, 
po-r cartão, hora ou orçam~nt~s 
Rua. Martim 1'1re.ncl.sco, !:l'/ -

Tel. 5-5476 - S. PAUL!) 

~raça da. St'l N.0 3 - 2. 0 andax 
- Sal,,$ l.'{ - Sala-~ - Te!. 2-1543 -·s. PAULO· -------------

ENGENI-IEIROS 
Dr. Rezende Filho 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo cur.'>o de <loÚtorado da F'a. 
culd.i:de de Pha.rm=ia e Odrut
tologia de São Paulo - Cir,,~gião 
Dentista d.iploma<io em 1914 -
Ex.-dmtista· do Lyoeu Coração de 
Jesus - Es:pe~lliia<res: Pivoh, 
Corôas , Pontes , Denta.aura,. 
ana.t~ e sem abobatla :1)8,· 

Dr. Paulo M()f.etzsohn de 
· Castro MEDICOS 

Rua. da. Qt:lt~ -N:• 139 - 2.0
• --------------

8Qld84' - Tel. 2-6769 - S. PAULO Dr. C~tino Bourroul 
Dr. Carlos Moraes de Residencia: Largo S&o'''·)?aúl~ 

Andrade N. 0 8 - ·: Te!. 2-2622 - :ç::ons. , 
·Bua. :Benjemin ,~t, ,23 'L R!ia 'l di:i==.AôriI:':235.:,-·::P.a.i :i 
.... ~ .. ~~a&;,!'~.?.~.!_.. ;~;;.~l~ . 

Dr. Barbosa de Barros 

Cirurgia - molestias de senho
ro,s - Cons. : Rua Sena.dor Fe~. 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Predio Ita
queri - Te!. 2-2741 - Re!!. ; 

Te!. 7-1268 -· Consultas daa lú· 
11 -e"da.e 14 ás 17 - Sabbadc..s. 

da.a _10:e&a:.ll::bol_'U _.;\. 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architeoto 

e Jns.: Rua. Senador .Feijó N.º 
!<05 - 7. 0 anda.r - Te!. 2-0893 
Das Ui á.s 18 horas -· Res.: Rua 
Castro. Alves N. 0 597 - Tel. 7-8167 

Ul:R E PROPA.G~<\.R O 

Arehitectura religiosa, cotl-eglos,, •,-------------,. latina - C<m.<iultais: Das 8 âs LEGJONARIO ' 12 e-das 14 ~ 19 hora.s- Coota.': residencias collectiyas 

:Libero Badaró N.º 

- Rua 

.641 ·Ê; DEVE~ DÉf TóDos 
w·. ~-A-~a,•1.~-

Rua Dl.relta, ~ -,.. 2.0 and11r -
Sak!. 7-7A .... Beís.: AJ. Ba.l'ão· ~ 
,... .... ~ ...•.• ..,., ... ~.A.U'liG 
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" A abertura de uma bolsa nas linhas de defesa.da Franc:a, 
k,··a :relativa facilidade com que as columnas m.oto.l'Izadas que 
;:a .encabeçavwn avaçaram até a Mancha, toman-do Boul:ogne- ·1.,Ô 
:e.-Ca.J:ais, d:eixa -entrev-er que, se quizesse essa mesma cohua· 
'.:nà, seguindo para o sul, iria até Paris, sem q-ue· lite fosse 
iop,]io~ta. uma barreira insuperavel. 'r 
· ·':com a c}eposição das armas pelos belgas, a situa,;ão :/ 

Con,g,re:s:so· ·E,ucharistlco de San.ta·_ 
Rio G:ra,n.de :d-o Su 1 

fcfas::'tr.opas no notte é desesperadora. Sobre as condlç,*,º3 Peia primeira vez no Rio. ti.am as .sessões, i,ea'lizalltl.s ·2:000 .. creanças a>S.s:tstrram: cren- . mesmo tht¼rna ger.a.1::A Eucllà.· 
:dessa rendição belga, é necessario não formar ;illizos teme- Grande, e, s·eg-undo consta, 110 nos dfas- 9,-lO•·e ,n·,·de.-Mitio,.e. tro<da CQ:theika,1; é. màis '1,í}(JO·. ristia e a Inf.an.cia, :iinos,··=is ha; uma serie de factos in?.xpl:icavcis. ;,. te 

.,.~ Bra~1·1 rea11·zou se u1u C=gres mais ainda vibrou· no ufa- 'dB · na Avenida éte-·f.ron , par.a on- As sess=s eram aber•-_~. -.,o·m--. Entfo ellGs, sobi:eteva notar a nressa do Sr. R-e.ynauhl, ~ • - · v•· · ~ ....., " 
,.., so Eucharistico unicamente encor-ramento, que foi Domin-: · de lUn a:lto-fa1a.n:te ·transmittia o 'HY.mno Nij;ci:Q-na.1,. seguido .do 

.a~s:ini que foi. co:nliecida ª rend~ção be-lga, em faz·er u~ 11;>vo. de creanças. A Santa. l\'laria go, dia. 12. o :_des-eRrolar -das. s~,8:?-ões .. :Cun- . ~nto Qu~mos Daas. Em ca-
'e-.akl.nnante <Uscm·sü, no qual n.ao foram 1}0upacl:os os lllSlt.V)S· b ; . 

1 
, . ,,. · t · (' o ,,,._ · · f · a.bê to · 

ioo r:ei Leopoldo. Para dar uma noticia tão triste, foi muita. cou e :, iruc aci-va u:as e ,')_!l- _.i:,vn:grssso·· 01 · :- · r -:, p;n·:, -tempor.aueamente, .,nas. o\\tras da 11essão -faJa-ç,am duas crea.n-
: - _gress<í Infantil. Santa Maria S. E-;,c:re: D:>An:tó:ni:o:)~eis;Al1a., \iu-as.-pa:r~nra;··dá.:'c-i:dade e vs.- ças, e um sacerdote fazia uma 
'-'ª ~r-0,;sa. · · . . . _ · µal:pitoll <le :enth-u.si-.i,mo ao. ver: -:9 :de Maio,:ás :.4•:lJ-Oras::da_,tai:d:e,,. . · · ·:-· · ·. exhortação eucharistica, s-eguJ;l-

. Ha a considerar ainda os d1scu_rsos . -e_ prod'.1'1naçao do a a~regimentação compacta: dr sealrdil a sessã:o i•.ea:liroéfa :ita na:s. ca).}ellas se., realizavam as- ,do-se logo após a Bençfto .do 
?'fi-·-I,.eopo1d-o, todos :8veledore~ das dlspos1çoes rna,1s oppo.,;t-ls j meninos e meni.na,:; que assis- -Igreja Cathe~ral.: Cerca de mesmas: se:ssões:,o]j·e(:lecen<lo ao, Santissimo. 
~-esse gesto. Ha amda a attitude dos (}Ue o con-heceram de·.======================::.:==========:::::::::::========= 
t3,Jérto na lu,cta - offidaes de valor - rev'elan-do a· mak>r. · . No primeiro dia, depois da 

1
~=-:ta:::~ra~er:;:! ~:~/ª;iuv~~t~fz~::i\re:s:~~r ~::.Be-s:~::·e· u t·= '.u:~0a:sso-:: l_i·:=:·i·_'.':: ... _-.-1·s.--,--~-:1::a-.-. ·un·d· 1·a·I -~~:Qã;io~~~!:~.d~=- ~:: ~esto attribui<lo ao rei Leopoldo. : .. · : · ,' . · ~-!{li - · . : : · : rJ.ps men'inos sobre .os th,ell'i.M: 

'.lt:au;º:it:!r d!f2c~~~~.~;~ ª 1
1~d~es~!~r~:~~:~sepr;p_:r~~e ~!-: '. : · g i : : · · ~!~~- :: =-, · " ;:- •· ' .. : · .. · ; ; : • li • !~e~!:~~b!°!~es:S~a -== 

:~lrnsão d·e Franeoa Hitler, sob o pretexto da re1vmdrn:açao. - Communhão. A exhortação eu-
~lle Gibraltar. · êharistica, tanto neste dia co- , 
· · Ha, µorem, a aversão ao communismo; tanto na Italia mo nos outros era sempre .um 
_como na Hesvanha, onde eHo causou tantos •horrores. rer.umo <las conferencias, cpm 

Para sanar essa difficuldade, silencia-se a solidariedade i conclusõe.s practicas seguid•.ts 
' de umas perguntas que er.1.m :l'IiSS0·german·ica, e os soviets• entram em negociação eom , 

=Londres. Assim, em Roma e Madrid, os soviets poderi"to I respondidas por toda a as,üs· 
. t~ncia . . ,rer apontados como solidarios -com os alliados. 

E' a mesma <lansa em que Moscou se manteve desde a No segundo dia, com maior 
~onquist.a da Tcheco-Slovaquia até a guerra da Polo!lia -·· numero ainda de creanças, fa-
ta;peamlo os a1llados <'Oill famosas negociações, até arrancar laram sobre os thema.s: A 
a mascara - que se rer.i'ete. Santa Müisa renova o Sacrif!-

Assim, apesar de muito annunciadas -essas negociaçõt~s. cio de .Tesus na Cruz; as 
tllas ainda nem siquer estão iniciadas. Londres, gentilmeu1 e, creanças devem assistir :1 
d-estaca para enviado especial um deputado communista. Mo~- i Santa Missa ,ao menos no~ 

1

. Domingos e festas de guarda. .cou, porém, o recusa ... 
E' a ·primeira scena da comedia, que terminará quando Na sessão do terceiro dl'L, 

a Ita1ia e a Hespanha se decidirem. , diante de uma .assistencia de 

V. S. QUER SER INDEPENDENTE? 
Aprenda gratis a fabricação de productos rendosos e 

consumo diario, trabalhando em sua proplia casa. Perfumes, 
pó de anoz, brilhantina, esmalte, baton, rouge, leite de 
colonia, desodorantes, antisepticos, sabões, sabonetes, etc. 
Fornecemos prensas e pertences para a fabricação de sabo
netes e sabões com ensino gratis. Impor-tação directa de 
essen<:ias e vidros para perfumes e licores das maiores fa
bric.as da Europa. Pedir formulario gratis. "A RICA FLORA" 
- Av. São João, 601 - São Paulo - Phone, 4-5556 

Nos terriveis momentos por j mereceu especial citação pelos 
que vêm passando as nações eu- ssrviços que vem presmndo jun
ropéas, grande e valiosa tem si- to ás tropas combatentes e sobre
tio a col.laboração dos sacerdo- tudo pela a.ssistencia moral e re
t,e.s catholicos, quer no exercicio !igiosa dispern,ada aos feridos, re
de sua nobre e divina missão, en- confortando-os com suas pala
tre as tropas combatentes, quer vras e administrando-lhes os sa
combatendo, elles proprios, como cramentos, justamente no mo
sknples soldados, pela defesa da mento em que o soldado em com
patría. bate, distante do lar e na pers-

Ainda agora, segundo noticia pectiva da morte, mais necessita 
de forite franceza, tres sacerdotes de taes auxfüos. 
acabam de ser condecorados pe-

Na Bel.gica ca:thollca, braço do movimento Jocista, reunia-se o Congresso Mundial da J.O.C., 
que o cliché relembra. 
Hoje esse me·smo paiz, onde ·a vida catholica exuberante informava todos os ideaes, achn
se sob o ju.go do néo-pa.ganismo hitferista. 
Só os corações falsamente ca thol icos não sen-terh, neste cem o em innumeros outros ind i
cios e provas, o horror da paganização do mundo, e n5o co mprehendem o verdadeiro ca
racter da guerra act~af, Cl-Ue transcende os interesses de uma simples política de c".>n· 
quistas e dominios terl'i'toriaes, para sig.nificar o domínio dos ídolos germanicos sym!io-
1iza<lores do sangue e da raça, sobre toda a humanidade, or. de julgam não haver mais !(:-

gar para Jesus Christo, 

1 quasi 5.000 crianças, falamm 
1 sobre os themas: As crean<;as 
i devem ser apostolas da Eucha
: ristia; As creanças podem 
j podem preparar-se bem para o 
j Apostolado FJucharistico por 
1 meio das Associações Infan
, tis ela A. C. e da Cruzada Eu-
charistica. Neste dia, dezsnas 

i de sacerdotes passaram -da. 
manhã á noite nos confessi,o
narios, ouvindo as confissõss 
das 1creançe.s, que guiadas pe
IÓs .,bdhs· próf~fso;es: acorri.am 
numerosas, e com muito· reco

: lhimento. A Missa de Cornmu
; nhão geral, devido ao t-empo 

·1 incerto, não poude se reâli:i,tr 
ao ar livre. E Excia. D . .\:1-
ton!o celebrou no Altar mór da 
Cathedra! J)Qra os que coube
ram dentro, que eram quasi 
3. 000; ao mesmo tempo um ou
tro s.acerdot<> <'elebrou er-1 
frente da Cathe-dral para cs 
que nii.o puderam f>nirar. DÍ)is 
podemsos alto-falantes unifii'a
-vam as preces d-e todos os as• 
siRtentes. 

A's 15 horas realizou-se a lo governo daquella nação, que 
reconhece, dessa forma, os ines
timaveis serviços por elies pres
tados á causa nacional. 

· 'imponente pr-0cissão de encer• 

Governo Arcbi"i0 p~'âllíl 1,Grandi°:i:01::z::ação de i~i l~f :~E:::g~; O Pe. Pierre Harambillet, que 
llccupa o posto de sargento no 
exercito francez e que, utillzan
w-se de um simples fuzil, conse
guiu repellir uma missão de re
conhecimento inimiga, bem co

{Coiiélusão da 4.ª pag,J 

CIRCULAR N.0 l 
mo o Pe. Henri Leclerc, ferido no Ao Revmo. Clero do Arcebispado 
desempenho de imµortante func- de São Paulo 
ção, mereceram, em recompensa 
ltOS seus actos de bravura, a cruz 
de guerra. 

O Conego Bretean, inspector do 

recommendando o Boletim-
cÍI'cular "Pro Ecclesia" 

ensino Uvre da diocese de Sarthe De ordem do Exmo. e Revmo. 
e cavalleiro da Legião de How-a, Sr. Arcebispo Metropolitano, com 

Alimento ideal das, creanças, adui
tos, convalescentes e debilitados 

em gera! 

~CONTRA-SE NAS PHARMACIAS; DROGARIAS, I\lMPO
RIOS E MERCEARIAS, 

• 
DEPOSITO EM S. PAULO: 

Annita Garibakle, 95 Telephone 2-183õ 
: :-:;;;;;;;.-.--------·------.~.,._,._._.,..._._._.J-. ....,.._..,,._..-.,._ .... __________________ ,~ 
= ~HARMACIA .E DROGARIA °" 

SAN'TA CECILIA 
SQBTIMENTO·OOM.PLETO DE ESPECIALIDADES 

P-BARMAOEm!ICAS 
Dr.ogas, smpo1as,:artigos de borradla, perfumarias 

' f'ltlas; fàrinlms para lactantes, et,c,, 
~ÇAO ESMERADA 

ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO 
Rua elas Palmeiras, 58 - Phone-: 5-2667 

u u b IJ\J ij , . ,.m(), sendo todas as calçadas 
I> dia 1_2 do coITente mez, rea- leira, o pr!nc1pe D. Pedro Gas-1 tomadas pelo.~ adultos que- "ª 

summo agrado levo ao· ·conheci
mento de V. Revma. a auspiciosa 
noticia de que em fins do anno 
passado o Secretariado Nacional 
de Defesa da Fé, com séde no 
Rio de Janeiro poz em circula-ção 
um bem elaborado Boletim-cir
cular intitulado "Pro Ecclesia ", 
cuja finalidade é exercer uma, 
acção systematica e organizada 
em defesa da Igreja, coHocando-P, -
a salvo dos ataques e continuas 
affrontas que lhe a.tiram as for-
ças adversas. 

O "Pro Ecclesia" sobre ser 
de feito simples e bem accessi
vel á índole de nosso povo é es
meranamente confeccionado,_ of
ferecendo fertil repositotio de da
dos informativos sobre as activi-
dades das seitas protellta-ntes e 
do espiritismo no Brasil e os pe
rigos que apresentam contra a 
unidade espiritual da Pa.tria. 

Secundando os encoroios do 
Episcopado Nacional, o Exmo Sr. 
Arcebispo recommenda, com vivo 
empenho, aos Revmos. Srs. Pa
rochos, Reitores de igrejas, capel-

· 1ães e ao Revmo. Cl-ero em g-e
ral, que divulguem nas parochia.s, 
casas religiosas, CO'llegios e sobre
tudo entre os fieis, tão uj;il e 
precioso periodico. 

O "Pro Ecclesia" que -é de dis
: :tribuição gratuita, por agora estlí. 

com uma tirag.em de 12.000 exem
plares e os pedidos poderão ser 
dirigidos ao Revmo. Sr. Pe. Ce

·sar Dainese, S. J., rua Senador 
Dantas, 118, 9.0 andàr sida 904 
- Rio ele Janeiro. 

Hzou-se no Theatro Municipal do tão, e diversas pessoas represen;, cl8liciavam na contemplação 
Rio de Janeiro a Ma,.,ana Assem- tativas da sociedade carioca. elo empolgante quadro. 
biéa das Congregações Marianas. Encerrando o grande desfile Usaram da pailavra o Director 

Antes da h<lra marcada para Eucharistico, S. Excia. depois 
inicio da sessão, sete mU pos- da Federação, Revmo. Pe. Cesar de fazer a consagração das 
soas ellf,.hiam completamente O Dainese e o seu presidente, Dr. crean.ças ao Divino E-'apirito 
salão. Quando S. Em. 0 Sr. Car- Christovam B:reiner. Santo, deu a Benção do Santi':!-
deal D. Sebastião Leme e os Encerrando a sessão, s. Em. o simo. Com o Hymno Nac1011al 
Exmos. Revmos. Srs. D. Benedic- e vivas· a Jesus-Hostia, a Ma.-
to -'- So D o t ·a en S1·. Cardeal Arcebispo pronunciou · "" uza e . c avi no - ria. Medianeira e ao Papa, fof 
traram, pai-a dar inicio aos tra- vibrante oração sobre a acção encerro.do O Primeiro congres
ball1os, a enorme assistencia pro- co.njuncta entre as congregações so EJu-cha.ristico Infantil do 
rompeu muna estrondosa salva de. marlirn.as e a Aeção catholica. Santa Maria. 
palmas. 

Estiveram presentes, o Sr. Dr. 
Alceu de Amoroso Lima, presi
dente da Acção Catholica Brasi-

CAMPEONATO DE 
PING-PONG INTER

CONGREGAÇõES 
MARIANAS 

Será effectuada, entre as Con
gregações Marianas da Capital, I 
um campeonato de Ping-Ping, , 
que terá inicio hoje, com a reali
zação de um torneio preliminar ! 

A Commissão organizadora des-
se certamen, escolheu, para a 
realieacão d-O torneio-inicio, a sé
de da ·e. M. de Sfl.:nta Cecllia, á 
.;rua lmmaeulada Conceição, 59, 
-onde acluarão ás l4 horas de 
hoje, a-s .turmas das diversas eon
;grega-ções já- lnscriptas. 

Entre outras, partlcip,n.râ-0 des
se torneio as Congregações da
Bella Vista, Santa Cecilia, San
ta. Iphigenia, Santo- Antonio, São 

-
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São Paulo, 20 de maio de 1940 
(a.) - Oonego Pa:uio Rollm 

Loureiro _ Chanoeller do Arce- Francisco e Sumaré, tendo-se em 
-~ \via,_~da. llU\ls~~ 
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No magnifico d'~o11,.S0 c,1,0 ~!-~i
glu ao Sacro Coilegio CP.rdh,s-1 
Jiclo, S. S. o Pa".')a Pio XII c1;,-; 1 
giu um path<'t'.~-0 r.nni?Ho 2. to,,·,,., 
a..~ pot,eDcl~s b~1l1'?.~1·2ntes no !!~~- i 
tido de ohservar!'m, quér. du:·,m-

. te as batalhas, ouer no m<'.ldo de 
tratar as -populações conqu1stad.:t'.S, 
ps preceitos da moral cathdllca. 
tão cheia de misericordia. . e do-
;~uta. .• jf;. 

.. ..-'0'.JJligameIIW;" tt!s1sttúc S. S. no 
aentido de demonstrar qqe p\P-i
teando a app!icação de tnes prin
cipios não tinha o intuito vela-
do de prejudicar estes ou aquel
les, mas apenas de proteger as 1 
populações desamparadas. <t 

Todos os cath-01icos devem ot>lr 
intensamente para que o appello 
do santo Padre seja attendic!o. 

• 
Registramos com satisfacçíi-0 o 

txtraordinario exlto que teve o 

(Conelue na segunda p.39.) 

Da torre da Ca-thzrlraI de Netre D1limc, !'~~~ r.ni·ron:!:t fi31= es~·:~pim:, por um ar!Jsta. mooieval, 
parece rep1-esenfar a Sldana!l ~m ol>!re:tva a obra de &~igão que na g-ra-ncre meiro~le fn».
e-eza os na.zista.« est!'o r<:all:z."J.no. Vt?mos, no ftm.::1o, ó. OO!jtterdn, a oupo'!a do Pa.la6io ·ws I
lidos, a torre da Ign!a de S:t. Garmai:a-i?es-P1·és, onde' se :i.oha.m es tulnulos ~ h!is da d;y:eas-
tia merovingia, e a tcen-e Ei:fkl. · 

A França tem todas as ra:.>b~ para esperar .a intervc:u.çw, a soa m~or, fi.e :!Sai.~ JO!Uma d"Are, 
que ná-0 a abandorutrá neste in~:ncnio arou::,. 

Utn cdmmentárió· 'dô ''Osservaiorli, 
. Rom.ano" s-0b·re 1-;•1n .discurso :do , 

. , . · ; , M ar,echal G:o~rfilg .. ... . . . 
1Em um dos . seus bombasttcos.1 t-,,1 !\, grandeza, ã · ~ ~ ., .11-

. q~çq~s. ... á _ moema.d~ ' a.J~~ ,.o..', \~·'·~·~.f<'>,·~Ú!Il.: ~i~;~. ~~, 
Mar~Ii~ ~,ring aecent~u que_ ':"<~ do ql.!e ,lhl; ~..., 
e,, Atlemanha a.spir~ torl'.},Br•se o · •;': · ., , ... ,,iM." · · 
UWio~ ·lJ1!p~rio: ~ mundo e oon- · !fr.'!,,'.,çm as.~ de.Ooe• 
Vida os. J(lvens - a se fazerem o;; H·,". de . tomar a . Alle,ruy,laa , o, 
arauto/;' da g~~, da honra. E' :.; '. ,~r I~ do ~do, ~ 
da liberdade a,llemiUI. , -se de uma ~ ts..; 

O J6nial da. Sa11ta Sé faz u-,.. 'e •• 31, diz o joma~ do V~ 
jiul!ciosa ob&ervaçfio a esse ( ;-; que "o ob~ .. ~ 
.cu:::.o, m:is:trando cómo rev,'c1 é n°-mm affinnado,,' de~ aer -~ 
t..-ma. mt>l'l.Widade . differente: loc~.do em :reJaçáo ema a ~ 
"~gllll<!-0 o Marechal ~ring", 1 i,ia conhoofdt.iimaa ·doà "~ 
diz o "Osserva,t.oz-e Romano", "a: vitaes", a :«IUd JIO!le.-_. :~i 
g.rn1Íde~, a honra e a liberdade 

1
, der.ada como mm etapa m,. ~-

~-t:m ter um caracter allemáe>, minho que coJl<luz ás attir.ina-
·isto é, ~vem ser concebldas con- 1 . · . · 
f-ernw á doJ.Itrma na.zlsta d~ ções a~ do· maior Imperjg 4Q 
"Vo.U:sgem~nscht\!t.,., que attri- mundo. . . . ' . . . 

j' 

j 
-=============="'=============...:.·-.;.;:,· -~····=····=··--=·";;..."-·:...:.··....;· .. .,._ .. =··-·-;,,;.;· ·--=======-==;==:==========::: 
o "Osservatore rtomanoº1 As ., 

censura a politica nazista r · 
o orgão do Vaticano por oc-, to á sua integri<l:\de e indepen

casião do a.taque nazista á Dma- dencla. '' 
marca e Noruega, criticou a ag- O Conde ~!la Torre, director 

gressão injustificada a esses pai- do "Osservatore Romano", es~ 
ses paciflcos, an.alysando os ar- crevendo ainda sobre o ataque 
gumentos addv.zidos pela Al!ema- , nazista aos pa!zes nord1cos, pro

r.ha como justificação do seu no-1' testa contra os methodos de for
YO a.ttentado. ça que condW!iram á aggrei;são 

~produzimos aqui um trecho .

1 

de dois paizes neutros que "nem 
do referido artigo do "Ossava- o di:reito nem os tl'atados, es
tore Roma.no", afim de que PoS-, crevc, resistem á força. Só a for

sam os leitores j~lgar per s' 
1
1 ç.a péde tranfi,formar em <iampe!l: 

JnF.smos: de batalha, ~ pacificas e 

"E' diffictl encontrar uma re- !rnlefesas. Onde a força trlam
la.çíi.o direeta de causa e . eHeih) pba como pli.ncip!o e meio d? 

entre os acontecimentos da ves- ~o, a proprl.a DOQão de neu~. 
· pera e os de hoje, tão diverso5, tralidade d1!sapparece." . 
pélas proporções e pelos elemen- 1 · · · 

tos em acção. Aquelles que de-1 Paschoa dos Jorna-. 
fenderam, contra tudo e conw • 
todos, os direitos sagr.a!los dos hstas 
neutros, não podem ·~ar de i . - dos Jornalistas 

. ti a orusca A AssocmQOO 
ronsider.ar com imgus ª .. 1 Catholicos, vae ceiebr&r, camG 

e dramg,tica exten&ão do thee.tro 

I 
n-0/i annos anter!oces, a Paschoa. 

da guerra." de todos os tl'aba;lhadore.s da. im-. 
"A coritfbversia entre a Ingla- , prensa, no <lia ~9 de Jlillh<>, nA 

· · · rtgoresamente: igreja matriz _de santo Alit.ollio 
terra e a. ;Noruega,, . . do Pary. . 
limitada ás aguas terrli;or.iaes 
norvergicas, · oo converteu de im
proviso em um oonflicto que vio

la. não só' as aguas mas a pro
pria · soberania territorial de dois 

paizes neutros, dos quae.s ~ era 
allsoiutamente ex1.t'lmh<> a qual,. 
flGei' oontNversia e tinha mesmo 
..,. 81à!!tWea aaramà11,~-

·~1~Q~.~~l· 
.~-~~.....,~~; ç;:-:o 

_-: ~., . e 



LEGl:ONAI.UO 111 

~* filiMi ,we w encm wiNPI; 
f§~MAN-A'h.10 CATHOLICO COM 

~BOV,AÇAO ÉCCLESlASTICA 
-.;_~ 

Dlrecçãoi 

Rúa Quintino Bocayuva, 54 
Sala 323 - Phone 2-7276 

Bedacção e allministração: . 

lmmaculada COllceição, 59 

Telephone õ - 1586 
Caixa Postal, 2849 

iisslgnaturas: 

~no • • ,.. • • :-: • 16$000 
" exterior ;.: • 26$000 

~stre • • • • • • 8$000 
. ,, exterior • • 13$000 
~ avulso • :•J • l•l $300 

Rogamos aos no&aos assig· 
)lantes communkarem a mu· 
idança de seus endere&,o.s para 
~~.:C;aJ,~a g-9~tal 2849.. 

,.._-\ 
) 

~O t;EêfONA'Rl-0 tem o ma.
~ prazer em r~ceber visitas 
:~ mstallações de sua redaeção 
z~ ottieina, mas pede que não 
~ e:s mesmas feitas nas 
~, 3a.s e 4as. feiras, po;t· .~xi, 

i?oo..ç~s do serviço. 

, .Nã:o flUblicamos collaboraçao 
'de pessõas ·extranhai; ao no~ 
~uw;iro de redactores. 

CIMENTANDO 
PROPAGANDA 

COMMUNISTA? 

"Em toda a nossa vida- <!O· 

nhecemos tres Ubirajaras. 
O primeiro, o do José de 

Alencar morreu com o india
nismo, 'mas niio sem · dei.xar 
utrn.z - de si este nome com
prido, a arrastar-se como uma 
giboia, e que se pegou ac.s 
que nasceram pelo tempo em 
que o heroe bugre dominava 
em alguma cabeça romantica.. 
Foi provavelmente assim que 
vieram ao mundo os outros. 
O segundo, foi nosso col!'clga 
de turma, na velha Academia 
do Largo <le Sã.o Francisco; 
era theosophista, fazia as ,mas 
conferencia,; no Centro fil<io
terico da Con11nt11:1hão do Pen
samento, e, nas horas va~as, 
r.e mêlait de fazer litterat11rn. 
Emfim, o terceiro... O ter
ceiro, surgiu-nos agora, atrav.ez 
ele um artigo pu'b1icado ~m 
mn dos jorne..es do que se con. 
yencionou chamar "Imprensa 
Academica". 

Este terceiro Ubirajara, s~ 
não é caJouro, pouco lhe fv.l
ta. Atira-nos logo de chôfi:e 
um trabuco pesa.o.o, em ,estylo 
de vatapá á bahiana, que tem 
o nome expressivo de '· A 
mãa solteira". A · these é 
simples e rebat·bativa: o ca
samento é uma eomedia e a 
maternida'<:le sú é verdadai
t'amente digna fora do matri
monio, Mas, apezar disso, não 
deixa de ser saborooa a inge. 
nuirlade · adolescente ,do autor 
a espichar por linhas a fio a 
SUEI traquitana complica ta, 

E' tal 1$ conf1,1~0 de e-spirttos que 
reina hoje no mundo, que não fa!
ta, entre ç,s leitÇ>re~ 4o ''L~OIONA.
RIO ", quem Jul~e que ~ruoa inl
mígos dos alliadoa, 11elo e~cht!ii• 
vo facto de termos apontado. -OS 
innumeraveis e pesa.dissl~1os erNS: 
diplolllaticos dos políticos ,;le. ~,ran, 
ça e filiados ao que a imprensa ·já 
chama o •·grupo ,de Munich". i)e 
um representante nosso J;lO Inte,·í-:ir 
- dos mais activqs e. diligentes que 
temos - recebem.os a.té u~a carta 
em que in!'orma que elementos do 
importante municipio onde ~lle tN-· 
balha estão 01·ganizando uma ca1U-
1ianha oontra o --LEGION,A.R,IQ", sob 
a allegação de desejar ,elle a derro
ta dos alliados. 

O facto, sem me causar pasllli>, 
causa·me tristeza Não posso re..:.i
ber de sangue fri~ a noticia · de que 
o •'LEGIONARIO" ·seja tido ·~OlllO 

sympathisante das hostes neo-pagf .. s 
que se e,tiram sobre a E,uropa hoje 
em dia, e que se .supponhã q\l,e ei.
tamos tão esquecidos · 4e nQSso de
ver, que cheguew.os a.o. e::g;t,rem.() flQ 
considerar com olµQs ~leV<)lQs os 
esforços expendi4os :r>ela Pril,noge
nita da Igreja, em c~mpo qe ~<!,la• 
lha, para p~servar a. ciyilizaçâ9 40 
~r,em~DQ.o ~Ia~IQ 4-0 to~al~rl~iµQ. 

Entret;ltµto, <;OJJ?& J~ 4t~~. o 
facto n~o me C3Wla iw~. Os· 
ph;uiseus oaclj.s,ari,un · Ni>{!~ .· $enl\Qr 
de ter fei~o cóm o. d~ni.oiiiQ·\l~ pi;,~ 
cto em virtudé elo q\Mj..l se ç~rÍ,l,lalU 
seus milagres. O disç:ip1,1lo ~~ ~ 
ser mai<>r @ qu'e Q 1'4®.trt· ~ 
Aq®}le q~ por Sl,l!\ P~XM, Q lJ_9,·
te venceu o p.rinc~ <l:.)S t~~V,!M. • toi 
aeusado de u!Uado de s~~. ~:O 
espanta que seus tHsçi~~ ~ 
a mesmf:l. acns~ç~9. Por istp, ~t~\tQs 

.se 01~avam ~:ii:actamente de uma 
··cliqtl'e" de politícos de ql,l'eí:u e e.l.em 
l'lle.i:l.cha,. que :.e lrn.viam apossa:l:.i 
l\o governo e imprimiam as sumi 
RctiVJ.da.de,1$ u.ma orientação que nâf) 
po:derla ter sido mais benefica pai·a 
Hitle1· netn mais catastrophica par,1. 
a França e a.· Inglatena, do que 80 
Chamberlain e Daladier fossem da 
quinta columna. Em outros ter,n:;s, 
·elementos da quinta columna n;io 
podet'iam ter agido de -0utro mo1lo. 
Para cumulo da infoliddade, á te.,fa 

-das tropai; franceza~1 tambem so 
encontrQu um General como Qamo-

· lin, que, por suas "distracções••, 
"1ntel1zes cQinci.:Jeucias•·, etc, PN· 
11orclonou a Hitler vantagens m~.l'J· 
1·es do que e3te jamais recebeu .!us 
actividades de Goering ou de Goel)
~els. E, mais uma vez repetimr;s, 
o resultado ahi est{i. 

• Seria infanta imaginar-se qu,), 
fazeµdo tal affirmação, estamos ul
tr1;1,jando os francezes e inglez"..f!. 
Sem fallar na Inglaterra, basta-me 

Unta attlt1de 
eltllllb1a1la 

ao mesmq pelo1,1ri~ qµ.e Q ~~~. 
devem elles rece~r ÇQ111 ~Ili~ lc\mr~ar qqe 'llcln individuo que 1rn· 
estes insultos, qu,e_..Pl'~Viµn ~~N~,. .. ·zesie e1J1 4\J.Vidll. o w.~riotismo e a 
te sua fideli9,;:lcl.e á d<>UttÍilai.,t~ Ncis~ coragem ~q,'• po.vo fr.i.ncei, longe de 
so Senhe>r Jesus. Clµi~~- $e o e11· u,ltr.i~l,' ~ E.f~l!ça, estaria fazendo 
pirito do mundo Ian.ia eon.t,r~ ~llas, 11m ultr~e a si proprio, p.ois que 
hoje em dia, os m®:m:OE! µ.l\~~jer;1 l}elllC>ijStral'iil..,.co,m isto ou uma sn-
com que persegqiu No1Jso ~Qr, p~eqia iq$,eéri<)a!le, 9u a mal$ .ve-
é porque sente com nm~~ q,~ ,u~, satQrlJt dWl ig@ranéias' em l'eiaçüo 
cgntinuam fieis 34 Redem.nt~r, &j. • HistOl'ilr,. · 

• · Q PPV:O. fr.ancez, 41,nto qua.nto 
O "LE<llONARIO" ~~~~ ~., o pqyq · imrlez, :µão tem ~ meno1· 

nifestou o meµQr desejo d~ !.lY~ çs i;iu\P,,a pe~Q~. i11,oqiinaveis erros dos 
alliados perdessem a guen;~. li: se que e~tá,~1ª .· .í. sua üista .. Denunciar 
,algum cego quizesse dissº çE)r~tfi- t~ ~rrqs ~~Q era injl1riar o povo, 
car-;se ba,staria um ligeiro. ~~g~9 uias conw.rrer e~t~zmente vara 
em nosso archivo, onde, ~entlo/i\ie esclarecei"' os espíritos e consegu;r 
lidas as car~s que recebe~ q~;: fin;µniente a victorie,. 
de italianos quer de w-lepi,ã~. est~ Não pe}lsaram de outra f(Jnnn 
ponto fioasse int~rainen~ ~,µ.çi· WeygiW,d e Petain, Inex.pliéavei-
,lado. rne11te re}t!gados pa~á p!)Stos onde 

NA realidade: o "LEGlQ:NA• nã(.i podefi~m :prestaJ· ,a plenitufüi 
RIO" fez aÓs g~ver~ 'fl~µi;i~z · e de ~eu · concurso, esses d;ois grander, 
inglez as mais grav~1:1 e Pt?~ad~s gen;eraes,. vei:ido a Patria tiro perigo, 
censuras. Com longa. ant-ecéde,~c41,, acorre!'lµll p1·8!11!uro&nnente, e co-
denunciou elle os erros diIJl«?~attc<>~ :nieça,1:ª~ w.1· re~over óa1neun do 
que, desde a capitulação d~ A-g~t:('ia sÚpreuio có-mmo.ndCJ. Jti .mte1:i-orm1m-
até nossos dias, pass(!.ndo por l\Ju- te, Daladier foro e-Jf,clttido l*lo l'a1•• 

nich, fizeram da diplomac-w, ~llia\la. la~ento, 4a ·. direcçfto ç.o governo. R 
a m~.fol' fabrica'·de ~tastrQ~!!S · dé bi:ijo O t~legrapho uoqtjou ll'\lC> P 
qu:e hajai niem-0ri{t illlllleg~tts~. méamQ Dalaidier. acall-1 de ser olimi-

.confiau~ cega, a~se~c.ia ~çiut~ n'àdo AA ··~ta tlo. I!lxterior. N.1 ln-
de uniformidade dê couducta., tudo gÍaterra: cliàmberlain foi "varrid ) .. 
isto acaboú por custai: · tão cªrp á J?e.llJ, <l~!lc~n,fiança parlament.ar (, no 
Ji'rà.nça e .á Inglaterra., qÚ'Él- à ·réali'..: momento em que escrevo os telfl· 
dada é esta qué temos hoje diat•.te grammas 11rocede11tes de Lon,)re~ 
dos olhos. Seria amargo demais re- informam que se cogita de depurar 
capitular o vexame sem· nome de O Governo inglez de todos os .. ho-
Munich, o esphacelamento imp1me roens de Muriich". 
da Polonia, o . abandono . drama,tiúo . Quando' o Parlamento Francez, 
da Noi·uega e tantos outros facto3. dando implicitamente razão aos que 
Um s() facto n.os b'i!-Sta: é ().lJe os pe~sav1U11 como o "LEGIONARlO" 
allemães, infeliz.mente, estã.-0 em demittiu Daüwier da Presidenchl do 
pleno. cór~çã.ó da· França.-·. . . oórisell).Q, 'qiJ.à_ndo, dentro da mesma 

Em o.utros termos, um exercito or.dem de illeas, Gam,eli11 foi expur-
ind·izivelmente và.teni:e ,e . aguerrtdo ~adÓ pel()S bravos generaes Petain 
cÓmo o f-rancez toi ven,ci_~ll até ~Q.\l.( e Weyg;md quando finalmente o sr. 
e se contiti.u~ip~s :i. ~s~àr -q~~ 9 Reynaud i:ie libertou da perigosi:;8i-
curso dos acontecimentos se altere ma col~l?-9:r~ç~~ dos Srs. Ifa.ladi.w 
em, IW\l fàvor:- f<ll'~ ·~ 'coi!f~~ti (J~B ,e Dl,j l\~:nzie, ultin.os ho1~1ens de 
nenlmm francez esperwa que tãf) 1'1uních qµe rest~vani no GabinetE, 
rapidarnenté os :,\_Üe~::ea i~ressas- Porventura lllostra.raµi~se elles com 
sem em seu tel'litori o. - isto ger.11.lt\DOp.hJlos? Porv'entura in-
.. Mostr,o\l o ···LEGlONARJO", jÚriQ,,rain. CCJUl isto a França? Ou, 
exhuberallte~~;nte, que· ~~~~ ~r.i\')S péio· <Íont;nJ,rio, libertando a Fr:.ml:a 

da sin.lstra "troupe" respoMavel pe· 
lo fracasso de i.\iunich, elles presta• 
ram á sua p.itria o ma.h! insigne do~ 
l>eneficios? E. neste caso; porquce 
cl'iticar o ;, LF,(UONARIO" corno 
germanoph ilo? 

• Se o "LEGIONARIO" é ardm1-
temente anti-nazista, se deseja com 
todas as suas forças a victoria dos 
alliados, ha uma coisa. entretanto, 
q_ne elle s.e recusa obo;tinudame1,te 
tt ser: germ:.u10phobo. Honws, se 110,; 

permittirem o neologismo, "n:izi-J
tof>hobos" E enl.eudemo:; que Hítle1· 
é o iniruigo n."- 1 de. A.llemanha, 
porque o puiz inimigo <.le ·Ulll povo 
não é quem lhe ataca as fronteiras 
mas quem lhe rouba a Fé. Nào po
demos pois, desejar a victoria d'l 
Hitler. Mas dahi a odiar o p,)vo 
allemão como tal, ha um verda,lei· 
ro abysmo. E este abysmo, nós não 
o queremos de nenhum modo trar.s
por. Nos allemães catholicos, vemos 
irmãos dilectissimos em Nosso -_Se- . 
nhor Jesus Christo. Nos i{ãó catho~ 
Iicos, vemos almas a sere.m conver
tidas. Não podemos imaginar 11'.'Hn 

aclmittír que, do desejo do frac,t,,:io 
do nazismo, se deçluza o · clesejo de 
eliminar o povo allemiio, ·ou de lhe 
inflingir os mais crueis soffrimeu:.os. 

· Lembrem·se todos de que o provrio 
Lloyd George confessou ha dias que. 
se Hitler subir ao poder nll, A.Jlema
nha, d·eve-se o facto ii. intransi;en
cia com que 08 alliados trataram seu 
antecessor immediato, o -Sr. Brn
ning, chefe· do P.artido Cathol:i')a. 
Não resta duvi<;ia de que o llallismo 
deve cahir. l\Ias seria um erro gn,
víssimo inuiginár que só a AllemJ .. 
nha é responsaVel pelo na,1.ism0. 

• Outro erro seria imaginar que 
não vemos tambem falhas e defei
tos do lado fra11cez. Mas estas fa· 
lhas e estes defeitos não flãu grn Y•)S 

nem tão irremediaveis - ~\l.al o 
povo, hoje em dia, que não estej., 
cheio de umas e outros --·- que uos 
es{Jueçamos da missão J)roviden,;i,ü 
da I<'ranç.a. mm plena persegu\c:üo 
religiosa na França, eis o que aos 
Dispos francezes escreveu Pio X; 
são palavras que o virtuoso P,mt.i-

. fice julgou não dever omittir gum.:
do a Françe. estava em plena pei;;e· 
guição reiígiosa. Não lrn, motivo 
para que a -orníttamos hoje, quanclo 
tão consideravelmente melhoraram 
as relações entre a lgreja e o Co
Yeruo l•'ra1wez: 

'· A Fnm~a foi chamada por uwu 
Venerado Predecessor, como vus o 
lembrastes, a nob.llissirna nação 
missioua.l'ia, genei-osa e ca.V'alhd
resca. Pal'a sm1 maior gloria, acr,.':s
ceul-are.i o que escrevia ao rei S:io 
Luiz o Papa Gregori:o. lX: .. Deu;;, 
ao qual o.b:edecero as legiões· celes
tes, estabeleceu Mste mundo diver. 
sos reinos, segtu1do a diversidv.llü 
dos idiomas e ·doo elima!:l, e çonfE<· 
riu a grallile numero de goverr.o·, 
missões e1Spé'ciaes 1rn.ra a real iz,,u;üo 
de seus designios. 1<1 assim corno 
outr'ora elle }Jrefcriu a tribu tle .Tndá 
{t ele todos os outros filh-os de Ja
cob, assim Lambem elle gratificou 
com bençãos especiaPs a França, de 
preferencia 0: todas as outras na
ções, para a defeza da liberdade rf'.l· 
ligiosa. Por este motivo, continu::i o 
Pontífice, a França é o reino de 
Deus e os inimigos da França o são 
de .Jesus C'hristo. Por este motiv J, 

Deus ama a França porque ama sua 
Igreja, que transpõe os seculos e 
recruta regiões para a eternidri.,1•3. 
Deus ama a França que nenhum es
forço poucle jamais destacar in'..ei
ramente da causa de Deus. Deu:1 
uma a Fra,nça, na qual em üm,po 
algum a Fé perdeu o vigor, e onde 
reis e solda.dos jamais hcsita:·11.u 
em enfrentar perigos e derrama p 

seu sangue pela conservação da Fé 
e da liberclade religiosa~. 

·-
CONfl~ 

NtlAÇâO 

DA 1.• 

Congresso Eucharistico de P.io 
Preto. Inutil seria dizer a gre.nde 
parte de meritos que, em tal su~
cesso, toc:a ao apostdllco Bispo 
daquella Diocese, e :i sel.l$ e1r,mi
nenws auxiliares. Depois de 1'1>r 
tiloriflcado de modo tão 11,rdente 

la NQllso senhor, quer por :iua,1 
acclamações, quer por suas r,re
ces, tudo leva a crer que a D\oce~ 
l!e de Rio Preto, já tão promis
sora sob o ponto de vista reli
gioso, cresça ainda mais no amor 
de Deus. E proprio dos Congres• 
sos Euchari.sticos deixarem. atraz 
de. iµ resultados preciosos de saIJ.:-. 
t!ficação individual e· social. E11-
tes são os feljz,es fructos q1,1e a 
intensa particlpaçã,o · elo PQVO . 

ao . Congresso faz pronunciar. 

• . j 

Identioas são as reflexões- Cj'Qe 
devemos quanto á participação 
da1y,auto1idades civis. Esw. parti
cipação, intrinsecamente, signi
fiéíl, uma convicção e exprime 
uma uma attitude. Esta convie· 
çã<l' e esta attitude autorillam a 
esperauça de que o ~rasil ~ 

l 
mantenha sempre na linha. de 
suas tradições cathollcas, e, por
tanto, sempre muito !longe dos 
desm,:rndos totalitarios p11,ra os 
quacs' o mundo inteiro 11ae des• 

cambando, 

O Catholicli$mo 
nos Estados 

Unidos 
Reconhecendo o grande l.4'0• 

gresso do catholicismo nos Es· 
.t11,dos Unidos e deplorando o en· 
fraquecímento do pl'otest{l,ntisrm 
pela espantosa multiplicidade cie 
seitas. dli n'O Mensageiro Ln· 
tetano de Dezembro de 1939 (pag, 
82), o Pastor R. Hasse, Vlce-Pre
sidei;lic do Synodo Evangclico 
Lutéano do Brasil: 

"Roma vae marchando a pas-

1 

sos de gigante naquel:le paiz pro
tcstank. 

A partida com as trezenta~ e 

1 
tantas seitas não será muito dlf

l fiei! para a Igreja Catholica n0! 

l Estados Unidos." 

1 l . 
!truzaaa 

(Pró Ecclesla) 

· ~e Oracões 
à exito cxtraorclina1·io da Cru• 

zada de Orações e Sactificios pe
la Conversão dos Protestantes 
bastarL'l, por si só, para justi-

\'.lom a, imperturbavei s~uran- ~ 
i;a de quem vae fazer um fi
gurão. O nosso mexiino prD· 
digio ainda está naquella qua-

-· ·-··1-··· 

' 

C_A T.iH.O_L I C OS 
ficar a funda~ão do Secret.'1.rl~do 
Nacional de Defesa da Fé. 

Teve a mais enthusiastica ac0-
lhida a ideia lançada no nosi;o 
boletim n.0 4. Varias centenas 
de pessoas já se iÚscreveram o 
estão offerecendo constantemeni'~ 

dra. florida, "qu-e os .ann.lS 
não trazem mais", em que se 
pensa que escrev-e.r bem é es-
erever dimcn. Da.mos um pre- Q · ·- EXCl,lJSlVAMENTE 
mio a quem conseguir ler de- - Ql.ll~r~ll) st1ãs Joias e seus Pr~sente.s 

• . • as suas orações e sacrificios pelo 
conhecida retorno dos irmãos separados aQ 
· · - 1 gremio da Igreja Una, Santa, ca~ 

pressa, sem se atrapalhar, es-
:ta coisa: •~coimas abject~s, JOALHARIA. . -:· -~:..~--

· ·":;: tholica e Apostolica ! 

vlltas iníquas,, epitectos Nl· 
l)ellentes e doestos repulsivos 
embebem de amargura vs 
seus dias escuros". E a.inda: CASA .CAST.RO 

\ 1 Leitor amigo! Inscrev'a·se na 
'. Cruzada. "E' melhor falar com 

Deus a respeito de certas pessoas 
., do que com cert!I-S pessoas a res-

peito de Deus". · 
"As almas burguezas, omnim.o
damente tetanizadas pelo bo· l 
çalismo de suas cobiças da.."-8.- , 
bridas e pela bestialização de R U 1\. 
il&í.tas paixões p01Ssessivas•· .... 1 · 

IS 
E' muito verdade que Ruy , 

Barbosa recommendava insís- ' 
tentamente aos estudantes a 
leitura assidua do diccionario. 
Mas assim tambem é demais .. 

Pois é. A gente, quando n~R 
verdores da ,juv·entude, tem 
destas coisas. Apenas não se 
C~v<:. Ir 1os·o cedendo (ts CQ !e
ps de publicar o aue sahe d.a 

pena. Serâ melhor, prim~iro, 
limitat·-se ao circulo dé fiúni~ 
lia, lendo as woducções ' pe
rante alguns t.19& ~11\bas~ 1a• 
~os. 013 seus piopri9S :J,.n;Í.lg,;is 
de r-.iaccã.o. deveriàw. ~e-

()fFICINAS PRQPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 {Esquina da Rua A:ichieta) 

A,FAM.t\DO~ relogios "ELECTRA"J 

l~.~l~, e-d'e forlllà alg111_ll,~, d.ei
xar sahir· em letra· de forma 
OS· seus dispauterios. Afina.! 
de c9nu,i.s, o jorn,al, •que publi
cou a lús~or.ia, pa.reée apoic1.r 
a a~u..1 ài~o ~litiéi.. e:.u 

:que fo~·a~ c1mdemnadas offi
c·ialmente todas as doutrinas 
esquerdista.s. Ora, evidente· 
mente, o Ubirajara deseuvol
veu uma idea toda ella :::om
muuiSta. n.w1u1 )Jlli;Uai,elll qu~ 

lembra o tempo ominoso da 
A.N.L., e que pode ter effeitos 
ruinosos e subversivos 1no ~m
biente . U,IliVe:r~i~rio. Cuidado 
com Q Tri~u.u~~ '1.e S~µrau-
1,e, •.•• 

Reze pelos transvi.ados sinceros 
e viv.a de sorte que a sua condi1c• 
ta seja uma pregação constante 
e eloquente da sua· Fé. . 

E envie tambem ao secret.0 

,cional da. Defesa da Fé (~l.'l\ 

~enador Dantas, llfs ....,. ~io . -
o seu nome, endere90, idade e 
].)!-'()fissão, pedindo o seu ai;rqla• 
meato entre OS que re~ '<Ja\"S 

que haja no _Brasil "um só ~ 
Jiho e UJR ® :easoor". 

) 



H.itler e Duguay Troim 
Qnando pensamos sobre os vam aos -vasos de .guerra, com 
~ da guerm actwll. é ~ fJsgtànte d1sparidade de 
'Venws- mi esquadrag de Hitler rooarsos, con1 todas às possl
torped(larrdo navios mercantes, bilida,de d-e derrota paro a 
f' evitando combater a,; uni· sua tentativa ... 
r!ades de guerra, ficamos 'oni Mas não é esta, como vemos, 
duvidas sobre os adjectims a 0011.ducta dos al1€mâe6. A ps.s
que mereoo te.l -prooedimeut.J, ~em do neutschland € Von
~· inegavelmente uma coIHlü- - Speer foi assigneJ-ada nos ca~ 
da mesquinha e inqualifican:1-,. min11os do mar, por uma serie 
concrcte embora em se tratan- de torpedeamentos de unida
do dos nazistas, e de um al- des mercantes, pertenceni~s 
liado dos soviet.s Mas o ad,0 não. só a.os inimigos corno aos 
j 0 ctrvo C'orsários ·é improprio-,-. proprios neutros. ChamahJ;J 
ni>mos que assassinos é rnni•J I corsarios ó ter com\Pfacente 
<'abivel e logico. j bencrnlencia, ce.r ~xce.55ivam-c1~-

Entre nos é costume cha-
1 

te gentil a ponto de faltar a 
mar-s-e corsários aos a11tt.~os verdade, e offcnder a justiça.. 
lohos do :tnar, que couffa11tes- Assassinos que sii.o clles .. Re
em sua bravura e na habfli- petimos ainda assassinos ... 
,dade de sua espada.,, atac.;.- Senão vejamos os rueth,Jo:, 

-·-------- ·---··-----------===:===-:::_:=:====== 
, .. ;, ,. 

Rea.dqui1c'io a saud.e 
com. 4 vidros d.e 

,:1GALENOGAL" 
O sr. Juvelnl CanfiM; loc<'ltario do nuffot. da E. do 

l<'erro, cm Erebango, municipio de Erechim, H.io Grafüle 
do Sul, nos escreve: 

de :Juguay-Troim o corsario 
tra.ncez que pgz em perigo a 
obra civil1zadora d.os 110,;t:u
guezei; no nrasU. E' o me-àl.cO 
do pirata que vem -relemb.::iü
os, pelas paginas sinceras de 
seu diario .. Duguay-Troim sa
bia agir promptan.ente e de mo
d o a nã,0 prejudicar os ·sotl8·, 

[ndo, certa vez, de Bre,\;te a 
Port Louis, conaegufu capitu
i-ar o duqtrn de Malhoran~h, A 

ao deixar a ultima cidadB E>S
pm·ava, que, si a sorte não lh~ 
fos»o adversa, fazer boas pr-O• 
sas ao longo de seu rot-eiró 
E tal aconteceu; um be.roo 
inglez carregado C-Om vinhos 
portuguezes realiza-lhe o déHO· 
jc. Pouco depois soubé noti
cia de uma frota port.\t!l;µêl':& 
form_ada por navios unidades 
e protegida por seis v.asos dt' 
guerra, nnmiciado!i por ca
nhões cujo numero ·os cltàvà 
entre clncoelita .e oi'tentà. J!Jra. 
uma presa de T'a.lor inéstima
vel, que por -certo con.tar-ià 
mais prooobilidade-s d-e eitit,) 
e victoria, mas o pirata não 
titubeia, e le.nça-t~ ao seu àl
càlço, se éntregâ1ido a ince1··, 
tesa da luta. E .ao encontrai-à, 
ha»tea o pavilhão inglez e lu
dibria por este processo a vi-'· Tomo a liberdade <l"e vos dirigir 0°:tas linhas, ~:n 

agradecimento, por ter reúlquirido a sande com o YN;,;o 
poderoso depurativo "GALENOGAL". 

i/- gilancia do inimigo. E.'ste ·rier
--ã~_. de _o primeiro vaso. )}arque nllo 
.. teve tempo d€ se <lefendet 

quando viu que a bandeir·a. 

tr 
Ha muito tempo sentia-me doente e muito enfra

quecido; tomei muitos remcdios de di"i·ersas I}hàrma
cia:-;, .•imu o menor resultado. Po1· indicac:ão õe um 
amigo tomei o "GALENOGAL" e com 4 vidros apemi.:~. 
e.<;tou completamente bom, engordei 11 kiloH, nada mais 
sinto Como e durmo muito hem, com grande dis.posi<;ã0 
para o trabalho; reaü<1uiri, omfim, a saude que lá con
sirlera·1a perdida. TNtho aco1rnelhado aos mctrn 'amigJs 
doentes, a tomarrm. felll perda <k tempo, o PCme lio 
Santo ""<iALENOGAL". 

l~rebango, 21 àe Novembro de 1935, 

, iiigie:,;,a tora substituida pela de 
: 1<'1·auça. E o pirata dcli.a.ruto ao 
, "H~rculei;" um de seus ba·rcoo, 

JUVENAL CANFlLD, 
(Firma reconhecida), 

O"GÀLENOGAL" 6;' à vida. - depurando-se o sani;u-e 
· elimü1,1m-se os males do):oi-po_ O i;angue puro. tr'az· fü,·()á, 
,•1gor e alegria. lésardfo o podcroRo clep1u-ador-fortifi-
0:inte, ,c;er<:is um fõrtri;, sereis frli7.. Cada frá.sco de 
"GALENOGAL. ", vale u1,ha cxistencia. 

O "GALENOGAL" foi o UNl('O depuraf.ivo cl.asc;iti· 
cadri -- PREPÀTUiflO SClI<JNTIF'ICO e premiado com ··
DIPLOMA IH~ HONRA -- na. Exposiçã'o <lo Centenário. 
cm 1922 no Rio de .Janeiro, distincçõcs essas ·que nenhum 
0ntro similar obteve, 

o _encargo de abordar o "Jo-. 
_ mn'', 3...<>guiu a captura de mais 

victimas da mesma efiquadr.a, 
e pouco depois offerecia com
bate ao "Paon" ... 

Córoo s-e vê os lobos dô mar 
de actualmente estão longe de 
38 parecer- ·cOin os àntigos .. &.1-
bemo:i, que, tanto o Derit..."'eh
land e Voti Speer usarân1 a 

.. bandeira fran-ceza para h1di
briàr aos nàvios mereantes dos 
inimigas e dos neutros. 

As condl1ctáa quas-i Sé J)&r>3-
cein. A pilhagem __ e a. ·pirataría · 
mesqufoha suggeriram um.à :é.. 
outra. Em-bo:ra os al-lemãlls
aja.-m, menos hoill'OSamenta. 

l<Jncoutra-se cm todas as Pharmacias e Drogarias ao· ,,1 / O vellH~ piráta lud~átfa 
B!'asil e das Hcpublicas Sul-Americanas. ~, l ;enas, ma.s os seus suecessotes: 

N. 0 13 Aps/o. 

' .,à'..:~-•.:. .. • 

Alr. D. K. S P. -- Nº.963 
,º · .e hoje são bem mms ltutig-· 

nos. Cerca.m~se de toda.5 a.s 
probabi:lidades dto exito. Auiti
liados pelós subm8l'tilos t},àfl!
çoeiros · e pelo ataque massi;ço 

Continúa: a 
giosa 

perseguição 
na Austria 

reli-
dos aviões, destroem toda as 
possibilidades de d-efesa õvs 
atacados. 

Pcrnonalicladcs emigrada:; da Foram tambem fechados 
Austrie. trouxeram dados muilo I pensionatos. 
preciosos sobre a perseguic;:io Afastaram-se do ensino ~1 

Como se vê existe um-a· titr
feita semelh.an<',a eiltre os re

lS presentantes dá pirataria, de 
hontetn e de hoje ..• 

:- Apenas uma differença entre 
elles roubo dos ·corsarios de 
hontern inda se escondia num 
quasi heroísmo, que consistl.a 

religiosa na Au::;tria. saecrdotes. 

=-··---- :e 

Governo 
.............................. ~ .................. 

............................. ...._ ..................... , .. "'" ............ o .......... :i,,,9 .. e,,õo•~ ..... ~ 

O :l!:xmo. e Revmo. Sr. Az-ctt•, A'll 14 horas, deu audiencias - S:io Jos0 C:o M:ar:i,ahão, Tm
·btspo Metropolitá.no, no dia 2, cê- í)\:ibllóas na Curia, e á noite par- 1 ·maculada Conceição, Santo f,n° 
lebrou 11olemn!sslma :Pontifical nó tictpou da adoração do clero ao I t.:)nio d-0 Bairro do Limão, N"os• 
eneerra,~to do Congresso EU- S.S. sacl.'ámento, na l:greja. c!e Isa Senhora Auxiliadora, NoR2a 
ci'!àrlstiro de Rio Preto. Bahtà Ephigenla. 8>.mhora do Carmo de Sant-'> 
. A'll _us horas S, ~Kcia. Rev~., · ~os d!aii 7 e 8 s. Excia. Révma. Andr~. São Rc:1ue., C~brrnw . .' Ap
pil.rtiotpou d!\ ~e ~ : téS numérollas visitas e durante parecida, Sama R1i;o. e ,c,ant.q 
com o S. S. Sacramento, da.tído · 0 dht 0011 vada.s audicmclas. Antonio, C:a Sé. 
a bençã? !mal do Cc·ngre~o. Licença para cclr,brar uma 

No dtil 8 S. ~- ~vma. CURIA METROPOLITANA mis:m a fanir C:.a Çz_pefü, de 
c~llJbroU a $aí\tà lli!lssa na. !"'~ Baln-o de :&llla Vista, cm Osas-
pétia do P3laclo d"o Éxmo, Si'. Moru;. Emestó de Paula, vi- co, e duas missas o favor d::1 
Billpo Dlo~ de Rio Preto, gitrio Oeràl, d~pacl1ou: C:i.pdla ele S2.:1to f.n:~:üo, ru, 
te11® dtlranté o dia feito varias pa,rochi.a de Santa Rita. 

,....._. Pl:mo uso de ordens. pot 15 v.;.......,, Trinação a favor d:> P.,cvmo. 
<iwc-, a favor é!o Revmo. Padre 

.A 's !H,~õ Mtái!, ém éáti'o es- Marcos dós Anjos. Padre Hella:lio Correia. La uini. 
peclàl, s. Elr-cla. Revtàa, re- TrinaGão a favor do Re?mo. 
g'r~ou 11 São Piwlo, em com- Cohfessôr ordlnario, das ,;eli- Conego José Iviarfa Pernanc'.es. 

giosas da Vitla B~a Espera.nça. pànma do Eiono. Si', Bispo de Gapella .. por um anuo, a favor 
Soroeabà e de ·dlve:rsos aàcêtdô- "íi favor do Revnio. Padre Rola- da Capeila de Baruery. 

· , · ,.,.:-:,,;,;, · · dio Uur:ini; do asylo Santa R p dre Fi t-eil e !elgoo, Cuct,a.uuô i ~ .;-;-;,.. .. .. . . I,iccnç;i, ao :evmo. a . • 
Caj)itàl na terça-feira, ás 14 hg: .uie!'eZl.ll~ _de __ Osa..sco, ª favor do delis Wfüi para transmfttir ple• 

. . . Revmo. Conego Marcos de Frei- no uso de ordens, por oito dias, 
Na quarta--femi., dia 5, ás 7,301 tas· das Irmãs Missionarias da -

1 s Ex. · Re !e , ' ao.. Religiosos de sua, Cong!'ega• 
loras, · Clll,. vma. ce -

1

, Escola de E<iuea.çáô Domestica a • d pela casa de 
brou em ~ t'i\ilella p'ã,rticular favôt do Revrno. Pad;e · Eg:,>di,• çao , e passagem 

al.mo.s doS ffilhos do Sr. Ródot- ! de ~ 1;ar~cho, de N.ª S.-"' da Paz do 
a Sant!!. Mia em mfirà:~io dM , . 

1 

Sant Anna. 

pho Pa.squelln, estando presentes! Provisao_ .annexando _a paro- Gl!cer10. _a favor do .Revmo. Pe. 

06 membros da familia. i ohla de Sao Miguel á Estola de Mario Rllllond!. 
, . . . 1 PM. . Kermesse, a favor da parochla 

A_ s .1.0,3. O Iro. ras, . presidiu a re- ·j Càpelláo, da Est_ ola de E'.:d11ca~ d:- San ti>, Rita. 
Uíl.iãO: . d~ . Revmos ~ · ?a.dr& çã'o Domestica, a favor dfi RP- Llcehça para ausentar-se da 
do. Dooàn~to de Bant A~. Vàl'êbd~into Padre Domingo~ Archidioccse, por 15 dias, a fa• 

S. Exclã .. ~;• -~ _ 14 ho-1 Oood,Jin, vor do Revmo. Pe .. José do Ama-
ras, 'recebeu em 'll.lli!tétlcm · illl. ·cu- ·1 Procissão, a favor .das IgTejas: ral Germano. 
ria ~tropolita.na, 08 funccioha-
nos da mesma. .. . 1 illlUIIIIIUCRD!IIIIIIICIIRnlfllllUHlllmllHCllllllllUutlllU!HlllQCIUltlllllllUIIIUIIIUUOlllllllUIUOllllilllHIIDHI~ 

N-O&se mesmo dia, ás 16,S\'.I ho-
1 
fi .--; ·-··§] 

E:.0:·. ::~~re:,b~~-i:= 1 Electro - Acustica Ltda. · 
O Extno. e Ri'!\fift!), Sr. ~ 1 Especlãlistàs em instalações para transndssãc e ·ampll-

·oospo Métmpolitano; no .d1à s. ~ 1 ficaçãt> de vez e so.m 

lebróu, âs 7 horas,- a Sá.lttà M~ I · São Paolo - tlva Barão de .ltap.etinfoga 50, safas ·107- 8 
sa em· suá Cll.peUa pa.:fücnlàr, por. 
tn~o· d& ~ fi\m:t-es. R co~E<.Ç:i.O ACUSTICA PARA AS JGREJAS: 
~ inesmo 'dia, às a bóiu. i 

a.ss~u àb Pontffi&l no cou~, I=' 

Arcltidioeesa-no. 

·nr. J-Osé· ilottiglim r: 
Morestías Mrvosàll ~ 1Íl~ ,, : 

éons.: Av.~~~:nm : · 
-Dele'mâiaã.sàém~ --: 

Phone3..c9U\l _______ ____, l 

Pe~ita átitl,b'l'úide de voz e som em todos ln-
gãi'"es 'dentro c!à Igreja, seja ~u-alquer que for :a to· 
nãHâàde e o volúme de voz do orad0,r, ~ 

'tR.At-iS-MISSÃO 02 VOZ E SOM :PgA:r.aRAv--a,daO :Ee·mXTEd~ralebS.OR ~•·· bA r~JA:· _ 
Esj)eeiâfüfade.~ M úcic2 sac.ra, 

:.::i 
àJNÕ.~ ELECTR.l:(;OS: ~ 

Sy'stema ~etamb.flte 'llOVb, 
torsão. 

sem rtrl·dõs, sem dls• ! 
§j: 
·3 Nosso corpo d4 teclml'C'O'S -especlal1:zado; te.m a maior 

experi-enci-a, em insta-U~ções ac:usticas para lg<re]as. 
Informações e ~ntos ,sem com:!)l"Or:r:tisso. 

=: 
;ç: 
ij 
::1 

lllllltslnlR11111ÍUIIIII/IIIIAODIIIIUllllnlllllllHlll,'1llllllllUUtllllt1llllnlDltfflllllll!Clllllllílllltffll~. 

o " ué f ai a' 2.a rase b n du s csurlis ta 
realü-ada ao dia fé de ltllalo, na llllatr.lz de S2;rtr .Af'!ro!!'a 

Ultra.passou às iiMIÚl<>f!.l$ ~i~ 1 í.l!, 14 e 15 de Maio. O rooiht.o, Clubs e Entidades e grande nv.
!lões o jp'âMiooo eaito dé qtltl_ tié linda.mente ornamentado, apre- mero de bsportistas. 
re-vestiram as oolenmidiUl~<J dá se11tavã \J.lil upooto festivo, ten- Assim formados, dlrigiram--se 
l>aséh.oi!, dóil ~~!!. ·. do à occupál-o uma graride e se- os esportistas parn a Matriz, on.ck! 

Teve asstm a e~ Ma- tecta àsslstencia, da qual se dcs- teve inicio o Santo Sncrliicio, 
!:'ianà dê Sànt'Anna - ~· tàcà\te.ln as tépl:'erentações dos sendo celebrant,e o Revmo. Pe.. 
ra. i:iestà bélía. MÍmlltiv:e. -- 'O dro:bs tíàttiélpántes com as suas O!egario :aarata, da Parochia da 

08 dados ahrangem ,-;om'.'llie 
a região de lnnsbntcl,s on,:e 
vivem mais de 400. 000 cat!td
licos constituindo a quasi to· 
talidade da população. 

I•'oram f·C'ch.ido» 7 con vent,1s 
Hendo que outros forQm empi-e'. 
gados para fins J)rofanos: 9 
para o exercito, _1 para a poli
cia, 2 como hospitais e 7 como 
escolas. 

........ _..,_....., ... • • • • • • • • melhor pr'ei:n.lo de lléus ttàballíós féSpt'\Ctivas bandeiras. consolação, na qualidade de :re--

Assífu em 1.0 de Fevc1·,1iro 
foi confisooda uma casa dc'és
tudos sem se dar nenhuma ;·a
zão, send1) seus habitant,)s 
forçados a abandonar o dis
tricto onde está localizada a 
casa de -cst\.i'dos. 

Da mesme. forma foram PX· 

pulsos os Jesuítas de Santo 
André sendo-lhes confiscauos 
todos os bens, 

Ein Innsbruck os religio:~0s 
da Adoração Perpetua foni:11. 
expulsos da seu convento: cr:
mo s-e recusassem sahir. hs 
homens da Gestapo puze1·m~1-
11os á força na rua. 

Nos ultirnos mczes fonim 
fechadas 5 Igrejas e 25 cap-::ll· 
las, seüdo que 4 Igrejas e 10 
capellas naqUella cidade 

3 padres estão presos, 7.0 
padres e 15 religiosos interna
dos: os motivos são ~e!n pre 
em geral conversas imp1·ml-.m-

Po1· outro lado 4S padres E>s
tão 1mpedidos de entrar m:.s 
escolas -e cerca de uma c~n-
tes e reuniôes. 
tena foi prohil~ido d,e ensínar 
i·eligiãó. 

Na patté escolar 52 escoias 
t'>stão aem ensino religioso; 
foram fechadas uma F'acul'.la" 
<le dé Théologia, 8 escolas sê~ 
cnn.darias, · 20 eectilas élflnidt~ 
tares é 35 jardins de infancia, 
além de 9 escolas de costura. 

Além clissu toda a as»ocia
·ção que não for estrictameut.e 
ccclesiastica será supprimitl:t 
sendo seus bens transferidos 
para o partido. 

Nesses termos foram confis
cados os bc11s da. ~ Margare
tinurn Hoetting'' com um im
JlOrtante pa.trimonio; :i.Vitn 
<l-essa; mais cinco tiveram sc:.i 
pati'imonio confiscado e oito 
foram supprimi<los. Cinco c~,lo
nias de f'erias passarl!m pa.ra o 
partido nazista. 

Finalmente a imprensa (8 
periodicos com 100. 000 exe111-
plar-es) e as bibliothecas rn
tholicas ( n proximadamflnte 
HiO) foram totalmente destrui
clas. 

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 
E' DEVER DE '1'000S 
os C 4. T H O L ICJ O~ 

Casa 

Falta de agua? 
Canos entupidos? 

tão &tt:t orlefttádos nõ ~ dé Düra-nte essa prepàraçáo, fa.la- presentante de s. Excia. Revrna. 
flt2Ct oo!'n ijüe 'ó-~ ·Êlichá- ra.l'tl sobre a Oommunháo Pas- o sr. Arcebispo de São Pau1o. 
rlsti-oo de Jétsus ~ ~ hÓ'- chal doo Esporti!itãs os segàinfles Ao Evangelho s. Rcvma.. dirigiu 
:me~ péilós ~ ·dí, oradores, pela ordem dos respec- a palavra aos esportista~, que to--
Sã.o Pàtl3o. ti'1ôs d.tas-: dr.. carlos Nogut,.mi., mavam completamente uma . das 

Soe• H-.,;drotechn;... 0 L~.J.. . E Á ...... '"""'. e =·· o· """' .... ,._ ........... ....,, __ ..._ .l d tr J. ..,._ rn~ .,,,,, ., """' -.. ., ~ ....,.,..,. ...-. . .. ....,..e:ll"Os, sr.. .i,u,;v,a,U • ai.as · a na,,re cen a uu .1-etll1.......-.; 

que os pl"mcipaes 01 -e Bit- Cliàmm.à,, e Tenente José Porfi.- IS: Communhão, apJ)l'oxim.ar.am.--: 
PHONE: - 2•4-031 tí&l&s ·iiô ~rie, b~ til> â l:'M. A segun(la parle coll.S- se da Mesa Euchartsttca para. 

· ~ á. Pllll'éht>é, ~ Es- toq ao 'i'i'iduo preparatorio ·a cai.-,. i:na,is de 800 peGSOaS. Temunarla-
S. Bénto, n.n 45 _ 5.º âítd. pottüttas, coMtfüfü1 itmegtt,'ffll. go dó cónhêcldo orador sacro Pe .. 11, Mieaa., teve :lni'clo o imponen-: 

mente à. g.a,tàntia. ~ liêli ~... :1!:duàrt'io Roberto. i>ara.ttte tres te desffle dos.,-espor.tisms pera. ru~ 
• • • ·• • • • • • • • • • • • • • .. _, tismo.. Nbte-se quê éiiBe àpôio ~ diàá, '--- lil, 17 e 18 de Mmo - Voluntarlnos ® P.a.tria, ol.Jede.< 

no enfrentar a luta., co11fianui 
no valor e n'2. b1'avura de seus 
homens, .e sujeitos aos azarBs 
da guerra, que mem sempre 
foi gen-erosa I)ára com elles •.• 

Enquanto hoje, infelizmente 
para nós, os corsarios modi:w
nos do sr. Hitler só se parecem 
com os de anW.nl10 ao re11at
tirem a presa. 

Faltam o heroi»mo dos ver
dadeiros · guerreiros. E sobra• 
lhe a baixeza de saberem ~.pe
nas atacar navios mercantes 
praticamente indefesos, e fu
girem todas as vezes em que 
não ha muita probabilidada de 
exito, todas as vezes em que 
a victoria seja capaz de -nãu 

lhes parecer bemfazeja ... 

Leon 

se rê&únlu ttii prototloiat ltdllésãó, a grande Matriz de Sant>"Anna eendo á mesma ordem já ailllldi
màs se ébtltretir.i>u ffllill.á activa âooiheti tanà enomie multidão-que da, findo- o--qu.all.foi ·senidD--o-ca,., 
pe.tticipii,Ç'ãb em todos ~ li.dos aoompàfihou com todo o :inieres- fé a tlad.U8 :os preÉenti!s n~ patea 
!igados á Cátlll>anhit pátrohãl~ Par- se ás sabias coDáiderações do Pe. mtemo da Ma.tm:. NBssn, o.cca-:. 
ticiparam dá Pas-cbtia os e!!Pô,rtds- Roõertc, recebendo depois a . Ben- Bião, :fimr.mn uso da pa1av.ra P"!!. 
tas dos seguintes Clubes é Entl- ção do 8$. Satlramento. seguintes omdores: D:r. Plínio'. 
dàdés: A.A. Portugueza, A. Por- Flhamei1te, no dia 19, - data CoiTêa dP. Ofu<éim, Presidente~ 
tugueza. de Espottes, Olubes da n1arca.dil. para a :realização da Junt.a. Archi'arocesana da A-cçfüi 
A.C.li:.A., ~Iubei! tlà i>mi!io In- Paschoa tlos Esportistas - os mo- Catholica, em nome da Congre
termeêliarl&, Clubé A. Ypirà~. radores do populoso bairro de gação Mariana de Sant'Anna; em 
Club Espetla., ClUbs d.a L:E.C.L, 8il.fit'AnM já péla. madrugada nome dos esportistas, sr. E:. P. 
ClUbs da Ll!.m Esportivá de Sant'- eram despertados pelos rojões, Noronha:; em no:iµe do 6:ymnaslo' 
An'hà, Clttb!i da. L.C.F., Clübs da annunciando o solemne acto que "Prudente de Moraes"; sr. Ac
L.J.E.A., Clubs Va.rl!eáfl!WS, Gom- dentro de algumas horas teria cacio Ramos, pela Liga Estudantl
merclaI :F.C., E. e. cortntJ:liàns luga;. na de Fu.téból -~ sr. Alfredo Igna
Pan1ista, Hespanha Il'.C.,/ Juven- Pouco antes das à horas, já cio Trindade, Vice-Presidente da 
tus F'. e., Santos ~.e., $. t>au- està'va formada a grande e impo- Liga de Futebol do E.S.P.. e do 
lo F.C., São Paulo Rà!lway A.G. nente colunma de esportistas, que E. e. Corinthians Paulista, em 
e a Sociedade Êsportivií. Palestra ostentavam as J!'UlS bandeiras. A' em nome da Commissão Organi
Italia. , frentê,a expléndida Banda da s. iladora. Por ultimo, 0 sr. Lulz G. 

A preparação á Paschoa foi P.R. abria o desfile; 1ogo apôs, Marcondes Nitseh, Presicrente da 
um dás poiltos que ma!J5 Mei·êcé- !!egUiam os Pavilhões do Papa e 

1'intural"la - Serzidor 
- ALFAlATA~IA -

Especialista e.m RecortM 

ra.m à à"ttençã:o dos organizado- do Brasil, acompanhados do gar- Congregação MariaM de Bant'
res. Dividiu-se elJí. dúlts ~rles: b o s o bátâllhão do Gymnasio Anna, fez uso da pa1,wra para 
a primeira, reà1lzada ão ar livre, "Prudente de Moraes". Viam-se, agradecer a collaboração e a ,,..,.,,_ 
no patéo mt.erno dâ Mâttlil <lé ---
... ,, ... ,A .. -.... , ,,...,,_ve···· ,._ ,..,,...,.;,. ,;,. ,..,__ .. a llegwt: o sr. Direc~r da, Dlrec- sença. de todos os que alll se ~ 
.,, ..... n.uua, = "' ._...., ""' y..... teria de -Estx>rtieis, os senhores 

1 

·. . . . . 
dores , ~tfl.clalmenté dé6/gi'll'lâõ's !hetnbtiJs da Commissão de Hon- cont-ravam, e p9.ra dar por encér~ 
pelos Clubs e Etltldá(1és Esportl- rá da éommissão ôrgauizadora ~adas as' cerimonias d:;. 2."' Pl(3 .. R. 7 ele Abril 412 - Te!. 4·3383 - Retidenela 4-M12 

·, vaa, e .se ptolo~ou J36lóil ciiàl. Diréctoteà e Represe):ltante.. clot- -:b.<u\ (1QB .~ 
. . <· .-. • "•>"·. ;,: 



L E" G T O·N AR l O 

J 

EXPOSltÃO CRESCE COM 11 CIDADE". 

P R O MO V E·M OS a nossa sensacional Liquidação 
Anual de 3 semanas, comemorando a ampliação 

de nossa loja. Toda a cidade já conhc,ce e espera esta 
efttupenda e tradicional oportunidade para comprar: 
TUDO BOM • TUDO NOVO - TUDO RARA TO. 

VISTA ou PELO CREDIÁRIO , NA PRAÇA DO PATRIARCA 

Essa ·oração tem nos anti- "faz'er lembrar os morros d 
tg-0s monumentos o nome de sll.blimes mysterJos; é uma tni..j 
·oração sobre os dlphtl:cos po~·- dição que vem dos a~tolOj!l,1~:I 
·que os nomes d~s 1nortos é:l'am Esses mortos pelos qual3s :il 
pronunciados em voz alta, as· Igreja manda razar não . são: 
sim como os nomes dos viv•JS, aquelles que estão no céu e.' 
dos quaes se fazia espe:bl que, longe de. precisarem de' 
menção. nossas orações, nos ajudam.: 

Com o correr dos tempc,s com as suas. Não são :os CO!l· 

cessou esta nomeação dos mor- <lemnados que perderam toda.· 
tos em voz alta. · esperança de salvação. A Igfe• 

Hoje, o sacerdote pede em ja só reza nessa oração pelas 
silencio pelos def.unctos que almas do purgatorio,- isto é, 
elle quizer encommendar é! j por aquelles que morreram. na;_, _, 
Deus. Todavia a Igreja m:.tn· fé, que praticaram b-oas obras 
da seus ministros rezem por I e que dormem o somno da µaz, 
todm; vs que repousam na uaz isto é, . cm communhão coni 
do Senhor. a Igreja. 

,;, :li Pedindo a Deus que se bm• 
- Nem o Sacramentario G1·,:ii;-o- brc . dessas alma·s, a Sai!:'te. 
riano. nem o Gelasiano fala Igreja implora ao Altíssimo 
dessa oração. Até o secn-_ que as soccorro., ·associando ii.s 
io XI muitos manuscrip- almas que a intenção do ce
tos o ignoram. Diz · Batiffol lebrànte attinge -explicita.1mm• 
que o Memento dos mortos só te, as de todos os fieis defuuc
tinha lugar nas missas pri- tm;. 
vadas e fóra dos. domingos. Nã.o se ceienra pois uma· 

Memento etlam .1; unica Missa no mundo em que 
Lembrae-vos tambem, se- se v..eixe de rezar pelos fieis 

n·hor dos Vosso.s servos e ser- morlos em estado de graça, e 
vas, N . . ,. e N ... , que nos que no purgatorio expiam al• 
precederam com o signal da fé gmúâí. pena devida por se,1s · 
e agora descançam no somno pecce.dos. 
da paz. Vos supplieamos, Se- A Igreja é mãe, e com·o ta.I 
nhor, a1gnae-Vos concedei-a não pode deixar de ampar,ir 
a estes, assim como a todos com o seu sufftagio to,tos 
que descançam em Jesus Chris- ! aquelles que entraram ~ se 
to, Nosso Senhor. Assim seja. , conservaram no seu grem10. 
O lugar desta oração na Mi'J-1 * * 

sa não era a principio o mes- , Cum signo fidei - us cnt;!'l• 
mo de hoje. O etiam tamlJe,n tãos :são marcados de um s1g-

1 não pode evidentemente ]ig ir na!, invisível neste mundo, mas 
essa oraçãv á precedente com que brilhará eternamente, qu,;1 
a qual niio tem relação alguma .. receberam no bav.t;ismo, sa·• 
E' prov·avel que ell,a estivesse : cramento que, imprime carne· 

, 1 unida ao Memento dos vivos e I ter. 

O : .G- . " a· . ~ r ~ ~ . f ".! . ,.· .. ao Communicantes. rn som no pacls - DormAm 

...... S...... 
"·-; -. r I m· r-m.~·.,_ i i1 n __ . ~ ·. •, . ~,' s il ij_, :! .. _ ( ·, n .. 'í,_:' ~-1 ·: e -~ -; :7 :'J ]h g I o sorimo da paz. Que expref~ 

P I[; 11 ~ li ! [~ U U \J (J Ll t ~ 1J tJ Ci ,\.=~ Ú ·~ f ~ Emquanto ;ez: essa ora~ãa, ~!~: ~~:o ge~:~!:!~: ~imfa:· 
í · o Padre ergue e une as .Jüos da 111orte! Longe de ecabar 

No anno ·i:nn· que se restejçii I dado· ·dn, Ctimpanhia · de.. .Te- vantam-se 21 igrcJ~s e !76 foi em l!l34 - a constituição díantedo peito, baixa os olh)s, tudo. a morte é um sonho de 
(j cincoeutenar'1o de, fundaç1b sus; foi o Padre Basilio Mrria cape,Jas nesta no-va circurns- dum grupo de nove rniss'JeJ, clescança-os sobre e. sagrncla paz. 0 repouso na luz! 
ela Obra de São P:dro Apr,s- i Rahidy, primeiro jesuíta. mai- cripção ecclesiastica, e fr-3. todas entregues ao clero i-:e- hostia e reza pelos defun--:tos. j Para o christã.o o tumulo. o 
tolo para a formaçao do clero i gache e tambem primeiro sa- quentam as sua:; 35 escola~ cular indigena, dirigido por I Parece que até O seculo XVI cemiterio é um lue:ar em que 
indigeria, digna-se Sua Santi- , cerdote. A' uma com elle in- ruais de dois mil alumnos. um sacerdote negro, i~omea,J.J diziam-se os nomes ás lettrns se descanca das fadigas, doa 

. dàde ·.Pio XII dar á Afriea ps · gressaram mais 15 malgacirns Se a elevação ao e!}iscopa. delegado do Vigario apostolí- , N' .•. N ... o uso ele rezar pelüs tormentos da -vida. 
&eU!! primeiros .Bispo.s de ra~a 'no noviciado dos jesuítas, do dum sacerdote mrl,,.:aclw I co. Deu-se agorn o ultimo · mortos 110 Santo Sacrificio da Ah! Santa Igreja, que ex• 
;ttegra;. um ma.gach~, o outro i mas s~ aquelle s·ubiu ao sa- é uma honra para os jesui~as, passo ao erigir o vicarinto de Missa é antiquissimv. ! pressões encontraes para ca-
bantu., Tambem decidiu collo~ cerdoc10, em 1874, na Ca'ia : a nomeat>ão dum bispo n•,Ji;ro A'lasa.ka, desmemb-ratlo da , D , Já na Antiga Lei, nas Sy-, racterizar a morte. - or~em 
·~ar á frente dum.a parte d.o',· de estudos theologicos de 1

1 

em Uganda tambem O· é iV? .. !'a Uga_nd_a. Terá cento, e cle:-1 mil d 1 .1 .. t,ogogas h·wia o culto dos mol"- em paz! lemos nas pe ras' u• 
,Senegíil um Prefeito Aposto,1- Vais. Logo depois de or,Ie- os Padres Brancos. Já a1;.w:, chnstaos e c•,ltecnumell-0S e tos , mu·ares. paz que não é a SO• 

- !CO indlgena. . \ nado, voltou e. Nossi-Bé e em do secu'.o XIX se tinham fei-. dncoenta mil n, agiios. O Vi. · 
X , S. · Chrysostomo diz que lidão, mas a paz dos santos. Já Pio I, o Papa das mifl- seguida, exerceu os minist·.3- to varias tentativas pa.ra. gario apostolico de Ugan :a, 

sões, ·tinha ·dado á Asia rJ'.e- rios apostólicos em Tanan,1,-: evangelizar Mad~ascar, oas Mons. Miehano. cede ao novo 
lad9s incijgenas; agora Pio Jq!f, ríve, fallecendo aos 10 de nunca. ~e tinham feito até es- prelado 38 padres de cor. 
·quer elle proprio s~grar e}11 1 Abril de 1883. I t:::, nn e-oração d.a Africa Pelo· lvl-ons. Kiv;,.nuka nrto serâ 
$. P·e'.lro de R~ma estes .dois Outros'· quatro m:i.lga.d1es ! r·m"nr;n_ qi1:1n,:',> o nr.{ Lco.' tocl:"-.·i:1 o pri.u1,c,:,·o bispri n2-

bispos; . . prenunc1os do ep1scp- , entraram. tambem para jesi,i. poldo I suscitou e creod' o gro, p. ois o Congo já t'J''0 um 
pado africano moderno. 1 tas. depois de feitos os seus. grande movimento de exr,lo- : bispo negro no seculo XVI. 

_- Ainda ha, pouco Madagasc~r , éstudos · na Europa. Forma- 'ração do centro africano, da quando o Papa Leão X sa
er.a terra de selvagens crue.1s ram assim o primeiro nucleo , qua1 foram manifestação as grou, por 1520, o llrirteipe 
e depravados, que procura,a do clero regular de Madag-a:,- i viagens de Livingst011e•. e Henrique, filho de AH·:ms.,, 
atthair -ao· catho-Hcismo, o Pa- car. O clero secular é muito' Stansley, os a.postolos , cln, Rei do Congo. Nessa -occa,,,füo 
dre de .Solages, fa.Jlecido de fe- mais recente pois que só co : Evangelhç penetraram . por, l10uve t,.i,mhem numerosJ cle
bres ar.dentes em Devoura!,to, meçou em 1926. A razão de,;- i esta v'ia então fnwqueada.. . j ro indígena que infelizml':ite 
J?-P cami~ho de T~matave p:1.ra ta de1:1?ra pro_cede de que o I Foi o Cardeal Lavigerie qm~. foi .cle~apparccenclo uoucr; a 
Tanananve, aos oito de Deze:n. cathohcismo so desde 1861 é, lançou os arautos da fé catho- i 11ouco. 
zembl"() de 1832. E eis que v'ol- que se pode propagar com li- i Jica por cstei;; paizes em 1878, j · A' uma com o bispo mah;a
vidos ·uns cem anos, o catholi- berdade e só em 1896 · aool.lou I Os primeiros missionanos I ché · da ilha de ·s Lour•c,11 ,.0 
cismo\floresce nas regiões da 4

, 1>0:r · completo . a' conquista chegaram a Uganda lvOS .17· ! e· o bispo negro de Ugand~ 
quela 'grande ilha de S. Lou- franceza. · · de F'evereiro de 1879. Os prin· j foi nomeado um Prefeito apoé~ 
renço, como a appel!idare.m os O seminario indlgena 118 cipios foram diffíceis, e cm I tolico negro para O Sene2:nl. 
seus descobrimentos portugu3- Tananarive, fundou-se !ll!l 1885 e 1886 eram massacra~ J C-Omo M 1 S ·· 
11es. Contam-se milhares de ca- 1911. · Dalli sahiram os nov8 dos brírbaramente cllristJos.. gal.,fo· 0' ibtc.a~tasc~rt ... º. ~11 º: 
thll · · · · · ·1 , 1 · 1 . ,., L· o Jec.o, a1a\ez fo;; ·o cos, numerosos senunan'3- -pnme1ros , sacerc otes secu,a- Repetiram,se e epo1s novas i ~ec·i'ilo. d f t t t 

d · d. E é b . · . . - · 1 · - . · , s, e requen es en a-
tas_ .e_· pa res 111 1genas. . res a ongene~, ordena.dos aos. per~eg.u1çoes. mas _dei <1,s ,s:q,·,1.1· tivas, apoxtolicns. 08 irin1<-i-

~ .................................................................................................................... 7 
l /!j r:; ~ f! /J • d, •- d A l 
:T:,' ..-r.1-"'=;1 f :_•.,:; l:e~",_ zce,1.>S

1, d'r:AJe, ªUm ~ff~a. c/.a l 
• clef.N't;;nde, -- t;,..;;: 

! Dizem até que as proprias cousas que nos cercam t 
'.t lnfiu-em nesse bem com que todos sonham. i, 

Muitas pessoas affirmam que os Moveis das Mar· l eenarias Reunidas, Rua do Carmo, 53, são felicidades f 
y nos lares. prosperidades nos negocios. J 
! E:siãe vendo? Se é assim, custa bem pouco· a féH- t f cidade, pois essa grande organização Brasileira. Y'Jll· t 
, de tudo trt0 barato. r t I•'orueccdores do Palado ::;. J,mz, Liga das Senhoras !· · 
J Cal!Johcas, Estabelecimentos, Collegios Religiosos e.lém Í 
! das Exmas. Familias de todo o Paiz. ~ 
I t 
,;,_ .................................. ~~--- '-······ .. ··•· .......... " ............... ......, 
Repercute• no Instituto de Cultura 
Religiosa a Scisão Presbyteriana 

ne·ste:-so1o aben<:oado pelo Se- l& -de· Fcvere1rn de· 1925 por J me.is florescente ainda a- 1gi'-~- '
1
·.

0
" 111 · ... 

0 
.· . . ·t· 11 1 . - · · d b. - · S . . . ·0 rn:-;1 nat 10s "" a >e P< e>- Fundado lia -eert:a de dois da qual era presbylero-rog,mto 

nhor, ·-que ve.i man ar um 1s- :i\'.{ons. ·de· aune •na cathedral 

1

. Ja da Uganda. · r,;1·u-se' 1, .. , lt· 1 , lt' ,~ d D º'l · · F' s 
J)O ri1li_lgache. ae Tanan-arive,.· no. proprio dia O primeiro serninado. me-· 

0
..,. os inic~o ?ºar ,'. 0

, ª .. ~ º. '·':·' anos, vem desenvolveu O O r. ,_. amimo avero. 'ep&-
Oufro bispo é o de Uganda, em qu. e· o prelooo celebrava nor foi fundado, pelo· anno liE' a· r'·

0
• 

1
.
111

a,;:;
0
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1
€.nsa:osd. pa~ ~ gr.ando activfdade O "Im;l.itu- raudo-se dos seus correligiona-

. - · · • · · j b.1 t I I 1 9 60 t ~~ e o e cro rn 1P.;e11a to de Cultura Religiosa·• d;ri- rios por se terem elles prouun. 
t'égiao_ extendida .ªs i_nargens, 0 .seu u 'eu sa;cerd.0 ·a· · 11• 8· .0; com prn os, ~ C)ill I remontam aos fins do ~Pculo gido polo Sr. i\Iiguel Rizzo Jr., ci,ado contra a existencia <lo 
d~ !P'il,~de .lago V1cto~1a, _ junto felizmente a ~ste ceifou Joga 19U ord_enavam - se · .sac-'.r- XVIII. N.a Drimeira. ·mctad., d , . rircsbyteriano e polo Inferno e a favor da. corre-n.te 
a l'i.foçambique. E foi apenas no · mez . segumte de Nove;n. dotes dois de:,;tes sem1wH·1';- se ·ulo XJX . í\I· 1 . e_ < pasfoi . 
em 1879 que os primeiros Pa- bro tres dest-es neo~presbyte- tas. Augment.ou com mtti~ · .e : " ,t 1

· ac 1_ci .Ja~on- Dr. lflamin10 Favcro, prof. modernista, resolv'-eu tambem O 
dres· Brancos do Cardeal Lavi- ros. SegUiram-se varie.s ·orcl'3· uma vo;ação em 1015,. em nhcy tmha consc~gui~o levar 'tia Facnhlacle ele ivicdicina. l~s- illuSlro professor, e cohe?cn, 
gerie .--chegai;am a estes luga-- nações sacerdotaes. H·c j e 1918 com duas. em 1919 com para Franr;,t alguns sonf'gaJc. r;e "Instituto·· envia _aos seus temente com aquella a.ttitud., 
res dos· grandes lagos afriil:1- existelll : em toda a Ilha 21 sete, em 1925 com t.res·, e a•;- zes, dos quaes tres se ord•~- :;ocios "liç?~s" mip'.-e?sas abandonar O Instituto de C:l} .. 
nós, _·oµde foram martyrizados -padres seculares. e o semi- sim successivamente. naram sacerdotes. D e s d e ~obr~ "1J?sit1v1smo_ esp;}''.tim- tura Religiosa{ 
os seus 22 jovens protomar- nar!o Ma.io1• de São Pedro de Em 1929 um destes padres . C p d d lista , edita a revista Fé e Prova isto que O !, C. R. it 
tvres 110 anuo de 1886. E' neste Ambatoroka junto a Ta.nane.- neglros é nomeado memb!'I) en ªº 0

~ ª res O E;;pfrito Vida" e promove conferencias estava\ tambem irremediavel• 
.•. ' ~anto nao cessaram de con- b " h 1 g·n r1·na11·s· ~" men.te minado e dominado na, novo Vicarie,to de Mosaea que 

I 
rive, para os varlos vlcaria. do Conselho episcopal do Vi. ~' , · so re psyc o o 1 ... · ""' , ..--

Tá.e agora gov-ernar um pre!e,. tos, conta 52 alumnos ind~<!- cariato de Uganda. Ko anno j sagrar esforços consideraveis sociologia especifica", "subli- los ."mo?etnistas". 
tlo .de· raça bantu'. Dos 180 mil nas: 39. s.ecu.l.ares, 8 jesuitas, seguinte vão a Roma dois n<?o· i .í formação de seminaristas mação d?s af~ecto.~", ~_t'.~· E. assnn Hcamos. conhec. ~~ 
habitantes, converteram-se já e 5 l\'hss10narios de La Sa- sacerdotes. onde fazem exa- indigene.s. 1 ;I-lomenage1~ o Exe~c1to, nsi- do. -m_elhor O es.~1rito e >S 
·ào catholicismo uns 100 mil e lette. mes de 'J'heo!ogia e t iwau-. M F ta as autoridades, aJuda a As-

1 
obJ(;)Ct'.vos do Instituto do P3• 

t1rdena:.ràm-se presbyt-eros 38 O primeiro hispo 111algacl,.8. graus academicos. E' um de!- ons. aye. que será. 0 prf. sociação "Christã" de Moços, tor Rizzo. . • 
fllhos· .daquelles povos. S. Excia. Rev'ma. Mons. Igna- , les que foi agora nomeado meiro Prefeito apostohM de elogia a Cruzada do Presby·~e- · . (Pró Eccles...'1!-f;, 

'Desça.mos a alguns pornhJ· elo Ramarnsandratana, de -t6 1 bispo: Mons . .José Kiwannka, Ziguinchr;r, em Casamance. é ro Armbrust e, com· o pretex
nores sobre a evangelizaçã.o annos de idade. e antigo : Doutor em Direito ca1101úco, 1 um negro e um Padre do E;;- to de incentivar os princípios 
d.e· .Màdagascar e Uganda. alunmo dos jesuítas de Tana- e é o primeiro negro que a!· pirito Santo. Foi elle um dos dissolventes do protestanti3-

·Foram a Roma nos fins do narive. fazia parte da prim'!i- cançou graus academi,:os. e mo racionalista. 
século XVIII, s-emlnaristas ra serie de presbyteros -0rde- Tambem foi o primeiro Pa<lre ºrdenados em 1.,3l, em Nossa Varios elementos de aesta-
malgaches formar-se no Co1- nados em 1925. o VicariP,to Branco, tendo ingressado riC' Senhora de Paris, pe'.o Co.r- que das "igrejas evangelicas", 
tegfo de: Propaganda. Duvida- denomine,do de l\riarlnar!vo, novicie.do ,em 1932. deal Verdier, na occasião da 
lle Se a lgun1 se chegou a ordél- foi desmembr.ado dos Vioo1fa- O vicariato apostolico de ~ receiosos de que O I. C. R. de-Exposiçao colonial. 
nar, màs na realidade este mo- tos de Tananarive e l\fajun- Uganda, . tinha em 1938 cln- genere contra o movim,mt0 
vfmento consola<»Dr/ começ )'l ga. O Vigario Apostolico de coenta sacerdotes Indigena<i. Leitores! Peçamos ao Céu do Pastor Rizzo. O Institnto 
em '1$74, na Missão dos ra- Tananarive, Mons. Tour('a. Ha uma dezena de annos que a · formação de esc;:-!hidos .Porém, continua a agir e já 
dres \ Jesuítas encarregados dier, cede-lhe 11 padres s~- alguns delles já admi_nist:,t- membros das raças indi3ena~ organizou uma editora: a Ca
clesde: 1844 da evangeliza<:ão culares indígenas que se!'lio vam, sozinhos, parochia$ se- nos . paizes <le missões, para sa Publicadora São Paulo, que 
•!J. 1111_·~ de S. Louren~o. U;:1 auxiliados por quatro Reli- paradas. Era o primeiro. ·es:.a. acaba de lançar o seu prim~i-. que assim se torne mais fio. dos ·primeiros m.algaches, fi- giosas e M1ssion.arlas Tr!ni- dio para a independencl,i, e ro liv'ro: "Martin Niemoellei"'. 
Jllo dum chefe' por nome Lln- tariai;; italianas, jã. naquelfa admlnlstracão dum terrltorb rf:lscente aquela dilatada 1i1es- Scinde-se, porém, e Igreja 
• entrava em 1857 no nov1- ilha desde •bruna an1101. Le· autonomo. O se1m11do estll,dlo l se de elmas. Presb:rteriaua Inneoendente. 

·.' 

Espionagem nazis
ta na H espanha 
O Daily Telegraph e o Mot. 

nirig Post informam que oS',eitt-, 
culos· marítimos brlta.xmicf)9 
têm bastantes razões parai crer 
que .os submarinos nazistàs- ob. 
têlh informações de seus es. 
piões postadOB em Vigo• e Las 
Patinas s·obre a partida dos 
navios mercantes alüados. 

Dizem os mesmos circulo, 
que a essas informações S<C de
vem penlas de navios alliado~ 
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t;cmto Antomo de Padua/A. B e~, 
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DE-PEDRO 
Qtmtn ·, niais fm"<le· ~ cbáma:~,, Prior, trocou a correa p&lo cor- .nado· p.a,r.,,,-par-te .algum6. Achou ; 

':ria ~l're.i Antonio, nasceu e.m- dão, tom:ândo comp frandsca-J por fim um superior em frei ,Jesus, o tlivino 
Lis~d-a, no secalo X~II de. nmti no o nom-e de ~tomo. No f Graciano, Pro:v'incial da Roma- Mestre nada faz inu-
1'am~a nobce, de Of'Igem xr.:t:l• · mesmo anno partm elle p-<1.r-d; gna. Num. pequeno convento de til ou casualmente>. 
eeza.·· O que <Pella se sabe, é,1 a Africa acompanhado por um' Forli, tinha frei Antonio como Suppôl-o sei-ia blas• 
que veio p;al'a Portugal parà' irmão. ·M:as o homem p.roprõe t unjca missão o de celebrar femia irrogada á sua 
b,wtilie.r os chr-istãos a vencea· e Deus dispôs. Frei Antonio f Missa para uns frades velhos Sabedoria infinita. 
:r.~m o sarra.cenos. foi logo ao chegar acommetU:lo 

1

. ou e3gotados. Assim. passou Assim, não sómente 
:· necebeu a sua primeira edu-' por uma febre tão violenta, que elle largos mezes inteiramen- nas suas palavras, 
tação, na escola da Cathedrfü;, o obrigou a retroceder. Na c,nr- te entregue á ora<'.ão e neui- como tambem na;; 
le com a idade de 15 anno:( ta travessia que vae da Africa tencia. · - ,;uas a.c<;ões 1J,c1, <1 1 ,11-

·mgressou · na· Ordem dos Co- ás terras de Hespanha, um,a Por occa:mw de or(kua .'.'ll> trina que nos cohl
;;.egos . de Santo Ago&tinho. ' tempestade acommetteu a sua de varios religiosos, como f;1l- pete conhece,• e s·)-

Quarto Domingo de Pêntecoste~ Aos poucos :t'ol o 
Salvador amoldando 

São Lucas, V, 1-11 sens discipulos ás 
Naquelle tempo aconteceu que' a mult!C!ll'o suas provideneias 

se comprimia em torno de Jesus, quando Elle es- com relação á sal-
tava junto ao lago de Genezareth. E viu duas vação dos homenr. 
barcas que estacionavam á borda do lago; e os Nã'O seria Elle em 
pescacjores tinham sahido elaváv~m as rêdes. pessôa que encami-
E, entrando numa destas barcas que era a de nharfa ·para o ~éu o 
Simão, rogou-lhe que se afastasse um pouco da gen<i)ro lnuuano: tc-
terra. E, estando sentado, ensinava o povo da ria sucéessores, nii-
barca. E, quando acabou de falar, disse a Simão: nistros, para. reaU-

Não longe ~orem do moste!- embarcarão, dando com fll!a tasse nm pregador para a so- -guir si quizennos 
+o d.:i;; conegos regulares, oi nas costas rla Sicília. Nesse lemnidndo, l)edirnm a frei An- consegu.ir n= sal
Franei~cano::: fundaram um pc- anno Frei Francisco convid,i- tonio que disses:;e algnm,ts vac;ão eterna. O 11uc 
queno convento. O joYem moh- va os seus religiosos a se reu- palavras mlificantcs aos novt•s j ;;c dá espccialmentn 
ge viu um dia partir de:isa nir cm Assis. presbyteros. Com toda a m,,-

1 

quando o Salvador 
pequenina casa c.inco frades. :l.000 f:stivenwu. 1n-e.sentes, de-stia, froi Antonio fez ,:•,)i'- salienta o symbolh:
tam elles na sua pobreza ev:o'.-,1- o entre elles não se reparou mão que a tudos deixou pa:;-

1 
mo do :;cu 1H·o,:cd·;

gelica, pregar missões na. \f;'i- em Antonio, nem 111esmo SiL, mos pela p1·ofundflza das id('H.s I mento. 

Faze-te mais ao largo, e lancae as vossas rêac3 zar sua obra - os 
para pese.ir. E, respondendo Simão, disse-lht: apostolos, chamados 
Mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apa- •·pescadores d-e ho-
nhamos nada; porém, sobre tua palavra, lança• meus". Entre este 1. 
rei a rêde. E, tendo feito: isto, apanharam tão uma ltiera.rcllia. pa-
grande quantidade de peixes; que a rêde se ra um trabalho ar ... 
rompia. E t1zeram signal aos companhei1·os denado ~ uníforma 

que estavam na outra barca, para que os viessem como convem á, Sa. 
ca. Algum tempo -depois vol- P'randsco. Quando os frades e eleganl:kt da forma, ao me·;. }.<}' o caso da 1ws-
tavam os seus corpos com os se dispenJaram por ordem (lo mo tempo (lU'2 pela iucompa1-;i- ca milagrosa. 

ajudar. E vieram e encheram tanto ambas as bedoria Div'ina. P-e. 
barcas, que quasi se afundavam. &!_mão Pedro, dro seria o chofG 

~gnaes gloriosos do marty;-í,). Superior Geral, frei Antonio vel uncção de todos as .rna:; Nào :;cm moti "º vendo isto, lançou-se aos pés de Jes·us dizendo:_ · _-supremo. Por isso.,, 
Retira-te ele mim; Senhor, pois eu sou um homeni :: durante Stta Vidoi 
peccador. Po~que tanto 'clle como todos os que' ':_'_ }ÍlllbÜca cumulou a 
se 1:;ncontravam -com elle ficaram· possuidos de :e., P._edto de -p.referen• 

Logo, com licença de st<u foi esquecido. não sendo desig. palavras, especial Jesus pri-

Ouça as ultimas noticias directa .. 
,,:: 

mente das C*pitaes Europeias, 

com a marsavilha de 1940 

.. to~~.PmI~~ce +-RA D I o 
OPTIMA. RECEPÇÃO INDE .. 

PENDENTE DO CALOR, 

HUMID .. .\:DE OU FRIO 

A Providencia revelou a;:. meiro pregou ús t;F

sim a exü;tencia desw ;;T'.t:1- bas da barca <lc 
de talento que csw,va todo ao Pedro, ,depois cu- espanto por causa da pesca de peixes que ti- ciai no· ·senttdo de> 
seu dispor. cheu-a de pcix-c ;. nham feito. E o m_esmo tinha acontecido a Thíago inculcal-o aos apo3-

São Frandsco desejando ter Este duplo facto e a João, filhos de Zebedeu, que eram compa- tolos como· chefe 
filhos cultos para bem de:,; 91 ,1• encerra uma vercht
penharam em certos meios o de para crer e :,e. 
seu ministerio de missionario guir porque interes
entregou-os aos cuidados d~ sa de perto á nossa 

nheiros de Simão, E Jesus disse a Simão: Não dos "futm·os pesca-
tenhas mêdo; desta hora em deante serás pe·• dores de homens". 
cador de homens. E, trazidas as barcas palá . De maneira que to
terra, deixando tudo, seguiram-no,. dos . bem entende• 

frei Antonio. Ao mesmo tem1,o salvação. 
não abandonava elle o pulpito, -Os peixes - declarou-o o mesmo Mestre 
onde a seita dos catharos, que - symbolizam os homens. "De agora em 
no dizer dos sabios do mirn:!0 , deante serás pescador de homens." Não sig-

, ameaçava destruir os funda- nificam, porém, todos os homens, mas aqu.el-
' mentos da Fé. les que attendem á palavra do Mestre, <à se 

Mal·s recolhem á barca de Pedro. Nessa barca en-
ta!'cte, S. Franci;;,,o contram o Salvador e sua doutrin_a de sa\va

mandou-o pe.ra o sul da Fran- c:ãu: ,, e entrando na barca de Ped1:o ensin ;: 
ça, para trabalhar contra os va 

O 
povo.'º 

Albingenses, como já o fazia 
com fructos incompara veis, o 
grande S. Domingos. Ne-:;.,e 
tempo, Deus distinguiu o seu 
servo com o dom dos mila
gres. Todos conhecem o mila
gre do jumento adorando p<Jr 
sua ·ordem ao-- Santíssimo· Pa
cramen.to,' dobrando o joelho 
como se fosse intelligente, 011 o 

o 
A barca de Pedro é a verdadeira- IgMj:i. 

Nella ós que ingressam se salvam, e os que 
dclla se afastam perecem. Porque um só é 
o Salvador, uma só a doutrina de salvação: e 
um como outra se enconfram na barca de 
Pedro. - Eis a revela<;ão q\!e a maneira de 
agir d0 Dhdno iVI\~stre 0ncerra: 

ram ao Mestre 
quando de facto o constituiu- cehfe s~pNlll,O 
de sua Igreja 

• 
A verdadeira Igreja, pois, sê encontMi o'iiifii 

se achar o legitimo successor de São Pedro. 
Ora, como de um lado é mister exista, noje 
aii1dâ, 'e de modo patente; a verdadeira Igrej'l 
de Christo -. pois ha a.inda homens que sal~ 
var; e, por outra, só· o Romano Pontifica 
apresenta titulo de legitima su-ccessão ao Prir.. 
cipe dos Apostolos, segueJse que a verdru:lei
ra Igreja de Christo é a q,ue obedece ao Papa 
de Roma,. QU seja, a Igreja de · Christo, a 
barca . S~J'iitaáõra,: de Pedrn dentro da qual se 
devem, aco·lher -OS que qUizerem salvat'~e, é 
a IgreJa Catliólica Româiia.... ··- . -· . 

dos peixes, que o Yieram ou v,r 
-··--------'"'""."-:----------------- \ por tere-n1 coração n1ais br;P.1-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 1 do que o dos homens. Assi-3 êiu 

.. -::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::= 1 ao grande capitulo ge1·al da 
'Ordem de 1230, como provln-

Crilica Cincnialo1rnphica ~a A. J. C. R en.d a s .. 
. Peçam demoustrações sem compromisso 

cial de Milão, e la fez violem-
tíssima opposição ;ís ideas re
volucionarias de frei EliV.'l. 

Orientação Moral dos E spectaculos 

AMERICO 
Mandado á Roma para apr,_,_ ROBINSON SUISSO - (Da I nagem, crimes e mysterios. T<J' 

N I e o L A T T I sentar uma no,·a rcdacçi\o da RKO, com Thomas Mitchell e reprovavel a apresentação ele 
· Ordem ao Papa Gregorio IX Freddy Bartholomew.) - Em- um snicidio justificado pe'.a 

Praça Ramos de Azeved0 n.º 18 - l." an-dar 

TEL.: 4-J423 SÃO PAULO 

sobre o voto de pobreza, prn- bora envolvido e:n certa dose chamada "nobreza militar''. 
gou diante do col!figio ca!·di- de phantasia, o filme pode tra- Pelo genero, não é filme acnn
na.licio, e tão rruclito se mo:;- zer bons ensinamentos. Um selhavel a menores. - Cota
trou, rJHP o P;;;,a lhe confe:·iu fundo de religiosidade, dá. ao ção: Acceitavel para adultos. 

i o titu,o d0 ·• Arca dos dois 'fes-, filme um caracter de serie1,t---==========================-: tamentos.'' de. - Cotação: Bom, EM DEFESA DA FILHA (Da 

A NEU ...,nALI~ """~E Nos ultimos annos de sua RKO, com Lee Tracy e Ba,·o~-
vida, a sua acção só se exnr- A VERDADEIRA GLOHIA, ra Reat.) - A conducta do J. ià. .,,,,/ J.;;.. .;J 

I l\1 P O ::; S I V E L 
eia na cidade c~e Padua, c,1,,-

1 
(Da_ UF~, com Ga~y Cooper, personagem principal e os as

bre pela sua nqueza. 0 nrin-, David N1ven e Adrea Leeds.) sassinatos commetidos no de
cipalmente por sua universi,Ia.- 1 - O motivo central do fil:ue ·senvolV'er do filme, restrm
de. Sua palavra simple '\!<,- reside 11as scenas de batalh,ts gem-no aos adultos. - Cota-

Com o titulo acima pt1blica I perada, sem nenhuma adver- tigava as Jwrnsias, a Juxurta sanguinolentas, cheias de pha- ção: Acceitavel para adultos; 
"O Diario", de Be,lo Horizon- tencia. E' que a gueTra de sur- e a usura. Tiío grnnde infh- ses emocionantes, capazes cle 
te, opportuno e interessJ.ntE, presa, cob1a dos tempos bar- encia tinha dia sobre O ;iovn, impressionar o publico infantil 
artigo,- onde se lêm as m:1is haros, t.,m sido "vantajo3a- que muita eousa foi refonnacla e mesmo o adulto desacostu
judiciosas consideTações sobre mente superada por nações de: pela. pressfw por ella susc·ita- tnado a taes espectaculos. -
attitude que nos cabe assumir, sangue e de civilização nüu- '. da contra cArtos males. o novo Cot: Ac. menos para creanç,as_ 
nós_ os que constitu_imos üs / trn- refinados·•. g• que neutro, o chamava só .. O Santo''." 

HOMENS MARCAD·os (Da 
WB, com Geoge· Raf() -· Si
tuação afflictiva d'e um ex~r,ra
sidiario, que encontra 1iumero
sos obstaculos para sua ,·ein-

naçoes _neutras, em face ~os I para os dominadores, signii'i- São Doav€'nt.uni dir. no s'),1 

acontecnnentos que se v_ pm 1· ca .niío um .tlheia_mento à lucta, hymno il. Antonio "I'rocnr:tcs 
desenrolando no pal~o euro~")u, e sim atrahiçoar a uma dac; milagres? Ide a Antonio. 

Somos ?eut_ros, :- · verd~<.l•.). fàeções para, proporcionar Santo Antonio foi rnnoni.,a-
Porom, nao e tnais possiVP! i \'a.11lagcns á outra. do' pouc'.os annos depois d'.! 
sustentar essa attitucle de f,'ia. / 

11
, · - . 

e impossível neutralidade ,lial!- 1 _ . ,1. mudatH;a. tito. 1:11d1cal o Rua mork. Seu corpo foi ::;e-
te dos verdade-il'os crfmés tao forçada. no_ s1~mf1cado do pultado cm Padua. na, Igreja 
commetidos· quando os mais uma palavra na-o e para ca.11- <!e Nossa Senhora. Os mila.gr;:,s 
sagrados dlreiios da pesi;oa sar ext.:·anhf:_za num~ épol:<-t em foram lá 1i\.o numerosoo, que 
ibmnana são desrespeitados. e que ··am"..asao e a pilhagem de poz cm agiLa<:üo a ltalia toda 
quando se não ignora a i}e,;c 1t1m'.,1- ~a<;ao so chamam '· lJ.:·o Quando a1mos depois foi o smi · 
humanidade dos processos po,;. eçao. corpo inltumado, foi cnl:on 1,rs1,. 
tos em pratica. Não ê n.ossivel, pois a 11·.rn- do todo corrupto ('.Olll ecep,;5o 

Ser. neutro seria compari.i- tralid(l.de, porque- .as nac:ões lw- da, lingua, 111w al<' hoje se con
lbe.r com tanta miseria o com ligerant.es não saberiam int;!r- serva intacta. Santo An(,onio 
tanto h-0rr-0r. pretar, nem saberiam rcsp,i- não conseguiu 6 venlu<le a pal-

0 MEDICO PRISIONEIRO: tegração sociaL F!nalmentc-, 
(Da Columbia, com Walter! vem a morrei_· assassmadt>. N'.1-
Connolly e Onslow Stevens) 1 mernsos crnnes e o propno 
. ,. o ambiente em que dccon:e thema do filme, tornam-no de
a J>cllicu!a r, um crinrn. cen:,.t- saconsell2avel aos mewinH 
rio de circ·umst.anci.as dev'erw; --- Cota<;ao: Acceitavel pnra 
aggravant.es, tornam o filmf) adultos. 
pnijudicial aos adolescentes. -
Colação: Acceitavel Para adul
tos. 

NINOTCHKA (Da Metro, 
com Greta Garbo e Melvym 
Douglas.) - E' o seu conjunc
to uma critica humorística ao 

O MYSTE'RIO DO TERRAÇO communismo. Há entrntanto 
(Da Met:º•. com Walter Pid- algumits sccnas e dialog-os in
geon e Virgma Bru~e.) - F'il- convenientes, Não é iwonse
me sob;:: as pesqu1zas crimi- l 1havel a menores. _ Cvtaçao: 
naes. Nao convem a menoms Acceitavel para adultos. 
por passagens de costumes um 

para alvas, roqu~ttes, 
sobrepeliz e toalhas de 

altares, comprem na 
casa especialista: 

a ca·sa onde tudo é 
mais barato 

• 
rua das Palmeiras, 94 

Tel.: 5-4070 

BAIRRO CHTNEZ - Ac. pa:n 
i!dultos - SERVIDORES DA 
LEI - Acceitavel - O NOIVO 
DE MINHA NOIVA - Accett'<l
vel para adulros - ELL11J 
CASOU SUA MULHER 
~estricto. Todos esses filmes 
foram cotados pela "Legião da 
decencia" 

NOTA -:- A visamos a. tod09 
os interessados que estas cri .. 
ticas são renrettidas toda qua:.-.. 

' .a-f.eira aos nossos o.sslgnan-Demais, de que vale a neti- tar a nossa posição. Certamni
tralfdacre? Se para alguma te, o que queremos n-ão é a::J- ma do martyrio, mas Deus o 
eoisa adiantasse não teríamos sumir uma atli.tu.ue belico,;o, compensou com 'infi.nita lar
'Vlsto a Hollanda, a Belglca; contra esta :ou aquella facç;io. gueza, deixando em seus hra,
a Noruega e o Luxemburgo fn- Porem, a neutralidade_ é que. ços o Menino Jesus aos ;_;1m::; 

tanto livres. - Cotação: Ac
ceitavel para adultos. P R O XI MOS FILMES tes. Quaesquer: iniorm~ões 

LUZ QUE SE APAGA 

,adidos da maneira mai-s ine.~~ não nos convem. cuido.dos. 

ALARME NA LINHA MAGI
NOT (Da Art, com Victor 
Francen.) - Filme de espio-

Restricto - .JEJUM DE ÁMOR. sobre as mesma, corno tambem 
- Acceitavel para adultos _ sobre cotações de filmes em 
IRONIA DA SORTE - Ac- f exhib!ção, poderão ser obtidas 
ceitave_l - MR. WONG NO, pelo telephone: 4-1718. 

SENHORES ALFAIATES 
·casimiras., Brins, Linhos 

so· na CASA 
Largo São Bento, 40 

e 

._ .. 
- -

A.viamento.s ? ••• 

ERTO 
São Paulo_, __ _J 
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PRECISANDO 
DEPURAR 

O·SANGUB 
TOME 80 

ELIXIR 
DE 

NOGUEIRA 

COM.MISSÃO INTER
A.MERICAN A DE 
NEUTRALIDADE 

A Commissão Inter-Americana 
do Neutralidade, approvou, após 
varias considerações as recvm
mendaçõcs relativas á zona d~' 
segúrança continental. 

curso de officiaes ou sargentos 
do Exercito ou da Armada, con
forme estabelece o texto em ana
Jyse; e ,finalmente qué o auxilio 
financeiro da União aos Esta
dos que dependam mais de 20 % 
de sua renda com a instrução 
tenha caracter permanente e pro
porcional ao numero ele escolas 
que mantenham. 

DECRETOS-LEIS 

LEGIONARI6 

M u MtfflNH 7 ''" 
BRASIL 

ê Foi inaugurado o pavilhão t 
"Carlos Frederico", destinado a 
marmhéiros tuberculosos, e que 
constitue novo departamento dó 
Ministerio da Marinha. 

:,Jf: O PÃO MIXTO 

des francezas a uma represalia 
contra oo cidades abertlw da Al .. 
lemanha. 

A defe.!;a ant~aerea de Párii!: 
esteve bastante activa, notician
do-se ter derrubado vinte e doÍ.9 
apparelhos teutos, 

A ITALIA AUXILIARÃ 
O .REICH 

21 . m,11~0. - Os cidadãot. 
· , italiana& contmuam e-mcuan• 

du •.8 Turq •. 

3· , ABBIGC) .,:'-'." Segando º tra,. · 
tndo dj, Latrão, o vaticam 

p(lf]erá abriaU os diplomatas doá 
palZes adversados da Italia.. 

, Segundo essas recommendai;ões, 
il _zona de segurança será conce
dicla inar ,aberto ao trafego paci
fico, não sendo licita a execução 
de aotividade bellica o.u actos de 
hostilidade salvo as medidas de 
clefesa. 

O Présidente da Republica as-· 
signou um decrétos!lei, alterando 
o aft. 833 do Código do Proces
so, que fica redigido: 

• Manifestou-se um incendio 
na. f.abrica de ma.searas contta 
g'azês, do Ex-ercito. As chammas 
tiveram inicio no fundo do pre
dio em questão, que é constituido 
por dois pavl1hões e foram pro
vocàdas por um tàlo que alll ca
hiu a/lastrando-se com imensida
de. F'icou destruicLa a secção de 
manutenção. 

ó Serviço cre 1•'1SCal1zaçiio do 
Commercio de Farinhas, resolveu 
elevar a 10% .a mistm"a de ras
pa de mandioca, mAnterulo as 
j;)Orcentagens de 5% e 3% para. 
o milho e a quttérá de arroz, al~~ 
de varias outt-,as medidas toma
das para a fiscalizàção das mis
turas.; 

ACQUISIÇÃO DE 
NAVIOS 

E' quasi fóra de duvida a par
ticipação dA Italia. na guerra, ao 
lado da Al!Iemanba. 

Nestes ultimos dias augmentou 
consideravelmente a. pressãÓ de 
Hitler, para que seja isso feito o 
mais breve possível, afim de que 
seja compensada de alguma sor-

4 'tELEG..,,A - Ó rei 
· ,Jorge ~~ um teJegramma 
ao presidente t,ehrun, Jlos se
guintes termoil~ "Os alllitdos po-, 
dem:, confiar na historia.,. · 

Os navios mercantes que sahi
rem de su,a rota ou permanece
.rem pór tempo desusado em um 
pofto, só poderão delle sahii' com 
autorização especial, e dúránté 
euil. perlna11encia ficarão sujeitol¾ á 
v!gilancia, pode1ido ser elle con
centrado ,e soffrerão se necessa
rió alterações em appâtelhcis que 
lmpóssibilitem a n,avegação, mas 
ficando isentos de 'direitos ·e t~.-
.xas portuarias. ' 

As violações, uma vez dcvida
in.cnte apurada a responsàbilt
dadc, serão reprlmidas por pro
t€(;tos collectivos, pela prohibi
c;ão de entradas nos portos do 
navio culpado e cie todos os 
barcos de guerra bci!igerantrn que 
forem culpados. 

"Art. 833 - Além dos casos 
em que ó permittcm os artigos 
783, pai-agrapho 2.0 , e 839 admit
tit-se-ã.o et'nba.tgos de nullidades 
infringentes do julgado quando 
não fôr unanúne o accordam qu<) 
em grau de appellàçáo houvé~ 
refotmado a sénten'Ça ou quandô 
apesar de unanime o accórdàni 
que houver refórmado a õert
tença se tiver fundado a ação 
em contractos e mandatos -ou ou
tr;,s para a execução no estran
geiro, de sentenças proferidas no 
Brasil. 

e Tambem foi alterado o arti• 
gu dó Codigo de Mina.~ sobre a 
tributação das minas e seus í~ro
ductos. que não poderão excedér 
de 8% sobre o valor da produc
ção cffcctiva na bocca da mina. 

Segundo decreto-lei assigna
do pelo Presidente da Republica, 

"Àrt. 1 .0 - Aos promotores de 
justiça das comarcas do interior 
dos Estados. como orgãos do ml-

O TRABALHO DOS OPE
RARIOS NAS MINAS 

O Ministro do Trabalho ·resol· 
veu nomear a commissã.o que vae 
elaborar o ante-projecto de re• 
gulamento do traballlo nas mi
nas, assignando com o cLa pasta 
dil Agricultura, uma pdrtaria in
ter-minister.iál instituindo essa 
conuni.ssão que ficou composta, 
dos srs. João Fleury, delegado 
regional do Trabalho, e o enge
nheiro de minas Octavio Barbo
sa e o medico sanitarista Cai:<lof< 
Martms Teixeira, pelo da .Agri
cultura, oob a presidencia do sr. 
Edison cavalcanti. 

No a11t:e-prejecto .a ser elabo
rado serão i,llciuidas disposições 
sobre a hygienização dos metho
dos e locacs de traball\o da-s mi-
11~. 

8eguiu para os -Estados Unidos, te a. enorme pel"dà dós nazts. 
hontem. }Xlr via. aéreà, o major Aguru·da-se, a todo instante, a 
Napoleão de Alencastro Guuna.- voz decisiva. do Duce. 
rães chefé do· gabinete do nú- Sabe-se . d.e fonte segura que 
nistro da Viação, que. va.e tratar t' s. s. o Papa Pio XII e O Rei 
além de outros a5SUlllpt:os relá- têm-se opposto tenaz e cóDMll--' 
t,1vos áquelle Ministerio, da acqui- temente a essa participw;ão. 
sição de navios carvoeiros e tan- ' 
ques, para o governo brasil,0 iro, 
Sua permanencía na America do 
Norte será de cerca de dois me7,es, 

EMBAIXADOR 
TAPONEZ 

5 Noticias 
do Mundo 

Pelo vapor "Uruguay", fY<',rtiu 1 CONDEMNAÇÃO - A poli
para os Estados Unidos, onde eia fascista feeb.ou um Oi'• 

permanecerá por espaço .?e 2 me- gão catholico da Itália e condeni
:>,es, o sr. Kasue KuwaJuna, em- , . 
baíxádbr do japão nesta cap5t.al. i nou um sacerdote que ena.'Jtece- . 
Duràllte a sua ausoncia fléârá J ram os italianos que combatem 1

1
. 

respondendo pe'io expediente da como voluntarias na França. 
embaixada ,o conselheiro Shos-
hiro sato. 

5 ;$AUDE .--::-. Não esta _doente 
, o rei ~. contrai-1amen

te :á.!> noticll\s de fonte germa .. 
nica. 

:.fr." 

,;, OU Rô 
pai~ o·~ do BJ.'9,Sil: 

Antes de V'ênàer seu ou:ao 
é , (!~ seu ~prfo interesse 
oonsliltar ~ 'nossos preço3. . 
AVALIAQm G~lil, -

'1'-aÍ'nbem . ~ro prata, den
tã.'dul.'é.s e~ baixo. Vende
se õúfo ~ déht!stas, 
R. :SÃO ftN'l'O, 549, 1,0 

and., >sala, 't. '{proxi e.o :iargo ·1 
s. Bento), ..... SAo '.i:>A.ur.o 

C 1A S Á . : Á B R /.. M 
' ,·~ !, 

nisteúo pub:Iico federal, incum- .. "'-_ .. __ !!l!!!!!!!l!!~~----------------"!! 
be a representação dà União no~ • ·º '' O sservatóre Romiillê. 

"Quinta Column/J» 
e a 

:JNSTRUÇÃO ,PRIMARIA 

Sóbre o projecto do decreto re
.culando, a instrucção publica pri
'maria, o Mihisterio . de Educação 
recebeu novas suggestões. 

Súggere o Interventor bahia-
110 a c-0nvenienéià de se dllatar 
por mais dois annos o curso pri
mario, que em ,vez de tres e dois 
amrtos nos seus cyclos fundamen
tal e pré,vocaciona1', ' respectiva
mente,· pode1·ia, com maiores van
<tagehs ser fixado efu cinco ·e dois. 

O Interventor paraense, por seu. 
turno, formula algumas sugges
tões, a. saber: que o certificado 
obrigatorip p,ara 1nsêripção em 
exames de admissão ' aos cursos· 
J)roÍissionaes e seéuridà1'ios seja 
7elatiyo ao qujnto e não quarto 
,a.nnos primário, como figura no 
ante-projecto;. que o anno !ecti
YO pr~merio seja iniciado e en
eerrado .de accôrdo com as con
dições clúnateric.as de cada re
gião do paiz,. devendo ser fixado· 
pelos Estados; que os centros de 
recrea.çã.o, previstos lló· art. 24. 
ão ant.e-projecto para funccionar 
junto ás escol,as primarias, pos
sam ser dirigidos por pessoas de 
idóneidade comprovada, desde que 
iJ!ão seja posisvel obterse o con-

1:irocéssos de heranças jacentes 
'previstós no decreto.Jei n.0 1.097. 
de 26 de Dezcniliro de 1939. e qu~ 
se promovam nas réspcctivas co
marcas. 

Pa.ragrapho unico - Os pro
cessos instaurados nos termos 
a1'1hexos serão enviados para a 
séde das comarcas onde correrão. 

DECRETO ESTADUAL 

O Interventor Federal do Es
tado asisgnou um decreto isen
tando de todos os impostos es
taduaés unicamente as socieda
des civis de intuitos não econo
tnicos que tenham por objecto a 
diffusão ou pratica do esporte 

NOTiéIAS MILITARES 

Por i;lecrcto-lei assigÍlado pelo 
Presidente dá Republica, foi'àm 
reunidos em ulh só os 'quadrot 
de Intendentes de Guerra e Ad
ministração · do E:xerêito, consti
tuindo úttl Quadro de Irttertcten:
tet . 

Oe decréto estabelece normar 
para o 'preparo dos candidatos a 
Ófffoial é dos officiaes dó neivo 
Quà~ro. 

• Tambem por decreto-lei fo
ram· modificados varias disposi
tivos 4egaes sobre commissões de 
promoção de sub-tenentes e as 
condições de suas nomeações. 

• Nova · relação das guarni
ções especiaes foi fixada por dé
c.reto-lei, alterando a anterior e, 
inclü!ndo,' ' ' 

• ô attigo 163 dó Codigo de 
Véncimeiltos e vantàgens do 
Jsxercito fói modificado, para s\lp
primir à etapa suplementar aos 
sargentos com dlams; 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e .ft'r10s - Vinhos 11·1nos, 
Ftucias, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
:RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV, BRIG. J,UIZ ANTONIO, :;.098 - (Em frente á I;reja 
~ Concell;ib) - , PBONE 7-H53 

:Ex~rimente a 

MANTEIGA t'BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

_A nova e perigosa arma de naturêzà à t~ duvidar da von .. 
·guerra posta em p1·ati(la pelos tade cre· ~eia do Conselho 
allemães, e que já se denoininou têdcrál <! do ili>llffllando do exer
cômo · ".5." columna", vem pre- cito. ·\,J. 
occupando os p.aizes europeus . Os jftai.zes ·. neutros já conhecen, 
mais àlfteâçaãos pela po!itka rtà· essa teohnlEà. -'4ue 'tétã, põ'r ron
zi.sta do "espaço vital"' ' sequenôía, riô :futuro, .possibmda .. 

Essa . justa preoccupação do~· des réliuztdt~ii; de acção." 
a:iue sé Mntéín efü· perigo iri1;111i~ j n orgão ,di<~n'tà. Sê já reoon:
ncnte, se traduziram em medidas· mendava· .n~ tempo; aos pa1-
de precauçãó' que, entretanto, não zes neutros; í;í· cuidado com o• 
foram coroa.dás de · cxito, como · cxtra:ngeir~s' li ··odm ·os seus• sym• 

E X T~E RI O 
'lem o sabemos. pathizantes._ .. 

R 
1. O "ósservatore Romano'', lo- O pei"ig'O .. ~'.P.á,i"a · à.s ~àçóe!! 
! go após a invasão da Dinamarca representam eiila.s duas classes 

e Noruega escrevia: de inimigos, .. ~~ demonstrada 
"Todas ·tis recentes occupa:ç&,s nã. ii'i'v~ ti ~lgkà. ti da. Hol· 

OFFENSIV A CONTRA 
PARIS 

ta forma diluir O poderio mrlita~ · de capitaes c~trangeiras foran1 1and,a, onde & ambiente germa
francez, que oppõe vigorosa offen- realizadas de surpreza. nôphilo já ~ de ha tiiúito 
siv.á em toda a frente do somme. A inferioridackl em que se preparado. 

No dia 5, varias cidades su!s- achavam as forças de ataque en, Já el"à. ~ ))àta. que ·~ 
T~rminada a batalha de Flan

dres, entendeu o chaceller Adolph 
ÍI!t!ler de jogà.r o exercito nlle
mão contra a chamada "Linha 
Weyganct". 

sas soffreram bombardeios da 1·elação ás forças defensivas, sem- duas n~ ·•assem as neces
parte de "aviôes desconhecidos". pre f.oram compensadas pela p'er~, sR.rfàS pro~t.tlt.s, quando o 
facto que denuncia borrasca pro~ feição teclmica dos iilstrumentos 

1
,. "Osscrvà.to. · _-.~ -~ª .. ni.o" escrevia;. 

xima. de controle immediato da situa- "Nenhum lR$t,I pames atacados, 
Os alllàdos enviam reforços ur- ção. Entre esses instrumentos, o nesses uit-.. tempos; teve tem

gentes para suas guamiçõeJ na radio é de capital im~ortan~ia, 1 po_dc se mi'i~1.", donde a_ co~
fron:teira da Sui.ssa. e estão pre- pois a propaganda rad1ophomca I pleta paraly._.do appa.í'elho nn
p.arados para receber e rcspcnder ! pode desàggregar a frente nnlca mar. . . A . ~. a, Belgicà., a. 
o golpe totalitario. , 1 cLas forças defensivas. Hol·l.anda. , . i'ífib 'quw.erà.m ne.ufra-

O commando allemão tenta com 
ésse ataque alcançM· a capiLal 
da França, cidade que está si
tuada a 113 kilometros das li
nhas de frente. A Suissa particularmente, rar,1 gar nessas clt~rophícas -:impre-

A grande offensiva gern:'lni
ca foi d(;)sencadeada na 1118.dru
gada do dia 5. O Fuehrer la.nçoU 
uma proclamação pelo ra-dio, di-

0 DISCURSO DE WINS- se i:rcvenir contra essa nov!I- te• viden~i~.". . . . . . . 
·TON CHURCHILL · chmca de ataque, collocou-se em Muito tar~; na . verdade, col• 

guarda contra as novidades !aram. as d'iiRs lições dos trahi• 

rigida ao povo e ao exercito na- No dia 4, o primeiro ministro 
zistM, britannico pronunciou um discur-

Logo após, pesados contirigen-- so na Camara dos Communs, 
· tes allemães, num total de 600.000 em que historiou toda a batalha 
homens incia.ram o ataque, em do Flandres. 
toda a frente que occupa mais Uma semana antes, fa;lando pe
de 200 kilometros e que vae ap- rahté a mesma camara, o sr. 
proxitnàdamente de Abbeville á Churchill temia, quo os exercitas 
Longwy. alliados fossem aniquilados to-

o ataque da infantaria foi se- talmente, no "frtmt;, do norte. 
cundado pela aviação e artilha- Entretanto, os ft.ancezes' e in-
ria do Reich. gJ.e~s. cm sua quas1 totalidade. 

Os fr.ancezes se defendem com . apesar de abalitlonà<ios pe!!o 
tenacidade barrando o avanço al- exercito belga, conseguiram re .. 
Iemão em todas as frentes. Têm embarcar para a Inglaterra, on
:inallogrado todas . a.s tentativas de chegaram a bordo de 900 na
germanicas de se apoderar do vios transportes. 
curso do Somme. O primeiro mi- O primeiro ministro da Grã 
nistor Reynaud, referindo-se á Bretanha affirm"u sua fé na vic
situ,ação actual do exercito gau- toria final da causa alliada e 
lez declarou: enalteceu a collaboração franco-

"'remos razões para esperar un· brltannica. 
bom resultado em favor de nos-
sas armas." P ARIZ BOMBARDEADA 

transmittidas pelas ondas ou por dores. ~~. Qtii.sliilg e Cólll.• 
outros meios, e que seriam de panhia. 

Uma rua de Paris tef'á o 'tttJme do 
Cardeal Vêrdw, 

Paris verà. agora perttetua.- ·. GeorgéS Le, ilàrchand, Victot' 
do o nomé g!orloso do Cardeal Bucaillé, C'hlrles Ttoêhu e 
Verdier, dando-o a uma de 'Victor ~t. Sll~erlratti 
suas 1·uas. urua rua • :iito:rlmidades dê 

As únicas direr-gt=mcias que Notre Da.me; «-1tf.ós, nas ífftb'te
houveram, consistiram no (l\lé. diaçôes do Âl't$bispado Final
diz resl)eitó á tue:· que dev~Jria m'enle dec:iditàm-se pbl' u.me 
ter o seu nonre, algu.ns con- contiguai á :Básilica do ~rado 
selheiros municipaes, como Coo·açâo. 

Indicador 
.. ,.._ . 

Commercial 
ACCESSORIOS BICYCLETAS 
para automoveis TODOS OS PltECO$ 

, 'l'lffiAS AS lt.AttCAS 
Crê-se que coincidindo com a 

intensificação da offensiva teuta 
seja resolvida a entrada d.a Italia. 
no conflicto. 

Nos dias 3 e 4 desta semana. O MELHOR SORTIMENTO 
. ISNARP & .CIA. 

APREHENSÃO 
SUISSA 

NA 

A noticia- da nova offensiva na. 
zistà occa.sionou forte e justifi· 
õàtlo 11€rvoslsi11o nos tnéloo betl
vétieoo. 

Espera-se que a Allemanba e 
a Italia invandam a Sulssa, corn 
o fito de atacar a França em 
ms.1s uma frente procui-ando des-

a capital da França soffreu va
rios ataques da aviação allemã. 

Importaçã.o Directa. 

ISN ARD & CIA. Os ataques, em numero de se
te, provocaram a destruição de 
numerosos edifi.cios e a conse- AVIAMENTOS 
quente morte de mais de duzen
tas pessoas. . para alfaiates o Càrdea4 Suhard, Arcebispo 
de Pariz, Visit.ou os boi;pitMs em 
que se encontram as vtctima.s E! T O C K COMPLETO 
destes botílblLrde!os. Coitl'iluRem e. 

Os allemães bombardearam de 
preferencla objectivos militares, CA-SA .ALBERTO 
facto Q.Ue não levou as a.uctorid:1- J.,ARGO s. BENTO l'l,• ~ 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMQ 

itnp~ Dlreeta 
CASA ALBERTO 

LARGO :S. .!l'N'TO N.0 e.; 

CASIMIRAS 
ÂuraN. .... ~ .... ~ 

Nàê~ i ~nrãrigehu 
·'·· CASA-ALBERTO , 

.S. _ .l3ENTO N,• .D 



As· co11dições de 111.z st,111d1. Pio IUDDl··~d·~-.~ ... O.t! .. ~~·~ 
'""'"' 0S -CO.n==rollwS que ue ~eu:s, C "' sua t;VJ..U.,,..fil1eu~. 

Medite-o muadó -~ clnco pon• direi.to de vlvel' wn gi§!.Dt:e: ® ®Sartnamemo wn..tl_ base ~- 119.S mlnoc.i&e e~; eiàgen- .nos wllocam nu~a angustiesa, ~e mal. To:i·g,ivetsa n-:, deTill' 
tos em q~ PiO ::lill; ~ alloeUÇão que um anão, a.sslm, na an.lê:t:1 pe-IIS!lvel de u-anquÍ11idade. A ~-1.cl11s e.stili. que, ·si não são <iem· ~iativa, em relação a-0 Fu- ca.e etn ad\Jltêrio. E o seü êàllti• 
ilata.llcla de 19311,, ~~ciou social ou internacional, uma gnin- -· bre arma.tnent!stll. surge da divi- - pre suf'ficl<ín1.es para constituír turo, que se annüncia ameaça- IN começa com a propria eulp!'t 
J.S condiçÕea tle UQl:II,. paz j\U!te. e de nação não tem direito de en- são dos espir!tos e contribue pa- um direit~ prepriamente dito. re."?- dor e terrivel, quantos não têm e contagfatlo p0r uma doeil(;a, cie 
4!.uradou~_. gui!r a outra, só porque possue ra accentuar o mesmo antago- recem ao menos um exame be- perguntado a si mesmos: transmissão fac!L 

Vaznos consi~~' guiados sul,ilerioridade numerica. nismo. Emquanto as nações FoC nevolo para serem resolvidos pa- - Po1·que motivo Deus per- E agora perguntamos, serie 
IJOr Mons. Fl'an~-- armarem, não podem ipspirar-se cificamente até, si fôr nece~s~- mitte que os homens perturbem justo qtte Deus fw.rendo um mi~ 

l) ... A QOndição. ~íspensavel 2) "A ordem estabelecida des-. confiança mutua. Emquanto não rio, a uma rev!São completa dos a paz do mundo? Que el!es se- !agre. impedisse ,a transnussão 
J)ara. concluir uma -lJll.2 honrosa ta maneira sera tranquilla e ctu- tiverem confiança mutua, conti- tratados, si é que se :reconhecem melem a mlseria e a morte en- da syphitis contrahida. livrasse l\ 

~ ~tir ~ ~ a.-s na,ções, 111,doul'a, baseac!A nos p1:incipios nuarão a se armarem. ou confirmam tratados ou ou- tre os seus irmãos? Não setl.a dcséendencia do esposo adult-er.> 
grandes e pequena,&,_ 11, poostbtll- ca,rdeaes da paz verdadeira. A~ O "si vi'.!! pacem, para beUum", tros instrwneutos. jUridicos que SP. melhor impedir-lhes de agi!", sup- de todas as consequencias que ~ 
dade de viverem ea -pi!,Z. A vida nações devem_ 11er libertadas da. que não é nenhum sadio prin- opponham a estas exigencias. Al- primir os causadores de tantas sua doença acarretaria? 
e problema& de ~ nação pesada escravidão (i9j:l a.rmameR- cip.!o de direito lntema<!lonal, de- cançado assim o verdadeiro equl• maldições e minas? MAIS um eXBmpio e outr~ pet'> 
devem s!gnifkar ~~ de tbt. e do mig.l>·$.-(pale as fc>rç.a:1 verá ser subsl:1~ por "si vis _llb:tiO entre a.s naçõeS e lançadas Jwgponder esJ;as perguntas é gURtal Uma pessoa sat!sfa:i:endO 
anorte para. outra. ai es,a. igu,al- ,materis.es, ·em ~r <le ser-v1,;:_de: 1,aeem !)1l.i:"a, p~oem. '"- e.s· bà~s. da confiança mutua. de dlffkll, Elias palram sem respos- os seus mstinétos bestiaes; cor .. 
tlade de direito,, ·* destnil.da,\ protecç-lo de. sewi-~. se._CQU.- _ _-. ve .·El!!r éllminado todo inet'rt!vo tas, cruciantes e dolorosas. Nem rompe uma moç,i - abusando 
lesada ou a.me~ t, -ordem ju-: vertam em tyra.1mos" viptaoores S) "Em QOOIQ;wr reot(J~nir,â-. á ~ir!lenc,i,a. ousamos uma. tentativa de des~ tli.Jvez de seu a.mor doentio, d& 
-l'idica exigirá t8llí, repa.raçli.o, dos mesmos. A conclusão d6::~1-.ç.ão ele v-~~_bailça __ hl~ltn:"4.~. N<Mte ·-PollW lembra O P:nti- vcnda.1-as. Falta - nos conheci- F-Ya pomm culmn. religiosa e mo-
cuja medida e extmsito não po- paz que não attl'ibua ~1yert'!t~- t1J-.,Jas as paite:i! _1i.i~re&.<i@gs,,®,._:-- fico ·0 dire!,to de víc!A de cada mento de causa para corueguil-o, ra:J, e oopois qual si fosse uma. 
dem ser detenniDa,l()g Jl6#l. es-: cie. ao desarma.mení-o aooélto, nt'u~ ·i· v.em tirar. :as C!)BSe(lúéncias-~_ rc-l.unr:ã.e e O rcsz;ctto ás carncreris- para ru:riscar comprehcnder os fera que saciando-se largasse a. 
pada ou por um c;dierto arbitra- . tue. organka e progreGSiv.n.men-: ll'/,ll,S e._ ~f~~- do J:ja~~{lt~-® cana. enipo ethnico. A sa- designios divinos. presa, el:1& a deixa á procura de. 
no e egoista, mas* pelos ditn- .te em letra e espir-ito,. e _-ciue.;,n!i.o ~Q~u~JJ!io ~lln o mal.~. ~e tllif~ ~" rnx:essiààdes e con- Mas faça.mos algumas cõnside- outra victlma., e novos praze~: 
,nes da. ju.stloa e ~- · :.ae p,eoecupe de "'umpril!'!l,·:CQ~: sabc,4:órm. -~"IlSna.. E na __ cI~q:;p._ ~nti:~~-:de v1'1.a e prosper1c'a- rações! Quem sab&.at õUtras per- crlminosos, E' justo que Deus..· 

. .Vae aqui proclamlMi. _ · .. o o di_reito l 18aldade, 1·.e.ve'l1nia · cedo ou-'t'àroe, _ QlA . reconstrUCl;. !í,o de wttt~R;~. '~ .. ~!wn:.PQ:VO-deve sei- regu1ada ~untas não nos tl"ar.lam um pouco saerlfil!anào a sua Justiça, raça. 
de vida, independC!D.t.e de força sul\ lneo:ru:clencia e t~ta de vt--· ü;i.~l.eniiee, e.o.ln missfi.o ._ t;ãÓ: -J)E>r -~ dB ~io e de consolo e espm-ança, nos aju- -que. ama Vida que poderia. .:ier 
pbYSI:~ ou de ~ho. Como talidade." d.Útic~ -'9ullo elevada· e ·de &&ias .ll~ pm: ~ brúta.e6 co- dando a tomar :maJs confia.ntes. mi! á coliectivitiade deixe de se 
na ordém, itídivi<.i-..àio·tem mais Este segllll<lo ponto apregoa o :~J!~ilfd&dliS, oove,.se olhát· :mo: se esttl'í fa-ãendo. A ne~- á vontade de Deus! ~. plU'ÍI. que não se ev!• 

, - . .-.: :,p~ :as .l)l"at1aas do ~o, ,;{\,,"e·: :t:3..de ou oonrenienck\ de poss~iir Deus poz no mnndo uma re- ü.enciem o- erro e o resultado da• 
· ,, -: · : ~.-11 :·~-4<> fUàeei<>r~r.- llht~ ou f-erro não· j:uatiflc-a a. gra de vida- Elle msc.reYe\l em q1.>8l:J8. costmcta pacam.!nosa e 

federaçao- •. Cmt . ;êw ®!~ente de secme:Inantea int- occu~ tie. um pa~". nossos col."'a-OÕCS _um& ~quem- -~da? • 
. . - . ~ 5:,l. ~ 11,ll~-etiQi·e.11. ·• 

5 
" · _. t.erdicta a memlra e a f~!l.de, . E poniue motivo haverlamns da. 

. . · ~ · Nei,t9_ ~eiro pomo p.10 ii;u -Ja ) umá~~= !ue-mSl':~ 1 e exige n iea-ldatle e o TeSJJ~ito que nem de8tru1s.se os fr.uctos da. 
fas reálrenétas ás ralhas dos m- : -·~•ft . al6 1 too fr~c-:>s. Ma.nds. (!ue ~ m, ,.,,mfuctà dDs l'lomen.s? · 

F·EDERAÇÃ.,O ~. JUIZ D~, 1.0
) - '· l~oi .adop~a nu tados qu-e pu:rernm ftm ·fí>cfr':i~; :f:~7' si:, ~~ ~ de&- llllJS o c~iment-o da palavra I Não seria t~ncar-lhes a Jiiíet--

. FOR~· nooaa Federa~-ão a 1:Huidaç:\o Guerra e ás ~~s -~': tt;,:i .- ~i$' ;::: f!n:;tl, si 08 l ffl1.dn, r--robtb.!n:do--no» o emprego dll.Ele de cenducta, o !tvre atb1· 
'' ,- mariana AVE MARIA, a -cp.1.e. -~ do inlitituto: i~Í:n~..t1F .

1
·- ,--::f~ llãf> d~stkos dca injusti!icado dQs meios de des- trto que· nos deu, si Elie nos:19\lp-

O .Bo1etím '-~11;\,1 desta se responde: AVE. Todos HS;:.:(lUe é a-I4#a,-das-'Naç&$, 1t êi~I===§~ . !!~· ~~ P:'5· trui9ã0. E3lf! ~ emfim Que a primJsse todo melo de lL®D, t.o-: 
bem orga~~a ~aqiio 0d~- Collgl"egados ~Q encontrarem·· ··r,o · r;lià&r 00 um auctor, nru;~i ;·~ns:i: -~ vtd.a etíf> . &, .. ~

00 
0088II. vide. seJa ~- P~1 dos ~- das as ambb;iies boas ou máa 

nos preci<>s~s ~ções ·- a se e :io saudarem-se, elevem .morta, porque sem espu:lli> . Q.tlÍ! 'op -~--. ~ ~l:ortd:.dà e c!piois sãos e :noh!U~ qUe to- qne tivessemos, 
l'Bspei,to da su.a·w11~ é ac~!- fa:!el-o dt?sta maueira". ~e-,desse Vida. A força~ a-~.=~8ot--~~~..a :°5' doo os ruiooos ~m.ãumm um D!ante dé tooos ,os~~· 
n~:;i4~. A. . F~4~o COU.'$t/a Z. º) - "lnstst~m -. no ,Jicei··. :n~ca _-poderá. ""'r p-r~_i:-~i;<~l.1é. iteA~ll ·de-~-:re~= 1111oolo unJco e itiBtlbl!t1tnivel: A ment-Qs que nos_ $sconcerlain • 
de 20 Oon~rei~_.J!'edera.-. cio.!:<> do Thesour!nho Es1)!,·i.-,:vi~,,pan,:,.mn,a.,itist_lt~-:df! e:n-'~:~·-,~·=,:medê:e·~-· 0·~-f~e. . . . de~nos iwigadoa e in.sa~,t.,..: 
üa.s ÇQill .im t~3l de 1 Olll tual. Na priru~tra. r.e®iâo .. d-e l :tes_:fflt6rnacifl'n:-es. · 1=;.;,;_;...'_.;....;,.....,. _ os_ ti! E g, -~ in1da que e:l{JS~ fett.os P8l' falta de uma resposta,.' 

, -- , - - - .. ·---· , - , . ·• .,,.,.,.~ .... -,c,P.!lSS -~ as--~- •- ..,, .....,._,_.,..__ º V"-'a~ é· Q"QntQ~ ·-· un exô-º .. ~ 
Con:;:rêf~dQt. F\Uula@ a 31 oada mez. d.eva se1• recolhi-[.. . ,=:ii-~;-·-,?i~:?.t.e.s · ,..~ da Jitci "" "" ... ---~ ~ ·"·' =, 1 = :"" •=•'. 1 =- ...., . 
de Q\itub .. ro de. -.. 1~ .. -_ ·por_ Sua do o T~-0urinho do m-óz an- · 4) "Um ~o que dev-ei:á- t"e~': ~~..,..,.- - .• :, .. ~ ~ -:., . 1 o signaJ. da 11ua-presençs. etn nós. 1 consmeneia smooro e lool, 11.ão · 

1 · - • · .,. ""°"''.ru>., · ""->#":-:- tY--.. e de- ;.u~ r~ poderia Eríe impedJr que ba · de eJarecer t elo Exci.i. Revma; 11: :Justino, de- terior e dlstribuida.s ·3J3 · rolJ,i,:is j ~ · p::u~l" attenc:};,;,.- si:- é·:: · ·. - -. ..,;._·"' · . ·s i -s ~ es u · 
Sant',\ilna, P.D .. ~PQ, DiQci:.. para o inez <We e11tra .. O .to~;I ··ci~_~.-<:-Xi,,te,dm;jo,-ãe -~l'e:lho'i ams,..J,!'::::..:.."~::~-,cn~~ ™' t1miá6 d'&. lt?'°A'ee~ ma.l? .E.poii8í!o mesmo E fi~te, seria jimo, ~· 

san,.,_ a. F.-"'·'e-:....a.._.· ___ , __ _ :. _.desen_1'ol- d:e~ $6/· ~~ en-v•;__,•o·::ao S 1 ~-,'na Euro= é O .-1,,:.._.-_.;..,,,;,;~ ,.. :1'~/·~~,;;,:;~,·-a::~ -t-..<1m DQI" ~~1!, ~ir todas a.s Cóillrequencia$ Dl!us fizesse milagres sobté ml• 
"· ""' •~'.ll"f!::" ..,e,v .,.,.. e- f . ,.,., '"""" .,..,,.b_:i,• ~ ,-.~--_ ... ,.._--:, ~ nt-!lnll e .,~ s . . .4 d " ·"'-~-"· ·"' 

veu ~ prro:rr~ na ba$e ereta.ri.o da J.<!ede-i·tv!tto··. .f' _c._':;;1J3s.:~'&?S -~ it!st-as' _.,;,~ .- - ·1· .=s.3:--.:-,.-..,/. -= -- "'." --~W:< .""~;, n~ esoceu.:;.u._...s, ~ lag1-es, p.az:a impedir as conse-
""' •• ~ • • - • • • -•""'• f;i,?l:\_ :Uííã:1 •. ~~/;~ . fi'-.tnil'l" . W'fl''~~ !' .............,._ntos<> Mft -->~ d ct dos quatr0 pontql fundam<>n- ., º) ___ ··-O· d d'i t· . · ~ naçô-~ e dos povos ~ ~'1*· ::-=-=· · :- ,:;.. -. · - - ' ~ • ·nossas-~·---= r tiuenc,..., = DOSBa con u a des-

, d M .,..
1
,....,i.:....,., • .,;,,1·;,,,.,_,.__ "· ,· · _.uso o, _s iuch-_1: •. ·:; · :->·:::.· -:-: -':'::-:.'=-::·· ,~':é- é-'fl:::i:;i-"G'::Jím~ e·o ~;-,:,;-, ,:n Exemplifiquemos. Um espooo, regrada de tOdos os actos málllf 

Jaes o, ,a ... ._...~ ~-~nu, ve <tsvs··~n~,..,.-o .... ~cw-ato:r1-0 "'i'-· - ' · - ··· ···-·--- 1· ·· ···4..· , ' 
• - ;.;;G;. •. d' tl'i a . · · ·- · "' ~ · ···-- :"1 -·1· -~-~--·.·.· ·.-.·-:-:-•.,,, · ,_,.,_ :~I:- c::lütã'-~: ·e __ que, - Pf.);r co~·- esquecendo com~ aagFA- (Jl.le d'Elle nos afastam e&da. vea 

/ormaçJ\o, dev?~:-1.U' ~·. .. t~ os uoto::i -d-e <mlto Ptttili-. 't;\:i:.'iit!:<, ~:.e~...e =a:-.f!On~ ~té dos que r~ aos pés do :mmistro maM? 

lJossa ~en~ora. '- , 4~ol:ulo. co .~ lia COl)$'regaçtio não dei.: 1 ·1-â~!l~:~ ~ ~. ~'~'9& de ·t·';::· =·==.=·===·=.==·=======-=============== 
\~~:;:!ª~~;.\:.:1·:mn:n~~ª(1z!~1~u~n::~~ !:~t.!!:~~:;!;será,iM- C H RIS TI ANO P O L a:s 
;,a~lho da , -~'. ·: gado Marian-0 . -~.siv~F~ a la:!cifi<:a<Jão d8'3 e~ 
ent1:~tern;\Q re . e.~i;•fas \ 4 º) ___ ,, .. , f''-- d - i· · ·. · · Fecl · --::i.<)ãô . - · . l·'- · · · -= i..,.s as < IglH· : :n~- A ~ e o sentl:z.emo Fundl!.l'am os -protESf;'antes de são dos juSU>s", é o centro 1a11 
comd ª Es~r 11 . ~ ilt~~~:" dade.s llevem-~e llHfer~ne,ar ~:~~i!,, !i __ ,m~~.,sta.ção ext~~l.ór. Si .·ooya2 w,na cid~ a, quem aeram "convenções evimge>licas ... 
n
1
an ° n d re 3 -•-0 ,: ,.,-0.~~ter pelos distl:ncttvos protmos··. 'f!{:~:-em;·· Jr.lis, 1i:as alraa.s ideias l o-nomi! de Ch.>istiano-"0 E com Vendeu-se um un!co lote e 1J1ém 

·uteresson o·se ac.ivam•~n -· __ ,:, - . 1 l"""'· 
pel~ SUa aggl'eg*Q "{L ,J;\cir.rn 5.º) ··- '"0..-vc hO.Vt!r COtul)l.e.. 'r·ll<c~:''~~-~~--~:m, pOdéril. à esse DQme tão bonita, f-iOOU sen- no (,1)t,àÇâô d~ Villa. 01'8.ÇM. a,. 
Primaria, qtter l.~<l,o 0 ,,,13010• ta uui(ol'Tnidade n.1:1. medan~.- : ,~-~rns ~~ib11'. t..:mr~r1a- do a un:iea cüill.àe do Brasil sem Deus, esse terreno ve!u parar-nu 
c·m nas reuniões 11 __ remetten- a<lopt.·andó-se a medalha .·iti.'·1 -:~nR' as n~.:mli!.."3t;i.<;fus ma-- 8'. Cruz de N<isso senhor Jesus mã-0s· de zelosissi:rno sa&<i'dtite'· 
~o o resultado .(o Thesouri· ConJederai:;ão Nacional. ~~ ~ um dta hão tle il'romy.:ei: com'! ~.ttrISto!. - qim, debaixo de vltuperios e ·e-n,-. 
~ho espiritual. - · re-pre~nta, de u111 laúo, a j!°.k-1 ~ --..~.- ·m~Mol1" r-.t=. · , catnolic~ Já __ rw.o pode morar frentando corajosamente a mals 

Entre as ,i·eauza. illões da ló'!:'- l gem da Aununeiada, do mitre: · · .. 1 i;y.ir um diBpos1t1vo de aforamen- tremenda oppo.sição, fincou aUl 
, 'l',· . J•~do " i·n1~,,en1 do ,,,.1.,.,.- ! a paeU'ica,;~ das elltk-1rns r.ó I to a Cruz ,.,. ,.,_,h+-0 e Vía· e -ft~-leração couvem .. ·'lit!,l~ntar os ! K " "º' - v9 _,,.1:1,0 __ ( e - . .· . · t • '-'"' '-''"'"''' ~-

tetiros do ~tfll, 0 3,poio; J-esus ". se'$ ~~W~, · S! t;ur<M por. !J?.l!o I Ct'lm oollo temp,Io, 013~ vi~ truindo a ca.pélla. catholica.L 
Jec_iq.ido e eftl~_i.@te d~o. á ! 6.") - "1'rocurem as Con.· _-cs P..""mll?~··e~ de Chr-isto , ~:oo~. campo de ten!ili, esrola Mais pode ·Nosso Senhor que' 
• c"lio CathQlica. ; 111 -or.,.ll'ílt!!a- ! gregaçõe-s 1wssuir, qua;nto àl:l~·: · !r;,~4SeY. ~~· com boa. ~,!.~· mais todos os inimigos coUigadosl "" 
r> "'"' ,' · ·'" 1 · • ..., oem ~~ esse a,...~vel lu·-
~ão <}o ~po.stolaêf(i .. Çl}teeheti,;iq, ·1 tes, ª ~na band;;iira, form~te: :,r---;;;;;;:;:;:;:::;::::::-'::-:::-.=,.....-::?.=::-:~~~--.....,,.....,__ __ _;., . r t~~ cha:mll.do ª "man-
o trabalho e Jkl4jGa.;ãe dq;i tarobem unlco e cQUlple:a· · .· P,-~~'f~;~~ ~t:.'rN-0.:LI.-C-ó P.A!íA ~ ' (Pro Ecoles'..!') 
Co!l$r~gl:f,dos pqt -Q(t~Sião tlo m~nte uuifieaqa 0 ac<:elte ~m r=' -. MQ_t~. _.· UN_'ffE~..h~Tk.~-s =====:::::::==~=====-=========== 
C'ongrésso FawT:M.1$.tieQ t!io· t<>das as Congregações do fJr-?.- · 

tesanc~. · · sil ,;. '., .pptiaNt i~ta¾~~;:e.ro-i I~ aJ;mizívei e sob cnrec-
7. º \ -- .. o_ grand~ movei : çmo-cm.h-0fica. I-n~~ oo prop:ria penaíe;r,.:afo 

da~1 CQngregaçoei; é a fonntt .. ' A i:d .. . -~ ,.,,_. , _ . · · • 
w.·~o espiritual solida. Ora, /JG- ven __ a H~_iê~~ .. _--.s,, í~ - .l'~!ef,tilme 5~l 
gundo as proprias regras 1:as PED.Js~SE Ri'§F-E'R-EN:C!AS 

EÍu substanci~ · Circular CC. MM., a experiencia e a · : : . 
firigida a todqs -~s R.:eYIIIQS, au-ctQridade pontificia, são os ----------:-_-......, ______________ _J 
·Directores cla-s (\Qngregaçõ,~s exercicios espirituaes fecha- ._. Í 
ta Ar.chlcliocese,,? R. P.F. DkP-- <los a grande fünte de to.d )S Fli 8 · S Q ffl a S e g ta ! ·l 
'Ctor da Federa~·- de o-.·ta- · esses beaeficios esp_irituaer, ... 

~e1?r-ªe-'ctrd1·ezpesois ecl,~ nreo: !ne1ma·sbrad.1a· cl,~ss Ec1'., poqise d·e - sumf_ma impohrti-:i.- o Brasil é hoje o Par:uso dn-s lil' a "~--_n_-.. ~~,:. de$,t. 
·e " - ,. ,, u nao 1que nen ur,a :-Seitas. E :í. roedi<!a que sur-= os Ji:"""->-N =-·'"'" 
pelo Sr." Arcebis-'pQ a todos oo Congregac;ão sem organizar O fº'·-N pr·Aphetas, vae-se ge:::._U_ · """""""' ,.,.......,a, que_ i.:;ciz~:':.u-' 

• • . ~ ... -... V • •=•·w ' íi_Q;1',UQ.--~:ar . QS sem• •• !~Z5°',i)-- t 
Vigarios a respe,i~~ da funch· seu retiro espirituai recoo- =n ... ~ a conr-usão a confn.,!l;o do-u-

d - e u'"' ...., - F.arJ;Os :wa ~ -~l:!lf;-i",m_; 
cão e da vida ae ongreg:a. do". . . trinar~. portadorà· sel:!lP.re do tei:ra, ~ =:~!)J;·,q;;~p:;:a:.,{ · 
éões Marianas-, ~jémunicií as Orga11iza"ft0, disc1·p·11·u·a, ,,r... =rme do 1"n"iffe-~t'-o e do .. • • • " - u.,· .. - "' ·~- .._,... QS :J8:E:m=·· se po,.."\!ll·-~--~··:::m::;:e-:,,.;o • medidas toma.d!!;S; pela Dm~- 1. .~ .. · . nm.is crnso matBrialismo-l . . . -· .'!-'. ~ .. ,.

1 

i a. 1 F d. -- <1cac,t0, e~p111io genumame•1- . cle~aa-=-·-~ e 01~ c_a e e~g_~o pari!, o · ... , . · . - o "Dia.ri-o O.fficial" de ts!Wl¾ · · - · ..... ~:~,,-.-.-.-~ · 
bom ~ndame~tn e efficnrnte I te mm 1,mo · com estas aJ !AUS t .,,. .~· -•- HAo "'-º _..., lha.r GO?ll;ra,.a.,-,,.,..:,;,;,::--~·---_., - . ral!l Q e ...... ...,.,, """ ..,....."'~ ..,. . - .. --.-. -~-':"""!"< 
articul~ção do Marianismo e estes meios a I~eclera~ào ·."lgre;la de °c,llr½$lo -~~", '·ão ~- ._ · · - · · · ·· - ..... · · · ·:· 
archicl10cesano. Sublinhe.mos tem a certeza da victoria e Jo. que ac11;ba de '~ai!-.-~ iu. -- : 
algumas dessas xttedidns: . prosJit!ridude ! . • • Gs.pita:l ela Rep~J°- · {~,-~:,l~'l: 

A fEDEil.\ÇÃ<:'. 
DE FO~TALÉZA, . . , 

=============..::=====:::::========:;:::===;:-::·;:::::.~===·;·:: .. ~.::. :;;;:;:;:;:•!;i··=:::s=·=·'::!:' :;::::::.::;:;:_·~~:;: __ .-,;_:;~=-·:;:·::::·===;=====================::::======1 
ADVOGADOS 

""'--------~--
Dl', Plínio C,Qrrêa de 

Oliveira 
..Rua. Qumtino B~y,uva N.• 54 
!- 3.• - Sale. 323 ...,.. Tel. 2-'127tl· 
~ . . . . 

Dr. Milton. «te, Souz~ 
· Meirett. 

itmi, 15 de No_véroJm); 15_0 - 7.º 
~D~- ~a 'i:i_ ...... l'bone, 2-0.0.35. 

1 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Rua Benjamin Consta.nt, 23 
4'. 0 ~d. - Sala 38 - Te!. 2-iilU 

S. P:A.ULO 

Dr. Fraac~ P. Reimã6 

1 r DENTIS1'AS 
1 Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião - I>Rntista - Ratli<>lo, 

Dr. ~:t-S'.9 })~as de 1 :Qr.',J;;~~-0:'~ t(fC U L I S T 'A ~~ª -/"~o::i~~ d~ P!'f~ 
-A~êftatfu. Da Benem:entja'''Port1iff~~;,e::da: ,:.., _'._,,_,,__-,;_::-__ , ___ .________ Paulo - Clinica, Dentaria e:'11 

e~ gwü:' e moli!lltias de MatemÍda4e de:_.~!?. -~~~- -J?.f· Luiz Melhado Campos . geral - Raios X - DiatheO'mia, 
_ - 1-nfra-V&-melho - Coo.gula.ção 

se:ttllotas Doenças <!e .senhor.a5,. -:-:-.-~:t<Jà'fmlª M:a.rconi, 131 . 3.0 andar _ Tram-s-il-lum1nação __ Vitali-
: .- - Ope\'ações. ·CQns.: a: ~ãorJ :;;,,.nl!u-ltas: das 16 á! 18 horas darle p-ulpM, etc. - Trabn.!ho, 

C~s.: Rtia Ll:tl~~ -Ba:dar-ó, 137 • Feijó 205. Tel. 2--2742. - -Das 16 l 1'el;_Pll.: 4.7,.,.7~ por cartão, hora ou orçami:nt<A 
4;º andar - 'Mephone 2-2270- . 18 h · · ·· Sao 1?.aulo. Rua Martim li'ro..ncis.co, 97 _ 

H-êHmeisi,?r 
fP~--da.- Sé_ N.~··&.; ..... 2. 0 andar,. Rua São Bento, 224.. - 1.0 an-:i. 

as oras. - .tt.es.: · ~V-. ~_ig. 
Res.: Rua Thomé de-:Souza, 55 ~ Luiz Ant9i;iio, 8 - Tcf:. 2i6b35 f.ÍQMEOP ATHIA Te!. 5-5476 - s. PAULO 

Terej'lhone 5·0565 · .-.. ·,·--~- · Dr. Carlino de Castro 
- ~ :1,.8, ,- ~a, 3 - Te!. 2·1~ - S. !\AULO 

ENGENHEI-R-0.S =~-- P.-aulo . - .. . -~ _ . . ~~sohn de:. 
! . ~r, ... 
~. da Qaj~.~;•, 139 ,.,.,:!?.~
~qllol' • T~, ~~- ~- ~- :PAV.~1P. 

· · I>r.. · Çll~'a;rlies ·. ~~· 
~.· ·. 

~na Benjamin Ollli&tJant, :23 -.. ~~,-..,;~; •. ,,~ .. ~~~~ 

. ··:~: 

---- MBDICds ::,_ . . . .. 

,:.-.- -: ... -··:-··· 

Amador Cintra d.o -P.r.ado 

Dr. Barbôaa de Barros 
Cl-ru:f'g!a - moii~~as de senho· 
~- - Cons.: R11a 'Sen,3.üor F.a·'· :-· -·-:-:-. 

Dr. Celes~ino Bourr-0ul 14,-.:t,T.• 20:5 .,.... 2. 0 _ ~,..0010 _.:rt~- _ . E!lA'o~ro A~t// 
:Besi®>n-0ia: La~ São_ Iraul·, <t~ - Te!, 2-27'11 -: l;tee, r .<\.l>ehite-etu:-a ~g~a., 01>\}!!~, 
~.· & ~ Te~. 2-26~2-·.- eons .•. T&1. 7-1268 ;_ Conau-1taa d8.l'l -~· 1·e~eneü.s <l9!1~i!y~ ,_-,-~s, 
Rqa, 7 de A.brll 235 - :oa.s a . U -e_ das 14 ás 17 - SAbba.<l.o:8. Libero Bll.dluó. N. • GU, 

~ lí. A<>rM, ~--~2:;;~-~ ~~._,,..- l..~-~Mít 

Dr. Rezende Filho 
C.,ns.: Rua Senador F-ejó N.º 
~5 - 7. 0 0,ndar - Tel. 2,-0S!IB 
:Oa:s ·15. ás 1~ horas - R~s.: Rua 
Castro Alw,s N.• 597 - Te.!. 7-81:67 

Pel.o curso ~ do~ da F~
cu!d:ail.e de Pba.rma-cia e OOen• 
t0logia de Sito PaJJ.io . 0~.tt:'g-i/1.!) 
Dentista diplomado em lSH -
Ex-dentista do Lyceu Coraçii;o cte 
Jesus - Es:pecialidade.s:. P1vots, 

I.JliR JÍl PRO'.PA_GAR O Corôas, P-wttes, - Denta-dura.. 

-------------• . anatomiéM e sem abobeda pa-"LE· GIO·N· -A··.RIO. " 1atür& - Consultas. nas. 8 
Aa 1.2 e da.s 14 â6 19 hor.a,1v-.: -C~: 

---~~--..,-------• &- m.eita, 6' - 2.
0 8/Ddu -E' DEVEB DE TODOS Sala, 7-'l.Á. '- Re,i.; AI. Barão ,l'~ 

Q& ~'4~J.l.='>-l.lit-A::2'. ~"~ ~ ,_ ::i:., PAULO 



1 Re·ssurge o catbo-n ... 
! cismo· na Russla 

(Ü~!!1?:di'-'~*~~~p!'-1!0titft~¼!k!*!A!!!'i!bMiJnl:D ~ ~~ ~~.:::,:'.':e~~:=-.,.::.: 
· .• · ftl!!> do msm1u na Ru8sb 110vie- reehaSS8M):f ov; ~-oa U 

. A_we!Miliifa ar .::n...'bS,,(:':"' 7~=&~~ • .. ~ _,._.,_.._. - --"',:Z~~ .... ~~.....---=-~,v----~;;;i"'l'::v"'"~~w Ji .ec.i:sa::::?e:.. :ttca Suas proprJ,u est:atic:tAPPs autor.1cladcs,. · 
~ .... -..,;:,. ~ .. ,, l: ~-z- O<!l"''"' ,, ...,..,. H.,,""'"'"' _,:, --;.r,.,. .. - ' q t Hm,,---;;~'"..~ p ~: a J&reja exerce Est.e fne!dent.e f bffl1 esnete:.~ ~= - ~,.,,., ·· .,._,.,....,.,., ,~ , .. :- ..,.., . .,,J.,,., iu;;. ,.,... _..,....., ~ .~a ~ cada vez :maior nst!eo das d~ Que aa-

L · ffl.-:_ ii1 ··1íMôtiA~·aiíiii½-ib·Jiiãi;..,, _,. ,iiitil ½-MA&.;; •. ,,,_.. iã=z -; ; .. &4,tg:-a;iãilít11&9~ ,~ fr: ~nzr:m sobro a l)Opula,çâo e a jmentude. aontn\m os &en1--Dew; na saa 

o axicdis1: O ®lU are contra·.:-.,~~º;!::::ª.~~ f · h o cbefe dos sem,.Dem, Bmi-- ~a. de exercer um ~ 

. · . ·, :nlz&Ya Q\IÚOS ll)Jlthod0s de luata, protundamente ~ 'W. 

a ,. l " ,, 1- l n _Ao mmmo tempo DOIJ·.mostm uma .IDlJSlll\6. a Cl VI · !Z~Ç©!O C:OIInO · 1Ca ~m~t>_:a: ~ll~~ª-=.: 
'e!ff'f+TllliliW:jiil(m +;J F g 4- A --Stff 

Doh mil cthdo e on~ 
1 

;:li mílitart1~ com,, 
mu.ngaram domintto 
1- A €made & Bruw Mo~!!unia 
te T!brou de entlms1Abm9 !'!ti"tl 
o hrnbante resniW,M 4A M~· 
m:anhão P~hã.1 d~s mfüfau•,.:g, 

Nada m~m~ d.~ i.Ut m.m~ 
tare~ tom~Fd..!!i t)MUJ ~~..i!-4 
eommY.nhll.g, ~1/t@ !;'~'l!H;.u'.o 
hrllnunt-0 @ à@vtdn çffl e-r.~ui:w 
t,n.rle aos ê!d~t,~ <lo 11.irrmo:, 
Pss, JOM Augt11Jt<l lttb@!ro Jh:o· 
{ng, Raymundo Btt.tlno e Or. 
l.iuldo M1u1ha.do, todo!! im'!s 
ínoailiu,.vefs :11.011 pretmrtativcs. 
<iranda fof. o 11utnero du con. 
terenci.as é triduos ,In'Cl)a::-~t.o• 
rios, 

O Sr. oel. Albino Alvim e 
todos oa membros, do :©istado 
:M1dor ,e do Côrvo de B-Om'boi
ros tomatam Darte ne2ta:i oo
lemtdt!ade11. 

Que estes examuloa -ae re
.r>ttam, como um incentivo B!l.· 

lutar e ne~saario á esforçada 
class-e militar mineira e de to
do Brasil, que selllJ)re timbra 
em. manifestar a favor das 
1nic1atfvas dignas de louvor e 
de serem repetidas. 

O fresccr é.1 tez ... 
Depende: a) de '1,.~/,1 bom regim~ ali• 
mentar: fruc~ 

4 " t a s, legumes, 
#.. · ~ Jeite fresco, etc; 
,.. 1/1 b) de boa sau-

,,- cte geral (Ta-
nagrán ás re

fe1ções) . Tanagrán, mercê de 
seus hormomos rejuvenesce a 
mulher; c) de um bom cre
me de belleza, para massagem 
da cutis. Glydermol, á base de 
borax e de benjoim, é optimo 
crême de belle~. 

Conde Dalla·torre, dirHc
tor !lo "ússerv'atore Roman..,•·, 
pnbliceu um artigo intitula,io 
"0 embargo mGral" em que 
11.J;Jonta o dever dos neutrns 
em "boycotar" -espiritualmente 
os J)Tocessos contrarias ao d i
.reito e á moral, empregados 
11or diversos paizes beUig-ei-im
tes. 

Refere-se o art!culif;ta, par
t!cularmente, a attltutls tom:i
da pelo Sr. Cordell Hull pa.ra 
i!Om o -embalxa<l.ot' s:ovfetko 
em Washington que lhe pediu· 
andlencla e ao qual elle res
JJondeu qu-a os Estados UnMos 
11.'e&llv~ram aDpllcar um em
bw,go moreJ contra a U.R.8.S. 
em virtude da q.prollsílo con
tm a Finlandla, 

O embargo nforal é a s?S· 

!)erança dos mrotms, e d~v,"rá 
ser all!l!icado sem.pre que ltaJ:1 
nma. lei moral a defender, uma 
offensa á clv'utzaiili.o a ~er rl-,.,_ 

· ~ Assim, podemos citar o .desses sacerdotl!s que .. ....-
. .segumte ep1sodto: i.qU:l e acol& nas .Joc#.Udades ,_. 

Mo dia de Natal do anti<> d3 ,.i, culto toelJ&'k*> foi ~ .. 
UJ'38, em vàrias :regiões da. U.R •. ·illas onde proeegue a ~ 
s. s., grupos de crianças ceie- saereta dos ~r.es IDVtill-re!s . 

. t,ntvam a Natividade de Jesus, Jal'oalavsky asslgna'9. o periSo 
~.nt&ncro de casa em casa as an- desta activf<lade. Um · C>l'pO • 

. tiga.s canções do Natfl.l Os ha- sem-Deus decta-ra: "O P8$'e. am
:b11izntf:i: os aoo1heram carini10- bulante txaru;porta a l~Ja. em 
,~n.te. O facto Sll!1ll't!henaeu mia va.4:ise, e se vest.e de · ~o a 
. ai: antolirlade!I. Onde teria.m não ser distinguido de um , c.am
&';)i);eudido €6SM ca~s de Na- ~n~ (!ualquer. SUa mwa oon
tsJ as cí:i:mr.as educadas nas es- ! ~hi os J;Jaramesto.s ~ 
oolas sovietic~ em que Deus fo! j e os @bjectos indlspe~V/'!:18 á o&
oomp>.rtl!.mente banido? Porqu~ lfibm.ção da Santa Ml.ssa. El19 
oi; hab...~ntes os awthtmim fa- baptiza, faz casamentos, dá a Sa• 

·-wra.-vclmllnte? grada C-Ommnnhão!' 
Du:r2.nte o correr do inqueritG E' assim qoe o fermen,to <li\ 

ffoov. ~rechio qu~ um padre. Igreja activa a vida relizlOj!S, da 
cte Jon:?rgen., llles havia ensina- llussia por traz do contl'Olo da 
.do a oonheoor a Christn. Quant.J persegu~o das auto.rtdades com~ 
:ZGS que OS MO'hel'{l-Ill cwclarara~ llWID5ta,;. 

=======·-~:-:-:-.. .::::=::_-~--:=====·-:::::·===-
~on v~"' A íl )l (, .; ~. - !, ~ 

.,. lr.Sif~ .,. c._-.3. ~ 

EO 
E:a senl(l!batl<'/lS notavelmcat~ CO!'ilIDotlaçiies Virão.,. até que 

cw.~sas ent.re H!t;ler e Mahomet. : por fim appar€cerá a edição cte-
N·o e&pi.tu!o prt.-:::eiro d o ; finit.lva . , . 

· "Mcin- K.mn~", Hiti'.er se gaba de I o wofessor E. F. Gaut!e\ 
'l:êr sido um máu alumno e de j (''Les Siwles obscurs du Ma
:wr a.ppr-ent.:Mo mais em suas ccn- gh?·eb", Paris, 192!1, pg. 87) .in
·,i~i;l!.s e k .. i:tru-as que na escol~.. 's·istc na differença entre a soli
E ~~os a h~J.::>Iia que t&ll'.- ds.r-l:edade nacionaJ. dos .arabes e 
~m :~âk:nnet :fol:'nlou seu espi- , o patriot-ismo europeu. A patJ;ia. 
tito 13a int!mr!iade eein homens l é, pa1·a os europeus, a u-na. 
de ~~ e religiões varias. ) doo, ancestraes, e em alle~ 

Me jwgan:teRt.o ® tribunal de' 1,1.ão o vocabulo "Vaterla;nd'' é 
Mun1cll, em 1..0 de Ailtil de rnM, significativo. PRTa os arabe6 tal 

·Hitl~r ·tiev.e qµ~ se r~er á ca- não se dá: - S1io os ~ de 
sz. de d~oonçfio de Ls~g-am- sangue que levam o guerl'ei:ro 
Leç:1i, ollile gooou de uma solidão moul'O até o herolsmo, pela sua 
,mµRo senrelliante áquella que raça, que á sua Patria ... Or.a, ~ 
~~met vob:mta,riameme pro- e-viE!ente, · que Hitler identifica 

"é:iirou na montllinha. · Pa,tria e raça, mostra-se aqw fiêt· 
A redac9ilo <io "Alk-0riio ", li- disc!pulo de Mahomet, fatalista 

vro-programma do Islamismo, como este, pelo que, apesar doa 
durou 20 a,nnos. Tambem não sacrifícios e dedicaç&s de solda
aP!')araceu ainda a edição "defi- dos e officiaes judel:IS pela Al• 
nitlva" dQ "l\fein Kampf", pois Iemanha, na grande guerra, ex• 
ru; alterações têm se sucoodido de pulsou-os da Patr-ia. E' 0 fata
aooordo com as necessidades. 
Actua.lment-e as "accommodações" lismo da raça ... Odin as.-,fm o 
!¼!; doutrinas marxistas e [eninis- quiz. . .. e só Odin é Odm. . . e 
tas, e, futuramente, outrns ae- Hitler é o seu propheta ..• 

-.. === 

.. ' J]ellida. :i!il~:~,.f. 
E' prselso mornliZdI' a guor- ~f~ei1,;,j1.~· . 1m: a:ff1rma com razão PkJ XU, ,{f~,,!>;,f?!: 

·pJiB, si é posstvel li6J' neutro . Jfftif~ · 
~ terrene politiev, m&wla a OUBANTE o Uf./i'IMO OON·1DE FANATIZAÇAO NA:ztS.T4,ll>ERNA ANTI--OA!X'IIOlilOAlt:/.':'."':1,:-:<, 
!IGUtraifdrule n~ tet>r.ano mora.! GRESSO M Ntín'EMIDmG. /t QUE BOJE CEGA A roDA JU,-..: - P.JI.-RA. A QUAL A MA.'TERIA :;!i!:~·t:i~~~: 
~ absm·<lo e 1ml)ffl1Si'V'"ól. , • . .. .. , •••• ~-, , 

Defendeado hoje a lei m0- /\.SSISTEN-OIA. E&<itm '\'IV/1.S µ-0, I>OJ\ilNA A ALLEMA:NH,\ :~A O ESPIRI.TO, OS NO• ;;:::,:;/~'f{, 
tal é que um paiz ad1:tuini o I E JURA FIDELIDA»li M) Slt, J,: J.'RE'l'ENDE J>8MINAR O ::y.('--S M!OSTO:tOS DO Pi\04• <~1-..: •t,.• 1! .. 
.»•-- de, no futuro, trahn.- HITLE"' MT,,_,..,.,.,.,. "'"'li.ri> .. ~ D'õlD'UAS ·"'I"""""' IN"·""neM ,..,..,,.._,.,. · i ~lit··~·.:·:·, .. 
,.....~ - """'-'.<#V '"""'"" ,.,_ R'<"- .. ............. • ,......,. o , ... '-"'....,~··1 ·!: .. •'H,1r;•: 
!har pela paz. E'. <:°m a fi<lP- E' ESSA :ftUSSA JMNm~l-0• 1 f'i\~ATWAS nJll :l$;M;M, Q.t!E' e'~."-. tI.n-1 DESSES ASSIS ........ ·.:t,~ .. 'J.~.:;_:,~ Uda,de aos prin-01pios mo; .. :\€,, ·- --... -· ,;-:.· • 

llRe se preP4rará a paz I)( ;[- :::,lNTE ]1; Gft-&NB'J~S4:·~J~ lN-V40lNOO 1\ Jffl~NUA, ~ Jf.ANA.TIZ1'1WS DO,:':~ '1r~" 
etaa, e íí?ío, com. a;s arm.acl. .<A /!. ~ JiQNOO~l ;\~..._ÇltV-AM O ~U:SD() 00- ·OONG$!1SS(), Qt!E VEl'rZO.S ~: ;f:.. 

· - .. .. f!ffi~ OfJ 1',;S ':t':!t:OI\l:S Cl.ICFl!Z, Mf)NTADOS ·• mro$i ': 
v. s. QUER sr:n INDJWENDENTE? .. ·~ ~~.1.0 ElUJil 'FAN}'Mi· UAV~lf~· .... oa: i 

:\!~~ lff.i vne~a~ COM . 'l'ANQUGS :ai li À ~ -~- .. 
Aprenda gratJs a fabricação de produetos rendosos e ~.....,.T,,...,,. """'-"ºª ,.. J,~S ,_ :Oil~ .. -:E ~-; 

CC)nsumo diariQ, trabalhando eu1 sua propria casa, Perfumes, . . . ·. . ,.,.,..~ """'.'""""'.""' _.,. liJAG.AM .TUDO Jil ~ ~- l 
pS de arroz, brilhantina, esmalte, batiro, rouge, leite de : , ;,';~'l'Rl~4. Nl\. ~O; ~ A-OS s:EUF»Íll~ i 
..ioma, ·desodorantes, antisepticos, sabôe&,, sab?netes, ebotc. : . ~-' . ~. . . -~- A\'ZUi!· ........... -.. ~".""' " ..,. _ _....'"'... ~ ..... _ .. ' ·~-. 
l'omettrnos prensas e pert~ para !' fabtica-çao · de sa • ~-..,"'~ .,,, ~º""'"""""' "'--('; 
.-és ·e sabões com. emiino gratts. Jmpoi<fá-çoo directa de · :ÇA.,1\1 ~S ~ NUt$.'l'AS ·»A OOS-'GOVESNÁN'l'IQUJ\1~~ 

,~ia& e vidros para perfumes e lloo.res das n1aiol'es fa- ~ ~SE. (lllZES, P.JlQ;OO O ,~ffl·~ 
f; .... da Europa. Pedic fcrmulano gratis, •A RrIOA FLORA." ~$ f} ~~ .. 1jÃ ~~ ~ o·: 
1:- l,.V. São João, 641 - lllil> ~ - ~ 4-~lili,, : fflZAD-A~ ~ Cl~ ~ ffl-'=· _.P()~ ~-:· . 
·] . . :·.:~~-A.~&o~---- :UillAO, 



-·-àmd.JParis 
.,,,_,.,.,._ 11o Dd9 _ conf!.?mou 1 
1111111.111~~--~se, 
M\ml~l:!~•~~e • --twtl\ ~~ e~ ª: 
·~ w:na ~rl~ sflla.Df}il ~ti-· 
_. wn~ a (!\l.i\i llS érg~'. 
'• fGl'OM. ~ dlJ fflO lÍó• 
~lkrlil:n, :-8 B ll~!)G..aandll, !2.s- , 
c,!.lk, den.11rl0JaY& ti.O tnlúl® Ultsi•; 
l'O as demOcl'acw.s como bmêhe
~. por sua escaudal.11mt ·ll- • 
~ co,m os sovlets. N'Qssa ocoa- , 
aiio, o LEGIONA.RIO já s~ : 
éava a plena incoll&clenci$, .la 1 

,JlK:t,a entre o totalitarismo c1a di
~ ·e o d& esquerda. Segundo n~ 
previsões desta folha.. dia. Viria 
-em que os factos demonst~m 
esta these, e o mundo amda as
si8tiiia á alliança de = e ou
tra ideologia. Veiu, finalmente, ~ 1 

pacto Ribbentrop-stalln, e de la , 
para cá nosso ponto de Vi!ta i 
tem recebido da realidade, a mais 
plena confirmação. 

Se dissessemos, ha um anno 
ll.tnul, que, firmado um pacto co
mo o que actualmente existe en
tra a Russia e a Allcmanha, ne
nhuma trinca se observaria no 
eixo Roma-Berlim, teriamas rece
bido de certos elementos critiCAs ' 
furiosas, segundo as quaes e:~
namos ca'lumniando o fascismo. 
Hoje, que o facto se deu, alguns 
eletn€ntos que nos chamavam ca
lumniadore..~ ust!ficam a attitude 
GO governo fascista ..• 

e 

Nesta epoca <'!e nacionalismos \ 
~xacerbados, o LEGIONARIO 
timbra em re conservar catholico 
- isto é universal - no mais am
plo sentido desta palavra. Exacta
mente por isto, timbra em mos
trar que nenhum preconceito 
racista. - isto é, pró ou contra 
!lérla nação ou certa raça -
anima seus com.mentarios. Indif
ferente ás questões politicas d(· 
interesse meramente temporal, 

, preoccupado exclusivamente com 
-a exa:Jtação d.a Santa Madre Igre
ja, que é seu a.o.ceio de todos os 
momentos, o LEGIONARIO ja
mais consentiria em ser contra
.no a. qualquer povo, consideradO 1 

(Conclue na 2." pág.) 

Por occá.siio de suà pôsse êo
/lllO director da Universidade de 
t;Neuc~, o sr. Georges Mean
e&is proounciou um di.sclmiO so
illre TUcidides e a sua historia 
.imme o pensamento polltico de 
~~thena8. 

Vê-se pela exposição 
·IGeol.-g,es Meanm, que o 
lllilo pode, nem ion~, 
~ 

do sr. 
nazismo 
allegar 

Em Tucidides já se encontra 
l>eDl descripta, e prenunciada to- -
(ia a polltica. de Hitler: "um es
·tado de espírito - diz o oraõor 

. ..... · uma allld.a modalidade de ac

. '1~. uma paixão ãe submet
t,er, commandar, dominar de um 
lnOClo nunca considerado suf
fiéieme, e de seniir-se doente 
vendo a subsistencia de qua:!quer 
mdepen.deDcia. 

L-~W_a!5 e$~va w 6Je 

desenvolver e colloca1·-se sohre a& 
outras cidades <:la Grecia e mes
mo sob;e as cidades não g!"egas. 

Os methodos para implantar 
esse panathenamismo não esoo
Jhiam meios jlStos, o~asionarulc 
demiss.ões, ~!-entendidos, des
a vença:; e re""1.tas. 

O resultado foi. catastrophico 
para Athene.s e veiu demoi:istrar 
a preco.ridade da p('Jlitica impe
rialista. 

As identida-des entre o nazis
mo e o pa-na~namismo, as suas 
idéas e os seus metbodus, res
saltam atá á evidencia. o pan
ge-rma.nisma é o progni.nima pre
Visto e nece.ssario para a po.l;itica 
nazista oomo o fora a exprulSão 
oo Athena.s para a sua política. 

Isto é um facto incontestavel 
e é por isso que as palavras do 
sr. Ctt!orges Meantls tiveram o 
~:'1a~de.'1e._ 

SÃO PAULÕ,-16· DE JUNHo OE 1~ J FRAffCt~l" ~~Eli40 i.wmM>o la. ffl 
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a Cida e Luz.e~:~· •• 
·I tc m D 

11i:-re&e-ntn aeyis turil3tas, ccm-.o um' de seus asi)ee:tosi tn:füi nobres ~ 
rrial-s beHos a famosa "Plaçe óe- L~Ewil&", IKSlm dlamada por(!ue della Sl:IÍ• 
trradfam c.:>mo do uma estrelht, grandes avenidas que repr~ent:am um papel.: 

J 

~aiiim~ ne urbanismo gerai da oitlacle. Ao ce-n~, se vê o famoso "'Are~, dei 

Trlum.pho", debaixo do qual,. h-a 22 anaos atr.a:r;, passou victorioso o grandi( 

Fooh, lt1tt"epido mili,t;ir tão notavel por seus fettos belHcos quanto pelo 

desassomQl"o de sua fé. Ati-az deli e, Vin-ham as leg.i-ões g-loriosas dos "'P-oilus •., 
t:· 

que, sob as ord-e-ns de s-e~ gra~e ~efe, sou!te.ra~ esper~". qt1e se esoGtasse <Lo ultimo 

quarto de hora•. 

Paris, cha-ma<ta a cidade-!~ merece esse ~llllislmo titulo por mot-ivos muito_ 

diversos dos que cammtim-e..nte sã-o invocados-. Costumam os turistas ver nella sómente' 

a luz material que prolonga as vigil.l-as pela matlrug,ada a dentro. Na r-ealidade, 

Piitt'is tem outros t-itul<ls que j\1$tif.tquem esta glori-Osa desi1>11ação. Pelo incomparavel 

espi-endor de sua vida social, e ma·i-s elo qu-e tu<lo pet:I sinc~rldade e ardor de sua íntensa 

e~lenttM de sua vhta so<üal, e ma-is do que todo pela sincer.iade e ardor de 1.ua i.ntensa 

vi.da rol-igwsa, Paris ê realm1W1te um foco a.rdeAti&&imo de luz, que honra e i~lumina todo 
o Universo. 

llikrg1.dllada agora. no I ucto da occupação extrangeira, muna época em que suas il

lum!nações fostNas foram substJtuidas pelo cla:rão s.inistf'o dos incendios, batida po1, 

todas ll1i povoações que _traz c-omsigo a hora da e.:qúação, Paris não deixa de ser af 
Cidade-Luz:. 

A fmminen-cla de ser queim-ada barbaraml!nte esta capital maravilhosa fez estre

mecer de terror o mundo inte_iro, e Paris mestra hoje sua grandeza, não pelos elogios 

que os homens lhe tributam, ma_s .P.e:la triste~ ql.le sentem, diante d.a p.e.r.spectiva. de\ 

V:t!'e.r-.~ 

•· 

J~ ~ ~ ~~ e ro©tl d.O -=-o ~!;1!3 a r~.-!!i il.> 
-~ ~ ~~ JSE. :;-,~,. e 
~ ~- "!':fn xn. 
-~ !l§. ~ ~ w.aw~ !:a 
-~ (lQ'I!l iw;:.. ~ !1:!m.!Ca, 
~ '.i!lafs ~ c;::--,;e,..;;~ iJ/1 
~ .cam ~ iw-~~,, 

o r;r.. ~ p,,~ a:!L. ffl., 

~~:ca-~:~ 
""V~ ~~ ~ ~ 
xn,. a~_$ ~ ~~º C!J'Z'IJP 
~ío t>m ~ e ~ • 
~~de~éie 

:B:J.:x:t." 

S'9···~~~ 
em·~-tit>~.ãii 
'~ nw-, ~13$, das 
w~<!l!:s-~ ~ dt?-~ ~
toreg_ ~:cie-re~·elt
t~ a_ pae com. as pote,;~ 
'necl.Tas. eufoon de ~ • 
bre basea xeaes um 'l~ .-Ulr,'..tt

~ ~~ .e ae ~_;,. 
ÇOl,l }lQr ooter. 

A E~ Jlfo e, )!!9:fttl,,,Sdll 
·~.senão~~ 
~t,e do -l!mll'do e- 2,~1 

que ~ e que tenta,-~ 
,é_ ~-accldemal.. . ·, 

'1"Cdos esses ~ ~ 
·-ame. doUtrimi ll!l!d:r. e uma. ~ 
1al'P do ~ numàial,, Scil, 
~ - e ~ ~ . mc:ontes,.: 
ta'fel - é a umoo..~ 
que. ~tie e a~ mn;. j;ito-1 
.~ .de .aO!;ÍÍo, -~- :e1 
~vet:i-na- ~-.4ê ~ 

. - <ffi!G..· -~~~;= 
,que_se...~e~ile-~ 
!l)$lGS ®a~ c:em&- do_ ~ ., 

.lats •••• 
1Js s o tla,laia: 
,1Jeaap.patR!lll:f1DE::'*4 
~: 

:$~; 

~ ~ fflllto- 'l&"mà -~(j 

«La Crouc" um ~ 
a-rugo, Jrnm1114(h({!.llt e..lll'OOJ;éb-· 

'Utla à9tonomia oo. T~ Slo-· 
Vlllqpia, nio foi 'llespei'talua.. 

Como , de c0llhooim8'ldn 'ge
nd o~ ao inndã- a Slp. 
vaQma. com s.wi m~ }ll:W>
tet.rn-a gar.antlta ans · ~~ 
ntonomia amimü~a. . ' 

Essa Pl"UlDeaB8,, ~o ~ 
e.s oriuada& (IQg ~~ w, 
se<m.lo.. não faf. ~ri>a. 

O JJaZismo iilte...--r~ em - to-
das as esphares ~~ 
da Teheooslo~ ~
.uaa:istas- EIBl toricB os l)all,'t~. 

Ao mesmo tempo' ~ 
sugar o mais ~ lillS-
sivel todas as riqueza& miiJl<. 
raes do ~do. · 

l Assim é que no anno ~ 
, to os nazistas de~ ma
l deiras no valor de lD!) milhões 
de coroas. 

A Yia. Brat.Wava-Zilina Cllja. 
constru.cção o governó tchecet
slovaco orçava em 40 milhõas 

1 de coroas, foi construida ap.ó;I 
' a '· protecção" pelos nazis, • 
que cobrarão d0 governo laoal 

/ 160 mil.hões de oor-Ol:lS pai» 
\ trabalho. 

Todos os tribun.aeg slo-vacoa 
são presididos por ···na~is" ou 
naziticantes, qu-e punem rigo. 
rosamente os slnv-a(>.os. suspei
tos de "insullordinação a d-Ocs 
proteeção ". 

Esses factos servem de avi
so, aos "iugJ:1Duos'' o~ "pseudo
ingenuos" que vêm no governo 
nazista qualquer resquiclo de 
fidelidade ás promessas. O Ge. 
verno nazista só reconhece oo. 
mo fonte do direito e t1o de· 

._ Y'er os meios que facilitem a 

~~~~ ~ s,lJ,& ~--



- :rJ-
""=···· ¾ .• ~ê?C ·- +· :_·: r: . 

J;\~~!f~~l", 
~~;:.:'11.~_7 ~{~~-~:"-D CA'J:HOIJCO CO~l '. 
t,rl?Eov.:c~1o _Ét:~{-s;siASi'It)A: . - l 

D!r~çâO! 
Rua Chtintino Bocayuva, 54 
Sala 32"'.3 ~ Phone 2-7276 

Redac<;áo e aum!ni~tração: 
IJ,ua hnmaculada éoriceiçío, 59 

'1'elephone ~- 1536 
Cai.x~ Postal, :18Hi 

Assign.:=duras~ 

extt:ríor 
Semestre 

" ext<1rioi· 
Numero avuiso . , 

15$00/} 
25$000 1 

8$0001 
13$000 
~o 

Rogamos aoB nossos :issig· 
mu1tes commun·icarem a mu
danca de seus endereçe>s para 

,a CÍiixa Postal 2849, 

A11nuncios! 
Peçain taoella, sem comprom~o 

O LEG:IONARIO tem o ma.
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Êsêrevo fiá séxtã-filrâ; ainaã sob 
r, ímr1i'éS6íÍo da quedá d$ Pária, de 
q.,.,. tis pouee riie ehé-gou ,:wtlcíà. · 

F.' cedo, a,treã, pãrã pl"làgn~ti, 
ear· o fLltui'O dá gfâitdê lüetá que êófi. 
tirHia a ser travada por detraz da 
éapitàl. Mas o esi,l'lrlfo se \ioltâ in
se11aivelme11te para este /)rôbléiná 
qüe esta ne amago d~ todas aá ques
tões do momeiitô. Êi, p~íi, sobre eile 
que preciso escrêvéi'. Talvez, no ~.: 
mingo, quando. estiver' em circufaqãó 
o "i.EéíONÀRIOi", a realldâdê jã 
tenha dado r&sf)ost:a a miniiáê l:l)/t. 
_jecturas, ?eiuoó lffi(Jdrtc. Pl.tblffiãl:ãs. 
hei cto me.stno mocl<>., 

* 
Evltl~~te.méfi~, fi amitênie • 

trag,co. Tfes tíótas iilit.ããs dãâ à!F 
péctos dé catâstfophe ào quadfíS *'e 
contemplàfflôs. Em pf'imelfo Íôsjàr', o 
segundo appello de Rêynàua aos Es, 
tados Unldós. Talitéz fiYsiíe fflellior, 
para a F"rança, que éste àppello não 
fosse dado á pul:1ficldafü~; ahtes de 
vir a resposta da ca:sá Bràiiea. Est~ 
rMposta veiu, dizeiidó qüe, nb· lllO• 
mento, ós Estadôs t.Jnldéts nh pódem 
faiér màis cfo qúe já estio fazên.de, 
e como foi pu.blicâdo ó appéllo tan'l
bem foi néêessârlo publiéàr a dic:la, 
ração yárikée. A éÍêéépçio nos ~i'. 
ràiaés ê fácil dê sé iffiigW'iâr. Ém 
segundo lógaf, Pàtis càhiu. Préf-éiflu, 
se e-ntréQàl0à sém õôffibãti, iflffi de 
não saoi'ificai' a cidàtte mãrâvilllosi.. 
Tódõs terão áêntídó um •ierã1Utéli'$ 
aiiivio ao pensar qüe às inHt:i~tHà 
ohfàs de àHê itlll ie'éaiiii.âis iiãi, 
serio destruídas, ê &ué fõi ~Í,upaíiii 
a êxisfenefa de lriniímêf'if@i§ 1:ríatu, 
ràe retHBe·ntés na lmffiêiiH iMtf'ôpo
re. Mas pa.i-á qÍ*@ êãié üSrifi&ki jire; 
duiâ tal resíiitâtiô & iffiteiü qüe ôs 
amacfos rên«fi~m á éÕ'r.trã•âüêiiir 
as trepas àJll.!ini~ âlli ãqliâi'lêfãdáíi, 
Mliitarmente; sérã fif.õ ptüsiWI? é;i.. 
so, de fi..ttitro, fosse pôâiivei /ii!füiãr 
em ej\tftuhiàr dâlli i.ls ãiieNiiff entrê• 
gáriàm etiês tàffitiem i êldilae sêm 
coffitiàter? Ê sê rãiJstíssêffl üiífró 
de Paris, cerno põwpãr ã â&;;tm fi'&n. 
ceià? 

-···· -.-...... ,_. ·----- ~-.,, .... ,..,. ·-- .... ,, ..... ~•-·-~- . -·--

i'iil~a c't'im ~tra-lfüâtlêi. A 6-Sfu r'âs• 
p~ro, um j.o-rnal hespan:hoi - oo.t-e-ac 
!;!mi na Hes.párrha tecia a linprensa & 
ófl'~êlósas ~ Jã deu es;:lareclmi>hfo!: 
lnillüi:llve1mente predsosi: a rião0be.l· 
ligerancia foi d~tet.wa em favo-r da 
Ítâliâ, pará que a Héspailha pãgue 
o auxillo por esta prestado n.l debeh 
lação tio commwn,smo; nãci b-allige. 
raiiclà é lmia néutralfdade apei1às 
militar, qire signif1ca que to!ios oi; 
recursos eêonom~cos e ciiplomaticos 

PHaio C#IBlA DE OLIVEIRA 

Rumes . tutums 
r ª*ª . 

* 

fé'.aíÍfa imp=tàêâ#Uii.eirfé 'é'êa,§ ~nw, 
e q-ue ~i>'.·lS<'OJ<>cto de sei,ai"aT a J!'t-m,. 

,..a da t.r1g!ate'iiiia, aiiittl-ilêfa'l:té eiÍl 

"JVl'ern ii:á#1pP', não teif.i sWQ vãõ. 
Más o Si'. H:it1er a«re~, em s:eu 
1,vro, que 8eu reaJ ini.tl'kg_o é a 
fr.ànqa e não Alblon-

* 
No emtanto, seria uma loucura 

t-sq1.1ecer que a F"r,;inça ainda N:>Si.ste, 
ne~i.e momento, e q1.1t- ê grarn;te a éon. 
fiai1G>a em 91.la vlctofia. Góm uma 
c-0-ràgem digna das melhores tradi
ções fra~:.tas, o exercito ltieta pa!. 
mo a palrt10, rn$11ifestal'".do tanto cle5,. 
pi'ehehtH~nto da <;<lda, tanto amor ã 
Pa:trià, um tal vigor de animo, qúe o 
cntmdb frtte'fr'O éstã pasmo, e cj:üe s-, 

·pode affif'.màr que a Fràtiça está se 
excedendo a si prepria. 

A' testa de'!rte êxerclto em que 
cadc1 homem te:m sido. um heroe, es
tão dois chefes que synfhetisam todo 
o esp.irito france:i:: Petaln e Wey
gand. Difficil serã que qualquer dei
tes dê ao mundo uma surpré:za de 
genero "quis11ngu-íano". Resistir é à 
palavrà de ordem. Ec impossível não 
é que, eit1quanto haja urti só official 

do piiiz serão mobllizados em favor e um só soldado, à or·dem coritinue a ' 
da ltàHá fàsclstà, e lmplléltitmeiltii ser dada poi· uin e obedecida pelo 
da Altéhiánha nazista. E caso a guer'. ou:tro, 
l'à se appio-,Hme de Glbraltar, aocres. A.selm, pois, neste quadro que se. 
êénta o Jôrliâl, a H_espànha poderá ria suffloiénte pàra fazer desanimar 
dmfiir em guerra, eh, lado da l.tàlla. os mais fortes, e para des11rmar os 

As!iim, pois, o hori:Ztinte dlfffoil- mais cor,àjosos, a Ft11nça coritinu.i 
meilte pêdêf'ià sér i'riai!': sombrio. atê O dia de hoje, Áesl!:tir atraz de 

A liítc, àéicresêe que os "homens Paris, resistir ria Provincia, resistir 
dé Muni~h;' nãó desàhiríiaram. Uíil nas colonlas, réslstlr até nas peque. 
pêqJ1êDó ~Íêgfoamma pt.Wliêado t>ela · nu nesg!lS âe téi·rlte>rió frâncez exls-
" Fi,'4?á dà Nôité'; de hôntem annun. -tei1tés na Amer'lca, ri188 lrn:efltesta. 
tia q.ue éãlaii!er sé esit: esfétrçaiidê veJtnénte a ré"i!istlr, e a palavra de 
,~ lil?iá "paz ém SE<pai'lwo", que ordem dada hoi!Um por Reyilàud. 
v~óÍíà il êo'lfilt:.ifr s Fràt}Ça em esta- =,:. 01.1-nte deMe quadro tremendo, 
do dé neutraliúàde; emquanto a o-f. qúal será u tksfet:ho'? 
t'eii-ilvâ ailemã r,rossecguiria ccMi·à Para 1füs ctithollcos bnisileiros, 
ã liljiâte:rra. Nádà' vi. rios jór·Rires de~· a palavra cre ordem é stmt:ilesinehte 
tá mantiã; quê 4:óiifirme a noticia. resar. Resar, resar huin!ltlemente, 

co;lfianremehte, ii1ststentemehte, pa
ra q.11e · Oihls N~ Senlwr faça proe· 
segwír de ta-1 rHôdo os átónreéfmeri· 
tos, que dáhf réímJte a í'!Xaltat;iio da 
Santa lgr.eja trlumphatite sobre a 
here:::la pagã; Ei !ntégflíladé ~lo túrl.· 
t(')Ho brasíleifo ~ o '*m do m;1titie 

FIM DA ·'CôURTÓJSÍE"? 

Em fios do seeulo VII de nos""! 
sa éra, a civ!.Uzaçáo ehrlstã eol 

1 á Igreja atravessavam periodoé./ 
1 difficeis que, humanamente, riãOi< 

poderiam ser vencidos. A Fi-àn<ja;,:i 
que a conversão de Clovis têma~ 
·ra o ponto de apoio dá obra civ!M; 
, llizadofa e.la Eüropa barbara, és..,. 
1 hwa i-etalhada e decaclente, go..; 
vetnacta pelos .reH fa.ln~tii. Aff;: 
heresias feimentavatn aqnl t> · ae-0-
Jâ: as hordas barbaras oonset·
va vam a sua idolatíia, os costu
fnes r-ruels, é hostilizavam o Pa
p::i; havia. ,aiuàa, resqulelos do an
tigo pagani'lllio e d Orleüte já fa~ 
:iíia aineaças de sclsma . .E có:httá. 
todo este mundo cbristãô a.<isl/n 
desgarrado e desei'gàiil.zat:!O; 11!
vantiva-st> o crollo.s:so mussuliiul,
n.o. Jorte e coheso, e até entã@ 
lnVeDC!lve], e qtie, ilWfuÍ 'ftaeita. 
já seeular-, queria banir ãe munâQ 
a Reilltlãô CathoUea. t 

Foi en.tão que sui'glU aquelleo 
senhor da Neustria e cla AüStra
sia, cUjos tetritorios sáe os do 
norte da F'.rah.ça, énàe beje se
deflàgram os rua1s niàes comba
tes da hLs.to!'la, que, em Peitiei'il• 
quebrou a atróganc·a de Islain, 
e marcou o inicio da de~encla. 
znahometana. E~se mesmo guef
r·eiro valente, que defondeu o Pa
pa di..s ho!'das l.ombartia& e o U• 
vrou d.a 1nsolencio. dos Grego:, 

,,omo tal Lamentando os erros , 
em que certos elementos de certo ' 
f.Kivo pos:;ain incidir - e qual o 
povo, boje em dia, que não te
;-:;.ua "certos e:leinentos" immer• 
30s em erros profundos -- o LE-
3-IOl'1 A"S:IO ni!o pode deL'rer de 
,;e lembrar d2 que Deus é o 
Pae das ntisericordias, que l?as• 
Ugando embora os povos, coo
ma-os entretanto para o caml> 
nho da penitencia, que -os levará 
ao céu. Ná-0 ha povos liltr.l.nseaa
mente bons ou intrllisecoa:mente 
máu3. Desag1'ada;r-sé cle uriia, .taça 
por se.r ella especialmente, 1ri:e~ 
rrn,diaveime:ute má, é eiltiur em 
collisão com a dout.rlna catholi-
ea, e pactuar com o U'l.ti:a.--~ 
naiismo tnodernu, 

Flnàlfüente; o Ge'néril Friiiêo 
detHárê-M ã nio'::ISêftijiffinMii iÍi fies, 
panhâ. Náe sê êotrftffldã M"iri~. 

Mü êstóu m!.ilfo lóil~ de considerar• 
lfflprovãvé'i que o Sr. Hlttet- offereéa 
logé tim.i hova paz, qua -.,enha a 
ãlifãii~r súfüéirte a !'rança. Se tal 
se dfit'; sérá rieéessarlamente umâ 
f,ft ffttlrté vâtffitj~ a$$ frahosies, 
~fj ti pafiiô' de vfstu lmmé(J.làhi. é 
futLifó Wrá etttãe qcb o Sr. Hitler 

• ·rn-?'Q1- i. -·-····-···-···-· --·----- ··tt·.. ··"e .. T,-·- ··--··--· · ......... 
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1 · rí1eteceti. a .,ofoa da 1-'l'ança, e, 
.... J!• mais ·alndá, mei'eceu da Provi
: , Y cteneia ser o µae de Garlós Mag

no, ó Imperàdot tjue Jeveu aosi 
oonfiils cla É!ui-ér,ià a Fé e a elvl-. 
11211,çã'ô'. 

1111 

For ah! se ct1mprehende C?omo 
andam errados os que pensam 
que d LEGIONARIO é iíiililige 
deste ou daquelle povo. Acus.ados 
de antl-gennan.icos por.que somos , 
~l.gôs do nàzi.sihó,de'"a±iti~ltà- / R U ,A;_, 
11anos por que denunc!afues a se- ~- º • 
1.idar-ie.dade doutrlnai:ia entre o 
fssclsmo e o nazismo, de anti-
russo~ porque nos coHoramos con-

DB 
ô~ASJ>ROP.RíAS · 

NO):EMBRQ N.º 2-6 
relôgiós 

;·.:.._._ 

:rviâit''ue tini sêéüÍó mili wdê.: 
em s#; a lthpe,mdót (;jffien m 
da Allémâfiha, tllhá do ímffer!0: 

: Glru-iovifigte, conVlilitfa ilin safüo 
:fra~ fá-éfbért d' Aütllllic, pãra 
vit a seu tmlz etislilar na !?&ne_ 
ar:ün àe qué "déiise pdi!ment.o ~ 

; -soo nistlcidade sâxônlea e lhe< 
'. ·eomfuutileasse alguma scente~ 

da delicàdeza grega", eêiltêtfu~ 
·. dl2ia a C?afta dé coiíVite. E. àsàim;_ 
· tü~o quanto houve dê bom éiil.. 
costumes, instltuiçóef. e cultura. 
veiu da Igrejâ dê GeeideiltJ> atra.,· 
vés a França, de tal forma que 
o seraphico São Ftanci~eti dê A-s-
1ii9 quiz chaúÍâr0 se Francisco .Pé~ 
ld amor que lhe- devotava. 

tra a e::::pansão cofümtmistà, dd 

~::be: ~~!~!ª t~cl!ª etlnl:~:=~ :un~:s_lan:_ s_::. :~~:~~; ·~=.· 1 r_.~.~~J_:.~--~un.·ge_: 'didâé_:~~;!;!~!t::s __ ~;: 1 J' e' s· u· s· 
11.:rraiaes por anti0 francezes, e. is- quasi sêfupre itallaíiós, eté. etc,. dêãii h&llilfí:mije que é santa, Saborido Montanez 

Pol alilda, pelá França que as 
boa1i fuàtietras e a "courtoisle ", 
esta iiltellectualização profunda. 
do que há de ahlfüal na vida col
iectlva, gailhar:uil o Occidente. 
De t:aeto; !Oi a Mãtquéza de Ram· 
boullet quem às apprendeu na 
Roma dos Papas, e as propagou 
tm côl'Le de Luii, XlTI, de onde 
se exteildemin ús nações chrii;
tãs. :óe um modo geral, partaoto, 
se pode dizei· quP; se a Igreja deu 
ao mundo a dontfüm .catholica.· 
a França, filha prililogenita da 
Igre> ja, sob .a égide eh!· piesma 
Igteja amalgamou esta. doutrina 
Ei. vJdn soclal. e deu ao mundo
a civlli:-iação CaLholica, que só 
pode ser uma, tio _dizer dos Paws, 
e que est.<i flôr de singe1eza, pu-·i 
reza e rtcibh,za, tão bem resruni- : 
elas no estylo gothleo e na fl6I' i 
de 1ys. A f•'rnn~, assim, a patrià'= 
r'uH u'!'al d<' Lodo,o., .povos da 
c,hzi,tahdade, de modo qu# d'Ah
i1úhzio poudf.' dlisei'. ~,;m exaggé• 
ru, €m seu magnifico "Senet tl'a~ 
mom· ponr la France ", que se 
a França dPs2ppt1l'ecesse, o füun~ 

to em duas occasiões: quanclo es- Logo, ser anti-italiano por ttii e fêpudiât és âflaéjüês ifijum:ós qué' 
ta folha moveu. ha annos atraz, como tal sena odiai' óst-eléméó- ·éeft1:1s ultra#fflélôiiàfütas brasllel- 1 N::i quinta-feira pp., cm ;nia 

vigorosa campanh.a eo.ntra. o. en~ l tos qüe ___ h_ª __ H!eí-arc~!a_._81\!~.âIHI .. -ª tas_:._ =-_ ... qtié_·_: ___ f~~n_·_t_e sã. o. pou- i·esrnenuia ú _Ht.m i\lot·gado Ma.. 
tão chefe do Governo, Leon se encontram: í:'olloeâttos t}e1a Bi- 00s - téffi tlii'!iltla ao Cl1?W es- theus 498, tnlleceu, conforta. 
Blu.m (!) e quando demonstrou vina Pro'v.làehêiâ nos lugãres fül tfãfigéiro à(Jul residente. Esse do eoJn todos ori Sacramentos 
os erros ( ..... ) lnnominaveis, maior responsabtlldlide e aütóti- âlefu =- ho qiiàl figuram. aliás. da Igreja, o sr. Dr .• lesus 8a. 
pratlcadog pelos "homens de dade, e pôr !&.d_ ihestti1 me:rê~ ~e __ i.lliJtkl qüãntitatl!a e quaJitati-1 borldo j\Iontafiez, quP rleixa 
Muni.eh"'. dos fieis mais veneraçao e malil vâmente tão apree!avel, elemen- viuva a. sra. d. Snzanu noelta 

Nossa_ attitude de .lmparc!a~d~- amor. , ~ós- !tli~-~~o.s -"--:. tem _pi-ootad~ a l l\.l oritafiez. 
de não poder!B, ser eomprehendr- como pois, podei'la \Üfl câthéH- nosso pau:: os mais inestirna,els O f 11 ,. 1 f' , 1 d 
' · •' }! . . !t Hn q ben· eficino,g es·piiitt1=S C até tem• U eUL O_ • que J7.P_. l ::J. •. O, O ua pelos que se deixaram e uai- co ser anti- a..,.no, ""' ~~ . 0 eurso da F:scola de Med11:lna 
dar por um ma.i eoinprehendidó • poraes, e sómente uma lngrat.!dao / J , , ·a d 8 p. l 

· · M · d"· o -L· E-G---I·ó· N. ·ARr·-:- nã· '-' "' t1·1·tr'~ ,;r·1"""'""0' ·a· ,..,,,.erla a=ntar nelle I da. 1 nn ersi ade e ·· · au º· nacionalismo. , ias a p1upr1a · 1- "' " ., ~ ,. Luuu " """" ..-- . . . . d 
<iersldade destas criticas tecipro- nacionalista. Ist.o nã0 lm~é. po- Um lflstfufüéfito de àesàggrega('ão I era. funcci~narl? tef.'linir.o · 0 

c-a=nte as destroe, e estabelece réfu, que não eansinta que nin- de n0lisa Patr1a. Instituto Bwlogwo. 
uma flagrante analogia _entre gueiíi o exceda ém patriot-smo. . _o ultra-~acic.m~ls71'.10_ ge1:a to-/ c~.m~ C'at.holico thlllt~nLr, dr 
nossa situacão e a do Sairtó Padre o u1trasnackinàili!füó hão sê dêVe da a eepecle de deseqt1Ulbr1os. E. , ha mu tlos annos P.ra f1gurn de 
Bento XV, ~ccusadopelosallemães coiüundir com é patriotlsme do éínq)Jantó leva ee_rtos eilementes reievo itn tnoviínPillo'iírnriano. 
de francophilo, e pelos franeezes qtJ;JJ. é apenas a e.arlcatura. a Identificar sua patria ,de_ ori- sendo membro da Coilg!'e-gac;ão 
de g=anophiio. Só muito mais Gra, se füh êàthólloo bão pede gêth cêin os hàmeh.s ou i'êgimes de S. Gonçalo. e temia ,oxe1·
tarqe, é que a humànidade llie ser anti~ltaliane a a forllori nã-0 alll eldsténtes, leva eértos bra- rld0 fJot· lat'go trmpo, eorn de
presoou o tributo de .sua Justa ve- o pede ser ufu éstholico brasl· s!leires a ufu chauvinismo qur dioo.c;ão, eonstanr:la e intelli-
;,,,.-xação. lefro. :De faet-õ, são tâa V1'3h--el.á ~ ésliilpldo se:hâe fosSé j;)elor ! geilcia, o eal'go de Siaeretari0 

@ os beneficios que nossa Patria•au- do que 1sto: criminoso. da f,·pderac,ã.o .:\Iarlaila :was-
Boma r.-eja feita, pol'ém, sos feriu com a immlgração italiana. _ , O culi.na. 

~º~'ho:q1·co~ ex"'·i=nge'~o,: aqm' re~ e tãd Jiltlmú<i eis aaçes culturaài Estê t1ltfã-f:tacl<ifiàl!smo é, aliás. , · 1 d l .. ""'""'" - "Q-~- Culto,tola.01e11rni:s1r1r1-
sidentes. pois que essas llicom- que, ligando-nos á latinidade, fontê de outr-os erros tambein. to vivo r {leiipfrnhtl', e :;enido 
"rehensões foram sempre par·- nos ligafu tamoerri á itaíla, qúe Entre eiies, se aponta a irrita-
.,, ã ·--- -- · te . rt·· . 1 ·· n· ._ por uru tPmpen1memo t!esas 
Cl·aes, e n·,111ca no.s faltaram ami- se,· ria U1Íla abeíTação u1n br1:1sUei- ç o qi= sen m ee os e eme cos, , " d b . [) 

· r =crt1tad 0 ent1·e italianos I som,,ru O e com ativo, o r'. gos francezes, allemães ou ita- ro anti-italiano. por se ,_ " . 1 T , 8 b .· 1 :ll t - ,,, 
. lianos que tenham sabido com- A verdade é a verdade>, e deve a maioria dos membros do Sacro ·' esns '· ª or tt O 

• 
011 a n,.z sem, 

· · d m· •~ pre foi um grande amigo do f,-rehender qu<> nunca forno:-; con- ser dita como eJJ.a é: a Allema• Collegio, P tel'em si Ei se· pre li,n-
á 1 lt. p "Legionai·io". no q1ial JJl'P:sfuLt trarias ::i. seu·, respectivos paizes. nha nazista está alliada Russa lianos os u imos apas. 

Já temos dito míl vezes que sov!et.!cà, e a Ita:J!a fascista es- Só mesmo os desvai-ios elo ui- eonst ªhteinente ª rnai:s fran. 
não somos anti-allemães nem an- tá allíada á Alemanha nazista. tra 0 nac!o:hallsmo podei·!arh levai· c-.a solldari;dade, e de cujo 
ti-francezes. Hoj€' queremos repe- Deste facto surprehendente pa- pessoas bem !ntenclonadar, a for- eorpo redactorial era deihen
tlr que não somos anti"italianos. ra muitos, tirem todas as con- mular ronsideraçõe,1 desta ordem. 11 lo de singular relevo. quP-r 

R8.ciccini.nemo~. ser anti-!ta- sequencias competentes. Isto, en• Basta olhar i)ai·a a artual si- pelo brllho dP sua f'Ollahora-
liano é odiar o povo itallâno como t.retanto, não importa em que tuação da Santa Sé na Italia. pa, . . . . .. .. . .. ..· . 
ta.L Odia:1-o como tal é odiai-o consintamos que nos éhamein dé rà se éómpréhénder de modo in-
po:r ser tal. e isto por ser italla- inimigos de um povo em cujo ter• excedivelmente claro a alta sa-
1!10. Leigo, este ociio deveria attin- r-itorio quiz a Providencia engas- bedoria com que anda a Igreja, patriotismo ardente; acaba por rP. 

gtr ir,distinctarecente todo, os ita- tar a joia mais preciosa que exis- ao pl'oceder por est~ forma. E I transformar em um rancer que 
"1>.nós. ora O Santo Padre é lta- tE- neste mundÓ: a Santa Sé. basta Isto. t.ambem, para fàzer l rori·oo has .suas mais intimas 
m.na, a 1müorla dos rneiubros do . e colllprehend~r ~laram_ente os_ pe- j fibras os laços sagrados que Vi.11-
~o Col'Iegio Cardlnaliclo é_ dé A este pi'opositó, sejasnos llct.. tlgos de um nitra-nacionalismo culam todos os povos da terra 
J!tQl!anus q·c1asl toda a Ctli:ia Ro- to aceeb.tuar que nossà oppusi"- que, ap.resentarulo-se a prineiplb j ao indefect\vél throno do Penti· 
~ i;ecruta n.as file.u:as uo cie-cão ilQ l.lltra-~sl'.Ssxvo vita com a roupagem iedt.:iciora Qe iWl !ice RoJzial:lQo 

<;iio Qllf'l' pela t'fficenr·ln de seu 
traballw. 

Ao Di· . .TPsus Saborido Mon: 
taiíez, deve e:c;ta rolha. muitafi 
de sua~ tnPlhorps notas. Ob
servador em extl'emo, P muilo 
methodico no collerioiJai· e 
ai111ola1· os 1'actm1, etu capar. 
de dPspehdei· 11m l1éil1po con. 
skler::ivel ern 1i'::ibalhos jorna. 
llstiPos q11e cansariam, jJor 
vne:;, a. par·ieneiit tios maig 
dedie::iclm1. 

Por sua pale,Hra viva e ani
imda. por seit teinperathento 
affarel e eofümunieativo. be>m 
como pPlo int,,res8e intP.nsu 
que votava aos mais variadc:1 
assuittpt.o,\, o fa llic>eido eonsti
tuia utn dos malore,1 anitnaélo
tes do:, íl'ahalho:i dPst3 rolha 
quando, na.,_1 quarta:; f1·irns rt 
noite, sE' reühiain 1udo-1 0•3 ·r.,. 
ctactores afirh dP Hsrrever o 
jornal. 

A. tantaq qualldadP:i. deve 
ser soinmadn Htit::i 1.lis.-,ijililtn 
expon(llllPa, faeil. completa e 
,lo,;prclení'iosa, (JUP faz cortt 
QllP durante todo O feI.TIÍ)O QUe 
trabalhou no ·· Le.gionario" ja.. 
mais f'reou pnra a directoria 
tlest.€' o menor obstaculo na ori-
entaqií.o do Jornal. . 

do ficaria eiil nevas. 
Se o r-onsernrntismo consistir 

no de.seJo de g·@rdar· valote,, tão 
subllme,1, ~erCt. 11eril duvida al
gutn::i, nm bel'lo seiltiinento e _uma 
grau de virtude. Roguemo,<\ a Bêi.is 
para que !-1." lemJm:e da Fntítça, 
de ."<"US mmtos, <.!e Sfm Lul.z· e\ 
omni mansut>tutlinis ejus. 

Filho rle pae e mãe extrai1gel- rle t1·ak1 !ho bPm eomo PôÍ' su~ 
ros - dil-o o llé'll nome suffi- morte. que ocr·orreu pJ.acida
rientemen.te - o Dr. Saborido rnent<c• 11u :"'"!l ':ur o DJ·. Sabo
Montuíiez era, enti·etanto, um rido ,Ylon1 uiiez cudirma e.a .iJ.a. 
verdadeiro brasileiro, capa7, de làvn,.s ü·. : ::o.e·, .,. · , .. ., "Bema~ 
cofuprehPilder bem a a!Í:ha na. V8ll(lli[IÜ!J·' "', 'S L1Ue IUOr, 
eional, e de sobrepor o serití- te.m "-' on,i.c·s ·bem 
mento eatholk!o á~. exigenc'ías se 
do sentimento de amor á pa- bretu.Jo 
tl'ia dos paeil. ber8 

Por ;ma yi.ia ~ Jdedad.~ .e- ,;ub.01 · , 

Y• ·a, S~il~ 

,e·, no Se'1 



1~>!Õ ,._,, 

i..---

No r!onlin~o r1 r' ,.ln :} rl.0 
·~:runb'J. n I~~-~·1.:10 ~ F~··uw~ bl'. 
J\rcebit:PO l\le! n,polita ;e·_, c<'lebrou 
1\Hs.sa LnJ. li;rf'.l~ de S8u Eent0. 
J\Of occ;isíiw rJs Pa.?•:hoa · rio:; 
l"unccionarios Publi•:rn-, "nc,:; ;, 
CJU:31 fez uma. bre1·c P.l!ocw;':•1.· 

Terminada a :;o!rm:1id2rJ,:. "'' 
}

1unccio11ario:; pre:;(3ram, d2nois 
de serYido o café. umo homena
gem <!,O Sr, Arcebi.spc. 

A'.s 10 hç,rai;, S. E1cia. Revnm 
dirigiu-se p<1.ra o Lyceu Cora,ç;).o 
cli;! Je!ll.j.S, onde foi celebrado u 
Slµlto · Sacrifiéio ~ Mi~sa · c:om 
ai;sistencià pontifical. 

'.A's 16 .. hoí'as · ertectuou-~~ a. 
con~ntrªsio da Cruiada Ew;ha-
l"istica · · · 

A 's 17 horai;, o Sr. /lrccbkpo 
t.4'.etropolitano deu a~dicncia~ cm 
t'alacic.. 

No dia to. segunda-l<cirJ, h 2 
horas, visit-0u o ·isemirnirio Prc
pa~tório dll- ArchÍdiocc~c. dia cm 
que ·es~ commcmorou 8eu J,U a11-
niversa1·Jo de funçlaçao. e nÚnb
trou a· l'l\rios i;eminaristas O: san
to ira.r.ra1nento da Chrisma·.· .. 

A'; Í-1 hoJ'as~. presii:liu. a rc
~ dQ 91ei:o, e, logo em ;;e .. 
gu#ia, deu .;udiencias publiea.~ na 
cúria. · · · · · · 

Í\'s 21 horas. assist.iu no Sa
t~ Nobre do "CIÚbo Po.rt•1gtre~", 
a oonfércncia co.u1ine01orati{·a· dos 
é:eó,ten~rios de Pol'tug:i.1. · 

No dia 11: terça-feira, vi\;it-0u 
, 1arios çlç.-en~b ~ bairro~ oi-ieranos 
das paJoch.tas por cllc 'i-i::centc-
mentc creadas, , . 

pata alvas, roquc-tLcr,. 
sobrnpeliz e toalha,:; de 
. altares, compren{1ra 

casa CS}JCCb1istt1: 

a tasa onde tudo é 
mais baralo 

t-\té:t das Palrneíras, 94 
'i'e1.: 5~4010 

Archidiocesano 
h'_~,,~b, d;:k~~-~uqt~~:::t';'.'.t I;;:e i; 1 ~~,, d;~\i::i::~,:t!r:~ w:c:!~ Não !12, outni e<'pr~:,;;~.o;' ~ 
cI,,. Ordem Terceira do Curnrn, i hrasi!eirc. ~-0ubc t>ell1\1rc o C1cró emmrmcl.3, é que se J)Oà

8 chai:par 
1 à !it.tcra.tlu~ :.,,exual do nosso 

pur ;; .. 111,;.; ri<: .!dons. Pas:-al~cqua, , i;:.di<.·11.tar-x em todo8 os sectot'CG 
11'> '.W o annivf.l'f,HÍO d.E mia :m,or1.e : dR vida UHCÍO?",.?.~. Trnt..'ll1dO•êC. mercado Üv,:eiro, HOjE, Ó .tr.mia 

/\' l:l rele deu ;i udiendiw em i agora de home11,1%-'U um. gnmdo dt. e P~U,:1-°··:;ociolt,togo..<; e de uns ctOl.l-
. 1 · ' Ol'{'8ln<>OG mn 1do.s a s.e."<Os';tgOS 

p:, lo do a mn umeril,8 pe.ssoa:;, br-asi.leJro, S, Excia. concita os · \! ~- ~ ', , · ~(i<fu·· 
Nn rlta 1;t quinta-feira, à,~ 8 'sem; R,l:mer.ado,, ~acrrctot,es a da·! ~~l ar~ ~~pl1St1,:.amente L . s 

b,,ra,,. ce!Ebruu o Santo Saerífi- 1 rem. çom cntl1111<iabmo t.otj.o o seu : 0 ~ pral~,n~:' ooc!a,,s, philesophi
ciu d~- !liwsa na, Igreja cie ·são I apoio a c&i.a nobf-c r.ampan.ha, tB· j r~; scienllilC.()Z, etc,, com ~cxo: 

! . 'o 

Flfancc:::co. . , ; mando, nas respectiva.:; patoc~,. !og'.\, _ ,. 
/\. s 14 hora:;. pre;,11:l!U a rcu~ i aB mcdl:das que o é-eu :;,,ekJ e pa- · de · llll;,.,_ pa~»:ua~=0 

~u ___ ..... - . __ ....• 
nião das Rel\gip;;as e. em Le- , tl'iotlEmo lhes sugerirem. -- ~ reei~r uma ~xll?,lií-ll' n~: . . 
guid<1., concedeu· 4Í.ldiencias pu- torai•ta pen~oaa. b-ai~a e ate nd 1~11.1s. 
b!iciw nu curia·. · · - E o mps ~riste e .que t8d~ suJ~lto porpo-

No dia, 14, ::;ex.ta-leira, 1:ic. la mro- ~r~p~ico hoje, deuo a esc~0ver. se ~llib~a, 
Morw, Ernesbo de :Paula, Vl• d f I j t nha, ,-n:eoidiu· a. feunl~o .cni p 3 • se_ 113 a_ r~ em sexo ~o, !j.traij a 1111~ __ ermo_,; 

,- ..,_ ga.rio Gea.rJ debpachou: f !~-do, dos s11,;, l'larocho;,; do De- ; _ . . , , . .. , S()1en~i, 1cos para. os 9~u;, e.x:goto lltter1tno 
canato de N.'' ~." cl.a Lapa, · , ~.naÇ1J.e. I:!· fa,or ct ... s Revmo ... 

1 
e, .. a.1! ·da 1uomda.de meauta. euvEl~~1liii:lf tJ 

r , t. 
1 

d •. _: Pe.,, Barthok:lmeu PQJ1. J3nUíl;lc · n'uma v'erdaJiejr,a escola de imoralidade -
luran e O e ia. conce eu a.,J Eangirardi. Gabriel Gick, Sylno . ···. · 

di-enc1as em P2.!ac10 a numero= Í.::opeUi, F'rancisco Navai'ro: "Bi!lucac;~o sexual" é ~?iE! o cavallo de 
P~&Soa:,. , . , . . ; Trinaçá-0, 8 fa\/Or d.os pe:;, Jo- l;atalh,. _dos pi:da9ogos ~ !¼Oc-i9l~~os. E :i. 

A 'i; · lli,,lü . ,hora,,. s. _ExcJ.a. , sé Am.aral Gern1ano · e Angclo expenenc1a vae demonstrando que te111 ~ido 
~e\'lna_. _ assw,,u a. rcumao r~;i. Gioíelll. ·.:-... 1 na verdilde - um grande cç1vlillo de Troya, 
Commi~P:0 encarre~a.da ela~ com- ! Capelláo. de N," S, 8 dos Re- Eu já nem quero fatiar <leste ridiculo e 
mcmoraçoes do ccntenano de. medias, a favor do Revmo. Pe. -perno(¼Uco Or.. Albuquerque do celeberriluo 
na~cuue;1to !;lo P~d~c Ch:~~bado '1 Angclo Sangi1'ardL eirculp d~ Educª:ç;â.q s~iuaj; e ªn~o menos ce
. 

7
9

1 
dª ·

1 
pob ~

1
: ~ · , · .·, Licença parn ausentar-se da lel:wrrimo androlog.o se~o>lo.€JO brasileiro o 

a, 1ora:;, cc e 1'011 ,. JESlt o con- . . . , . . . , . . . ' 
fcrill o sacra.mênlo do Chrí.:.tna, ! Arch1d1occse pot -3~ dia.~. a favor ~ometn que . innun~<1- o .Br~si! , ~ ~?bre.t114? a 
no lnotit.tito de Meu ore~. i d'? Rcvmo, Pc, JoJu Phceu{'y c, l 1mµre11.sa do 111ter1or dos ma,1~ 1n~o~ven1cu-

A' · tarde con~cleu inniµi1eras ! 00;;t ,, . ·uJ• , f, . . d·' ,- t-es e ridi<:11.los conselqo~, de ~~~c,aç~o sex1:1<i.L 
audiencia~ cr:.1 Palaclo. · ... !' Pa.roc~ia P~:· v;:U FJr~.r .~ 1 ~st~ .hp1t1em já, 11,bu.sou dem9-is ~o d~reito df;l 
Sf;il-Il~AltJO l"IlEPARATOIUO I P'arocllo de Sai1ta qcncrôsa, li I s~r. rI<ÍlC!}lO. M~s O peor e q~~ e nªic~lp ~ 

, ,. · 'favor do Re\'mo. Conego Pedro I perigqao, , . 
No rl,: 10_ de ,J~'.11ho, úegundA· Gomet. . j ,, LiVROS._ - 0s liv1·os d~ ~e:wªl!d~!i~ j4 

feira. pa,.:.sa?ª· .º oem.mano Pre- confes.5or Exlraordlnal'io rl.al;, :::ao entre nos caso policial. Urna enxurrada 
paratono. sito a rna Alb\lquerquc SNvacS do Espírito santo a fa• ·' de lailll:l. ·;;obre a mocidade em flur da nossa 
Lins 10n, celebrou o QUill. to an- · -· ' · · · 1 · · . ··· ,. · ··· ... - ·-. ..... · · · ··· .. · · , , · . . vor do Rel'mo. Pe. Wali.c.l' terra. 
nn·ersa no ele sua. lundat;ao, . , , 

Ne:,;,e dia 
O 

i;;:-;mo. " Revnw. Bontan, heduz-se o protHema da co.st1dade, d11, pu-
c: /1 ,, 

1 
. l\' _, 

1
.1. · _ Uoo de ordens, por um ê.nno. : reza, tão só a um problema de hygiene, Pe-

""r. 1<.co1spo ·,e,.ropo,1,ano cn f d R , Pc M 11 · · 0 · ·.· · · .,, · · · · • • , : tl· "., it al 1 . n.. a avor o evmo, · a-nuc sapparecc a noçao' do p,eccauo, 0 cymsm0 de 
ce1rou o 1e 10 evp1r ·U ( o~ ,'.ie \" , , H mi·li 'l'h·c1 Berie · ininai·1·,·t·,~ ,.ôle:hrando a c_.,. 11t;9 yf:rme,·i,, 11 s I e, • eei:tos, n.uctores chega ao cumulo de reç\u-

º u, · v, . °"' · 1 · t e d Bar1.holomeu · · · ,· · M!ssa ár, 8 horas da ,r..nhá. ,111,~ e 1 e O ar 050 • • · -. zn· o p1'0-blema sexual ~ arte de gozar a .vida 
:{ qual conforiu a alguns Semi· Brnirer,_ sem peri.go para á lxHlct.e. 
· . · · · ' · ' Fabrique1ro f/,:; bania Genero• ·· · · . ·-'·· . · 

1 nanstar- o Sacramento da Chrls- sa,. a favor ·do Revmo. Co!~ego r /4. moraJ Cl).tl:lt,hea. o~ s11;1l}Jes:iaente a 
ma . . Pedro Gomes. . moral não ~xiete ~~ ~f.l~. 

f'ar.a a;;.$1:itll' a c.ssas solelll.lli- Tudo· pe-la. ra.~a e P!'IO dj~t-o d.e go.za, r 
dac!c• foram conYida<las todas iis FrocJi;sà.o, a faro,· das paro-

. ~, . chias de. São Ber114rdo. N.ª S.'+ <! \lida é <3 lelll,1. 4e~te1 ~~~ae;,; ci:r!Hzlfqos 
Sras. Zcladorai, e iÍz:;Jcíados da · · · · d 1.r.. v:,· · · 
Ob! 

•. ,.
1 

rJ·, .. ,.... · · · cto o• e V',.," ..,~==.:n•"".· · que o p,aganl$lllO º·· s~u.,v ,q:,;,. cnou. __ \'oc;içõç~ S.acerdotaes. = ~~ ,.,.. · ·· · · · · · · ·· · · · ·· 
Trin~çãç, a. fa.vor dos· ,wv=. · , lll~~ men ~li-d~de é <l, qpe iµf13liEmeu te 

n.:,u,, nrnTROPOLITANA Pe.;, Joa,qnim. Medeiros. Jolicé' ·-ai~ hoje domiM-, Si não ab-.rf~~$ os olllos, iµais 
biano de Abreu, e conei;;o P:'!,U1o oajo il,o- ,CJUe p~~:µ11 ... P. fi. es .. _t,." l'te,·,.m.·o.s .. ·a . b. ta!;O,S.' 

Avi~J u.'' 3:! - l\1onumento ~ · ~ 
l."!iquc ile C:i.:-:•.a~ Lorencio Camai~p. çom a. :m.ais de~~~t~~M· , ~~iç:~ immprali-

Blnação, a f!l:í'Or dos Rel'o:iQ§. dade a:vassalandp a famtl,ia, brasileira, em 
De ordem cto Exmo. &luhpr ?e<;, Manuel Wesmers. Bartho- nÓt-qQ. da cu°itµra, d~ clvÜl~~~ci, ·~a ea9<1, da 

Arcetii.s\.>0 Mdl'opolitano, lcl'o ao lomeu Beu-.ver, Francisco Pcrei-
coni1ecimcnto cio Revmo. G'1ero ra, Miguel Ramos, Vicent~ Con· cstheti~ e i;obretµqo d~ ... ~~~~~o ~;1J.il ! 
..ecu1ar e reguiar do Ar-:ebisr1ado I de. TliOmé F~rn~n,'i.f's. 7,!úris,' Até ag.or. li-E> ~v-OJ.uµiava ~susuwora
que se est,á traba.l,;iando par.a e1·- 1 Fi,ancixo Bastos e concgo Pedro .mentf'., a tal ll~r~tµr~ s~i,i;il, e n~o tinha· 
guer ua capit.al um momunenlo Gome:\. · · · mos armas pa~ !l9mba.tel,a, no m~smo ter-
ao Duque do caxia.s. soldado que reno, Hoje, felizm~t:e já, i;e ~rcebe a reac-
t.ant,o u: notabi!iz,ou pr.Jp ~u Ya- REl)NlAO DO CLERO ção. Temos livl'O! contr~ Ílvros; E é mistér 
lot· ;nilitar e outrossim pela sua div'ulgafos pe,ra o bem da. nossa juventude 
inqucbr~ntave·J fidelidade li Fé Segunda-feira ~da, dia 10, inexperiente e · já, envenilnli'\ia. · · 
cat.Jiotini .. lvrnando-se modelo in- ,,;.,", 14. 110 w,~, 1·na""-u-~ na. Chi· · . . " ,..., ~ u-ou TRES LIVROS DE OURO, - Ha tres 
rdgnc par~- n EÚrcil.o Ban;i\(lirO, rir., Metropolitana. a reunião clo [iVl'08 d~ oUtO que nunca ··deixarei di;; ret:O!U· 

E:' dc;;ejo de G, Excia, que O& Clero da Archidlocese, ·Bel1do a mend.a .. r· en ... éá: .. :reçi_·-~.:.m ... e.n_i~ .. f 11_.os.sa m .. · .. ocid.ad_e. 
&Ym,;; . Parn:.Jioo. r:. Rcilorr.8 qe . nwsma · presidida pelo ~10, ·· 
Igrejas pndcm t-0da a col1<\b9fa- ·Sr. Ar(X)bispo MetropoJti,a,no. Obras que eJU ~s ri~ ~es ~ :001l~adores 
ção po&sivd ás oomm~ do in- Sã.Ó . Pa.Úlo, 11 de Junho de llles pr.e~t.;!Jn U~ ;,,ip;iµ() lll:)ÇeS~l'!!) e de 
terior do Arcebispado e à Com- 1940.-(a) · couego P,attlÓ Roijm ine~Litµ~Y:el valor~ . 
mis;;â9 Central. Loureiro, Chanceller do árce~ 

· No seu amor á Patria. no cul- bispado. * ·~scá"-11io 
~- ' 

r~m .tres et2.p2.s da ·d::12. ~. 
ju~ . .-e!ltuci.e se vG, en1 f,:_;,r:r- dz:..:; m2.i:; 
pe!:±g~:; cris.f:S -.de r,;~~:·.:c~·;_!_c:::ci3S 
f~,ta-?.-s: -~ ne, ~-d~~:;::cc;:-:-;·13, na 

A Pro\·iden~~i~. r,enn::.~~i~t que 
1nti.ps aben-;:o,ad3.::;· t±razesm d') w
crinio litt.Erario esêrar,:;e;,·o trc,; 
auct2r.-2~. t~e::; livres ri:: ,,,.._n-0, 

O pri~c·:ro é a c:.)ra C.n Pr~ 

la pureté", traduzido por: "A srandc C,"'.:tra". 
O titulo prcilÍctlcou um 1,nuco a. pcopa,, 

gan_da da àbra, não ob,;:tan,e o baYer ju,,tifi• 
(adci o, :;audoso Pe. Cabral, 6. J. 

· E' obra· de 11m v;;lor inc:tnncvel. Ver, 
dil<lcrr-o ma.nua I da arte de :;12r riuro. 

Livro de ·mocjda.cjc, Y;Vo, c~CtiVv, ameno 
e aohretudo pi·atico. O original france::i já 
eE.tá en1 dezenas de 0~liçó-os fd.i..Cc2ss1,/as. Em 
portuguez o temoi; em toa trac:'tt(~r.iJ.o de um 
P1;. Salesi,::zno ó cdHvUo pcL:i bt~!1en10r:t.n. Li" 
, raria Sa lesiana. !11 fclizmemc uüo ó bee1 co· 
nhecidf! 11cm bem rli'. ulgacla ed<J obra. Não 
lla mcihor prí!S8llt.C, rlc lllll 1)8.C. o, llffi fiJho. 
Vale por mil oliro,ii de sexualidade. Livra 
mu !to lwm quai,1ue1· rapa,: eia enxurrada ... 

Outra obra o a A cast?i a<lo.fesc:;,1cia, 
Sabe agora. esta joia do sa.u<loso l\::ons. 
Tfarner 1·tiot en1 t,,rceira. edição com o ti. 
tulo J71a.is sugestivo: - Brilho da mocidade. 
.( pripieira e<!ição tinha algo a desejar na 
tradUcção, · Esta agora vem· corrigida e im, 
pcccavel, bem illustrada e bem ím.µressa. I.J .• 
vro de ouro! Llvro roteiro. livro estrfllla, li
vro guia, do a.r!olescente ! E como é interes• 
santê,. :iú1edoct,1co. e,menissimo, (', sobremàrieis 
ra, puro, é sublinrn ainda quando trata doa 
assumptos ma.is es,'.abrosof' fl dP!icartós. 

Em mãor; de um menino dos 14 aoc; :!:8 
annos ê um mest.rn :.;eguro. 

. "AS ORDEN5 00 CR.EADOR" - E:· u.m 
li,·:·•) p;ira. os noivo:;, E' ,:eu ,rnctor o P.e, 
HiHc!Y &chilge11, S. J. 

· A l~virirída-de dos noiv.a.dcis modernns e 
asr-,u::Jadora. E' r,;3laml1Úsâ. ~'~OiY'os que a~ 
prm.;mam rio altar, ignor2nt8s da,; finaI!~ 
dP.'.' :,1;hli111c,:, dt1 1rn:1trú11onio ou chAios· d2 m:á. 
fe: p:,,ra rrn:.tarem o fim primHi0 do sa,cra
ment u. ]'.; (.on-io é d-clicada Asta matel'ia -para 
os pac,; e ,·otlfessores ! O livro do Pe. Ha1·. 
dy Schilgen, hoje me vernaculo, 1:e30Jvr.::-nos 
um nroblema diffíciJ, 
· · Leiam-no os uoivos catlwheos. E toda: 

mãe teritia o cuida.do de o t:ollocar em mãos 
eia sua. filirn noiva. 

Offereça-o o noiva. á sua noiva 0 a n:oi ... 
va ai;i s-eu noivo, 

Hav.erã mais coJ;n1trehflllsiío das "Ord&\18· 
do éreaqor", mi.is criLerio. a,:ais juízo, mai,-:t 
cspirito catlwlico o sobre.natural na msneir2,;: 
cic enc.;ar.ar u sacramento do llKt.Lrtmonio, · 
· Bmfim, com' ,u; tres obras ~upra·citada.a·, 

Astão df, pa,rnbcm; · os cduc,::}-dores e, ·paes -do 
Bra,;_il. O meuino tem seus· 15 annos? - Dé,: 
ll]e 1 1_;asta Ado!P.scencia ou Br .. ilho da Mo~: 
cicli,de, Cn:egou aos 18? Dêm-llrn a, G;-a~de,; 
Querra ou éomb.;ite da Pureza. Voss,.'J.r; filh:as.:C 
são noivas? Leiaiu: . "Ordens do Creado.r".: 

..,\.ccelt<ie o ineu conselho, e vereis! · .. 

BRANDÃO 
.:;::::::=:=============:=======::;:;=::::::;:=.::;;:::.:~::;::::;,::;::;-::::::::::::;::::;;;::;:;;:::;::;::::;;::::::::::: .... -;; __ ::::;,,._;;:: __ .::;::_.,::::::::::::::::::::===:;;;;:::::-: 
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PECADOS RESERVADOS 
(.J. B. S, . S. Paulo), 

':r• .CONS. - t.cnrJo fiá poucos dtas rias "Cái·t:.~ 
Pasto.rªis" d.e O. Silvério· Pimenta, saudoso 
Ar.ce~lspo de Marian;., · encontrei n·elas o se-
9,~í1'*:. "Con~eqe taml]ém qúe qualqÚer co~
f~~r ~provado 110 lugar, pàssa absolver de 
to.ços os pecados, ainda· os mais at'rozes, ai11• 
da ois m<!is reservados aos Bi~pos e mesmo ao 
Pê!,~. de mo~o especial, sem contudo derro9á1• 
t!S ~e.terminações· da Constituição "SaÚamen
tum Poenitentiae" · do s. Pàdre Berito XIV 
fie;aocfo. entendido que si algue111 tiver sido no'. 
meadamente exc-omungacto, suspenso ou . in
,tc~~ito P!llO Papa ou pelo Bis.po, só poderá 
~e.r absoltc:> da11do satisfação condigna "e corn
l)On<fo:se as partes, quando fo1; necessário'" 
(pág. 71). · , , . 

Lendo (doutro lado) o Evangelho de São 
~oão, Cai:;, XX, 23, lá encontrei estas palavr .. s 
fle Gristo aos Apóstolos, "Recebei o Espírito 
Santo, Os pecados sc,·âo P!li:doados ;i quem 
os perdoardes e serào retidos a quem os re
tiverdes", "Com estas palavr4s, diz o saudoso 
D. Duarte Leopoldo, confere jesús a Seus 
Apóstolos o poder de perdoar ou não perdoar 
os pecados" ... 

Desejo saber de V. Revma,: 1) Os padres 
tião são os sucessore:; dos Apóstolos? 2) Quais 
os pecados cuja absolvição ê reservada aos 
Bispos e ao me~1110 Papa rle mo~o especi.::I '! 

RESP, Crihln. E:,.,7llo. Cpnsulenlc, 'n ,u. 
tUÍU a Igreja, Ca1ólica, hieràrquico,monár(JUÍ
ca.ment€, constitumdo UlU Colégio de Ap6<o
!os sob â SUP.rem2 a11tcridadc dé Ped1;0, Po;· 
isso é que, assim como q. dignid;;.de primac:,ú 
é cont1nuadà pe.l.o Româno Poutffice, . àssi1n, 
~ a.utorida.de ordinária dos Apóstolos é C-OU· 

,Radio Con,suJtas 
,, ' 

.,,:J ~-

tin'u~ua PE>I0¾.,.~~6'10 ~os 13ispos. Esta a~to
~id;Ji~. dos Bi~s. compreende 3 p.oclJW)S: 
A/. Q Poder . da Orden7t · (potestas Ol;dciuisl, 

incluindo quer o Poder ~ral que lhes COlU· 
petc como Silcerciotc, quer o e;:;pecial que tê1:1 

como Bi,.po, isto é, de Confirmação e de Or
dena,;ào, B) o Poder de Jurisdição (pote:;tas 

juri:;didionh,;). isto r, de n~ger uma parte da 

l1{rcju de Cristo, e islo por força do pró]lrio 

oficio e, uiio por delegar;ão de ouw·em; C J o 
Poder de Magistér.io' (potcstaL< i\lagisk.ri;), 

incluindo no Poder anteriormente citado, de 

,Jurh;diçào. 

Os Padres, doutro lo.do, sucederiam lTI'lis 

rlirctamcntc aoi. I'rcsbikl'\JS. Todo.; eles pa:
ticipam, mais ~u men9s, da dcl1>9ada au; ·1ri
dade que lhes dão os Bispo1:;, Aqueles 1ru0 
m.i.is ri;óp1ia1n!'lnte lhes fazem as vezes, l'G· 

gendo uma pequena exten&ão da dioceslil de!,.:,, 

,.li.amam-se por isto, Vigârios ou Párocos. 

A Reservação da Ab;;olviç;ão de çertos 11e,, 

cados, ao BÜiPP ou ao P;;.pa, toma su~ origem, 
E~~o. Con,i~Jeute, ju~4m,ente gas, palavrag 

rio Evangelho de Sã.o João citadas pelo sau

d-0so D. Dua.rte Leopo!dc; "Recebei o Espictlo 

~~'ti~, "?,ii. N. ~J,;o; ~fW ~J?~s;tolo~", 0s pe, 
t:a.dos se~o wr<tciwoi àq~les a quem àa 
~~doil:rd~s. -~rão- ~;tidQ,;; , àq~~~ ~ 11~~ re-_.. .. . .,. . ., ...... .; .. , .... 

Live~·4.is "· 
O Código do Dfreito Can<mico consigna esta 

lleseçv<t.Ção. (8lHD P<ldc \*)r assim definida: 
"É a limitai;.ão do poder de ?,bsolviçãq, 1:mi

tação aos inferiores pelos Supe:riore~ 'conqie

tenles, ~voc.w,do ~ si o j11lg!),mento de certos 
t; determinado~ pljç~qos ... rar;i, que um de

terminado pecq-00 seja ass,illl r!;)servado a St't' 

perdoado só Mio Bispo ou pelo Papa, costu

ma reuni!' em si algumas condições: isto é, 
deve ser CXbflrno, público, consumado, form.il, 

mortal e certo. 

Bst<,s pecados reservados, talitbfau eh.um.
dos Cqsos Reserv~dos podem dividir-se era 

J1~pais e Não-P~p~is. Estes ~ão aqueles que 

Cll.r.\<j, Bispo rode di;term!~~r na pr<'iprilj. pín

c-ese. Pocteru ser 3, no m~ximo 4, e <le resec

Yação temJ,10rária, e sem nenb,~i:u~ J'l-Clla. ~~exa. 

Sáo !,!lj.SOS, reserv3:qo~ em q;~p li~ si meS{ll'<f 
(ratlo11e Sl!I, como. se diz; ~ liuguagem juri
dica). Gs ·casos ·;e,ser,vqdo~ ·Pap~'1s, p~lo con
trá.rio, ve.lam pa.ra t6da. a ·~ e Ih to..llJa, 

cxçeto iµi1, rese.nado em mzão da pena. da 

excomu-llllão, ~ eles ilnexa ti'a tione ce nsu rc1:~:h 
D~et:) casos ou pec.ad-0s re.ser1'a.<los pelo 

Pa'!Jà, l1á, 4 t:spç~ialissimamente reserv;;r!a:; à: 

Santa. Sé; 11 (onze) especialmente l'eS1~1'.v-a~ 

dos-; Ú Couoo)· ·simp-1:esm-en:te r0serve;d-0s ·~ 

~15!R<f ~aJ~ia. Sé; 9 J11t1_V:p:). i:es~W;ad&.,; ~ 
respe<lf!ivos B.tsll~S. 

V:ai~ -cm res,:pos.t..l. -sepa-i:a-da desta. a 0.rnm., 
cii!,São <i~ todos es-ses 35 Casos ResBrv.ados, 

Volta:~~º- ail?:f<L à CaT-la. Pastoni.l. ele D. Sii, 
vérjp. El<!, 11ã-0 fazia. outra coisa sinã.o comu< 
nkar aos ::mus Diocesanos ai1ui!o que a. Saut~. 
Sé costuma periódicamente fa-zet·, <~spec:lfil. 

mente a 9ua11do de Jubilem;, el.c, Dos ;::; Casos 

resery'ados ú ahsolviiAo do Papa ou do Bü;po, 
participava D. Silv-ério que o Papa. con<.:~'>dia 

:J . '. 

benignamente, a todos e "qualqURl' c011fe&-sor 

,,:pro.1·ado no lugar" de poder absolver, duva.nLa 

o tempo de um Jubileu, a1 Casos. De mo,lo 

que, concluindo, Exmo. Consulent.e, a ;rese:·va, 
,,.ão de Casos não negação de abso.1 vição. tJ 
simpli.)s dificultação da «hc;olvição, afim de 

que o peça.flor m<1is se compenetre ria ofensa 

gr.i.ve que fei; a Deus e menos fàcilmente nflié 

recaia. 

AS CONSULTAS 'AO REVMO. pe, JO.S,;t 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, ru. D2.
VERÃ0 SSR D!R!GIDAS OU PESSOA!..· 
MENTi ~ 'ªl:,LE A' R: S. CLEMEN"rE, 226 
RIO DE JANEIRO . OU A' CAIXA 

POSTAL, 2349 - S. PAUL.ô 
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:Juventude Feminina! 

p ROM OVE-MOS a nossa sensacional Li,1uidação 
Anual de 3 semanas, comemorando a ampliação 

d.e nossa loja. Toda a cidade já conhece e espera esta 
estupenda e tradicional oportunidade para comprar: 
li'UDO BOM .. TUDO NOVO - TUDO BARATO. 

h "'IS'TA, OU PELO .CREDIÁRIO 

,- ., 

21 DE JUNHO 

S. Luiz Gonzaga, 

J 

NA PRACA DO PATRIARCA 

f!2M a&EL.!Stt _ _§ - ===-:ss 

herdeiro. que lhe parecia fatll, 
. -. 1· para a sua casa. Depois d0 

J 
. • · uma luta demorada, em . que 

esul"'"a todas ~S ar~as foram USa(iifas . .S. · ; para dissuad1l-o de _uma re.;o-
1 lução tão inesperada e impo.r

Cath·ollca~ .... -
P&r uma delicada imeiativa. so Slffllmr as mam jl!lMU. 111' 

do Revmo. Sr. Conego Dr. An- gra,ças paM os ~li d-1 
t~io d-e Castro .Mayer, Assis- novas dfrectot1~, que, 1'0I' a'fllil 
tente Geral da Aci;ão Ca.tholica progresso espiritual e sua aoü,,,. 
realizou,ss, no dia 13, p.p., na vidade apostotica. d8'fl!'l'llo con,. 
Basllioo de São Bento. 11ma dm1ir a A~o Catbolica, .fllm aí 

j Mtssa segundo as intenções orientação da Janta. Aret.idio. 
das antigas e novas directoras cesana, á r-ea~ão dás aitu 
da Juverrtude Feminina Catho- finalidades para, as qusea e. 
Jíca. O Santo 89.crificio foi of- constituiu o S. Padre PJo XI. 
ferechlo . por S. Revma. para Esse gesto signifl~, 
que Deus. Nosso Senhor, flzes. constituiu mais uma. pr-ol'a do 

· se reverter em copiosas graças particular interesse que S&& 
de sanctific~ão, sobre as anti- ReVIna. dooica á JUY-entwle Fa,. 
gas directoras, a dedicação com minma Catholica, e do &1'CloJ,' 

j
: que se esforçaram pelo desen- com que deseja sua sanctiftee.
Nolvimento da Acção Catholicat ção e grandeza. e prodmu, oo
Ao mesmo tempo. a Santa Mis-1 ino era tle esperar, grata. im• 
sa se destinava a. obter de Nos- pressão. 

i 
fe~eração Mariana feminina 

Caridade· Fraterna'· 
Grata f. a meditação sobr-e c.ançarmos o Céo - a. pt-effl.., 

a caridade. virtude preceitue.- tude ·do amor de Derui - (tUfl 
da no maior de todos os man- tran ~:r,iareça esse idea.l na nos. 
rlamontos e que se il'l'adia do sa vii!a em comruum, que 1Lmq 
Coração do Verbo Humanado. otmosphera de cordialidade; 
no mais perfeito dos exen1- de benevolencía, continuamen., 
plos. te a envolva. 

Caridade é amor de Deus e. O proprio nome • Pla '11J!ffi\l, 
logo a1iós. amor do proximo já quer dizer caridade, amor, 
·- creatura. de Deus, destina- conjugação santa de vontadoo, 
da a lhe dar gloria, a lhe sob a prote~o exr.elsa <la 
pertencer eternamente. Virgem Santíssima a quem se 

A cari-dade para com nosso quer honrar. E' necessario, 
s-emelhante 11ada -mais é. por- portanto, que cada membro 
tanto, do que o proprio amor contribua. por todos os meios, 
d-0 Deus. o Creador e Sobera- para fa;;,er reinar na sua Pia 
no Senhor de.s almas de nos- Uniã-o .'8-. magna virtud~. 
sos irmãos. A exemplo de Jesus Chris. 

Nos primeiros tempos do to, que perdoou, de um modo 
Chl·i:stianismo, essa virtude adminiyel a todos os inimf• 
rainav'a tanto entre os fieis I gos, que supportou. durante 
-- formavam todos um só co- J longo tempo, a incompreheu. 
raç.ão, uma só alma -- qua são d<>~ apostolas. a ~alicia. 
attrahiu a attenção dos pa- dos pha'fiseus, temos obriga
gãos, fazendo-os exclamar: ção de'; por uma attenta ie 
Como se amam! continu_à, vigilancia sobre nós 

Ern 9 de Março d1:o 15il$, a tocta a pane nessa -cmaae tão los_ passatempo,, "' '""'°'"'v'" Je ' tuna, Luiz venceu a resisren
marqueza de Castiglione âgo- artistioo não u ~nt~usiasma- , preoccupações cios outros ·cw-1 c!a de se.u pae e ingressou na 
nizava e.mquanto· âs pressas ba- vam como a seu 1rmao, em:10- j ços nobres. ficou aprehensivo. Companhia de Jesus. Devid:J ao nosso estado. ie- mesma~,'· concorrermo~ para 0 

Jltizavrun. o seu filho Pl'imoge- r.a comprehendesse e aprecias-! e procurou distr.ahil-o forçando- Con~o era :natuarl. a sua pois <la culpa original. nem triumpl'io,. da ooridado entre 
nito, que segundo tudo indica- se todas as bellezas dell.a. E' o a frequentar os ambientes I vida tornou-se ainda mais pur:1 sempre é facil a 1>ratica da nós. : 
;Va. :ti.ão podia sobrev'ivel--a. ~_ue elle jâ _via .tudo como quom I mas mundo nos da côrte. Ltiiz ! e santa. caridade fraterna. e.mar indis- P ~orno'' ~lcanç_areidnos . isso? 

Deus porém conservou a vida Ja se dera mte1ramente a Deus., só frequentava esses meio" 1 Q d 
1 

1.inctamente o proximo. seja eª conSI eraçao. ª V:1da de 
do menino e com cinco annos · · · / .., u-an ° ançamos os 1108st ' 8 elle h0111. imperfeito ou mau. j .Je_sus e de Maria, pe a. me. Sua 'v1tla ed1f1cante fez com quando o mandavam. entregan- 1 olhares para a velha IDurorJa, d t - d lh b 
já a sua alma se ,comprazia em t d - f · 1 d d · d 1iossua as mesmas inclinaç0cs I açao . os canse º.'l so :'e_ q,ue o os so se re enssem a I o-se epo1s com antes. ás : e vêmos a batalha nos cam- t d h d 
longas e fervorosas oreçties. elle dizendo: o Anjo. Quando_ / suas orações habituaes. 1 d 

1
, _ d 

1 
011 gostos nossos, tenha. jus- es_~a vir u e. aur~ os nQ 

Mas nã:-0 dei::1:ava de ter enthu- . pos e < rança se esenro ,11' tamente. at.titudes que nos de- Evangelho. Nesse Lrvro Sa-realmente 11mz fazer a sua pn- 1 A chamado ela imperatriz Ma- · _ d t 1 
eiasmo J)elos movimentos <le meira confissão, devendo Re i rià da Austria. mãe de Philiwe i em todo o seu horro1·, nao po- sagradam ou (JTJittiões contra- gra o encon r.amO!l, c ~ramen-
tT_?pas,. e para elle, o canhão accusar de seu unico suppost.J I II, o marquez D. l<'ernando Gon- demos deixar de pün:;ai· rine riaic;. te, entre muitos. ensmamen. 
nao de1xav:a de ter a sua bel- """ ad f · t~ f l . · . . . Mistér se raz que cada um tos, _como ~te~: 

1 
"Não julgueis . ,,~~e . o._ 01 ao or e a sua I zaga transfenu com sua fanuha tudo isso é a consequcncia ,,<1. e r d ,, "Po 

leza. Tanto. que um. dia .elle contnc<,,>ao que cahtu sem sen- '1 resi<lencia pa1·a Tulad1·1·d. 1-ogo se csque<:a, Re llio,·ti!ique um ! , nao s~ eis ?u.g~ .os.' 'I."• 
h 1 - , profunda corrupc_,ão do mundo I doae aos vossos llllIDlgos :!'a carr~gou a. um, sozm o, e, es- i tidos aos pés do nonfessor. O em seguida foi nomeado cama- pouco <' trate to,Jo.-; c:im ig•rnl . l . , • 

condJdo,_ deitou-lhe fogo. A con- i proprio São Carlos Bm-rom2 u. 1 reiro de S.iVL Catholica. e Luiz contemporanco. em que as in- :imor. B nece:-;sar'tl principal- J zei 1,?Il! ~ ª~ . ~.ue vos ~erse. 
Se?,ueucia _dessa trav_ess:1ra de i conhecendo o menino. disp0z-s0 ! foi indicado para pagem de farnias são cfü1das como prin- mente. que olhe seus sem e- guem ··· Se asSim, e ate. _tal 
crJan•·a foi ter quasi sido es 1 1 · · Jha11tn.,, c·.on1 es1l1·1·,'to ,le fe·. pont.o. nos acon. selha O .Divmo_ "d. . u· · ., a prepara -o 1)ara e, pnm;.,ira honra do Príncipe D. Diogo. cipios novos da acção e pn- --~ , 
ma"'a o em consequencia o e h- D - · vendo nelles uma J)ari.e do ~estre ª. candªde, coISa m~-" ' j ommun ao. es-de entao com. Eses Príncipe amava a Lu_;z gresso, ~m que a trah1·cão e· f I t nó recuo. II d d · ~ - · corpo mystico de Christo, mmo.. aci ' ·orl).a-se, para s, . mungava e e to os os omm. acima de todos os seus outfl\s · · <l II t · -

Na sua convivencla com os : gos. como -era costume na epo- 1}agens e cortezãos. exacta- simples methodo de guerra. S. creaturas destinadas J)Or Dct::; 0 exercicio e ª en re irmas, 
ld d · · · 1 h d t it· I u1·z 110 co11ve11to com tod a a ll1es cla1· 11111n certa p~1·,0 ·,'o . animadas todas por um maío::;o 

t d d d · ele g·Ioi·i·a. ou menor desejo de perfeição. 
'!!o a os, conv1venc1a que mui-

1 

e.a, passan o os res u unos· _ mente po.rque· -elle lhe f,alaY:t , • a - " v v, 

o agra ava a se?- pae, ,a~ren- ias a seman~ ª. se :pre~arar : uma lingüa inaudita. Uma v·cz sua pureza. nos mostra o ca- Luctemos contra O amor 
deu uma ~alavra mc~nvemen~e ; e o_s tres prrrne1ros. ar fa,;.er: 0 infante ~é irritou com a clrn- minho que O mundo abandonou Para nós. Filhas dP :\laria. proprio. causa das pertul)a. 
11ue rep~tm na sua mnocenc1a , acçao de graça~. ~ss1m r-c01:n,e•j\,~ . ·qué lhe -·'perturbava a ca- por covardia precipitando·c0 que nos proµuzcn_w~. cn!tnan- ,:ões na pratica da excelente 
Esse foi o :peccado que <:_on- , çou. ~lle a sua -tao mténsa vida •

1 

çad.a. Luiz riu-se emquanto 08 ! . . • do d? ''.10do especial a Vngem virtude. 'l'odo sacrif:cio PO?' 
ressou durante toda a sua v'1da. · esp1ntual. ' t neste mfoino. SanL!ssnua. tratar. com 0mpe- ella deve ser feito sobretudo 

1 
ou ros concordavam com essa São Luiz morreu dure.ui.e I d t'f' - 1 ' 

Com oito annos partiu Luiz Como o marqnez seu l)ae co- manifestação de colera. per. n 10, ª. nossa san ·1 1c~~ao _e, agora em que assistimos, com 
em companhia. de seu irmão . meçasse a notar no herdeiro de · guntou-lhe D. Diogo 1; 0 r,iuc uma epidemia. tratando de se poss1vel. da santiftcaçao O coração confrangido a ]neta 
menor para a corte -do duque ; sua casa. ao la<l-o de uma fi- 1 ria, respondendo n: Luiz qne . doentes pelas ruaR de Roma. ªº8 outros, m.ais imperiosa se tremenda de nosso~ irmãos 
.d& Toscana. As maravill~as de , b~ digna de. seus nobilürninws i não 1iodia d<lixar de O fazct· • Que c»te Santo da purc,za nos torna a pratica da. caridado 
arte e bom gosto que via. por avos, um desmteresse total pc- 1 <liante de uma falta ele 1.,,c.;. 11 • fre.t<Jrna. · · · _ _ , ~~- llvre da lama que amc,J.<':a s,Jr-

1 
gnaçao tao pouco principe,c;ca, li · . . . ' Lig-adas por um mesmo l ........... ,. ...... _,..., ............................. --.... - ....................................... ,... ... 1 pois se ellcs tivessem motivo ver o mundo c1V1ll1::.i,do. Ideal, para. em ultimo fim, ai-; · A. F 1 • ªd . d . f l 111-e~1os .frivolo, a sua atlitude i .e ' e' a e J '~~l::a. S~dOCO:ai~::~: ~O(~t; r-·•·• ........ 9ue ....... 

1

.,.,. .. ,..d,_, .. po,-••-·o,--,-""-·•••·-••••"7 
1 dg=!":.~: ::..":~~ "!n: .. n= i ~;;:i,;~~::~:~1::::.1~ 1 a Ze a ora Predial l 
Í influem · nesse bem · com que todos sonham. ~ prometer-11le ter dabi. por l · + 
·· Muitas pessoas affl"nnam que os Mov-eis eras_ Mal'· ¼ ~:~~to uma attitude mais sell- f ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commissão 3% ou 5%, l 

cenarlas Reunidas, Rua do Carmo, 53, são felicidades i . • ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEI-S, juros 1%, - t 
nos lares, prosperidades nos negocios. t Despedindo-se do príncipe e ADEANTAM·ENTOS, cobranças de alugueis atrazados, t 

Estão vendo? Se é ass-im, custa bem J}OUeo a :f,>,Ji. i de sua-familia, Luiz voltou pa. adeantamentos pa,a refor-mas. Compra de immoveis por i 
cidade, pois essa gra.nd~ organização Brasileira, V'.m- t ra CaSt iglioni. pois <l:esejava cc,.nta propria. - lnformacões confidenciaes de inqufüj. t 
;t,o. tudo tão barato. J. meditar 11ª escolha de uma or- nos e tiadores. - SECÇÃÓ BANCARIA: Acceitamos de- t' 
- dem religiosa. visto sentir vo-Fornecedores do Palaclo· S. Luiz, Liga das Seuhor,i,s ! _ d 1 d lVr positos, juros mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOS:E' i 
Catholi~ Estabelecimentos, Collegios Reli~üi~:, ul~J:1 ! caçao ec ara. a. 1 as encon. SONIFACIO, 39 - 2. andar - PHONE 2-2401 - t 

1 1 trou uma res1stenca com que ·.. R t AI · M ld d 9. F'lh t 
<].a.s Exmas. Familias de todo<> Paiz, f não contava. Seu 1)ac não 5 ,.. ! ena o vrm a ona o .,. 1 o T 

L+ .. ~...,. ............... ~ • 1 1 1 •, 1 • ., ....... " ................ ; ......... i .................... ? resignava con1 a perda de tal : .............................................................................................. ,... ................... , . .-J 

SENHORES AL.FA)ATES 

europeus. 
São Joã.o, O .UISCIPUIO Ama.. 

do, repetia. incessan~~mentc;. 
aos fiois que, para escutal-o. 
accorriam <le todos os lugares 
"Amae-v-os uns aos outros". 
Compendiava. na cariifael) f.rai, 
terna toda a vida christã. 

NQ . mev dQ · Sagrado t,o~~ 
ção de .re:sus, para honrai-O ª• 
ção -de Jesus, _ para llollral-0 e_ 
por :.tanta falta <le amor -ver-, 
<ladeiro, -deliberemos cuidar, 

pledosamimt-e, da. pratica, dlt 
caridade fraterna. 

Abençoando este nosso prG1 

,posit{) te1·emos .Aqnella que 
é, para nõs, Mãe e Rainm. 
modelo e estimulo Mari;f 
Santíssima l 

Casimiras~ Brins ... Linhos e Aviamentos 't.·~-

na CASA 
Largo S·ã.o Bento, 

ALBERTO 
40 .... .w-· .... São Paulo 



Critica Clnematograpblca da A. J. C~ lE v A N GEL H o _ 

· P H A R I s· e·\u s~ rwi.~ ~ar,a~ _ (I~ lkiliJttilatti)O$ · 
v4s ~ Eriiol ~- ..._ Ihtrfgaa Prevlsffil: -.. HIB'l'-OOIA: DE 
e ü·abi-çõe-s .são 11assi:vms da: :w-uIS P-ASTE$ f-oi cotado 
critie&. - Não da:ve se.e ;viS:.to- -Ácceítave1 pelo ·Departamento 
por menore-5. - )te Cm ema das. C. !ll.: <lo Ui9 de 

C;:,teção: ,_.., Acceita-veJ. para_. -J~ro. ,. · · · 
adu1toa. 

COT.A-ÇK.O DOS FILMS 

Justiçi ci'J.tre 01! jU" 
dew; stgnUica-l"Q sall• 

tidade. J'11&i:o era o 
g u o cumpria c.om 
perfeiçãn a.1 obrtga
çõea que o~ a 
Deus. o Divino Me,-

ELLE CASOU SUA MU- tre neste ~cho do 

São Matheu, V, 211-U 

NAt{Ü~ wnpo, d'- Jesus aos sem idsciitnios: 

~: DA: SORm --- Dá 
,õolumbtla., com BHoe Clabot e: 
,JacqQeline Wens. - o modo 
de agir do princi!JaJ persona; 
gem é o final, em que :rrr-es~ 
ciam-0s sua mo:rte. em <mcaru!• 
tancie.s bem elll-Ocionantes, tor0 ·-' 

nam o film improprio para 
adolescentes e pessoas .adultus 
facilmente impressionaveis. -

Cotação: ,..... Acoeita.vel -nara 
;wultos. 

LHER - Da F'<Jx com Joel BOM - Film que pode tra- Evanggiho ineumbiu-
Mac Crea. - uma' dívorciada . Zff proveito 1)ara qualquer pu- se de manifestar a 
procura reconquistar o m'<lrido. ,i blico. perfeição maior que g; 
Ocasamentonãoétratadocom BOM PARA ADULTOS.-- santtdade de Deus 
o devido respeito. Ha situações Film que pode trazer proveito exige dos qoo desfru-

MR. WONG· NO BAIRRO notadamente ilticitas. Não de- tão somente para adultos. tam. os favores mais 

Si a v:osm jm~ não f6r màfs abundante que a. dos 
"5Cribas e phar1seas, não ~!'els no remo dGS céus. 
Oav.istes o 1fUe foi dite aG!I antigos: não matarás, 
aquelle que matar será reu de juizo. Eu, porém, 
vos digo: todo IUf(lelle qne se encowlzar contra seu 
irmão, selrá :reu de juko. Aqu61le ~ue disser ao seu 
irmão - Bacca! - será condemnado pelo Conselho. 
E aquelle que disser - Louco! - será condemnado 
á !l'flhenna do fogo. - Si, ~. apresentares a tua of
ferta ao aftar, e a.Ili te lembrares de que teu irmão 
tem alguma cousa, contra ti, deixa alli mesmo ao pê 
do altat- a tua offerta., c vae primeiro reconciliar-Mi 
oom teu irmão. Voltando uepo,is apresentarás a, tua 
offerta. 

como. ~m. ~ 
embora uma grande 
admiração para CQ!Jl 
a Igreja Romana ..
hoje , muito em vogâ; 
- teiierva,m~ o ài• : 
rclto · dé critkal-a em.· 
mais de um ponto_ 
bem como aos ooua 
chefes supremos. 

Não _discutimos 1' 
!nt.ençãô <tue po.,sa. 
animar a iattítud~ 
destes "christâos ". 
Admittimos m e s mG 
que não seja 1gt1aJ 
em todos os indivi .. · 
duas, podendo IIUa 
diversida<ie extremar 

CHINEZ - Da MonogJ:am,, oom·· ve o film ser visto &mão por ACCEITAVEL Ernb 
I 

ab?Ddante~ d.a nova 
Bor-is KaTloff' e Gra:nt Withers. pessoo. de criteri-0 formado._ . ora , Le1 por JSSO mesmo 

sem proveito more.!, pode se!' 1 ' • 
- Como em quasi todos os Cotação: - Restricto. . od . eh a m aaa especlal-
films do genero, presencmmos n st0 por t os. mente "Lei da gra-

Iuetas e mortes que o tornam, 
prejudicial ás crianças e ado
lescentes. 

Acceitavel para, 

LUZ QUE SE APAGA_ Da ACCEITAVEL P~A ADUL- çr, ". 
Paramount, com Ronald Col-1 TOS - Se~ proveito moral, Nem na antiga, 

Cota-ção: 
adultos. 

mann e J:da Lupino. _ Affir- : pode ser visto somente J.)Ql" não obstante, era sutficiente a observancia. que 
mações absurdas, ,demonstram I adultos. dos preceitos divinos tlnhe.m os Pbariseus. "Oin
ignorancia em materia religio- RESTRICTO - :B'ilm q1Hl :pc- gindo-.se unicamente á letra da Bíblia - diz o 

J sa. Suicidio. Ha um persona- Jo enredo ou scenas só pode Pe. Hyppolito Leroy - os phariseus inutilizaram 
· · cl d · ser assistido por pessoas de o lado morai e vivificante da Sagnda Escrl.ptura. 

de muito as cons
ciencias. Para nós o que importa saber ~ qui, 
não n08 basta esta justiça, este "christ~o,.. 
Verda<Iei.ro christão só ê o que segue "toei.a" a 
doutrina de Jesüs . chlMD, começando por aecei-
tar a Igreja que !:lle ruuàou e com a qual qnilf 
identificar-se eomo .se pode vêr no dialogo com. 
saul(), aie:rseguidor da, Igreja: ":Eu sou Jesus <lUill 
tu })l!r,$e8'= ". 

:MEU REINO POR Ul\J AMOR 
,- Da Wa-rner, com Bette D.i-

Dr. José Bottigiieri 

Moll.'1>tias nervosas e mentae~ 

Cons.: Av. Rangel Pestana, 2218 

De 1 e meia ás 3 e meiá 
Phone 3-9119 

gem femmm,o e con uct6 1r- criterio formado. . Nllo ba 1>iedade verdadeira e verdadeira de"lo'OÇáo; 
regular. não ha ideias nobres e elevadas sobre Deus, a 

Cotação; - rt~strrcto. MAU - Film foteíramente alma. a virtude, a santidade, ou o peccado t1tte é 
vedado ao publico catholico. seu obstatm:Io; nem um só sent-imento de sincera 

TUDO NO -GELO - Da R. 
K. O., com Irene Dare. - Nâo _ 
é isento de falhas relativamen
te á })arte moral. Algum; per
sonagens conduzem-se de mo
do desllonesto. Ha uma can
~ão que trata de maneira gro,. 
tesce. mn assum.pto serio. 

Cotação: - Acceitavel. 

Grande mostruario 
e venda de 

Productos 
do Norte 

contrição e humildade. Ha sim um fommlismo 
se<:co e frio, praticas puramente externas, uma 
pureza legal qeu não affecta a. consciencla. Ob
servae externamente a lei e sereis salvos, eis sua 
doutrina, a salvação pelas obras sem fé.'', 

* Havia, no emtanto, excepções a esta reara 

E', e.'Jíás, uma injuria não pequena ao Me~ 
Divino, indigna do nome Christão pretender en
contr,11.1' falhas na doutrina -geral e no modo com
mum de agir da sua Igreja; pois éstas criticas 
attlngem ao mesmo Divíno Mestre que nestE!ll 
pontos assiste de modo l}a.rticu.la.r ll.Q R~-: 
Pont1fice e á sua Igreja. 

* r.osso primeiro cuidado, po!s, sejà ho!lheil9~ 

-~Smu 
Cast:aniias do Par-.í e ae 
Caju'. Doces e comnot.s~ 
de fructos sylvestres, 
vinh-0s, licores, pa:,., ... , 
,de differentBs fructos, o 
famoso Piraru.cu', Ca
mar-ão e Dourado do 
Amazonas. Rerl.c<s " 
Rendas do Ceará feitos 
á mão e outros artrgo;; 
do Norte e Nortlest-e. 
Procurem conhecer es
tas couoo-s nossas, visi
tando as grandes ex-

l geral e ".se contava maior nwnero de pea,soas C.e 
j bem no partido dos phariseus (ao qual perten

ciam os escribas) do que no dos saduceus." E 
o proprio Divino Mestre deu dilsso mostras sen
tando-se, por vezes, á sua mesa; como teve entre 
el1es amigos e defensores. Ma.is tarde foi neste 
partido que mais copiosa :me88e fez a Igreja nas
cente. 

bem a doutrina dos Papas, constituídos 1Selo _ Se-. 
nhor nossos guias na senda da verdade e do bem.. 
E no n=o apost-olado com nossos proximos seja 
nossa primeira preoccupação que os :fa{;a. tambe~. 
christãos no sentido inteiro da palavra. 

Depois, não nos enth-usiaanemos com os elO-:' 
gios e admirações que est.9 "'ehriatãos" não CA•' 
tholicos ,otam á Igreja. Erres nos fazem mais Jll1ll 
do que bem. E, acceitando-lhes as palavras sem 
denunciar-lhes o equivoco, conttibuimos pma 
crear a persuação de um certo chr.lstianismO 
aoo~ional, que não é a doutrina precisa e in.• 
equivoca de Christo, que já foi expllcltament,e 
.condemnado por Pio X (enc. "Notre charge aj,:>Olk 
tolique "), que, por vago e impreciso, não co.uta· 
com principios solldos capazes de orientar uma. 
vida para a salvação eterna, ou sacudir a. indif~ 
ferença religiosa da sociedade actual. 

,u.tto.ao• IH nos 

,-,APETES 
LIN-OLEU~S 

PASSADEIRAS 
CAPACHOS 

TECIDOS PA.RA MO
VEIS E DECORAÇ()ES 
DE TODA-$ AI; QUA· 

LIDADES 

o 
1 N S T A-L ~A Ç ô E S 
DE OOWI'lNAB - M:0-
BfLIARIOS ÓOMPLET05 

• 
OFl<'ICINâ;S P.BOPRL-\S:· 

posiçoos da 

l A R,ff:R·DfSll-11 
1 

Larg-0 do Arouclte, 61 

O que não quer dizer que só por isso devam 
ser estes ooariseus apontados como exemplos que 
seguk pelos ·tllS('J.pulos de Christo. Não. Ainda 
que nellas admitta-mos boa fé, e, justiça dos cils
-cipulos de Chrll!to deve ser ma.is abundante, mais 
pel'feita, ultrapaasar as limites da justiça dos 
-pharlseus, pois a boa inten.ção destes phar!seus 
não impedia a irulurrmienr.i" de :rua observancia 
de maneira que não pode ella ser proposta á lmi
taçmi; muito ao in7és, é mister· não se deixem os 
d-ísei;pufüs de Chrlsto ISlnar pela apparente in-

1 tegridade de vida destes hÓm.ens. 

* Cousa semelhante 'acontece hoje· entre os que 

RUA SANTA EPHIGEN:YA; 51 Phone: 4-1702 

·se prezam de 88g\lldores de éhr:l!;to, • que a si 
&e ~ "cru:l:!st-ãos". Pois, ha muitos que 
f11;Zem p~ coahecer· e ~ a doutrina do 
·Mestre Dlvmo, reivindicam pa;ra sl o titulo quP 
recoroa S6U nome, mas fa:!leln restricções á sua 
Igreja. São "ehrlstoos", não flão "catbolicos" 

Nada mais agradavel poderíamos fazer ao de. 
mon!o do que pactuar de qualquer maneira oom, 
este pretenso chrlst!anismo. E' elle um dos g:ran ... 
des e intel!lgentes meios de que usa o inimigo 
de Christo para conseguir seu fim: impedir a 
diffusão do reinado de Christo, e a salvação de 
muitas aJ.m.as. Para elle pouco differe. obter sett
fim por uma perseguição violenta, ou in~. 
o vírus do indifferentlsmo nas alma8 Q.tJe esttoiâ: 
as consciencias. Este ultimo meio at.é lhe p&.r0{.'Qj 
preferivel por ser mais efficaa. · 

E' de toda necessidade que 
clesappareça esse mal espan
toso, causa, poderíamos dfzer, 
:le todos os males que nos· af. 
fligem - a ignorancia sobre 
Nossa Senhora. 
· Urge que Elia seja conheci

da, porque se o não for, não 
·poderá tão· pouco ser amada 
ije verdade, nem servida, nem 
glorificada. 

· E a· próphecia de Maria 
Beatarri me dicent - · ha" de 
ase cumprir .•• 

Eis pois a missão providen
cial do mez de Maria: tornar 
mais conhecida Nossa Senhora. 

Lembremos a este proposito 
a bella i:;lassagcm do Beato 
Montfort, no seu aureo livro 
"A verdadeira Devoção á San
tlssima VlrgemH; "Deus quer 
que sua Mãe Santíssima seja 
agora mais conhecida, amada 
o .louvada :do que nunca ..• 
Quem e11contrar a Maria, en
eontrara a vida,- isto ê, Jesus 
Chrlsto, quo é o Caminho, a 
Verdadé e a Vtda; mas não ~ 
pôde- encontrar a Maria ~m 
a buscar; não se pôde buscat,-a 
sem ·i conhecer, pois q·ue ni~
guem busca ou deseja um ob
jecto desconhecido: é preciS(> 
Pois, que Maria Santissima se, 
J• ,mais que nunça conheci
da.· ..• 

Dahi o cetebrc pensamen
to- do mesmo Beato de Mcnt
fori: "Para que venha a nós 
o -reino de Jesus, é necessaric> 
que venha primeiro a nós o 
•oino de Maria". 

os A . 
. ' MARIA 

•· ~-- -4 

olhos brilhantes reflstem algo' 
da luz do Céo. sabemos, cem 
effeito, que o Divino Redemp. 
tor dedica-lhes amor pat'tíc~ 
e que sua Mãe Santíssima ccn~ 

e Deus desceu até o homem.' esforçados soldados de Maria ! Padre· Valentim DE MARIA sagra-lhes amor de ternura ,(Í 
E' Elia a ponte de ouro que : durante a gloriosa campanh~ j benevolencia-; sabemos que as, 

liga a terra ao céo, a creatura do mez de Maio, o mez da ex- - O coração do pae supremo derramem lagrimas, offereçall'I orações das almas plH'as che
ao Creador. cefsa R-aiflha da paz e Vence- repassado de profunda magoa, orações e soffrimentos, pedin- gam até o céo, desarmam a 

E' Ella o caminho mais fa. dora d-as hostes in-i-migas. dirige commovido appello aos do-Lhe soccorro e consolo. justiça divina, e alcançam para 
cil, mais curto, mais perfeito Em vibrante e calo-rosa alo- corações dos seus filhos to- Segundo nos ensina a His- si e para os outros, as graça& 
e seguro para chegar a Jesus, cução, dirigida re<:entemente a dos, disseminados pelo orbe, l toria, em epochas de agitação celestes. Que haja, entre eHas, 
como nos ens-rna o grande mes- uma peregrinação genovesa, concitando-os a uma fervorosa e calamtdade, o que nossos an- uma santa emulação nas one
tre da ascetica mariana - o proferiu S. Santic'ade estas pa- cruzada de pre<:es, a-fim de tepassados tiveram coragem de rações; que não cessem, nas 
Beato Montfort. lavras memoraveis: obter, pela mediação de Maria í fa~er com proveito, _façamos supplicas rei~!H"adas, de apres-

"Procuremos subir por Ma- "Elevae vossas orações e Santíssima, 0 retorno da paz! nos tambem, no perigo que sar O cumprrmento de Nossos 
ria a Christo que por El1a des- vossos pensamentos aos pés de ao mundo, tão violentamente I actualmente nos opprime, se- desejos, lemb.rando-se da pro
ceu até nós", nos afiança S. Maria, porque só Elia pode sacudido pelo vendaval da I gttlndo-Jhes, confiantes as pe.

1 

messa de Nosso Senhor: "Pedi 
Bernardo. no momento de tristeza e de gadas. A Bemaventurada Vir- e recebereis: buscae e acha• guerra. 

Segue-se dahi que uma das receio em que vivemos, usar .. A 
I 

t' h . gem Maria goza dum credito reis, batei e abrir-se-vos-ha!" 
mais santas e sagradas aspi- de seu poder em nosso favor. . no.ssa ª ma es ª c ei~, tão grande junto de Deus e de Nesse coral de vozes e ínv~ 
rações, um dos mars nobres \ E' na misericordia e protecção dtz O Sant? Padre, da , mars um poder tão grande sobre cações afflictas e trepidantes. 
e afevantados ideaes de todo· de Maria lmmacu~ada que re- profo nda tristeza, não somen- seu FIiho, que segundo affirma quer Sua Santidade que se ou
ca-th-olfoo devoto de Maria, de-! pousa nossa esperança neste te por causa das. desgraças es- Dante, quem deseja uma graça ça sobretudo, a· voz das crean. 
ve ser envidar todos os seus; instante em que nuvens negras pantosas que attmgem as_ na- e não recorre a Maria, que!" ças. É' para as sua-s almas pu
esforços com o fito de dilatar I se corrdensam sobre o mundo. ç6es e':1 guerra, mas ~inda voar sem ter azas. De facto, ras é para os. seus coraçõce 
a~ fronteiras d? Reino de Ma-! ~eus, em sua balan_ça de jus- por perigos cada dia mais te- Elia é a Mãe - todo Poderosa inf~ntis que appella nesta bó. 
r1a, que é o remo da verdade, · tiça, pesa todas nos e só a · merosos qu_e ameaçam tambem de Deus e tambem coisa bem ra de tristezas e amarguras. 
da paz e da graça e da sal-! intervenção de Maria, Rainha I outras naçoes". suave, nossa Mãe amabilis- Espectaculo .. emoci-o-nante, a1 
vação. da Paz:, poderã exercer influen- slma. das phalanges de creanças li,. 

Com vtata11 a eua pl"Oviden- · cias em seu coração. Só Deus, l A RAINHA DA PAZ Portanto~ coltoquemo-nos-;;b nocentes ajoelhadas no Alta'I" 
oial e satvadot>a empreza, pe- l que domina os ventos e os , de a sua protecção e patrocinio de Maria, aplacando com suas 
çamos que os inimigos do rei• 1 oce~nos, qu~ acalma as_ inte~- ~eante dessa especta_t1va e repousemos em sua bondade preces innocentes a justiça Dt-
no de Marta, q~e são muitos,: peries e agita os coraçoes, po- mais horror e de mais luto, material". vina, interpondo o poder e o 
tantos quantos os do reino de · de nos dar de novo a paz, pon- refor~a 0_ Santo Padre sua _de. valimento de Aquella (fUe 6 a 
Cht-lsto e de sua lgt"eja, sejam do um paradeiro definitivo ás terminaçao, do anno anterior, CRUZADA INFANTIL DE Omnipoten.cia supplicante. . 
todos confundidos e desbara- tempestades que agitam o de um afervoramento de pre- PRECES Q . d . d ,., 

d. " 1
1 ces aos pés do throno de Deus ue qua ro commove or .., tados. mun o • ' d 1 " d .. v e da Mãe de Deus, fazendo-A os ares, 011 e as creanças_ 

Não e~çamo~ de orar se- OUT·Ro DOCUMENTO PON- intermediaria da angu.stia de "Em particular desejamos, antes de adormece~em, tranquff~ 
gtmdo as intenso~s do Santo TIFICIO DE PALPITANTE toda a humanidade, querido Filho, que novamente; lamente ou s~b ~ impressão de 
Padre o Papa Pio Xl-1. ACTUAUDAOE . durante o mez .'Proximo, as novos e poss1ve1s ataques_ lld,. "Agora, porem, que a guer- phalanges innocentes d as migos, cruzam as mãozrnh• 

A V()Z DO PAeA 
Reino de Maria quer dizer o 

lreino da verdade, da sciettcia OUçamos a voz: do Papa que 
e dp conhecimento integral de é a voz de Deus. Sua Santi
Má~a; o reino ~do antOI' ê da dade Pre Xfl, com o seu gran
~ça, o reino do seu podei"-!! de coração patemal affficto e 
da sua misericordia; o l"eino em extf'efflO pre()i)Cupado ante 
da: imitação e do apostolado. . o espectro pavof'OSo da g~rra 
· li.te e não .outro é o sentidi,; cwe ameaça alastrar-se assus
ou; , 1Significação das palav1·~ts tadoramente, com todo o seu 
ctú~' compõem a senita ou di- fttJte&to cortejo de males, pelo 
'Visá de todo apostolado soclaf mundo inteh-o, acaba de dirigir 
rnarlano em , nossos dias: A-d sua autorizada pala-y-f'a, conci
;Jesum per Ma.riam - A Joaus tando-nos a uma santa e sal. 
por Maria. vadora cro.zada de preCH, de-

Não é sem com-moção q11e se ra, tendo explodido·, aggravou crianças reunam-se nas Igrejas puras e innocentes para pedh
lê a cana que, com data de. 15 a situação e provocou per<las dedicadas â Virgem e pela in- a Deus e a Mãe dos homems 
de Agosto deste anno, dirige e soffrimentos quasi incalcula- tercessão ,d'Aquella que é a compaixão pelos que soffrem 
ao Cardeal Maglione, seu se- veis, não podemos deixar de Medianeria da paz, obtenham e pelos que morrem, pelos que 
cretal"io de Estado, Sua San- conjurar, mais uma vez e com de Deus para os povos e para luctam e pelos que, em vez dll 
tidade Pio XII. bastante força, todos os nos- as nações, uma era de paz. Que amor, só conhecem o ·odio". 

"Nella se condensa toda a sos filhos do mundo inteiro P3 • todos os dias reunam-se aos · A postos, creanças do BM.• 
angustia do Pastor Supremo, ra se ajoelharem no altar da pés da Mãe do Céo; de joelhos sil mariano! 
deante da tempestade que vae Mãe de Deus, todos os dias do e. com as niãos supplicantes, Não desattendaes o appeHo 
destruindo ãs ovelhas. queri- prolCimo mez: que lhes é consa- offereçam orações e flores, el- commovente do Santo Padt'Q 
ctas, Nef-la vibra toda a .triste- grado, afim de lhe dirigirem _las que são a-s. flores do jar- Pfo XII. . 
za que invade a propria huma- uma supplica fervorosa···" dim mystico da Igreja. , · E' a hora de formar e ceri'lll' 
nidade e todo o horror que Uma vez, porém, que, segun· · Sim, temos -grande confi-an- fiteiras nessa santa cruzada M 
avassaffa o mundo inteiro em do affirmação de São Bernai-- ça nas o.rações . das crianças I prooes,. pedfndo···i-Ratnha ~ 
face desse espectaculo horr,i. do: "Deus quer que tudo nos cujos "Anjos vêm sempre a . paz. a pacificação do mundo. 
vel de uma conftag~o ge- Vellha por Maria", recorram face do Pae" cujos_ semblan_tesj • Rainha da paz, rcgae Ptf!! i!• Etla a e-acada real ~J fhrln.do attitudes e m~o 

-~:~O:J~~~~~'~' . :-~~ ~~--t--~-49! ~·, ; , ~Q48f. !. -~-u~. :a.11.~ ~u:-~ _ r.e~m ml.W~ ~ QuJo~- ..nmJ,.,.·~-
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FRACOS e 
4NJ<~MIC03 

TOMEM 

VINHO 
C'REOSOTi\00 

,~d.A-~~l 
TOME 8Ô 

ELIXIR · dê João da füÍ~ , 
Silvejra 

1$ * i u <t ?R if&i X M ldi™®AMA 4 

~· ~ ,,.- r - ! 
EM 4 J. OQ DE 

GRAl'OE TONIIJO 

(OT\FERENCIA. DE TE
(JJ.:'/ ICOS FAZENDA

HIOS 

/1;,A.~ o encerramento d,i. Con
frrrn, la Na•·ional de ':'cdmicoi i 
()UI (.:rmL;\Jilirlad<: e AoZU!llPlO;; 

J•'vcndario;. os delegados· osta
dtrn" cst ivcrnm cm vii;ita a csl~ 
Est;i<i,•. Wi:!clo fcfü> varias vllii
t.Í.& 1tc~(B Capil,i;) e cm CampJ
na.:\. tendo rC'grc::wdo ;.i Capil~: 
1i\,dG2 l rHa J 3, 

LhGISLAÇAO 'l'HlDU
T:\RIA 

"C~t'.Eidcl"anao. que a legislação 
~ibutari\l,. do pài:r,, 11ota,damcntc a 
do~; 11:~t,\dos e i\ tuuiciÓios, se rc~ 
scnv: da ncc-essida.de de ·uma re
v i.;,üo qu@ ü t1·sthcmatGc. imponc 

r------------. 
O frescor da tez ... 
~j ' Depende: a) d<,1 r,• bum regime ::li-

mcnt.3.r: fruc• 
~ " :, a s, legumes, 
~ leito fresco: etc; 
lf b) de boa 1;au
T ae 1sera1 <Tu -

i 
l 

R A SI L NQ~~EIR.l l!\3S1!, cart.cira :;era fol'm.cida 
mediante ·. atlcstad~ dv synd:.eato 
dn, clasc sou de dois corredores 
porladorc:; ria carl,ci.nt prnfi.,sio
nú 

? 3 lliEU'.l'RALIDADE '.:"' O pre- \ 

1 
.s1dent.e da Republica, assir;- 1 

, nou um dccrct.o mandando ob- l 
1 ;;crrnr as regras do ncutrc1lidade ! '-============..:=::=::::, 

Nos Estados essas medidas se- t.a(!ua;<:':, e municipacs ai; mcr!idas 
nece&:;ariai; ao melhoramento da 

* vo: ,,ss,gnado uni decrdn·ld 
1·escindindo o contracto com a 
fie. Gtnérale de CheÍ11in:; dç Fer 
d1::; Etal~ Unb du Bré&il. 

na guerra ..:nLre a lta.Jü;, e o~. ai· i 
liado3. · 

rão da compctencia das D:clega
cias rcgion;,es e inspcctori<'.s de 
:;cgure>~ 

REGISTRO DE YINl· 
CULTORES 

O Laboralorio Central d,:- Eno
logia do Ministsrlo da. :\grlcul
Lura aca u;J, · de fixar o prazo d€ 
120 · diàs · parfi o régistro obrig11-
torio . dos producLores. commer
clanks em groHm. cnianafado.res 
e distribuidores de vinhos e ou
tros producto.s liquidas derivados 
da Ul'/1 nacional e estrangeira.· CS• 
Úbçlecidos em tcrrilorio nacio
nal. Todoi; os requerimentos so
licitando· 1;cgistro do,·erão i;er di· 
rigidos ·ao di1:ect-0r do Laboratorio 
Central · de Íl:_nologia - Minfato
rio d,t Agricultura. Rio· de Janei
ro. e dellcs deve constar o non1e 
011 firme rcferen te. cndereç-0 de
talllado ( cidade, municipio, ru'l. 
e numero da casa), além da qua
Jidude cm que. se pedir o regis
tro .se como productor e que pro
ducto, couto fmpor.ladór d<' Yinhos 
cstrangciJ:os. como reabridor de 
vinhos nacionacs, como cii.st.ribui
dor, como cngarrafü.4or, etc. 

INSTITUTO NACIONAL 
00 8.\L 

producção; dJ organizai· e man
ter a estatfatica da producção e 
do consu.mo; eJ c::;tipular a pro
po1:çâo de lilil ti.àc·ional que, no 
caso de osct1s~;,; do producto. de
vei-à. adquil·il' o iJnportador, dcs-
de que o nacional aprcce11tc o.s 

~.Joticí~s 
rlo Brasil 

4 PORTOS O presidente $ 
Fkpublica assig11ou · himbenl 

o decreto dando novo regulalneu
Lo pa,ra as Capitani::.J de Pcn.ws. 

5 ~OOltES~O ·~ Regressou do 
UiloraJ sul {in &,lado. onrle 

mesmos caraet<'risticos chimico:; c0tcvc cn1 Yisit.a, o 0r. i:·,Ln u1-

dlaºt·nenx01,raa1~r.1·1'u·::,11; dfaJ :uparci::cntt1·,~11d· ardcc- J. i\CC1.0ENT~~S - O prei,iden- lur Federal no E~'."do, 
· ~. •• 

0
• • ~ • • ¼ da Republica as:,iguou um 

no anno ;,.nlerior. decreto-1.ei alkraridó · vaiios dis- 6 WIC~I'I'A ··- Chegará. ao Rio 
O Instituto fL,a.rá a quota de poolUvoo d:; lei ctc · accidcnu:0 do ele Jancil'u. no proximo dii. 

producção de cada Estado, an- t1'a,bi;Jho. · 18 do t--orrcutc. o cruzadoi: 11orte-
nua:lmentc, · · americano "Wichitu.''• 

F'oi cria.da uma taxa: qe 10$000 ' CENTEN ARlOS Cunli- 7 J<'LOM8'l'AL - Foi assigna-
por to.ricr4cta qe sal c:-i:porl~~o. /:2( 11ua,n1 ;1 ~e rcaliz?_r, neoia Ca- do 1u11 decreto 111odíficando a 

A Comisoi\o ci,:ecutiva poder~ pfü1J e no Rio de J:Íneiro, vari~:; organii:i,t,:iw do Conscll1o J>'lores
ti;;ar o,;; .preç,0s de 1;o.l na piiçtt 1

1 
solemnidadcs cni rom.mcmora<;à,o I tal do Bstado, que passou a :;c1· 

do con:;iµno. ao duplo centenario de Portué:al. con~lituido de 1ll membros. 

Ao banco ou co11SOrclo banca
rio financiador compejjrà forne
cer até 80% do pteç,o, fixando em 
20% por tonr-lada, para auxilio. 
da proclucçáo, aos jurÓ,:; maximos 
de ~%. 

O decreto fixa alnaa numero
sas outras medidas ele direcção 
da producçào e conwmu, c11j,1 
cc.,mpdcncia c~bc ao Instituto. 

,,~ ... --."'·"'-::"'~"''!'"'".!"', "'· --~ ..... ""'! ""· .... w ~·~ 

Dr. Durva1 1.lra,fo. 
Ocull:,;ta 

lt, Scua.do.r P. E;rydio, lã 
Sal!W 513114 •• H a 17 Ju;. 

AHmem.o 'º"""' Oé!5 c.reanças, <1u111· 

tos, convalescentes . e del,,ilitados 
em geral 

ENCONTRA-Sl!l Nl\S PH,\R:\iACIAS. DROGARIAS, EMPO-
H!OS E-s.MERCEAR!AS. 

· Ci ataque gémtaníco as;emc:n,1 • 
~e ao éi!fectuado em l914. 

Os fr-,;mcezea · ·rcsi.stem· deuods0 

damente, como. reconhecem ·~ 
proprios anémães. Em fodá ·~ 
fo os aHeÚ1ã,es . ericontr.cin vÍ.O,: 
lf',nta oppoi,içâo da parle do 'lw.;, 
rcieo exercito francez. Este tudo 
ràz para evitar a dcrota, pois ci;._ 
ta · 3ignifi~rá a quéda de F~ 
~teste parLie~ ci~~se a 9f~ 
do (tia, do ·geri·e.rai Wcyga.i,ç1·-~ 
,mas t.rol)ll8: · 'f$o.ldadc,:, dc··:F:an~ 
ça,: ag,rrrâe-vps··~-\1~'50 t~ 
tol'lo," · · · · · • 

Por cst~ m,as a :iit~o · ck!$!ª:.. 
rã ,:,-o aclârcã,i/ ' · ·. • ' -

Noticia:s~ 
Ckl. 1vfii ·ri d ô 

1,;-;.&·; ·.;...;;.:~-·· •.. '... ... 

1 B,~ODO -:::- P~:i:; e.stã ~ - ()füCU<.d~, . p e Ia J19Pul!!çáé! 
ciVll. · 

2 · ,.BOJ\fflA~O - A ~~ 
. . Ai!: For~ l?!>~b~r,~O\l ~ aj• 
dades italia~~ ~e ~~ e ·~. 

3 DECL~~'.49 '"7 A lndía. 
declaro~ ~~a á ua~ 

4 AP~l(lNAMRN'IO - V.a.p· 
rios 'navloi; italianos . foram 

l',1'~ em Gi't»·a.ttar. 

nagran às rc
fcl-;&::ó). Tanagrán, · mercê de 
-~US hOJ'1110l1!05 rejUVEl~SCC a 
mulher; e) de um bom cre
\llo de bdÍeza. para, massagem 
da cutis. G!ydermol, à base de 
lior'l;,; · e de bcnjolm, é optimo 
c\·i1ne de bpllcza. 

' 

O presidente da H.cpuiJlica us-
signou 1:111 dcc1·.cto-lci criando o 
lnütitulo NaeionaJ do Sal. 

TclcphÓ!J.e 2-7313 · • ..... .,, .. " DEPOSITO EM S. PAULO: 
NOTICIAS :MILITARES Rw:, Annita Garíbalde, 95 Te!ephune 2-181:iõ 

do-lhe ordem e Imprimindo-lhe a 
li 1x,:-t:ivel uniformidade; consi
derando aind!3, que a· !l.ª Confe
l'c1H:ia de Tcchnicos cm Cm1tabi
JldJd0 e A&~Ull1ptos :P'azend:t1'io~ 
11pprm·ou um.i, indicação no sen, 
tJrJu <le ber réalizada na capital 
eia Rqmblica wua conferencia de 

· 1cgL1;19iio tributaria rios Estados 
o dos MuniGipios". o presidente 
·da TI.cpubl!ca ·assignou um doer.e• 
to· convocando para a segunda 
quinzena. de Agosto a Conferen
cia. Nacional de Lcgtslação Tri
buta ria dos· Estados e Municípios, 
c11jos \rabalhos serão org-ani.za
dos peia Secretaria do Cou~lllo 
Tcrhnlco de Economia e Finans 
ças do MinLstcrio c!a. Fazenda. 

A PROFISSÃO DE COR
HETOR DE SEGUROS 

O Mtnisl:ro cio Traball,p baixo4 
l!!.11a parlaria. decl11rando neocs
Sl!!'ia. para 11rova de habilitaçi\o. 
M n;ercicio da profissão de COl'
rect.or de seguros. a carteira pro- , 
·flsslonaj expedida pelo me~mo 
ministcrio. -

O Instituto será dirigido por. 
um consclhn. cxeculívo de 8 mem
broa, reprCS!onkmt.es dos E.;iados 
e Minist.erio:; dircclamente il1te~ 
re;;sados, ::;ob a pre8idencia de um 
representante do Ban.~ que con
cont1·actar o ·financiamento da 
defcsfl d" sa 1. 

Inu1unbo ao Institul.-0: a l as
uegurar o cquilfürio da prodoo~ão 
de sa 1 COl11 l' li€\: COllSUl110 : b) 
fixar o:, typo:, du producto; c.i 

suggcrir aus ~·oremo:; federal, cs-

OURO 

Fo.í amignacto· o ·decreto appro· 
vando o regulamento da lei de 
proú1oçõe;; cio Cõxercitn. 

* l"oi criacln o DeJ)il,!'tan1€11to 
de Educa<;âo. Phy~qi,;a da . Mari
nha, :;ubordin,ado à DircclJ)fia. do 
eru.ino nava,}, f.lcando pelo me.,· 
mo decreto extiucta a Llg11 de 
Esportc1.1 da Marinha.. 

EXTERIOR 
A ITALlA KM Gl.füRRA 

JJ~poi:; <iuma, int.eu:,a propa -
ganda elo govcn10. da imprf'nsa 
e do partido fasf}:f.sl.a; a llali!i. 
rCS!)lveu entrar µa guerra,. 

e:rlta;· quaJqufr act<J Qllt' possa 1 
figniJica, desagrado a01, dirig<"n~ 
te~ da Italia. .• 

COl\BIUN lC'AÇÃO A 
8. S, O P,~PA 

* F'oi tambcllt crjaclo. por de· O facto se deu no dia 10, qua11· 
ereto-lei q,si;igna.do a 10 do eor- elo a batalha d<' Pa:-i.s noluia Uma hora anie.s da dcclara
rente, o Qua4ro de Officia~i; Au- para o auge. ti.' t.arcje d%1.c di~. çlio cja g·uerra. a dec~o 40 go
xiliares da · Àyia,;.ão Nava1, · des- o ministro das Relaç.,'Jes Exkrio- verno fascista foi levada ao Ci:J• 

tinado aos serviç-0,5 gernes da res da Ital4l. entregou aos em- nriccimento de s.. s. 0 Papa 
~viação. hiüxàdorcs de. Pranç.a e d,, Tn- Pio XI1. o :;r. Ci.ano foi r<'.r:rhi

glaterra uma nota da declaração do na Sant.a ·sé pe'Jo Sccrçtario 1 
Para o Banco do Brasil. 
Anlos de vcnctel' ,seu OURO 
é de seu

1 
proprio interesse 

consulu..r os nossos ·nrcço;, 

A V ALIAÇôES GRA TlS, 

* O Ministro da . Guerra no- ~€ gu.crra de . .v1dor Emanuel. As 
I 

de Estado. o Cardeal Magliou~, a ! 
! i;iwou 1µUa ç011.1missão, presididJ. nosllli4adcs so t1vcr~m Hll'~IO no i quem pediu k'.·l!->sc ao conheci- 1 

pelo generÚ Flrmo ,PrcJ.rc do dia l 1. 1 mP.nto de S. S. 11 noticia da de-1 

1 

Nascimento, para rever o regula- A's 18 horas elo dia 10. o sr. 1 ci~ào do sr. Mussolini. . 
Ta.mbem compro prata, den- mento disciplinar do exercito. Benilo Mussolini pronunciou um; Apesar de c.sperada. 11 noticia! 
tadure.s 

O 
ouro baixo. Vendes .. discurso, de. :;acad:i, do Palae10; da r.:itrada da Ititlia no conflic-* Foram nome.ado.5 comman- de Vcne~. concita11do o po,·o ! t.o emocfouoÜ \irofundamenle aO· 

~e ouro para dentistas, · 

R. SAO BENTO, M9, V ~:!~el da ~~atoReg~~of:ilit~nt~ :::~
0 

7à0 .
1
~
1
;ª·11~~0:p~:~f,:a: i t~.r~~od~:u::~~L::1~1!~~~ç~ 

;,nd., sala 9 (prox. <1.0 lar-go AleL-rn; chefe da Engcnh;µ·ia da pi·ewntes. cio urou durante mullp tempo. 
s. :Sento). - SAO PAULO DirecLoria de Aeronautica, o to-

e A s A A a R A M nente-cotonel Firmino de Moracs 
Carneiro: e conunandantc d-O 
~4ar-tcl Gençral do Min!sterio da 
Guerra, o major Eurico Mariano 

A noticia da c1ltrada ela Itali:l 
no confllcto produziu enorme ju
bilo na Al!emanha o 1101, pa]Z()s 
sympathicos à política do eixo. 

Os embaixadores da Franc.a e 

VIOLENTA A BATA
LHA DE PAJU~ 

E NAO MUOI; 

Ouça as ulti1nas noticias directa

n1~ntc das Çapitacs Europeias, 

COll! a n:,~aravillia de 1940 

de O'liveµ,a. · · · 

* O prcsid<ll}te da Rep111>Iica 
a.,signou wn qecrc.t;o proi;og.ando 
atê 15 de J1:1lho do corrente ·àn
no, a epoea ele alistamento 'na 
i,• rona mjlita.t. . . 

da Inglaterra abandonaram a· ca- 1 A nova offensiva al[CJ1lã doo- Soo fiydrltechnica Ltda, 
pital da Italia, o mesmo fazendo e~~qa ~d.ia~ e 94.~ visil, a ·· ·• · ;., ·, ~---··-·-.··- ···"··· 
os embaixaàores italianos nas ca- pos~ da capital france~~. conti,,, 
pitaCS alijadas. . . nua num. Cl'OScepdo qe V~o,1enc~~-

A embaixada do Bra1:;il cm Ainda e cedo para se julgar do 

1 
, P 

Londres e cm' Paris, por solici- . re.s.;lll.ta. .. 49. da ba. ta.µta, 4iz.e .. ui ".s $. l?'?f!to;. n .. , 4~ -= 5.°- ~mg~'. 
tação do governo peninl;ular as- co~un1c~dos fr~c'<lZ e ~lle111~0, -~~~~-~. '!!.~~!'.~.~.L~.'-'.!'!~ 

OPTIMA.; INDB· 

PENDENTE DO CALOR, 

I-IUMIDADE OlJ FRIO 

RECEPÇÃO 

Peçam deiu1oqstraçÕF,S se~ compromisgo 

AMERICO NICOLATTI 

* Foram promovidos na Mari
nha, a 'capitão de mar (l, guerra 
o Ol}pitãl). de .. :fràgata . Arthur .•. de 
freità,s §lel!,br~; 'á capitãp de frà
g~ta o ~pitão de corveta. Syl
vio de Cam:µ,go; a capitão de 
corveta os . capitães tenentes Fer
nando §~ld~lla dil, Gama Frota, 
Euelydes de Aicàntara, Alvaro 
Raynesborg, Sylvio Pereira da 
SiÍva e Yomar Neves ·Marques. 

NOTAS ECONOMICAS E 
COMMERCIAES 

Scgu1,1do divulga o Ministcrio 
da Ag·J'iculttmi, o Inst!Luto de 
Chimiea do Paraná acaba de des
cobrir 4m novo proce~~o . para a 
fabricaç~o. d,!,. ccllulq&", de pinho 
do Paraná e de outros vegclae~. 
sçm pressão e a frio, de forma 
a. possibilitar ~ fabricação do paa 
~! ncoo.ssario ao c01u;mno do 
pait.. 

* ~g~('J.o os y.!Umos dados so
bre o e,i,ll'lent,;i µrai;ilciro. em 1937. 
foi ~? ü71 .15? t(lne~8 a. \'J,l'O
t-Nc~91, ~'!,dp, 286,600 prc'4t;ziq~s 
por e~ ~e. No dec~nlo qe 
1ns-!9ll'1, o và:le1• clp cimento 
~4~ ~e! ~· 4a,t. ªºº ~to;; •• 

sumiu . a direcção · dos · negocios 
italianos, emquanto perdurarem 
as hostilid.adc3, · 

! 
REPERCUSSÃO DA A'f- 1 

•. - • . . . ~ 1 

TITUOE I'l.'ALIAN A 

Apesar das garanthl.s dadas 
pelo ducc ás nações Jimitrophes 
da !ta.lia, todas clla.s se sentem 
grandemente apprehepsivas com 1 

o cwsenrolar dos acontecimentos. j 
As nações balkanicas estão !em- , 
bradas das promessas feitas pela 1 
AUcmanha á Hollanda, Belgica, : 
Polonia. Noruega e Luxemburgo./ 

Por este motivo é oxpijcavel a , 
inquietação reinante. A Yugo~ 1 
Slavia, a Rumania e a Suissa são 
as que .se sentem mais ameit
cadai,. 1 

• A Turquia reci'utou varias elas- ! 
ses · de t·eservistas. e se mostra 

1 muito aspera ao julgar a 110:,J
ç~ italiaµa. 

A Rumauia vt ~uas front,eiras 
cercadas pelas tropas da R.u.s&ia, 
que cJépcis dà entrada na guei-ra, 
mo&1:ra-se nova.menti: docil à po
litica do cL~o to¼;litario. 

À :5qJs..a· ;;:~ pr~p~ra PtlS~ re,, 
e;L:;tir a um pô{l5ive1 iolpe · cpn. 
ju~~Jio <!/!!# fovç.a,s ±talo.~~ 
aue avança.in contra, a. Fran~. 
. A Greéfu. tlna.hnentc ~ 

...... --·· ·- -· < ···-· -· ·- ·-- ---· ' ..•.• , -····1 

~ e o n, 

R. 7 de Abril 

Tit1*urqr.i!i - $er~i~or · 
.,... ~LF~IATARIA -

Espcci~ÍiJ>ta, · ;m- · R~~~I~~ 
412 - Tel. •N?S~ = R.~.\~~n~ii 

--· ,--···-"';· .............. 

OS MELHORES PRECOS 
. -----... -.... 

E A MELI-IOR OUALIDAQE 
Presunto e Ji'rios -,- Vinl\os Fin8-S, 
Frµci;;l.s, B\scolltos e }w,mf>,~ê · ~ 

Generos AUmentiei«. 

EMPORIO MONTENEJGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. B,: Luiz Coelh~) ":!' P!OU 'Mll3S 

MERCEARlA A VINIDA 
AV, ~&Jq. ~JJ,t!i ~~mQ, ;.~ - <Ili!! ~ t ~~~ 

I~~~ ~!lni;tj~o) - f~QN'I t~W .. ,. 
Expe.r~e.u~ a 

MANTEf-GA ~ f-!!4NJJftlR?fNTI" 
~ 8$000 

.- ....... ~·'"-·".'~·-~- .... -··-----~-~ 
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Vibrante l 
j rnanifestacão -civica , 

Hôntem1 9 éfe Juilli11 foi à epttemeHde da morte <.le Jo~ê É11!iino Militar, ~rofel'iu not.ivel oução, cheia de fé é de ardor, 1 
ê't Andllet:a, Apóàto-lo e Pile do Bras.il! entreco.rtada de palmas, gloflflcan-do a obra -de Anchieta, "im-

01.llrite éló iiii Vúltó vi!nei'and(f, na Praça 1-1or1ai10, unli•am- moHed~ura como e, e~pirito ql.le teve Q1·lgern do iK>pro divino'' ' 
sa a juvemudê àU!gre das esêolas, as fl!iüriís beneméritas l.io S. Excia., foi effusivamé-nte saud.Ído µ1tlos presenú:Js, Co-
magisterio e as fàl'das do. Exercito N.:icioirnf. roll'el Tito Artnur, Oirector do Instituto dt: E.iiucação, Dr, Eu-

. o mon1:1moli¼t1 fora àdornàdo pela Prefelturn, sobresafíln- genio_, Vilhena_ ~e_ Moraes1 _ Dire~tor do ~rclli~o. _N~íom,I e 
dd iio pedê"stfaÍ ân:istlca paHtiá de flores da Estola ~Íit:tdaviit, tarn~em do lnst,!~to e. CltthedrahCQ .. do Cullegl:° ~~rç_ li, Or. 
Górrela; ijUé vinã êm côfüpàcfo répi'eS;elltaç.á-o com SUli Exma. l membl'.O do ll1siituto . H l~~orl~o, _Prôfêssor Josathas _ Sli:rª~º· 
.ífüe.-:tôrà ê éénlliêiiut ~i6eiro. Mello e Souza, do A1·c~_rvo Nse1onal, o. Marra Jt1flqu-e1r.i 

· ª Sêhmidt, D!rectori1 lia Esc<l'la Am;tfó Càvaleanti, Dr. Por-firio 
Vimôs, ãi~m êi~ outras rêprésentaçSes, as do Colleglo Mi- So-ares Neto; l'>rofessor dá Escola superior de êomméi-êi-d, Pé. 

lltiir, dô Gõiiegl8 Pédro li céim seu Dir-ector Dr. Fei'riando Raja Paulo Bâ:Mwnrth, ffeltor do Eile:niàto Sânto lgna-cio e re. 
GàfSà_gliâ, à dá .Jüiientude Bfaslleira, da Ft1i1dac;ào Osorio co1n priulentante da Cómpanhi~ de Jesus; e por muitas outras per
e. êaeilda Mai'tihs, sua Direêtora, E.scola Amaro Cavakanti, sonâHdades. 
li-mãos Máristat do Collegio São José, Coflegio Santo Adol- s. Exela. o. Seba-stião Leme fi~ra-se represenhlr pelo Pé. 
pho, Curso Santa Rosa de Lima, Congregação Marianél da JosE da Frota Gentil, s. J. 

É· do Parto, etc. A mahifestação, fixada pefa Guanabara Film, contou com 

• ..-_._. .. ,;.:_-··· .: r; ,.~._,.. . 

. pâi:â rÓ(júéle, aíva e J;am ~ · dlé alfàr 

tem as n.ta.it Jw~ fél't8$ .a -~-,~ ~-~ 
,,. 

RUA DA LIBER.DADE.N.º 100 
Pho.ne 2-2593 Sã-o Pattlo 

O prográmma foi leve, maís cheio de enthusiasmó. Utna O apolo decldido dos Snrs. Mi-nisti'os da Guerta e dà Justiça 
elóquelite. allócUção de Maricilda Carvalho, da Escola Amarb que cederam a banda do 1.• Régfl'nento de -Cav::rfüitlá é da Po
Savalcarrti, 'lei-soe mlrhosos declariinclos por Durval de Mora-is, !leia Militar, com a coflaboraç.ão a Sé<:re-t:!tiia de !dueáção, e I 
atttor dei "P~ma de Anchieta", e o --Hymrio dos Heroes·•, divulgação ampla d~- Hor·a do _BrasH e da A~ei1-éH1 Nacionôl!- j ft ·~ "" · 
çà.ílio pelá Êseõiii Rivíuiiívlà Co1·rei11. o canto do 1-{yrnno Naclona.l cor.o-ou a ~le-nd·lda rnani- ~FC)Slfiue Ô rnvwtffl.:-1,0 ·· _ 

_P.ôr fJ!fi o li>:!;iieral Pédfo Cavald1r1ti, lnsptctor Gel'!ll d-l festa1,ão de gratid-ào :10 A~s,t.:ilo e Me~r~ dQ Sr»SÍ'lr.. j · M .&.: l mariano em r1o~rv,_ '\_ 
Gãn.· . ~_'f'_"·,.I ,p_ àdr' ~ r~•ii'>IHl~fl,_.dit . º fütmo. (é Revmo. St·. lJ. I cese, onde VMllO:s .agGl'll G C-o:i-: 

GP ~ u , ç v ~ \' w ~\,iif,&.:.l;it. j J,atme Ca.m:mt. Bispo de i\fos- grega.çutlS ..liga.tias á .1<'-eden1.çâ1).'. 
, , 1 soró, uo Dia Mundial _Maria- lviarc_harilo:3, 1ião ha. duvida, pa.. 

"LiffiJ!I ili,. litvbl;,,Ú 'fts <ibl~'<, cetcaao do ilOi!SO gentfo tUt;. lW cie'.s-te. C°'rilt,i•eliéri~-~- e!_ A.SSlrtl ~'- ifit~- ~!'.110~ t ~O, erigiu aJ_ém _ da F'edera- ra. urn ~uturo a~spicioSo da U~i 

do 
m eis eüe:. A iierijrià 'én no ,:__ a alr.:áa nati:~a do Bt'MH. !il'jil]átiioti c/ue ~o ~ rumo ! re~ -= flér·!Ilal;lcaee ..k~a, na : çao, a Congrega<;ao M~rlana congregação em. cada parocliW.:! 
~' ~ iê ~uríi; eii: Para aqui veiu aos dellie1i0ve; friié1Micàfü.. a ~à de c:a~ ,-~~- ê,. ná ,iotia O m:- / dos, Se_iillnartstn.s. Es_t.a ~bra ~ das Di,oc_eses dé Nabal. ,lYJos~o.,j 
é íiâii flJÜiilj .dt ~và, fÍ'U ãimôs de idade. têêliêsé, ~ dos ~- 1 ttHJ:í'ó 1m11ortante, POlS tem co- r6 de Ca1c6, o qire dé-vemo,J 110\!·: 
ífeWliüii t ~ pá.<iliàfiiio E Já audot de pritnói-~sas COT.ll- :tia missão lnetimblu Ane..1-t!i:h,, "'A tiwiite riã<> déinróê o tiué nã(i, lfü> fito á formação de futuros illustres p;·eloo-O!J qtíâ iiii f;IÍI•: 
iiiê ibiti éiit Mi êfüte ós Jls; pôsigãeS wsa~fa.--i efu latim e. Já -- qul:> aéslru, in!C:!611 a rota dõ I i, ~i'ht, e éi6 t"~ se esíor~rla ! cllri,cwi·é:s. 'í'ainbem roí fu,1. ~ernam. 
eijifil«j, É; IR ií~, oli íite$h-é àe rheklrlca é c:l-e µfrJfoso- sêitãc. i 6 ~ér Íir.im,;iío e-íil tfflttllaf o es- da,ia :1 C'ongrega.çio dos moços, !iJ ésper.iirióci qu,, ~Ja p;ar,t: 
eà'RCidmíew·; iiêfJs ~ns- fili!a. E ftlticlou, ent,re os ltidi08, nx:isl !ifrità dê ÚÍ1! sot,to dl.vmo·." em Assu'. 1.imito bí-e~e. asehii como. cú,@; 
deiiíéti -~ àesJe i~- é uiilversltatw de Colmbril tra- campos ãe Pi.l·atil;rn-gá o 0oileglo · /Jés.:11volvo-s(; a;ísifo o mo. sigàm o iwii.;; exeú.1jl_ ·. lo tlé );JÓ~--
íü ô ãJ;iM ~ ~wiáo :ilá cGmsig& a i:ifuz e o Hn-o e tle São PaUlo - collegio e Igi-ejà * ~;ioênto iaai-iano iiaqu.êll.é\. Dio- sorõ, r -
é do ett~Íiili&ô dô Bràsll. ciem ê&SYa afmattttra co:ruiagfou at.i na füestiia e.abana. E. clej3o!s, o 
A:óchlefâ fõf.t ãii'li 9lipro iil• .Brasil .melo ,'li!euio dé exlsteffüla llomé . ~rmil.Íj?eeit tufofat extén
tal, q111l ai-üjfü às r:tta-éi a-uosrolàr. deiido 0 Sê ií clda-de. A ti1:;;énicç!\o 
mal~ dlitan~i dli tenil." · Em J 531 inlcla 0 ~!! · a hlsto'rla Sá Cutjentava na fé e no seu. 

da coloftiza-câo do Brasil, pela. t'xerilplo. 
Aqui me ài3i'eséíitó para i:es- vii.ida de Mát·é!m Mfonso, SÍ,irhat· os itd.-i.qJoiiatJos da comparifüa 

ponder ~ um appello. da C-apitania úe São Vicente. de Jesus eram tlJ)Ost-olos, e, do 
Mest1·,e àaa n._ Ws¼rla. e de ~ jesuita.q começaram a che- me!JtnO J;)il,'ll:!O, 111t>sl.1'e$ de oúra, 

c!vl.'l'tf,<;i. VHhP.na: ci~ Moraes. ln• gai- uin pouco mal<: tarde. em I"or:lim. tleet'arte. operarios a.:. 
aiooti-füe éSÍê poo~ e eu obec.k,ço. 1549, com Tnorilé de Scti11.'a, Go- 1i;·lineüa co1"ri,trnccào e os que '!e-

é:bed~ ~ :#rirlr numa oora vernadéir Geral. Nobrega, prece'- vaiitara.m a sua igreja. Nasceu 
em que evocai O ~ e-~àquel- del'a Anchiet..a. e já eia o p1i:Jviil- a escofa. surgiu a igi·eja, e coro 
les q11e Q _eollSWl.tam é}razer çiai da Cqmparuiia. ellàs a certidão de b.ai;Msmo da. 
eaiii'lt~ tc· bDrir ~nt.ê ~ o Ainbos se dlstiníl,flrain. E a grande ridi-de de Síío Paulo. 
alen~ flé qi1ti ~Dl.'06 per ena histo~ cognominóÚ--os os ApOS· 

trenw as iKiftw Ntüras. · tom do Brasn. 
Nésté ~i:i:imiêíite ést4':a fü,;u- .Nobfegit. fól qUt'fü ergueu a µfi- * 

. ~~n~t,;i~, o báréÍo füt liri{tuàgem r 
Ml':l'a-'i'ilho.9Si, Q.t:N! é ii do pbêta, , IÍlll••••ll!!!!!!!!!!!'Jrll•lllia----------~~ 
i'J que t:f~1tífu e raáiiino seá1 a 1 

fué'füce. Jos v~ôs: 1 
Õ úO&io Brâ.S:Ü éfu o Eden que ; 

acabava d-.:' stugir. A arvore tio 1 

oom nã-o fferminari1o ent~11t-0 na 1' 

t-ei:ra. E De-us, pará o Ed€n e.rú 
festa; creem o àpostolo, o snje 
e o martyr. 

Quando elle ia orando pelo, 
bollques e- pel.os c.ai.úpds as sé
frw.ntes do bem cah.mm elas suas 

.. 1úi-0~. a fuia 5e 'torna-wi: exhube

. fat.te nas ~' noo campos t' 

1;1a-;; noi>e::. E o peect1ctor sentia. 

J;' .,., ct ~;e m,pr-t 

nurnldni 
r P~-B~,; 

,,_: . .,-,.,,.,; .,,._-,-:~:.·' 

ra âd À~~ áã tiómpâiilita d~ melra ba;ftdelra lildres:t"ivi.t db r-it- No poema de Varêllit esul. 
, _ ,_ colic.-!to da Historl:.. 

P:ltNSI'ONATO êATHOL~Có PARA 

o Cj~ cios seus oloos Iro ~-rimas es- ::-----~'----------....;===;:;:;;::::=======:i:::;:=====±=: 
iuavam impe~BSas. E tudo o1.ie-

clo se bateu pela sua defesa, ao gr~mdeza e 1t iITàdlação ,téS!it\ 
~ia " rcsse llomêin obeãiêRte !.ado de Flstacio de Sá, até a ex- vuJLo. 

:MÜÇAS ÜNÍVERSIT ARI AH 
"Ia el~r a-o bmtido o pfomets 

[tido, 
Ao.uelle que e.".r..eravu que viesse. 
Que trow.~ um conooie aos Optima instda~ em local aprazive_: e 8()h.. di_rk

çãG eãtlieliéá, Irifot:màçtms no pt'oprrn pens:ronafo, f que ehorari! 
Que desse t.a _pobre o lar, ao Avenida Hy~tmopolls, 7!1-3 'fel~Ph-011e 5~2392 r trist:e utn gozó 
Ao roméiro um bordão, no nâtitâ PÊDÊ-SÊ REFERE.NCI AS 

-_ ... ·· -::=::-::;.rr~-;;sT::=~:.7?:E~.~-:=r .. -:::·.:.~ .. ~.=~- ~ 1.un.i leme 
:.:: Ao cego a luz, ao moi'ittifü:lo a 

lnd·lcador' Commercial Aos povos a verdade! F:1
~i 

'ia:b'iii§a_ii_ -------· ---------.manztlíôiii"'"ílif"'iiii'-_,· ---·;;;;-,.--,..-· .. · -----· -· :-·-----------,-· ti; desceu ass'iin )io hov~t~:;; 

'.ACCRSSORIOS BICYCLETAS [o proinettldo. 

parã autdffl~is 
. âiiii ···2·· ..... â ....... ~.:· .. . 

JIEElLHG>R a&R'Í'i:MÉJNT0 

tmpoi't•• _slriêtà, 
ISNARÕ & CIA. 

. E "f' ... ·1-z·~..-.. -· ..... ---a;·- ~e:-· ~-. . ~ - .... 

A VIAMÊN1"0S 
pata àH1tfutes 

l:3TecK C0:M:Pr~lilTO 

Có'iimtlti!tii:1 à 

CÀSA AtllERTO 

TôDOS O~ PREÇOS 
TÕi)A:S AS MARC~ 

ISNARD & CIA • Para ensinar t.,ove qUf' apprrnder ~=======±:::::::::::::::::::::: .a tiiiirua dôs catec·humenos. D~n-
BRJNS \to füil pouco ten1po i,Jorém, rom-

·punha suas obras .ein tupy ii1r.lu-
80R'JlLM~NTO VA.l:HADJS,<;JM:,./:sive tmlíl grainmatica . 

importação .D'ir;?'c-ta Na epistola de Voltaire eontm 
CASA ALBERTO Chenler: ' 

LAR/10 8. BEN'l'O N.• -,, "Tuclo se extingue, perecem os 
(·or1qt1.lst.a-dores, 11obre a fronte 

(··-,A'-:'l .. M.f R "-S dos heroes murnlu1111 os laui·eis, 
-" e,. l - . . ~~~ . l quehra 0 se dos potf'nlados a coroa 

--------------...... · ephemera. 
s\urom - Printex ?L-iti,ba; Três rílll annos pa.~aram sobi'e 

s. N.º 

Xacion,aes e Exu-anfeiras I tts cinws df' Homero .. e Homero_(, 
CASA A LBER ro Jo,·em a1ncta cta gloria e cta 1rn-

.w L,• .. RG0 s. .BENTO N.0 ~ mo.rtalldatle. ,, • 

tiue dava. pe:la sua ~~ os pulsão do invasor_ 
llt!O're.s. l'!-S J:sg-ritnas "' 0 sangue. Amae .;:.. ó mocidade - !\O t'du,. 

füto .; aqui lugar· de dizer o Era assim ª Slla alma.. <iadi;r pí-irfütz do Brasil, tjue fot 
que ctislim; em soffrimentôs t1. vi- Ein 9 · de ,Junhó dé 1597 l:ial- pelo paif 11 dentrá, iilsthili a gêi\. 
da de Aiicbi!éta. o aptistolo, 0 xafa á camt>"a. 
,.r19c, e o ~t-n,. A proposito escreveu alguem: 
i~ \i(:18. !émbro ·que foi a J10ra "Do mumto renunciara, na al

suprema que o Lris_o1l'ou. ao ess vofiida de.s soÍl.hos, as hóru-as que 
~ nns are!a;s da Uba-tuba, fâíicliiatn e aos bens qüe nes 

te e triUÍilphou. 
Vêde o ql!anto pode a \>Ontà-a.: 

qu~udo a alma é caat,a e se éíi:i~ 
penh11, ein suhl.lmar li, a,cç~. úà.is 
f:ieleja.e pelo bem. un 156;{-, o eelebi·ado poema á atrahem. 

Virgem. lilmlssatio da pà.ll era. en- cosera-se á. cruz do desprebeil- Está no nos..<a0 dever pro,c:elfün· 
tão refem dos Tâtno:vos. Est>rewu dltnento Illais pro:i"tmdc. coiim ca;inti:thetros na caie;;:~~ 
os sem: Vi?rsos, aí.é gliarcla.1-os de DesM dar . u faiblia pé!1 aposl.-Ouu· afim cle iilt1mii1M o:: 
uú1·, nos transes ela mortifica- r a-S'.l ª 0 

-espirltos e coilqUlstàl-os pà1a 'fl.l~ 
. sn.ngue, para adoptar a familia. l ,.~,;,,.m·· 

1 
,;. -· · çãc, 1 -1d .,,_ ., se Ill.oe·~,c- , na e vr11zaçao, pe a ear a,,.e, , . . .. 

'I'r1l}uteuios -- senhores _ a N t· d . . tlfi • 
1 

· E essa bandeira, a que dou to• 
noss.u reverencia .:i memoria de ,J "o ai) '.'., .. e s~f IJe~ ~ftº· e e: da a hiinl:u:t cfénça. toda .il fui. 
l}uem tau(o mereceu. ,·· e arou O .,..p!l. eme • cons_ i1ba vibfaçfro. e ·ã f{, e a a~ 

. _ . _ , . tar dàs~ sua.ti \rittudf!s theologn.es · d i.,.,d t· · · t 1 d .. ,. 
Anc_ lm,ta implantou· no Br~!l e"" i,futi heÍ·óiC'o à fé. a es~ran- riésse er," e ro quaz- e a e.=-

os p un li r I u, õ l'" lêhr:fa. 
· : e ·,n m1dam:entos da. il1s- ça e a carJdade:. e, das suas vir-
trUçao, rla euucac-'".w e do traba- tudea a prudencia a justica a Precisamos conUnuai· n .s,'nÍ:!a, 
illo. fortAieza e a tem~i'i:rnro. · ' gaúhafldo a terra a dentro. 

MultipllC'ando :t rruz nas sel
vas, bap-tlsou em iodl*: oo r:i,mos 
o caminho do~ bandeirantes. 

AJ~igo do colono E' do gentio, 
pacificador entre indlgeiJa-s e pot
t-uguerre.~ e dos indlgenas entí-e 
.:i, foi ainda o bravo lidador na 
lncta contra os aventureiros que 
aqui a.portaram pata a cottqi.tl.<ita. 

Brasilio Machado, euj:t meino- A_ prudencia, a_ ,iu&tiç~, ,, fot·· 
ria & digna ele reverencia, ~llu- ialeza e a _temperança. e1S .º q~~ 
dindo a este acto da igr,é,ia rema- 1 ~o claI: Vll'ludes __ de Auclm·ta _.!!! 
tou: "Estava composto O seu epi- 1 st10 esses os . attnbutos que cou
taphio na terra e a a-O-ta de sua ;,,em á vir:toria. 
ressweição uo céo.'' São elles que gera.m 11, cora. 

* 
E éra na epoêa d1i filndaqão da II Conteinplae -- llcnhore~ - no 

cidade de Rfo ãe Jàiteiro, quan- pa,norâma da noo.:a b.isçoiia a 

fiem e o bí·Io na attl.tul'ie, e a !i'in
<la. o desprehendimento qu<' su
pera todos os riscos f' na viâa 
dos povos insculpe ém rél~'\·c, pata 
a JJ1}sl:erldade o peíiU dos elei~. 

,::·::· :"'::••·=·-=··-='·-=-=-="' :::":::~ =· ================::::::==:::::::"::::" ~,-::· ·=· ==============:-:::::::::::::::::=:==========================:::::A~ 
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A Fràt:lçá · enriéut:Í hoje oi:1 ·nioitiemos mais tragreos de 
1rmt historia., .ao ter fil.lte os .olllos o espectaculo d.e Paris nas 

g 

T"':-'"~--
. . 

l 
:~ do inimigo. 

Esse facto., i.ncr.lvel ha um mez apenas, ~ o producto, não 11 A 
l1a. superioride;de invencivel do Reich, mas das culpas dos pro-
;ptios írance1tes. ,• 

Fran;ça sente fremir em si 20 
º que hoje é :iá !ltlribuido ª ta-lhas c1o reglmen democra- .. Sª,,,,.U'·'o1• 

!Heo, constltne na realidade o resultado d:e uma louga intoxi- V-~1 li '.g 
ca!lii,o do paiz peto espitito maconico, pela imrnoralidade laioo, 

de' :~cJvlllzação · chrlsla '• 
~ pelas theorias socialistas e communistas. 

Soffrendo uma serie de governos imprestaveis, cada vez 
llmiB extr.emistas, a França teve, afinal, a desgraça de cahir 
Jlas mãos de Daladier. Todos elles, cada vez mais, procuraram 
desmoralizar o exercito, e descuidaram criminosamen(,e o seu 
ilJreparo. 

Desde o <lia em que a França e e, rng1aterra curvaram a 1 
c-B,be1;a ante Hitler em Munich, esse governo deveria cabir. 
Entretanto continuou, sem preparar o paiz para a gu-erra irai.' 
inent-e, e mesmo depois della declarada, nada foz. 
. Em seu !mmenso orgulho, o fuehrer, suppuzera que a con-
'.qllista da Polonia não o levaria á guerra, 
, Tomado de surpreRa com o facto, e sciente <las {!efieiea. 
'.(lias e de~organizaçõPs que a gloriMe. resistencia poloneza 
causara ás suas tropas, levou non~ mezes a Re reorganizar 
psra a guerra no occidente, incorporando ao seu exercito 03 

id-espojos e as proprias tropas do exercito polonez, ao mestno 
'tempo qu-e accelera-va ao maximo a producção de aviões do 
.lteich. 

nurante todo esse tempo e,inda foi cego o povo francez, 
é s-e deixon lmbait pela theoria da famosa guerra humanitaria, 
e por um governo apath!co, que nada fez pelo paiz, e fingia 
pretender ganhar a guérra pelo bloqueio. 

M vozes isoladas que se levantaram para mostrar que o 
bloqueio era nullo, praticamente, e que ao contrario da guerra 
bumanitaria, se devia atacar e luctar antes que Hifü!r se refi
lãeSse da guerra poloneza, foram taxadas de derrotistas, des
humanas e inimigas d.a França 

E' desesperador, ante o espectaculo ,da guerra, saber que 
as culpas palpe.veis dos proprios dirigentes, e não o vaJor <lo 
inimigo, .toram a causa de tal situação, e que um povo heroico 
~e vê assim arrastado á sua via crucis. 

Os proprios francezes reconhecem trag:ica a hora para a 
França, nos :-,ppellos de Maurols ou de Reynaud ao auxilio 
.l!Orte americano. 

Mas para todos que e,mam a França, que sabem que a 
ltber-dade d-ev'e existir, apesar dos males que em seu nome fez 
o liberalismo, e que sabem tambem que é no sacrifício e na 
üor que se purifieam as culpas das nações, todo o soffrimento 
da. França, e a humilhação de ver Paris nas mãos dos inimi
gos, não significam a derrota, porque o paganismo germanioo 
não pode dominar o mundo hoje, como não o -dominou com 
,Attila, e toda a invasão das barbaros, 

Acção Catholica 

PartleÚlarniente commovedora foi a cerimonia de apresen
tação de credenciaes do sr. W-ladimir d'Ormesson, embaixador 
da França jun.to á Santa Sé. 

Em um discurso paternal, repassado da maior ternura, o 
Santo Padre manifestou sua magoa por ver tinta pelo sangue 
de seus filhos aquella formosa terra de França, que elle con
tem.pt-ara cóm amor, quando fora a Lisieux como Legado Pon
tifício. O embaixador d'Ormesson, por sua vez, accentuou em 
palavras en-thusiastlcas sua convi-cção de que a França era· 

des-Jumbrantes, está clleia de· monumentos· o solo francer. 
Todos elles notaveis, apresentam um encanto fOJ"te e delicado, 
no qual se faz notar a magn:ificencia de uma requtntada cul
tura int-eltectual e artistica, accentuada quasi sempre por uma 
forte i nsplração christã. 

E' isto, por exemplo, o que se observa, nas suas numerosas 
cathedraes, entl'I:: as quaes se destaca, austera, a de Salesmes, 
e que lembram toda a epopeia das Cruzadas, tempos felizes em 

•. 
Tendo communicado ao Exmo. Revmo. Sr. D. Bento 

Alo"lsi Masella, Arcebispo Titular de Cesarea da Mau. 
rítania, e Nuncio Apostolico junto ao Governo Brasi
leiro a sua posse, a Junta Arohkliocesana da Acção 
Cathollca recebeu de S. Excia. Revma. a seguinte 
'7lissiva: 

:.um pa·lz cattiolico, que sentfa fremir dentro de si, iws momen· 
tos de angustia e. de perigo sobretudo, vinte seculos ·de ci-vi
j:ização cl'lristã. 

Dessa civilização, que assumiu na França aspectos 

~1ue os povos da Christandade, longe ele se entrechocarem reci
pt"ocamente, partiam lado a 1aclo, allemães, francezes e ingJe. 
zes, de lança em riste, á demanda d-os inimigos que queriam 

tão I pr-ofaflar o Sepufchro do Senhor. 

"A mensagem filial da nova Junta Archidiocesana 
é:la Acção Cathofica de São Pa1.1lo foi para nos causa 
âe grande alegria. 

A vibração das 
na Diocese 

·re-stas paschaes 
d-e Taubaté 

"·Bem sabemos que debaixo <!as pa~vras quentes 
dessa mensagem está escondido um mundo inteiro de 
actividades, que são, podemos dizer, um poema de 
amor e de obras. 

"Abençoamos portanto em nome do Santo Padre 
a nova Junta Archidiocesana da Acção Catholica, aos 
Assistentes Ecclesiasticos e a todos os membros, f'o,:-
mulando votos para que vejam coroados seus :trliiiathos 
do mais feHz ex-ito". (a) Bento, Arcebispo de Ci~aieà, 
~uncio Apost-oHco. 

Superfluo é dizer quanto as palavra• paternalmente 
affectuosas do emi.nente representante do Santo Padre 
encheram de animo e de confiança na Providencia os 
membros da Junta Archi:diocesana, e a gratidão de to-

·dos os membros da Acção CathoHca pela benção do 
Summo Pontifice, que lhe manoou s. Ex-eia. Revma. 

PASCHOA DAS TELEPHO~ 
NISTAS 

PASOH9A DOS OPER.AIUOS 

1. 400 operários fiZer,am sua; 
:No dia 1.º de Maio p. p., Communhão Pascha~ no dia l."· 

Taubaté assistiu uma cerimonia. de Maio p. p., em Taubaté. To-

l
}Rui consolador.a: a Paschoa das · das as espeoies de operarios se 
·TelephorustaA. misturaram na mesa lia Sag-ra

A Missa. foi celebrada na ca- .da Communhão. Em S igrejas 
thedraL~ . Taubaté por s. Excia. differentes, foi r-eali~o o triduo 
Revnm/P:, André Arcoverde, que prepa.ratorio. 
·disti:ibüfü · .a Sagrada Commu- Este trabalho arduo, que re-
nhão, e no fim do Santo Sacri- dun.dou em gFande ex!to, deve
ficio dirigiu ás t.elephonistas pa- -mos á J.O.C. 
lavras de felicitações e cri.cora- aom lanternas de cores, ban-
jamento, deiTas, faiscas com disticos ex-, 

Compareceram a esta solemni- pressiv.os, em meio de c,anticos e 
dade varias autoridades. Houve vivaa, com intema a'legria, per
um grande trabalho para o exí- correndo as principaes ruas da 
to da Paschoa, o que realmente cidade e ruidoso desfile, que ter-
foi brilhante. mi:llou na ~ da Cathedral. 

!Continuam os:Drotestos do E;,5scoa,a.do 
allemão contra o aovérn.o nazista 

PA-SCHOA DOS ESTUDANTES 

No dia 5 de Mruo p. p., te
ve lugar a Pàscho,a dos Est.adan
tes de 'l'aubaté- Após o tr!duo, 
realizou-se a Missa com a Cooi
munhão Paschal, da qual mma
'ram part,e quatrocentos estudan
. tes. Tambem o exito da Basóhoa 
deve-se ao trabalho da J. E;<:-, 

Cartas, Pastoraes á Juventude AJ/emã 
Quan-do o III Reich ccimiiie

:morou em Abril ultimo seu 
Xº anniversario, os Revmos. 
'Jtiispos allemães publioovam, 
~ 21 do mesmo mez, cartas 
l)&Storaes á JuV'entude Alle
ml., dentre as quaes se sa
lienta a de l\lons. Groeber, 
:A.l'cebispo de J<'rebourg - en . 
Briagan, por se basear num 
inquerit-0 realizado em toda a 
diocese sobre a attitude da 
)lventnde allemã. 

sem valor de um. passado que 
não voltará. 

Diz o Revmo. Snr. Arcebis
po: - "A depravação moral 
da juventude attingiu um gre.u 
inquietante, que se faz notar 
sobretudo na ruina da. moral 
sexual. E' com profunda affli. 
cção que constatamos a juven
tude feminina ultrapassar a 
juventude masculina em seus 
inSBnsatos e indign,os ex-ces-
sos". 

Tal inqnerito evid-encum o Após advertir contra as ge-
facto de em c·,,\rtas parocbias neralizações, a pastoral esttlda 

promovida r,or certa "religi3-
sida<ie" contra a doutrina. ca
tholica? Não teriam r.azão os 
que affirma.m estar sendo mo- PASCHOA DOS OPERARIOS 
vida, ao lado desses ataques EM JACABIÓIY 
publicos, uma campanha contra 
a Igreja?'' Após quasí dois mezes de, pre-

••Terminando, Sua Excia. paração, sob a direcção ãa ·Jún
Revma. se insurge .contr.a a ta. RroVisoria da J. F. e., rea
theoria que proclama os direi- lizou-<Se nesta cidade, a, -P-ascboa 
tos supremos d-o Estado sobre d<>.11 Opernrios. 
a juventude e neg.a os direitos'bcom Unut propaga,nda aJJUg. · a,. 
da Igreja a participar na. sua, verdadeira e inteliigente, ÇQ.t38Íe~ 
educação. · .· m-se multo, como aigumns'i,rt. 

• a juventude impedida de as causas profun'1a.s d-essa de- V. S. QUER SER INDEPENDENTE? 
frequentar as praticas reli- pravação moral, sublinhando o 

,:iosos, chegando os jovens merito das Assoei.ações catho- Aprenda, gratis a fabrtcacão de produ~s remlosos e 
IIJUj.tas ve2.es, a julgar que, Jicas que tanto fizeram por ele- consumo diario, ~ em sua proprla casa. -~ 
•a.nando o IV mimdamento var a juventude allemã, pó de anoz, brllhantlna., ~ bawn, J:Oa811, leite de 
48 uma raça ou dum· culto es- "Baseado em informes dig- ooloaia, desodorantes, antiséj)t1coo, sabões, sabom<tes, *· 
-~ Fornecemos prensas e pei:tences, para a f®rlcaçlio de ~ ,....,.geiro, não mais os obriga e nos de fé, o p:reltldo allemão 

~arar abertamente a. seus os Iamentave!s abusos oonsta- e.ssene.las e VWl'OS pua ~-wnes e lic(ltes ~ nt~ fa.. 
bricas da -l5uropa.. .P.ed);r- fel1RUlario gratii,. '4-A .P.1'0a m..io'BA"" 

IX!~ir~s _ communbões _ e mesin:o ·l PASOBOA DOS CIVIS E MILI-
c~~~Sôê.S. A pregaçao do tn- , TARES EM C~i\V..A 
d~o":':foi :feito pelo Revrno. Pe. As- J Caçapava presenciou bellisllima 
c!Utio Brandão. Pascho,a dos Civis e Militares, 

Um imponente desme opera- num espectactllo de fé que em
rio, exhortações e vivas, fecha- polgou a cidade. 0-Pe. Jesé Ma
ram com cha.ve -de ouro a festa ·ria, estimado Vigatio, tudo .fez 
pascha,J de Jac,arehy, com o concurso de denodados mi-

maces e civis. A Nrissa foi cele• 
l>'.ra-da pelo Revmo. Pe. Alvaro 

PASCHOA EM TREMEMBE' Ruiz, onde recebeFam a Sagrad1t 

Comnnmhão centenas de civis e 
1Iomens - .militares. A' tarde, houve unw. 

procissão de Nossa Sel:lhora A-p-
0 Revrno. Pe. Couto, DD. Cu- parecida, na qual os militares to

ra do santuario do Senhor Bom maram parre. A' noite houve. 
Jes1c1s, deve estar mui sa.tisfeito outras festtvidades. 1 
:eom a concorrida Pasehoa dos :;_$;:.;:============ 
:Homens da sua P.arochia 110 dia Lêr e propagar 0 
/hl~ Maio J), p. 

- Mocas -

No dia 1'2 de Maio p. p. foi 
realizada a Pasohoa das Moças. 

LEGIONAR!O 
I:' DB\!U DE TODOa 

08 C·.& 1:B O:J. 1-ll.O-á 

!tio muitas vezes ao ponto de faz as seguintes interrogações: l netes e sabões com ~ gs,atis. lmpc,r~!éâo direeàl. de 

taes, que consideram. os prin. tados na juventude não aenam 
1!llfllL~tl>?Iàff ~-~ !UJll1~~~ ··~-~--~·~·~-~~~-_1.!uta.~~-'..h!~-~--~~~.-~~-· ~Sâo~-,~-~J.~--~~,~!!1'!1'!6W:=~-,.-.. - -~-.Pa1llo ___ Phtme, _ _,;._• ... ~-.. - ----• ... ~; _____ ..... ~ 
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Anno XIII 1 SÃO,PAULO, 23 DE JUNHO DE 1940 

o Toct.bulario corrente tem tia
i1afta9 IIUff.icientemente energi-
- J8l'a -.eri>erar a invasão dos 
-pqaenos palzes balticos pela 
Biaia, depois de um accordo ao 
Qnal elles. se submetteram ha me-1 Ultimamente, com a atten
JleS atraz ·com uma cordura que I ção do mundo voltada para os 
lá1ves tenha, passado as rai11-s da acontecimentos na França, 
llmJs,les prudencia. a-se envolvendo em crlmino. 

A lil0vietl2ação do Baltico se so -esquecimento, 0 8 palzes já 
irlllmumA. po!s. Em dias não mui• occupados pelo sr. Hltler. No 
to remotos, veremos a Russia in- em tanto, em todos esses po.izes, 
'f&dii' a Pinlandla e a Suec!a se- o nazismo não se esquece de 
l'6 .o reino do commun.lsmo em desenvolver seus methodos pa
Codo o Mar Baltico, o que µassará I ganizantes. A resístenc:la ca
&IISim a ser um «mare nostrum" tholica, mesmo passiva como 
da impiedade. é, irrita extraordinariamente 

iE · os ingenuos pensarão que os inimigos da Igreja, e as 
terâ · chegado neste dia o mo- ' perseguições continuam com 
mento do choque fatal entre a · intensidade crescente. 

zistas. Tanto ê verdade, que, 
agora, confirmando as ooticias 
sobre aa perseguições religio
sas na terra poloneza, S. Em. 
o Sr. cardeal l1lond, Arcebis
po de Poznam, Prim6z da Po
lonia, falando S-Obre o. situa
ção do.s catholicos polonezes 
sob o dominlo allemão disse: 

"A Igreja Catholica, dur.an. 
te o seu reinado mmen.ar na 
Polcinia, nãlo foi jall!QÍs tão 
perseguida como actualmente. 
Depois de um periodo flores-

cente ue vida catholica inten
sa, os' territorios '.l)olonezes ul
timamente incorporados ao 
Reich, se transformam pouco 
a pouco em um vasto cemiterio 
onde os allemães querem en
terro.r a Fé e a Esperança dos 
polonezes ". 

Sirvam f.lsf.ai1 ,parn.vra>1 para 
nos lembrar o que estão sof-

frendo 'Os catholicos pol'one-
zes, para que não nos esqueça
mos de orar por elles. 

;Russia ª, a Allemanha.. 1 A Polonia, desde a invasâ:° ~- AZ Is Mo & e b M M u N Is Mo 
· o n~zista, vem soffrendo a mais 1...a 1 

Entre a Russia e ·a Alle:manha,: intensa campanha .anti-catho- i Na t'olonra., occupada pelos I o senhor Arcebispo fez con-j 
dissemos. Mas dissemos ma!!. En- i lica e desnacionalizante. Os Russos, a situação religiosa é demnar nurneros0g athens e 
tre o nazismo e o communismo, 1 al'emães Procuram d-esmentir b-em triste, ainda ha pouco, ordenou uma campanha. contra 
ê que dever!amoo ter dito. Por-, todas informações que se con- o "Osservatore Romano", rela- a União Sovietica. 
que o LEGIONARIO jamais con- i seguem obter sobre a situação tava que a, G. P. U. confiscou Agora, accrescenta a. narra.
sentirá em identificar o povo rus- · poloneza, com subtcrfugios, os os beng <lo. Arcebispo <l(> Swow, ção de. outros attentados na
so ou, o povo .allemáo que elle '. mals grosseiros. Assim foi, desculpando-se as ª"' '·ln<lcs zJ-c-ommunistas. 
fl8ti.m8, fraternalmente em Nos~o 1I quan<lo se notieiou .n trans- J sovieticasi n respeiL ;,, tal Assim, v'aríos grupos elo so-
19enhor· Jesus Chrlsto, com os go-, p 1ant'ação em massa das popu- 1 acto, alegando que soh o re~i- vietes foram de casa em case. 
-.ernos que dirigem aquelles dois lações ~a Polonia . occi~en~at · me polonez S. Excia. Rcvma. 

1 
em Swow, para confiscar to

gloriosos e infelizes povos. O fei-1 {Posn.a.ma, Pomerama, S1 e~ 1a) ============== "os os apparelhos de radio e 
tor não pode ser tido como :re- 1 JXLra a Central, em po<ler dos T. s. F., para não deixarem 
preaentante da Viet1ma I vazi~tas, a radio anemã des- p A S C H O ~ 0 polonezes ouvir as tran&-

• mentiu, dizendo ser isto lrnpos- .. -l.. n~issões do Vaticano. 
E' possível que ainda se assis-· si~el, viSto eSt ar ª Polonia d J t 11 t E "aconaeiha" lléUS vro-

ta a. alguma guerra de ~pereta, ' oriental em .. pod-er. ~os russos. os n e ec uaes prietarios a não procurarem 
· entre a Russia e a A2lemanha. · l\fosmo que ª noticia se re:e- obh,r outros apparelhos, sob 
Mas esta guerra jamais será sé-

1 
i:lsse a _esta parte da Pol.on~, Realiza-se hoje á.s 9 horas pena de serem conslderadios 

ria, jama.!s será consistente, Ja- · e demais c_onhec~da ~ ~erfelta na Igreja de São Gonçalo, <1 como agitadores · revoluciona.. 
· co11oordancia nazi soV1€tiCQ. =- paschoa dos intellectuaes. mais representará um dissidio · · ' ,,~ rios e de serem poi< consegnin-

a:itre O nazismo e O communi.6- ra que a resposta allernã. ou- Nos dias 20, 21 e 22 do cor- te passiveis de pena de morte. 
mo. ~te. um se de.i~a-i· d-esse pes.a:r. . . .rente, ás 20 horas e mela, hou- SBis pessoas, dentre ellas 
râ tragar pelo outi-o, mais prova- E assim, apezar dos desmen- ve na referida Igreja, um tri- uma mulher de So a.nnos, fo-

_,': · ( a . tidos, continuam a ser -postos : duo de con_ferencias religiosas re.rn condemnadas á morte, t,e-
.. · · COIICllze na 2• pag.) em pratica os methooos na- · de preparaçao á Paschoa. lo motivo de estarem· em 

d:- 'i!wow. 

CEITDABffl DO P IDBE CHICO 

Transcorrendo no mez de Julho proxlmó futu1'0 ô primeiro centenario· wJ 
hla~mfllto do Exmo. e Revmo. M1>ns. Francisco de Pttu1a Rodrit,ues, Vigario Geralj 
da ~iocese de São Pa:ulo, um grupo de amniradores do saudoso sacerdote deli-c: 
liefw, mm as ~s de S. Exala. R.evma. o Sr. Arcebispo Mett"QPoftt:ilno, prestar" 
slóttiflca~a homefta\lem á sua memoria. : 

éerla por demais loniro recMdar as multas vfrtudes · q.ue distinguiram o· 
. Pad1'e Chico, e que seus contem:l)OJ'Q-fleos admlr.tram a tal ponto, que é entr.e eltes 
~o unan~ ter sido eHe uma das fl4Juras mais adminlvei's em seu tempo ... 

P.ol! wn _gesto de extrema genti1eza ele 'Uma antiga leitora desta folha, podemos: 
~ hoje ao& nG$$0& Jeito,es uma exceltente ph.otc""3pltia do aaudoao prelado, 

- Tambem as 11.uctoridadês so
vietl.cas puz.eram em ae!,lâ.o 
tres postes de emissão, vara 
atrapalhar as transmissões do 
v-etkano. 

As deportações coatinuam na 
Polonia ~a pelos Russos. 

Na no!te de 11 para 12 de 
Abril, n11- cida.dil de Swow ~ 
15.~ ~ foram obrig.a
da,s a s.àbir de suruJ casas não 
d&lta.n&) QS COmmunistag (lUe 

~ bagagem, a não ser 
o ~metlte necessa:rio. 

Esitas pessoas repre·sentam a 
elite mtalleétua.l, os proprieta,. 
rios, Os otfici60S, os velbios 

.DN\g:iBtradDs, não só polonezes, 
·OO!IJO ukr.ln1anos e judeus. 

.ÀB ~ doB dep'ortados são 
pilh.a.êas,. Sob -esta an1eaça que 
-~ sobre as sua,s pessoas e 
seus bens os habitantes d.e 
Swow um.tam a.ctuahnente des
~r-se -por qu.alquer preço de 
obr,."ectos e valores mobiliarias 
e imnrobiliarios que• restam 
.&fnwi em seu poder, 

Fallecimento 
de notavel Sacer

dote Argentino 
Após urna longa enfermidade 

veiu a fallecer o vigario geral 
da Arma.da Arg-entina, monse-
nhor Dionysio Na.pal. ' 

Nascido aos 16 de novem
bro. <le 1881, em San Isidro, 
Mons. Dióntsio N-apal fez seus 
estu6os seeundarlos de phílo
soilhia no seminar-io de Devo
to, ·foi depois par.a Roma, onde 
frequentou o curso tbeologico 
da Universidade GregnrJ.a.na. 

Celebrou sua primeira mtssâ 
aos !6 de Abril de 1911 e em 
junho do mesmo anno, douto
tilv&-00 em theologia. 

Foi viga.rio de 1nais de uma 
paroehia, ao voltar para Bue
nos A:yres. Em 1916 presidiu 
a ~ orga:nizadora do 
ii.0 Congresso de Cir-euios Ce.
tb.olieos de Operarias. Em 1919 
foi Vice-director espiritual da 
.Junta de Governo dos Circulos 
de Operarios. Em 1923 irrgr.es
sou na Armada Argentina co
mo capellão; em junho oo 1926 
o governo argentino nomeou-o 
vigario geral da. Armada, cargo 
que exceroou até a morte, 

Foi um espJrito preclaro, 
-~GS~~V~~, 

BRASIL qüê seriiprê sê iiotabÚízôü per uma· singu.· 
lar devoção ã Santa TheresÍnha cto Menino Jesus, 
terá sentido certamente um: dolor-osc estremeei
mento ã vista da noticfa de qae sobre a cidade 
de Lisieux; immortaHzada pefo Carmelo t.m cr.ue 
viveu- e morreu a glorlosa Santa, viu ·tremular 
sobre si a bandeira pagã da cri!% swastica. 

Nosso cliché reproduz uma tocante e authentlca pho-· 
tographia de santa Theresinha do Menino · Jesus amo
rosamente abraçada á Cruz do Redemptor, no claustro 
do Carmelo. 

Esta photographia assume hoje o significado de um 
symbolo, pois que lembra a França martyrizada, que 
não é e nem quer ser pagã, e, para se defilnder contra 
o paganismo, estreita amorosamente nos braços o sym• 
bolo libertador da Redempção • 

Santa Theresinha do Menino Jesus, symbolizando 
a resiatencia franceza contra o paganismo, lembra in• 
vencivelmente Theresa Neumann, a gloriosa virgem afie• 
mã de Konnersreuth, que tão bem representa a resls• 
tencia heroica da AHemanha catholica, contra O paga• 
nismo totatitarlo do 111.0 Reich. · 

Unidos aos pés de Deus, no regaço amoroso e ma
ternal da Igreja, os catholicos allemães que têm obriga• 
ção de ser tão anti-nazistas quanto os catholicos fran• 
cezes, rezam para que Deus Nosso Senhor esmague, 
quanto antes, a idolatria totalitaria, e promova, em 
todo o mundo, a exaltação_gloriosa da fgreja de Deus, 

Não são outros, nem menos ardentes, ~s votos. que 
nesse sentido faz o LEGJONARIO. · · · 

---==------------=;;~".=;;; r,~. --

,usDe~sao .ao trabalho 
· dom1nica1 

No Estado do Rio Grande ::lo 
Norte, acaba de ser suspenso 
o trabalho dominical, suspen
são esta que deve ser espalha
da em todo o territorio Jl6Cio
nal, porque .além de ser mui 
louvavel, é urna necessidade. 

Esta ordem foí baixada · aos 
15 de Abril proxímo passado, 
e se~ pontos· principaes sã.o:. 

1 - Sõ trabalharão aos do
mingos os estabelecimentos en
dustriaes, cujos responsaveis 
comprovarem previamente á 
e.a Inspectoria, Regional do 
Trabalho, Industria e Comnt-er. 
cio, a necessidade de attende. 
rem o indeclinavel interesse 
publico. 

~ 2 - Os empregados dos es~ 
tabelecimentos commerciaes 
terão tambem o descanso se
manal aos domingos. 

3 - Os cafés, oors, resmn. 
rantes, pensões, hoteis. casas 
de diversões, assegurarão aos 
seus empregados o descanso 
semanal em. dia fixado nos 
quadros das horas <i& tniba
lho~ 



,. 

••• 

)(lNG QUISLIN_G? 

Como se sabe, Quisling foi 
o trahldor norueguez, que en
tregou s<"u pa!z nas mãos dos 
11.azistas. Dahi por diante, es
te nomee protirio se transfor
mou em synouimo de trahi
dor, fl, na 1 n gi aterra. illY--en· 
tou-se nm v;,rho, "to quiR
ling", que signifra trahir. F. 1 

·-1Í1anc,o o exercito belga capi-1 
t'· lou, o 'Rel ',eopoldo foi cog
,·,uminado, :0 !n,ln l}olo.s ing1e
,..,.c:o trT,... --- :-nis!:~"lg"~ ::.::o é, 

B.ei '1-r,ü1i<lor. 
Pois bem, ao que perece ha 

mn no\o "King Quisling•· em 
persl)i?cti 1·a. 

L0mbram-s0 do ex-Eduardo 
VTTJ ar-·tualmenit.e Iiuqu,e de< 
Windsor'? 

A clll'onica deste homem é 
longa e escandalosa. Quando 
a:lnrla Princip,s, dP Galles, todo 
@ mur:do perguntava porque 
x:!l.o se 0a><c11·ia o 11-errleiro do 
throno mais importante do 
;:rnndo. ::11a,; o.s IJessoas bem 
'Informsãas saiJiam qÚe uma 
('('T!:~ (,:'xírangelra, que t:tZia ó 
Prindpe esquecer dé seus de
vn·e:õ. ·r,:: os \·erdalle'i1'ús in
g1e.zef: .tlnlrnm calafrios '.ao 
ao J'H?nsnr nnquelle caso la
tente que mais dia menos 
dia, im···:it..azelmentt> viria a 
!UZ, C<'l!lO UDl turhoi:• µialigno. 
Entretanto, o Pr!nclpe cuida
va de sua populari:dade, v'is!-
1/:ando com sensaciona.l!smo os 
mineiros e (}perài·ios: :Efo_H1o. 

1 

nmtt extrangeira de vida 1rre
guLtr, pois que divorciada al
g,-1mas vezes, reinaria sobr.e a 
!ng1ate:T3.,,. 

é.\Iorre Jorge V. Viva Edú.ar
cto VIH' :\ias. inex.pI!caveI

,·c,ro·1~:lo -do ·.noYó 
p•:•Jtellando mais do 

o.ne ser'2 rnzoa.vel. E"' que ,1 , 
r,xtrang-t"ira. como uma nuvem 
c:1.rregarh1., t1:.1-1r11rPe-0 o fu1.u
r') i'TIIJP1''o. o 1umor maligno 
cc,·t:í. p;-c,tps a .vir a furo. Afi
!1,'.L o escandalo estoura, num 
>rorr:euto de perigosas fer
·ne,;-(;:]çõef e,(!uerdicstas. Kão , 
~:

0 nJcrta: o Rei se agai:i'a á 
CoTOP. e fJlF!I' mettel-a a for
":, ScJ1)l'I' " ,:ab.c,,-:a da. extrari
,· ._,,ra_ Porém, se!ldo forçado a 
c·)Jt0.r e11fre o .prazer e o ,de
-;-,,;·, como o 11i-als ii .. respci"nsa
Yel <los go,,;a,1ores da vida. 
nwwi;, ás 1,rtigas o prestigio 

1

: 

ciynas~ico. a que estão presos, 
iucl'so1uv<élme,d.e, o pirestig-io ' 
da Gran Bretanha e ia solidez 
do Imperio; e asslgiia uma 
abclfcação escript.a á, fuach!na, · 
cujo texw terá desapparecído 
dentro de, dezolto •annos, con
forme a opinião dos techhi· 
cos. E o éhefe da lgTeja An° 
glic'ana afundou pelo mundo, 
numa Yida facil. ao 1ado de 1 
suu c·ornpanheira assáz "dé
fraichie". 

Coisa curiosa! Os igualita
Iios, qu-e nil.o cessam de hi
tar contra as desigüaldades 
01·iundas do nascim:ento, en
trc1rarn n cantar loa.s .ao pro
eerHTJcento de Eduardó YTIT e 
:!!. !ncrimlnar a resistehéia que 
lhe foi oppo~ta por pessoas 
dignas de todo e1oilo. e qú:e 
determinou a abdicação. Pofu 
E'ntão as vantag-ens obtlilas 
!,'!'RtultarnPnte pelo nascimen
to não se Mo de cómpeí1sà1·, 1 

.:.;. ____ :~~ :! .. >:::.:, .~.,Jr cllµ.:s. !ll:.1.:~-; 
:res? 1-'orque haveria. Eduardo 
VIII de ter tudo para si'? 

O Duque de "Windsor, po
rém, quer tudo. Sua compac 
nheira é acctrnada de estar ao 
serviço da. Allemi:mha nazistà. 
Que importa? Elle mesmo irá 
á Allemanüa, tomará cllã eom o 
sr. Hitler em Bercbstesgaden, 
e:p-recíar:1 0:J rosultn.dos oüU-
dos com o totalitarismo, e, 
de 'lá meEmo, pronunciará um 
discurso compromettedor dos 
interesses de sua Patria. 

---.. ~-.... ~ --~ ··· .. · ~ --·~·"'Y"· ·-.< .··,··· .............. ••• ~ ··-~ ' 

' lnteiral'i,i!-nte a
0

lh
0

iJÍ6 a qºú~iit6es 
·políticas de càractú mer.ame11te'.; terf 
por:al, jamais s~ vju _que_ o,_LEQ

0
t:ÇNA"· 

l'l 10 empenhasse suás sytnr:>at~!àt,':f 
favor desta ou daquella par.:t~', _ení 
confllctos ou dlssidios em qtÚl_.n'áda 
tiveS!'.em qúê ve·r 'Os 1nteress~s··8'à_gra
dos da Santa Igreja de Deus. J~rnal 
cathc,lico, totalmente catho.lico, ·e _ex:
cluslvàmente catholico, o LEGIONA· 
RIO se diminuiria se se deixasse _ar
rastar, pelas p-aixõe°~ e~itlca~, a úma 
arena qUe, por ser meramente_ tempo
ral, se situa muito abaixó dos cam
pos onde esta folha se sente chama
da a Juctar. E com a préoceupação 
lnfatlg.ave-1 de j'amàis sê afastar desta 
linha de condúd:â levámos tão longe 
nosso rigor, que jâmais se viu que o 
!...l::GlONl..:,.,;1ó, mismo na ·àpr-eciação 
de qué's~-: .. de. _híteresse, mixt~, ao 
mesmo e,·· ,po espiritual e temporal, 
Jtistificasse seu pohto de., Vlstá . ~oi' 
razões óutras, que não as que !n-s-p,ra 
a exclllsiva ·co"risfdel'âção dos próblea 
mas espirituáês de ~ossã 'ep'Oea. 

Seria, pois, úma inéóhere~cla ,fla
grante, que pr~curâsse!f'Og t~anilfür
mar nósso jómal, de exetusfyal'.flent.e 
catholico que é, em órgão ~s Interes
ses tem"porâes deite óu tfaqu~lle . J)C'• 
vo, por mais têgitl~s- -~ f1)'$se~ 

Êst.t posfoãó sóbrancelra . nos 
permhte ser f;~ncôs._ A f~í'fqü!Zâ é 
um direito e um _d!~r. do~~-f:lúe são 
impãrêiàes. Ê ríingueni pó(fê ser 
mais lmpá.rciàl do ~u~ _a __ lgrejá4 que,. 
sem odrâr â povo nênhúín, , ~- t_odos 
elles ettvóNé em ;iêu aindr _mate,rnal. 
A franqveia ê, pólã-,. ~m,â dâs ~otas 
ca.raêt.erliihêâii â0 JornaHsta - catho· 
lico. , . ' ,', ·- - ·, 

Fazénd'o USÕ dêssn _Jnestlmável 
prérogatiVa·, . dêvemós. _ dizer frànea
mente qúe não ài?rêélamôll a c~ãdué
t.a dó Mâreéhal Pêtàln. 

* * . ,.,. . 
Com ó sôlo j:,ãtHo lnvadlêlo-, · com 

OS hori2:0rttes po!ltJ'côs tu~ ;como 
Jámàls estlveram nos dias ~f'agicos 
de 1814 e 1815, nó .óêa~o "}el~~ólíco 
de 1870, ou na luctâ tltanlcã _de 

19-14 às franc'ezes luét~ràm dêsta 
vez 'deféfü!~dó sev lêi-Htôrfó_ f>,álmó 
à ~alino, ou, P,àra .:~.-~àt~ y~~!_dico, 
inillimetro a mltllmel:ro, compensan
do com golpes de h~rolsmo_ as. fàltàs 
enigmaticàs e inéx!)!lcàvelà, àà_ ,~co
incidenciàs" pôr_ de!!lª'~- ~l,'.'J~tl,,rés, 
as "ingeiluldadés" 1nadm1SS1Vêls, e 
as "surprezás" désêoncêiianl~s que 
tihhàin abêí-to à'o lnhrtli)o aa portá& 
da pâtrla gatilezà. . . 

lnnuínifràs veiês, o góv~'HI~ ºfràh
cez declarãrà qi.ié itãô luê'tâ°vá à'pe
nas pelá Françtt, niiis pêlo m4nà:õ )fi
teiro e que nos êamli.ôs _at! Sãbllf\à 
da tiaiita não sê ciêêldlà apénas o 
futuro de um povo, rilas d~ 'fõilà â 
civlllzaçãó. E a prova dlitô .êstàVà 
113 inté~Í1ácionâiidàdê t'iô éíéerêfto 
'francêz. Lâcfo à fado l\iêtà\i-àm S'l!l!J. 'à!! 
bàn-CÍelràs tran~ sôlai~ !tillâ
nos, áüstriàcos, ~pri.iêgiíezea, polone
zes, tcheéities; nôllan~~s\. be'õã-s 'ft9~, 
que 'sé tinham uma 'é'ffrêtêhc'rà mttl~ 
tai-, liinitaàà; eram áô niéfu:ís, i:m,,t ât
testàdo vivei de que â câu~. ~- Fràn-

ç.à représen'fava para mlffliSfl dé 
extràngélrós iÜgô tié miH~ ~àr<fr do 
que a causa dê um. s~. pà_iz. Pàrtl, éll
zer pouco, a caúsà da Fi-apçà ,sê Iden
tificava com a do ·biréi'tô · lnt'êrnà
cional, e a esHi verdâd'ê vêtu. 'tràier 
uma confirmàção seiei\à é. 'd~fhiítivà 
a palâvrà àúQ'ÍJsta do $, Pãdré, 'que 
vêrberou severamen~ à ihvâiã'ô da 
Belglca; Hollàhdá e Lüxémblii'õô, pe
las tropas ila2:ístas, com'o 'únià vlôlà" 
cão flagraíite dá môràl iht~~h~dohal. 
· . o ti1;ô Reicli eHgirâ, ·"ª pot1tlêâ 
interna da Attem~nhà, a Jórçiii_ êôino 
nume tutéli:ir ãó Pàiz, fonte dé tôêfSs 
os direitos é medida íiê tôâái: ás coi
sas. Ê:stà âttrtüdê dôu~rlnârià e po
litica não fora o reii.r!tã~ 'dê. ,Úl'tlà 
cir-cunsi:anê-.íà àécidenl l ê fortui\à da 
vida dó p~lz, mas ó ( ód,ü~ô 'dê .umà 
lotlgá serie de erros philos'oj;hicos, 
que encontràP.im em t<ãtit ·e mais 
re.mo~amente en:i. _ Lutherô seµ,s âóÜ• 
trinàdórés, em Nttsche '$t!u Màéttl*• 
vél, e em Hitler seu rêàfü:àdôÍ'. Ó 
publlcQ brasileiro jã 'éstii, tthiitô ln
formádo 'da geneálogiã <fôútrihàrlá 
pelá qual óS errÔs dó 'f!OtnmunismÔ 
se filiam aos eia Revolllçã'ô Frah.éeza, 
estes â Éncycioi;édia; e 'êstà -u!~lrna 
por suá ve:z: ao protesi:antisínô. Seria 

,:, , ... ,:,- .. ···.. ,.f .• ,_ r-. 'J, ,,,... ·_. •• -,'-' 

. lh.~ll!'CS"ántl, fàz~r . ~Ó']e. uma cam!;)l:I• 
·~iiha de divulgação para mostrar a IJ.e· 
:··n~~lpglà id-eologíea não meno,s se~u-
"rií tíêrii 'mé'6o,s Íógiea pela qual se re
Íilontá de Hlfüir a Luthero ~r mefo 
de Nietsche e Kant. Seria um com
mentarlo Interessante e profundo ao 
pacto Ribbentr"opp-Molotóff. 

Ora a expa·nsão armada do 11 l. 0 

Áelch significa a transplantação dos 
principlos revolucionarios do nazis
mo para o campo da vida diploma
ticn, a subversão de todas às leis de 
·co·nvivio justo e paci'fico entre os po
vos, e sobret°udo a disseminação d~ 
ideologia neo-pngã ern todos os pa1-
.zes' conquistádÔs. 

Se duvidàs poderia haver quan
to aa desejo do Sr. Hitler, de semear 
o paóanisn'lo em todós os sulcos ai:ier
to's pélós dinhões e pelos tanks alle
rnães no 'mundo inteiro, estás duv-~as 
S'e 'diSSipâràtn com a cóndt1cta do 
C:t~I lh.nftier. O '.ArcebiSP'O tle 

.. -· g -PDmo ;t.ORiiA Dt ôLIVRIRA 
lV 

A. àltltu e 
de Petaf.1i 

... , 
Vtenna têve i,àra com o .. tue'tirer" 
u°ma âttitú<le desprevenida, deu-lhe 
fãc:iUdâêi~ tàes e garantiàs tão. g ra n
°âeiii, que só ô puro odlo relig:ioso po
dê êxpÚêà'r á p~fsegulçâo quê se aba. 
'teii t'eró>:mehte sóbre os catholieos 
a·üstrlacót, e se propagou depois p~la 
Te~hequé:·s10vàquia, e pela Polon1a. 

** Postás tts coisas nesta altura, a 
li1Vàsão ·tót'àl do solo francez não 
pódêrià justlfféar uma cà'pitulação. 
A Françá tetn cofoniàs, a Frahçà tem 
unia armada, à Fran~ tem uma his
tória e umà tradição. A França é álgo 
de tão an'tigô, de tão glorioso, de tão 
alto que tríinscende de seu proprio 
te.rrÍtorio. Continuar a lucta ao ladõ 
da lnglàtéi-ra deveria ser à palavra 
de ordem dàdà a todos os francezes. 
Não foi outra a attitude. do Rei 
Haakon ê da Râliihit Guilhermina 

, 3f)Ó2: a iíivasãô dô\. respectivos paizes. 
Re'y°naud deü ºest* palâvrà dê ordem. 
Mãs o münifô assistiu a este éspecta
cuto cteséón'cerfantê: um _"homem de 
Yêràun", um marechal francex, um 
lil,róe de 19f8 se arvorou eoi palàdino 
cfâ ''polÍtiêa dé Múnióh ", e prepará 
um ac'ê:ôntó cí:lm a Atlemaiihà, fazen
·éio à França àttonitâ e desarticulada 
'êttjvidar, pelá prlmefra vez,_ de seu 
'fúturó .. - . . . 

i:: '6rrl que cohdiçõés foi óste 
à'êê'ôido. pedido, publicado, esperado, 
ê 'artl'cuiádol Ôlfficilmente sifriá pós
í:i~el lrn'.iglnài' Umà mais esmagadora 
sérlê õe efrost _ 

Càhiíido Reynàud, Petain subiu 
ao p:odêr. süa primeira obr-igação de· 
veria sêr de animar os. francezés. 
Disse ô marechal que à França não 
áéeêlt.fria uma paz incohdicio1\al. 
Más stiáê patàvras feiram tàês, que 
deixaram entrever que so úma paz 
Ü1condfofonàl podei-ia salvai' a Fràh
ça. i:>1sse e11e que ii 111cta deveria 
cessar. Más esta ordei'ií foi ui\ilateral. 
J\Íãô hôuve ordem identica do lá'do 
a11emãó i:: a contusão provocada por 
'ê'ata m'edldá do govér110 de Bordéaux 
fól tàl qué o Màrechàl se viu na ob.ri
gàção de sé desmenºtii- a si prc,prio. 
ôiiendo diâs dépois que a lucta deve
ria cóiitinüar. 

j\;faii qúe luéÜt! Corri o moral 
abàtido péUis declará9ões do proprio 
chefe cio governo, os francezM corne
çaratn à luctar sentindo-se mais em 
perigo pelas costas do que pela fren
te, e êsper~ndó com ri1ais anciedacte 
os i:orhnfonic.àdos dê Bordeallx que 
as bornbas do adversai-lo. Emquàhto 
as armas resistiam ao invasor na
z:ista1 os corações se sentiàm angt15-
tiados peío que fàri;i o governo fran .. 
cez. Se a Fránça não fosse um paiz 

de heroes, á foêtà te!"'iã prómptamen• 
te cessado. 

E mquanto esta debacle drafna
Uca mo.strava ó pàhiotismo dos fra,n. 
cezes, as demoras para a concessão 
do armistlcio se alongavam indefini-
damente. Por toda a parte, os inva
sores ganhavam terreno .. ·E, (juando 
ainda se poderia pensar em paz eo'n
dicionaf na noite dramatica em que 
Petain i-evelcu-se a si proprio aos 
alhos do mundo, hoje ·em dia esta 
ideia parece cada vez mais afastad2. 

O facto domino1nte de tudo isto 
é que o:::- allemães, emquanto isto, vão 
ganhando terreno no litoral norte da 
França, vão isolando a França da 
Inglaterra, e vão tazendo do solo 
francez o ponto de partida, já agora 
t:?:J~H·0 e !nexpugn~,,ei, de s:_:~ p!"C~d~ 
f(la arrernetida coll°<l'a a l1q;;\aterra. 

Petain não previu isto? Não s11-
bia Petain que, emquatíto a· França 
conservasse apeniis umas nesgas de 
terra junto ao litót·al i11glez estaria 
prestando ã causa commum um ines:· 
timavel apoio? 

* * "Capitulacão. inco.ndicionàl" ê 
uma expressão grave. Affecta ella 
ares de debacle total e irremediavcl. 
E im.plica na entrega completa do 
vencido ao vencedo1•. 

Significa isto que a et1trega dn 
t>Squadra fràt1ceza aos allemiies se 
fará? A questão é de uma irnporta11-
cia transcendental. 

Effectivamente, os alfemães não 
tem esquádra, e Churchill se mostrou 
rnuito despreocupado do perigo qt•e 
a esquàdrà fáscistá poderia acarretar 
para a Inglaterra. Assim, a Allema-
11ha precisa de uma esquadra par3 
atacar a l'nglater'ra. Será esta esqua
dra a da Fra11ça? 

Inteiramente occupados pe 1o i11i-
111i-go, a Hollanda e à Noruega não 
se renderam, seus governos se reti
raram para Londres e ordenarélm a 
incorporação ã esquadra ingleza s1>::1s 
bellonaves, ao mesmo tempo que for
neciam homens pora combater em 
ter~i1:orio francez. 

inteiramente occup,,da pelo ini
miç10, e11tregar-1,e-ií ::i i0 ra11ç11. aban
donará seus alliados de hontem. e 
dará sua esquadra ii Allemanha? Por
que 111io aqíu Petain como o Rei 1-faa.

kon e a Rainha da Hollanda'? 

* * Desta vez ao menos, 11i11guem nos 
chame de lnirnigos da França. Não 
estamos contra ella. A mesnrn serie 
de reflexões é feita pela fina flor· 
dos francezes, e especial111et1te pelo 
bravo general de Gaule, que, de L.on
dres, irradiou para o mundo seu he
roico brado de descot1te11tame11to com 
o Governó de Petaii1. Assim pensa
ram os fra11cezes do Egy'.)to, qu~ 
ma11darar11 um telegf'an1ma a Petai11 
reéomii1ei1cíando-lhe que não cesse a 
lucta. E não foi oull'o o seí,tido das 
palavras que a Petai11 mandou a co. 
lonià fra11ceza 110 Japão'. 

Apez:i.r da dis1:ü1,i:1 o ·ao nnper
feito conhecfo11,nto ,1,, todás as con
c'H,:i',es éxlste.nt(•~. os fl-anceZE:, l'e
sidehtes no Japão rlt-Sê·Ja.1ll 1hanife,s· 
íal' ao g<Werno os ,0011,: sentimento,1 
mianinrns cónfra iod>1s u,, 110goci-~
i.:ões C'Om os inimigo:,. :\.s rrueis li<'
•:ões do p8SS8dO 1.01·nam iÍllj)OSSÍVPI 
aeredltar no>< comprnmfasos do ini
migo. 'Í'em:os a. <'e'rteza <le que ü:s 
francezes cahfrf,o inl'àllin,lmente em 
uma Bscravidã{) definitlv-:t qnando es. 
tivPrem a mPJ'r,'· - rne;smo qu,, a,: 
suas condições ;;p ufigurPm :', primei
ra vista n\en·os 'insuppo\·ta,·,,i~. Con
juram o governo a cniregar ao Sf'11 
tl0stino o fefritori,1 franr:c·z ri•' con1i 
núar a hict,a com :1. c:,qun(fra intactn 
todos ús effPc:1 i\'Os ut ili7.:Hf'is ,loq 
.-.x .... i·cifos tnetropólitaúos 0 coloniai'~ 
-Pm ·si,rfeita 11nião com n,, nlli':tlo ,. 
ls,,,J ;1ermiHir:'1. f'O'n u t,noio e'· ,,c:~n
~,.) do 1·,::s1o do n11_nú1.o. [dr_1 an<·:ll· <l , .. !:;. 
Inda final. Confirmnm tfllt, todu:; ;:t-, 

:qU;J:~ í'ol'(:as phY:-: j(•[U: 0 n1C1':..lA~ estü:) 

ú in10ir.1. füsposie,,o ,10 go,·r\·no". 

* * No momento em q Lre escrev~mos, 
acáb.l de ·nos chég;:ir n informação de 
que a. esquadt·o fra11ceza, rompendo 
virtualmente com f'eiain, r·esolveu 
entregar-se ã I ngl::iterra. ,6, ser ver
dadeira a noticia, não é mais um::i 
confirmaçãó do que dizíamos? 

'.NúAçAo 

i 
! vdmente o C'omni.unismo peló 'na• !\ ·:·zismo. Mas a nazifícação da Rus

l ; sh: oulra coisa não signific-ar.Ja, 

l i s:mão a mudança dos hómens qué 
. crtão no poder. A estructura sa
i eia! 1,oderia continuar a mesina, 

l uma ve;,; que t>stá de plena eon-

1 

formidad·e· ,com··· a d.out1:ina nazis
ta, eomo tão mágist.rálmenté pro-
von Pio XI na Encyélica "Nit ! B1'en1:uê!er Sol'ge;·· 

Da solidariedade sovietico. na• 
zist.a dá mais uma prova o com
mmlicado do ''Deul:sches Nach
rischten Bureau ", que i.hfórlha ser 
Jalso que a Russia esteja ci>ncen
tranclo tropas na fronteira alie
má em corisequenéia dà receh:te 

1

1 ilm:tsáo elas republica·s· bait!eas. 
Prom mais inte1·essante ainda 

deu ·o IIIº Reich, encarcerando 
1 n:, tortaleza de Kêihlss'fiér~ o. Pre-
1 sidtm2 :3metonas, da Lithuània, 
; que ,, travessou :1 fronteira teutà. 
j para. l'ugil· dos l'USS08, 0 g'oV!'l'llO 

' , ,u::i.sta prendeuco. . . i)(frque t.i-

! 
1 

li 
li 
l' 

li 1, 

n11,: , nwsposto sern JJ'âssapoíte a 
frunt,·ira allemã. 

Vrndo isto, os persidehtes elas 
oulras i·t:pub1iquetas baltícüs dei· 
xaram-se l'icar em suas tei'nu!. 
E' que entenderam que ficlri' en-
tre o nazisino e o cofom'uhiiimo -~ 
ficar entre n cruz e a éalde!rlliha. 

Um cspcctaculo iam.énta\•é'.l se~ 
i-,, tlaclo proxiúliunertlk ao mun
do 1:clu .11:xei-t:ito RepúbliCÀÍ!o :ir
kndt>c'. F/ füúithíslfuo próvaye! 
qne. ciuaüdo ai; tfopas hnzistas 

1 aL0 cai·,,m a Ing-Jatéi-ra explodam 
! rr, ,. 1 :J,\a 9. parte âttehtaéios ter-

l 
l l'Ol'irtas, que deefo. a. fui'pressãt> 
1 de <),l,O a fogÍaterrà éStá. ifreme
, cHa1·e•1r.ente íili.naua, e que sua 
sai va ,r o é ünpossfvet 

Asf.lÚl, a quinta f'Olumna tt>Í'!'i, 
nú foglatefra, o mais pí·e<'iso 
apoio poi' pai'l.e dos fr!àn,de°ilés re
JYt;_bl1c--~no.S ! 

Perfnmtà-s;, qne i·llmo está to• 
!l'8.nd·: ,, muüclo. 

A n·sposta é simpÍés: está sen-
do '"" uislingificaclo ". O necliógis
nw impõe. Sé p1·eí'eth·efü, ·ha 
o•,tro,:. Diremos que o Iii.uhdo es
tá i;e:,cto Mosleysado, lvtusseli:.~a
clr,. D~~.reliificado. etc. Dá na 
'.!'. -~Tú:.' Ü Sf'nt:dú da 0óisa ~ 
c;lL' ilnportu. 

!!â, íng1enuos os qüe súilpõem 
I} qtH:: Hitle1· se ee:ntentai".i. pal'u a 
'i ! ""··'l':.;êio do tctalitari.sino \)agão 
! ! pei.c, mundo, co\n si.inpl,0 s con-

1 
L'.'i ':.,t:· ··· ter,·ft.Ol'íac". 

r-m. êad::i pnlz 
ti 
!' n 
i 

:,.1 IH):'. !'."='<:i.:f:HO t, fliehl'er>', 
rt:3" ::1 1 '.<:nH~-; :-~~f~ s í;r ~:·::··:~:,rio ;.,~; z~ 
r:1~, ~.-, ··f nr;, p~·oe:ct!:-sul g-0\,ei~IJ.an
do ú '.: "'lW.~~ c"/i'(i1_,n:.< t· :l .sn:1 },e1ne• 
lll.; 

.A c,w1·1·n e'· 101·1-1918 teve co
rno ck:~fecho D 1·e-pu~JJicanizac;ão 
do m1;,,do ,. a f:ci·:·,·,ação de uma. 
Ht.··1 l!;J.c...: {;e- <-:ln!clcr 1ibe
r&J:-d1'.J:·ioe!·O.tilv t· n1uçonico. A 
J)l'lºSenre g'uena, a C0IltÍl1Uarcm 
as coi::,\S como· ,·to. t€ri.a como 
ck~f1·:'ccbo :i co11.< .. ituição de umft. 

liga da:s nações dic'"aiol'ial, em 

,.::,::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::·:··=-::··-=··=· ·=-=· =·=····=·=·-=-=-=·=--=,·=--=· =·; '::· -=·=====--=-·=·-=·=···=·-=·-=============================:::;-,,,' que um dictàdor supremo impo: 1 ia suas ordens aos dictadores 

CAT.H,OLICOS adrede arran,iatlos par.a todos os 
povos · vencidos. 

Phantasia? Q.li.l vivra vN·ra.., •. Estala a guerra. O Duque 
tl'.e Windsor é nomeaclo agen
te de ligação entre os Esta-1 
dos Maiores iuglez e francez. Compr~m 
Por pouco tempo -exerce ns 

suas Joias e 

JOALHARIA 
n_a conhecida / P A S C I-I O A 

1 

funcções; dimitte-se logo. 
Evid-entemente, é nm "fron• 
deur" Ag;;'.·rn, vem-noR a no-
tfoia de sua provavel volta. ao 
throno, na actual situação nn> 
IUStiosa pn.ra. os alliados . . Que 
eUe o quer, é certo. C~nse
pirã? 

~Us o ,b,-,, 

1$ 

CASA CASTRO 
1 

Realiza-se hoje :\.s S hora1:1 
na Igreja de Santa Ephigenia 
a pascl).oa dos paes das filha.~ 
d-., Maria da Pia União d;:i NoS. 
$3. Senhora do Sahtissimo Sa. 

DE 

era.me11to. 
'_ OFFlClNAS P.ROPRIAS E· Um aCtei · nfnlto. 1ouvave1 

N · V o" ·· R. · · - R A..... .• ... das fUhQs de M~úia,· que se - · O · v. M B · O N.0 2 6 (Esquina da ua ~nch1~ta.) ni.oshàram verdadeiras filha:", 

,Viliea$ pc~as doa AF .AMADOS relo&'ios " E L I ç l' B4!(\ ;, '};~u.ra'hdo il.:viyar !l- l\fí a~ seu~ 

J 



Acvão Oatbolica em Oampinas f 

t, 11!<>\ ,110111,, r!o .,. ;o ('·1. ,Op,••,iria <'a111ni•r,, Fr,,·ininHl l 1,C''CÕPs. r,o por r,Pnlo n0 ('<:m· 1 
_lhnl· ,' 11 i, ,·11!ac,· ,, ~ ,,11p1-10 1,•,1JL!ilo fp1 ri" B ,1 rii:;,·nlr•,. p;•r,•,·rn1eoto e 1171 com111u11l1oos 
na8. dr• innlw rlc 19:::S a ,nar,:o 80 militt,·1lf's. ili ,·~(agL1-iw;, JlH'"'"" 
de J.!l4o·. apresenlou r 0 J,1tiv;t- 114 ma11liã~ rJ,, l()\"lllHc;i\o. ;; rc O C. o. fl. S. J. (C('11t10 Opc-: 
}ll'~n(r ;in (_'on~t·11_11) r:i, ·11H1,: c·p_!J;;;~1cnfo~~- !\\O <·.írcnlos, 11 ! r:-1rio H01lr,ficirnl1' S;in ,Jn~()). \ 
l) :-.;(•glJ.i11tn rcJat=•ri0: 

1 
;,i''.'(J)n~·, "';) r()r CPJ110 110 (~()111 ! ('!tl1Í<Hl ('OJ)l 22() 11Jl~Jl1hro~·. 11-8 l 

· c·o~1pareccram 16 mr-:;,:;rns.: parccim<·nto ,, 1.:;r,o commu-1 rr-1111h><,,;. so por c'.fml.o no ('.OUl· 

!llll~Yc ~ 1·c1111iüc:--; -e ~ .i.' :~:0:n~ i nhõ0.s 1N1:..:cc1es. l pan~ci1nonlc, :22~ c-on1n1unhôe~ 
,Llr•:is ,,crac:;. .\ F ',!. :\1. (Fcdenu;iío :\la-: nn. l'aêclwa e :?~ ,n1la:-; de rc

,. t 

Govern 

, .\. ,r. 1:. (' ,.J::,,:,:.,c ··:,;-:ri,Lna :llasculina) attingin ·1s'Jigii'ítl. 

::tudantina C'at!1clica) apn,ol'n; \ membros. :~ rr,tiros. 12 rc•n- O D. 1'. (Dep;Lrtamcnto <lo No domingo pa:;sado, 16 cfo fü;. fim. varios enfermos e c.'<lncedeu I pirituaes dos f!els, Cr('OU a~ naro
'tou. nes,;D lrhn,;cnr~o. ·1 lliri- i niõcs. !JO por f'PllÜ> no compa- T'rofe;;;;orado) e.prnsent.nn 180 :nh(·. ás_ 8 horas, _º Exmo._ .. e 'ái'idicncta.s em Palacio a innumc- chias de São Pedn de C,u~· ouna 
.g011tes. !l 1Jll'i1:rnleê. 1;,, r•sta- i rccimcntu e :20 unias de reli- mr·mhros. lí reuniões, 17 ex- Revm-o sr. Arcebispo Met;.-o:pélli-· :ra:s i:iessoa& e do Purissimo cora,:iio de ,1,aria 
giaÍ·ioo. 1 111::n 11, ,,,, r, .- ·,::o,: g:il.o. plauaçôcs pedagog-kas, ~o pói· tan-o, ínattgúrou a Capella do tá'~ de Domingos de :,Io.acs. 
:lG · circulo,; O'.' ,·~tn'.1:J. ·sc•c- i "'ª J-'. .11. 1". ( 1·'rtlt-rnç0.o :\'la- cento no compareeimento e 220 lioão, onde celebrou a Santa Mis~ CUIDA 1\-rETROPOLITlL~A Foram 112:nc•:c:;os ;1ar1, o ea:·n 

-~,1e8. \riana Fcm;1;im1\. o resuliarlo 1eommunh{,e;; de tempo paschal. sa e ministrou O santo saéram~ · · de segundo s~crc:ario Girnl c''l 
- · 1 Mons. Ernésto de Paula, Víga-\srci,~n,, '.,"1 ,, c::,1 ,:, ·•:' ·;11: fo: t',, :'.:.:. 11w1nbros, ~ rr.'.tiros. /1. ,J. !-'. ('. 1,fuventncfo J•'-emi- te, dh Crisma. lió 'deral; 'despachou; Cbra dar; Vocaçõ2s o Rcvmo :'e. 
'.J)or cent" , t·o;;1parc: ,.1c:1tn, J :'. rt'llll>:•·,. :-n 1101• ,·ento no i nina Catholkal 1tprcsf'ntou 18 À' tárde partiu pára Jundiiili.y Lutz Uzra1dü do /,ua:·al Tv'!c!:c 
e atti.ni,;iu o !1l1Jll<':-O ,·, l ,00; ('()l:l!:"2·l'CCll11entn (' :;~ aulas de 1· dirigentes. 28:Z ~stagifü·ias, !) em visita ã, Esco1ti Apostolica. PÁRÓCHO áa Consola.çfo, a I e par2, Vigario CoopcniciO, d'. Í'fl• 

<:ommmi'!,,c-s r,a'.'"l\cs. i rdigi::o. , re•·n1hjmentoc;_ 26 ;;ecc;ões, 194 No dià 17, segunda-feira, S. ,., .. d. Revm N' F = isco I rocl:12, d8 Santa Coc:l;a, o L, ,i:w 
):a .J. :~ r.11:· '·., ! ,\ .!. C'. H. (.Jnv,•11(11do (\,. m;Jitante,;. ::\2 manhãs ele for- Exéfü. Révma. visitou a Édó1A t:iI~. 0 

_ 
0

· .. ons. 
1 

e Pc. Lü:; :-..:::r::::l. 
l~:;lm::;i,1 •:1:, C':i,:,n::,,a :-:-, 1!:01',·:1. nrlloilrir:J 1 1,·\·o 1 cliri- 1m,<Jto. :ixrn drcu:o,c:, 80 por Ápó.stoUcà de Itu'. VIGARIO COOPERADOR, do 
l1il l. r,·.2i,,l;·r,n-:c,, (l :-1',';n· . •:,•ntc,:c;, ]f;l) r<a1ag,arios. Si, ('.Í]'- ("('l110 110 comparE'r-illl-8lltO e No dia 18, terça-feira,., fez à Bosqu::i ~a saude, a favor do 
t:illl,ith: .· ,,:, .. ,,,:::,·"· 1: ',·n'Ps, !l mi!i';ini(·,. 1. manli,", :;.47:; (·ommunhvc,s 11.1s"ac,;;. Visiià canonica. ás t'á::.as ~ligio- Revmo. Pe. Alfredo Elfrinlc do 
1,1,11,· d,· 1,,,-,21:,,_:ii•.•. :, sf'::çill's. :,:; 1wr Euifim. a L. 1". A. l'. (Liga sa:i de Itú. Chr!stÕ Réi, a fav:ir do Revmo Domingo proximo. ác; lC ~:oras, 
11!!,i,, "·". c, 11:·· ,·o:',r:,.1·?c',1·,,·11to (' Fon:inincJ rla Ac,).l, Catholica) No ctia. 19, qó.ai-tà:~l:rà, regres- Pe. P.li.ttinho Seitz._ com a pr2;:;e;::iç,, do Cclend:, Cabi-
c:.;:1:,-.- ,.:;Jc ~1;)r~ e- ·1::~·!t :~_:·· 1-~-

0 ~i r•"-.·•.'.HP~- r0:;i~ti·0:J 10 dh·i7-ent1?s. !)O '='~·, t....111 a são P,'.lUk}_ i;. ás,_16._~ h-Orn,s PLENÔ 't:J~O DE ORDEN'S, p)i; do Yf'
4

l'.1.,..'"'l, , ........ o, h~ v,~.,-- .,...,,, 70
"'·, 

•'.,. .) O,. '] (l;;,1.,t:!1,, ',agi•rj'"'', íl.:. (,iiCU!:i,~. J9 mi- i presi9íu aregn_i:ãó _'diJ, :co.!Jll:ssã,o tirtl anno, aJ;:vor d:l &vmo. l'e. _;,· :,:.,_, ,· - . 
c,111 p;;:,.·:i:J,,, \u:::,, r·.,, 1·,1",·:1 arn°sent:1- lita: "s, _4 mm1hãs de forma- ·da_Cathedre.l N'ovà e á. f.árde_r~;!nói:ntct,ano Bardon. Catllcdrel Proviwria, a t1-2.dcicQ 

1 1 · 1 · t j. ••1 h" • 1 · - ºO t· n b · Pal i __ _. __ =""""·· 1 · · na! XV!ls.sa Capit-u~ax. :Será ccle-ll! Ull!Jo:c;; !'J nm . :111,',·'.lIJ.'.": ... mana:: Ç30. sec_çoes, ,, po_.,r cen o o ce eu .. cm ac_ o v.,,.,.,,,, .,,,,.,=-· FABRIQUEIRO __ , da consola-
, f • "J · J • t ,. O N dia 20 ta f i ás 10 30 brante o Revmo. l'l'lons. Erc:-1esto-,\ .r. n. e 1.;i;,,•.ni_w·,' l.'p,·- ,.e· :o:·:c,sr;r:n. ·" c11·cuo~., ef:, co1;1parec-t1n€noc vo commu- ó. _,qmn_-era, '· jção, a favor do. Revmo. Mons. 
t:1E;iario:, ruoll!im,'ntn. ~ nhoct, 11,1sc.acs. presi_diu a re_ união, em _Pala_c10, Franci·sco B- ... -s. de Paula. fazendo a· 1101:'lilia o 1·:JJ'ia C'::r:10lic,:, 1 .~nr,o,o·· '' "'"""" R 

do ·:oe_ .. ' cana.to Sã.Q_ J_oão _Ba. __ . ptis ___ ta. e·• nELLA_, _po·r _um aiino, a fa-_ evmo Concgo D:·. Ni<.olau Con-,agiariJ1::J :.:1 
(.'Íl'l"d.lc--: (: ~ {i ~ .nL"" nr C., 

do;;, :; :;r:c<;iJ0,. :1 nwriL, ,L· C,l ,
1 

do 13raZ", _ás .14 .n?rás ~~u for da. Cá.pe!la de Sto. Antonio Se m 
por crrnlo n,lati\'1i eo ,·"1:1n<1:·,,. i ~ ~_:.~,!!l);;tlm~~ &1lAi-~1rn1ro.111uM~C!'!!I M!!!ll audienciàspúbliéàsnácurlàedu- dÍ1. Parochia de Itapecerica e de 
cin1ento. (' J()O (·.'nn1111;;_11110c·s I f~i '1"0!tt.w!t2r;me51U ~~à!l~~liJllliifa l'lllel rante O dia recebeu em Pala.cio Sã,c, João. Baptista da Parochia Avis() n ° 84 

11ascaCf,. vi,{J ~@ • 9 algumas pessoas 'dé N.Í' s.!l, ·élo ó~ DIA. DO PA:'A t.t ili@ f'I ~m~vma i ~ô dia 21, ~xta-feira.. ás 6 
,..,.,. l. . ,.. , d , B' .1. h. · · ·. . horas, cetébrou Missa na Cape1la ·é'JRÉAÇÀ.O DE NOVAS PARO~ De ordem do -:=o. e Revtno. "ª'-' 1,11u,znom.1noqu,. e1nucom onras_reaesqu.,,,d .. _ ;,,~.;,;_1n"·i ·c··.-i.- 1 -· HAS AõES 

t'C posfa nl'f:rmnr livre dessa bem revelam o concéito e csti-1--iã~: ~d'u f,_arto d_,en~_ .. a pox:_ ocSãoca- C J- E NOME' Ç Sr. Arcebispo Metropolitano, com-

N'a .J. O. C'. V 

R i · · . ~. . . · f.l lá .
1 

s o a es a a .rwcreaçao ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · munico ao Revmo. Ciero e Fieis 
0pr~t 1'1ro1,t10,,ci quro e, a. 111 1_- ma cm que era tlco. Luiz dos pliilosôphôs. Na ultima reunião do Clero da do Arcebispado que, no dia 29 

para alvas, 1:·oqn?ttp:~. 
s·obr-epeliz e tcall,.;;,; (: 2 

altares, comprem na 
casa e,:iieciali,;1,,: 

tra,;ao :--oh a macca.ra de am1- i\ A sna carreira política e º" 1 A' tarde concedeu varias au~ Archidjocese que se realizou se- do corrente, festa dos Apostolas 
zade O'l mcrnlG ~c:ihcrtada so\J, TJ]euos <los seus .amigos ÚaziS, · .· . · gtmd~fefra,' Ultima. O Ex!Ú.c. é São Pedro e São Paulo, a Ar• 
·,e; f·0 ]·'a~ y~--tp-- t':-i dC""'l'a<'3 '. 1"39 · d p · · dienciàs em Palacio. Revmo. Sr. ArC-8bispo Metropolita-

• G.. " ·' • ··" ·' ,, · ,,, , • em ,,, qua.u o o r1nc1pe rc- .. . ... , . , · · . chidiocese prestará homer,agem 
'd" no_tur:i,-s doul ras _ nações gente achando que já era cho· No 'dia 22, M.bba'do, visitou, 1-ror tlc,·átfeÍlderido ás nécessidâdes ·cs- fi!íal ao Pae Commum da Chris-
, vn·n~,,enclo e prrpar:mdo O te:·- garla a hora de tolher as mão· j · · .._ _____ tandade, o Summo Pontifice Pio 
rrno 11ara :;cns exercito;,. ;jquelle,; qué nãó 1inham ain~ t:liÍl!l!ÍlllltJlllfllfllllÍàiiiltmlílld!Vuntiin6M~111UIIÚlflUIÍIDlllllllllWCIUIIIUl/ilU'lllllllllllc.llllS XII, gloriosamente reinante. 

A Yug-o-8h via foi 1rnw da.r, r<'<'Pbido a pejorativa alcunha ! · - ê Haverá Missa Pontifical de s. 
:na,;õr.·~ rn2,i,; YÍH1CLJ:, pelo ,:,xer- da "Quinta Colunrna", dispen-15 Electro Ac·"US'"'t·1ca Ltda ~ Excia. Revina. ás 10 horas, com 
1 cito ,, .. ,:,:n,::q;»·rt:, nazista sen- ! r;ou os serviços daquelle procér ; , • • • ~ 1::. presença do Colendo Cabido 

,lo ,,.211 pnn1·1pl o!li1!,!c1 naqu81- I chamando ao poder um gover- ~ , , . ;§: Metropol1tanc, na IgreJa de Santa 
1 d = Especialistas em inSÍa'a1?ões párà tr;,nsmissão e -impli- ~ 1 E h' · !co pc>':· " : nr. Sir>pdinovilch .. no mo erado que opoz aos fcr- ã .. . § p 1gema, Cathedral ProvLsoria. 

~:q1r': 0 1, :r,, mi!1iôtro que ,issu-' mentos nazistas a. vontade re- ~ ficaçlio ciê ~óz: e som § 1 Nas Matrizes, Igrejas e Cape!las, 
•nine!. () ;ceder lngo após a tra- solnia da nar;ã(l -de preservar i São Pauló - ,Ãuá sa'rãó ae Jtàpetininga 50, sa·a:; 1;7 - ::, ã os Revmos, Parocbos e Capcl-

, !;!Cil ;--: ·,;·te <k• rei Alexandl-,,' r,ua. inclept>ndencia. g e·· ône1icç).o' ÁCtJSTlêÂ PÁRÀ ÁS ÍGREJAS.· § !ães co1;1citem 05 fiel$ a fazerem 
' , \ · • ·· 1t· · · '· ,__ ff "" ""' -= nesse dia preces espcciae 0 e o""-: inst~ ;--1.,, cm ~u,1 _r,a'ria vcrcU- , pnsao u 1mame11w e e- 1 . ·· . . . !l'l , . " · - ',. : 
! ,-j,,ird ,1", Hlur:i prornrando ie- ctuada do sr. Stoyadinovitch, Perfeità àtidibi'tidade de Voz e s-om ~m todos !u- ;:l ferccer_em ª. Santa Co';:1m .• nha!'.> 
, rnki ;•,;r:, 1~,a,·it.i.r na orbi'.:1, Yeiu rnvelar qu-e ;;ua:s aetiv'i_dà- 1 = sares âentro dà Igreja, Seja qualquer _que for' ;:i to· ~ pelas mten?oes ~? Sanc_o Pad::::. 
, ,., .. ,-- , ,, . 1 rles germano·philas não haviam g nafldade e o voit1mé dê voz do orador. i Manda s. Excta. Re\ma. qlle 

·1 
a casél. onde luch 

,, 'L« 1. ,i._ . . 1 cessado enm a perde. do poder ã TRANSMISSÃO ·oE VOZ E SÓM PARA O EXTERIOR ~ em todas as Matrizes, Igrejas e 
U 1 ,·,w,,,,ililí'ii1<J cLHJU•"llc l'S-' • · '. ' !§ DA IGREJA: :::; Capellas mesmo de colle 0 ·io~ con~ 

. ,,,11·,·"• "(" ... , ... , ,•x1111·f'ar·o· (''' i1·i lendo l·lle reorganizado seu an- ; ·,;,s· pe· · ;.1·a-·•1=e· :· ~"us•c· a s=r·a, - :§ 1 t ' 'd d º ''1· i 
, " • ... ' ' •· ,.-,. ·'" · · ' • .., • · . . · .., v • _.. .., 1 "'" gravada em dtscos. "' ven os e commun1 a es rc l" o-
! s11~ "' 1lic,1,;i!o. fC'ita l'lll nma tigo partido e provavelmente § :;.as, se faça 1m1a Collccta 1;am 
i unin·•·,;icladC' all,•mü e lia irna I collaborado activa:uente em § SINOS t:ii.:ECTRtcOS: § acudir ás innumeras necesEida-
: Yic!:i .. i;Jf:Jicncic1t1'.i por uma ,5 _ 1, iod_as o,; !)!ano~. nazistas no se~ i Syst:má éómplíitámêrité novõ; sêri, ruidos, sem dis- ~ dcs da_ Igreja Universal. 

;losa seerrn:rni,·a. pa1,,. O mque11to <JUC se esta E tQrsao. ~ 
.. l n•alizanclo a este respeito ~e- é l'l' . . ---.- ili t·•"ttn_, ,., . . I' d màior =· S. Paulo, 19 de Junho de 1940. '.):l A t<1l '"'':',, ,·lit·gou O JJOdPr , · - = osso corpo e ec 1eo .. espec1a rza os tem a = ) u1 

1

, i, O ('C1"1}1""''lr'''"1~1·to d··c111nPn l Vt?la!'á certamen~ muitos ás- ~ experlenclà ejn lnstallições acust~s pará Igrejas. ~ _(a Conego Pa 'O Rolun Lou-
rua das Pálmcirnó,. 

Tel.: 5-'1070 . ., '· '· · '·" '· ' " ·" ·v' · · l · · : .. Ji:~ -~--' ·-, • ·' . · !:! reiro - Chanceller do Arcebis-
pc;liti~·.n , u, 1_;,._c,:-; ;irr,n'l"C's názis. 'v,~cto~ __ da "~111nta Columna" , . 1!1forma1,~ _e orça.mentos, "s~m- comprom1ssG. ~ pado •. 
<Jl,<' r ,.1 l D, .. ,. l,•i r 1,•c01;ido clll , 1.,, l ugo-Slav1a. • lllllffinlllllmlfflOllll~lllt1H11111l1RlallllllRllllt3llllllftllllOmllRllllKIIHllii (Conclne na 7.ª pag.) 

R!QUESA ECL'.':2lh.STICA, 
(Ginasiano . 3. Pau,o) 

,CÓNS. = Có1i10 se cn::i-~a que o A1·ccb:~:pa 
'more nuni páláció 110 v2!or óe mil cu ele doic; 
mil contos, se Jcsús Cristo viveu em grande 
pobres.!.? Idem do Papa? 

RESP. ~ A-pésar-c!c j,· 1,,,. n·sponclido pr,],.' 
"LEGION:'.RIO" a nm:1 ,i!fir:ddade H(·nwl'.1,,.1-
t.c, Passo a fazer a vontad(~ de ··(}ina;:.~a·:1.0·· ..• 

À riqucsa rl•latini de,·· l :1p:1: e, ele, .. 0111rn:; 

Príndúes Ec!Psiáslicos \ ,·m Pl ·cisarn,·ntr, d•, 
screin eles Príncipes, is! o ,;_ Autoridat'.cs 11:1 
Jgrejá. B, de feito, psicoiàgír-amsntc olwiu (_ttl·.· 
a Auloridade, para ser ,,cat:ul:,. entre o,; lw
l11ens, téin necessidade de cnsccnação cxtcri,,,. 
Qualquer sociedade iicrn orcknada c,wolhc 
11,i.ra logo, 1tma. caber;a r<'la qual seja c!ii'ié.,;: ·ia 
e dá a esta cabeça insígnias e xteriorc;;, sí::i
bolo da Autoridade que vussu,·. Daí J1l'O'!P:u 
ioda uma escala d0stas !11 sig:1ia.: qm, vai dl':, 
de o bra(';a.l de um iluxi!hr ,·c,Juntário c;u,,:. 
quer, até, por ex .. o. cet:'o ,., ;, corôa real on ,1 
:fáixa presidencial. Naturalmente que, com a 
altura e -extensão dcst.crn Autoridades, esü1:, 
:ínsignias e estes símbolos vão crescendo em 
valor e l)reciosidade, Cio mesmo tempo que 
excitando o respeito, a n•nerac;üo, o amm· chi~ 
pessoa:{ que lln qualqur;,· ma1wira giram na 
órbita de depend(•ncia d,~1:i,;. Foi êste rc•spcii• .. i, 
e~ta. Yüll€THc.-ão. 0:--:11,' ~1n1or qn~· c·o11~_druir11~.1 
os Templos ;\ JJivindad,·. os l'aiácios ,to,; !';;. 
11;,<.; :10-.; Br-i~ .-,n~· n;~P!'·~ Onr10 n1[1inr1'f~ r1,
~em {l~:.t.n al1H1l' r. {,~'.fn 1-r,c:p·:.ilo, 1110.is lll.!~~1~Í

fjr:(18 :-:erão o~ TP1n11Jo:-; t· os Paiáeio0, t':.\.P' ,·s
sõf's ctesLe r,..,qwil'.t. J·:·~prPssüo. cioutro l,:clJ 
tanto mais jusw e 11\'t·,·,;s,\t·ie, quanto {· ,'.Yi
dPlltí'. qnc as l;::rl'j:,.; " ·" Palúcios ,,fw r-,a:,, 
para a utilid:idr· ,, !;1,;I r,., das CicladPs q1i,, •JS 

pm;::nr:rn. do qu,· para o i1Jr'ívitluo (Papa. H•·'. 
Bispo ou l'c"!rt)(:CJ). qm· ;:i<•·s habite. Oncle se 
·Clarão as audiência:-:; a().< ~;ndilos ::;i 1rào c111 

grandes sala:,? B onde se encontrarão ,istrns 
grandes salas si 11i\o cm gràncles Pàláci 1s? 

No princípio desta R<'<;J)osta dissemos: .. .\. 
· tiquesa relativa" elos P1·í21citics EclesiáRtic'.o,:. 
·.De feito si é é1uc c1r.s são Í-icos, it i·iqnt·rn 
cJC'les niio tém nadr.i que Y('\' COlU á riqur. ,,1 
<ios Principf's secnlüres. Priiiieiro, porque "tü 
.lllnitos Bispos é i\.Í·ccbispos (justámêntc âquí 
no Brasil) que vivem numa 'pobréza que Ç)S 

_:propalaclores das "riquesas eé_Iesíásticas ·, .. n_ão 
;:teriám r·ert~:11enlr ;i ,·nrag-0111 de partll11i1r. 
~e_gundo, porque :,i alguma Diocese ou Arqu.i-

a d • 10 Consultas 
pêlo Pe. J. L. da COSTA AGUIÀR s. J~ 

diocese tor melhor áq•J.inll.oa:cli-l, são dela estas 
rjquesas e nã.o do tituíar dela. Assim é qu(~ o 
Bispo de uma Diocese do Sul que fosse tra:;
l:1.daclo para uma ·do Norte, verià bem diminuf
rtn seu trem rle vida.. Terceiro, porque à.inda 
cm Diocese relativam{}ute rica, vive em geral 
D Antístitc em relativa pobresa. Quarto, por
qu(• nestas Dioceses 11r6sJ;ie1;as, são tántas as 
Obras rC'ligioso-sociais que necessitam de au
xílio pecuniário para sustentar-s<, que neúrn 
s~ escoam quasi todas as verbas dioces-a.naG, 

Para terminar esta nós-sa Úespostá pÓderfa. 
mcs formular a seguinte pergunta: É ui:, 
rico ou um pobre, quem atàca assim o Ca
tolicismo pelas suas riquesás? - Si é rico 
não pode falar, l)orque si é· católico c1:~ 7e 
lembrar-se -então e_ a11licar a si nrnsmo i-~om o 
mesmo i·igor, as palavras de Cristo: "Ai de 
v'ói;, ricos!", Si não ,; católico dcv-e lembr:n·-·:m 
dúquele rifão que hrola de qua.lq11e1· (·ondôn
c-i,t humana: "'Ni\o foras ,IOs ouLro,; aquilo 
ifllí' 11iio (JUPre;; qne te faGalll H ti". Si é pobre 
co~·')!:co 1 1Pinhre-sc d.:10 palavrai.'> · d:~ Crit..t ): 
· i.-Plizes de \ os. pohre8'. ... ~-)i ( po:)rc n.LJ· 

1·atól!c;o, (IUO kia .l ,hiRtória do gê'ncro htiÍi·,i,_. 
i:u e Yerá que si, :ilgum dia, em alguma. parte 
cio mundo. foram os pobres e.colhidos e soe();-~ 
rido,; bondosamente e, sem segnndas int<"n
,Jícs. (<'m-no sido sempre pela Igreja Cató!ic-a 
11,1. pcss(\a dós Pastores dcta. Príndnes <'clz
siúslicos-

(J. B. S . . S. Paulo) 

C0NS. Quais .. são os pecados reservados 
a ábsólvição dós Bispos e do Papa? 

R~)S. -- RééórdÉnn08 que há. Casos i·eser
\·actos Não-Pâi,ais f! Papais, Os Niio-1)8J:iais Vfl• 
i·fo.m de DiÓéêsê à Dioc&íré e por coiiseguinté 
só à cúria füoéesana cte caaa uma ª que é 
competente indicadora, 

Os C'tl~os Résé1·vados P:rnàls são os St:· 
guintes •. 

:À,) Espeeiãllmmameij·te resê:tvàdos à Sàri
ta Sé: 

1) Dos :rirofanàdorés da Santfsàint<l. l~'uca-
ristiã, . 

2) l)os que u~~lll violênciã -co'ntrà. ô Pâpà. 
s, Dos que âf5sól.'iêrerii ó pi'óp:ri<> cti"m1iifoe 

cin pééàdo to~; . . 
4) Dós qné '\rN)iàt'em direta e p1;ésniiçosa-

méút0 o segrêdÕ dá Confissão. 
B} .Êspecíalmehte res'é'rvadôs à Sànfa Sé: 
1} Pos apóiitàt.es, -hel:'éticos. :e ~Hlníáti~os, 
2) Dos :editoreà dos livros de à1>~'statàs, iie; 

retiéôs é dsmátreos 'e dos quê ds!êíi"iformn 
on Iéretn ciéntehientê ~sés Üvrós 'Óu quafü; 
quer outros nonnnàlmé:iit:e proibidos por Càr~ 
tas Pãpáis. 

3) Dàquele que não sendo sacerdote di,;ser 
missa ou ouvir confissõe'i;;. 

4) Dos que ap'elarem do Rômano Pontífice 
a um Concílio Univerool. 

5) Dos \lll e recorr'ereJU àO poder civil r,a:ra 
!mp~djr a ação da Santa Se. 

6) Dos CJ1H, édfram leis contrli. à, libei·dztde 
rla Ir<1-eja CàtólitJJ.; 

7) Do_s que ti*em â ê.rtdâc!a de lev::i.rem 
~ um tribunal profano unt Card~àl oti 6 pró9~0 
Or.dinário. 

8) bos quê usá.i-êin a.é ,;iolêncià contrâ um 
Cardeal, um Bispo ou Legado papal. 

I.. ~?. ~_às .~úe usíJrpam e permanécelu os bcr.s 
pértencent()s â. Igreja Romana. 

10) Dos que falsificam os atos da Santa S<\ 
e dos que usam desses atos falsos cien:"!
meôt~. 

11) Dos que càluniam de solicitação a um 
confessor. 

C) Simpi~ênte reséri;ra:íios à Sãnt:â Sé; 

1 l Dos qúfu hizein ttê~ócios f:Bfu iiidulg,3u-
cias. 

2) Dó~ éiuê dio o rl8ffi:é à Màç(ll)íiria e à 
outras, sêltas congênérés. 

3) rlõs bànlêssBNis ttué ãêm i~ faculdades 
neccssãria.s prêsümiiem àbsÕlv'àr dàií Censú. 

ras; csPE)éialíssimame:iite ou. especialmente re. 
;;erva.das à Santa Sé. 
· 4) Dô_s q_ue auxiliarem -OU. fa1'orecei-em os 
excomungádos evitandos. 

5) Dos que lBvarem a um tribunal profan.o 
um Bispo não-diocesano ou algum dos Sape-
1·iores maiores das Religiões de direito Pon. 
tificio. 

6) .Pos que violarem a dausnra eles freiras 
ou dos religiosos e também dos religiosos ou 
elos Olltros quaisquer que íntroduzir0m o:; vie;
làdores ná clausura. 

7) Dos que de qualquer modo que sGja 
usurparem os bens ecle8iástkos. 

8) Dos que combaterem em dueio B do~ qus 
os fayorec:erém. 

9) Dos clérigos, regulares ou mor:jas, q•10 

atentarem o matrimônio depois de havcrnm 
emitido o voto solene de castidade. 

10) nós que úraticarem simonia nos oficio,i, 
benefícios ou dignidades eclesiásticas. 

11) Dos que subtrairem, destruirem, esC'on. 
derein ou mudarem qualquer documento ne.i:
teucente à Cúria Episcopal. 

I;>) ~ervados ao Bispo Dioce:,ano. 
1) Dos católicos que contraírem matr.mo-

nio di_ante de um ministro acatólico. 
2) Dos católicos que contraírem matrimô

nio com o pacto de educarem os nlhu,; for:.1, 
éia religião católica. 

3) Dos católicos que cientcmcnt0 aprc.~cn. 
tarem os próprios filhos ao hctis,n1') rl') mí
:n'~trOs ~:êat6nco:~. 

·iJ Dos pais ou outros c;ne nn'.regam os h 
lhos pa.i-a. serem educados em outra !'')]Í ;-fan 
que não a católica. 

5) Dos que fazem, vendem. expoem e dliJ
tribuem relíquias falsas. 

6) Dos que usam de violência contra os 
derigos ou religiosos. 

7) Dos (!Ué procuram e CXN'.Utam O ·abôrto. 
8) Dos que apostatam da religião. 
9) Dos 1;eligiosos · de votos perpétuos sim• 

ples que contráiám o matrimônio. 

AS CONSULTAS AO REVMO. pc_ JOS~ 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR; S.J, DE
VERÃO SEF! DIRIGIDAS ou PESSO,\L
MENTE A El:.Í:.E Â; íi S. CÍ:.EMENTE, 223 
RIO OE JANEIRO OL' A' CAiXh 

PÓSTAL, 2849 - S. PAULO fl 
,,1 
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''Jl EXPO-SitÃO CRESCE COM 1' [IDADE", 
P R O M O 'V E 'M O S a nossa 15eneacional Liquidação 

Anual de 3 semanas, comemorando a ampliação 
de nossa loja. Toda a cidade já conhece e espera esta 
estupenda e tradicional oportunidade para comprar& 

TUDO BOM - TUDO NOVO • TUDO BARATO. 

J 

ji ~ISTA ou PELO CREDIÁRIO NA PR1'ÇA DO PATRIARCA 

Dois rapidos ihemas asiaticos 
A.o norte do Gobi - coração' E ,.na n I F I o RI 

resequido da Asia - passea. , IEspeo&I para O r.EGiôNARIO 
vam, no seu nomadismo guer- · 
roiro e ameaçador, hordas de eUe. era preparar e. guerra: lJU8 m-ongol · das suas hor~s 
irrefreaveis instinctos sangui- !.formou uma poderosa organi- 1 com o· sangue ])arenle dos ma
na rios. Correrias, saques e- zação militar, imprimiu-lhe dis- giares;, em lnctas qu-e se éspe
morticinios constituíam a vida cipline. ferrea e fez · dos ins- lharam nas margens hungaras 
selYag-em desses clans. Mas vi, tinctos bellicosos da s~a gente do Dauubio, assim como, du
Yiem oppressos pelas .armas a profunda força psychotogica rante dois se<:'u-los, transfundi
fortes de, vizinbaH trlbus. dos seu,s exltos polltlcos. Fir- ram a sua alma barbara na al-

A infa~ta e a mocidade de mou-se no poder e fanatizou o m-a obscura e tragica do povo 
Teinudjine se encheram dos povo; c!Hõlgou a ser o Gengis- russo. 
floffrimeutos ,e das persegui- Khan, isto é, o "senhor in, · A· marcha triumpha.1 de Gen
('.Ões do seu povo. Dentro delle flcx_iv-0! ''.· E assim o conhece gls:Khan, que atrav-essou a 
turirnltuavam forças de ances- a h1stona. Asia de le.do a lado, assigna.
tral ferocidarl-e · impectos de · · Por meio de intrigas insi- lando os seus caminhos com 
destruição, <ie' vingança, . de diosas e de guerras .arre.zado- atrocidades, pilhagens, com 
J)redominio e· de conquista. As- ras, subm-etteu, inicialmente, extensos lagos . de sangu~ e 
t;im attingiu á virilidade, sen- as tribus irmãs e as g-eographi- com altas fogueiras destrmdo
tinclo, c'!entro -de si, a iruiopita- camente mais proximas, mon- ras, chegou á Europa ori~noo.I. 
vel vocação messianica para goes, turcas e mandchUs. Já no secul-0 -em que, no Occ1den

l 
Dr. Duf'Vid Vrad~ 

OcUlista 
R. Senador P. Egydio, 15 
SRias 513114 -- 14 a 17 hs. 

· Tc1ephonc 2-7313 ... . .. 

GANDHI NO RE!GtME 
NAZISTA. 

1 -

Um dos mais serios proble~ 
mas do Oriente é o da inde, 
pendencia naciona1 da India. 
Como nos demais dominios bri
tannicos, a Indie, tem grande 
autonomia politica. Os nacio-
na.lista indu's desejam mais 
ainda: 'a independencia. E, si 
o povo já, estiver apto para se 
governar à"si mesmo, não dei, 
xam de für razão. A Ingla
terra deu á India uma organi
zação politica capaz de educar 
o povo nas pratica.s do regime 
democratico. · A independencia 
da lndia não é discutida em 
"complots" revolucionarios, é 
questão ventilada até mesmo 
no Parlamento indu'. Talvez 
não esteja longe o dia do re
s)lrgimento nacional indu'. En-
quanto durar a guetta. não, o 
será·: os chefes 11.aelonalisoo.s 
indu's declararam ,e :f1i de
monstraram qne têm bastan. 
te dignidade para não se apro
veitarem da delicada situa-

~ d.a Metropole, no pxesente ~ a. nãc-violeMia do .....J 
moment.o lntemaeional. graha."' do Me.batma. , 

Pa.reoo que os naclonallstas Ga.ndhi ha mnit.o que ~ 
!ndn's não são tã.o inimigos do re a Ind!a, prega.ndo 1, ~ 
Hom~ como /os ?l.aClonalfs- pendenc1a do seu palz e & ftlbaa 
mos oeeidenta-es. Os. indu's bilttação das sens antigos eaa.. 
aniam a Iildia, 1118.fi, tudo pa,. tumes de simplicidade. Qa&i,i, 
rece indicar, amam mais aJn- do os a:nimus se em.lt.am elle-

. da a lfberilade pessoal de rea, passa alg1JDB dias detido, Slllt 
Iizarem os seus destinos, den, . prisões em qtNl continua, a -.. 
tro da sua eonceI>Qão de. vida., caber a visita. dos seus tftSC:,., 
qae os inglezes souberam r,es.- pulos e d98 S6IIS ~ 
peitar. E, mais Uill!1 vez, jul- :be vez em qttàndo, um, j8'nsw 
gamos que têm razão: a in- z.inho de protesto, DlN!. va.t 1n
dependel1cia de um Estado vale do,. vai viv.endo e vai ~
na. medida em que puder ga. A indel)end~eia fruiu' 6 um. 
r.antir aa liberdades fundameo, dos graves problema.ti do Orten. 
taes da pessoa; tudo o que é te, mwi h~ um ostro que, ta1-
humano existe para o Homem. vez, ainda não tenha sido le'f!l,; 

Si Hitler vencer e fôr ~ brado e que está, es~ 
, zificado o imperio bn"tanníco, te liga.do ao primeiro: ê a &, 
1 talv-ez não tenha a Iridia bas- futu110 do Mahatma, na· Jdpo.o 

ltante fOf'Ç(!. para s,e libertar do th~se de Hitler conquistar d 
novo dominio. Contra a vio-1 imperio britannico... Que. será 
Ie11cia nazista, de nooa a<lian- de_ Gandhi, no regime nazista·? 

jg NU PAGANJSMO E I IGREJA 
Pe .. · Arll~dq f/lEIRA. S, J. 

Sob o titulo La croix gammêel\Os funcclonarios que enviassem· 
oontre Ja croix du Christ, publl- seus filhos ás escolas catholica.s: 
cou a importante revista. 11:tudes,. gravou estas escolas de impostos 

'. de 5 de :Maio, um impressionante prohobitivos; emfim. foi encernm .. 
·Mt;igo do Pe. Jules Lebreton, do. progressivamente suas dtfte-

th _ jesuita rentes classes. As mesmas J:!W-e' 
O venerando eo,_u ' dida.s foram applica.das ás esoo• 

conhecido pelo seu admlravel bom. las catholicas inasculln.as; probi• 
senso. pelo seu espirito llooid~ e blu-se o exercício do inagist.erio 
ponderado, mostra, á luz dos o- a todos os ·religiosos nos diversos 
cumenoos, a perseguição que vem typos de escola: gymnasios de 
sof:frendo a ~greja desde O ad- Unguas classlcas antigas, pr~ 
vento do naz.1Smo. gymnasios e escolas de latim, e 

A Igreja, .affeita aos comnates, nem sequer ·foram excluidos 0$ 
dos quaes sempre sahiu vlctorio- int.ernatos puramente ecclesiasti• 
sa, não receia manifestar a seus cos· (seminarios diocesanos e · re
filhos os golpes que recebe; ama- ligiosos). O decreto de 1.0 de abril 
nhã serão elles outros tantos es- do corrente anno ordenou o fe• 
tigmas gloriosos a testemunhar ª chamento de todas as escolas ca• 
immortalidade daquella que, ª thollcas sem excepç~o, Inclusive 
exemplo de seu divino esposo, os proprios semlnarios e escolas 
triumph.a na [ucta e nas abjec- apostollca~ 
ções do Calva.rio. O futuro da Restava ainda á. Igreja. o en .. 
Igreja está .escripto em seu pas- sino religioso que o Estado,. por 
sado, é este. é uma sequencia in- suas leis e pela. Concordata, (.e.r
lnterrupta de esplendidos trium- tigo 21), reconhecia como me.te.: 
phos; vamos aos factos. A Con- ria obrlgatoria do programma. 
cordata asslgnada com a Santa Este u1tlmo accesso da Igreja 
Sé não foi jamais · denunciada· junto ás crianças foi logo frus• 
pelo regímen, mas vem sendo trado. Nas classes elementares, a 
constantemente violada. A sup- Historia Sagrada devia ser ensi• 
pressão do ensino cathol!co te_m nada pelos professores leigos. A 
sido uma das principaes preoc- Associação nacional-socialista de 
cupações. Professores alcançou que os pro. 

Havia numerosas escolas livres, fessores se negassem a esse tra
expllcitament.e protegidas pela balho, ; representando-lhes o ca
Concordata. racter judeu do Antigo Testa• 

e effeito assim -reza O ar- mento. Na.s outras classes o en• 
tigo 

0
~: "São' garantidas a exis- · sino da rcllgião devia ser minis,. 

tencia das escolas confessionaes trado pelos sacerdotes; dln;tlnuiu• 
cathollc.as e a Uiberdade de abrir se, até a total suppressão, <> 
outras." Em 1936, a população t.e~~ assignado a essa materl.a. 
escolar das escolas secundarias e ReJeitari:,m-se, como inaptos para 
superiores para moças era a se- e':.te ensmo, todos- os padres·. que 
guinte: escolas catholicas, 40.421 nao manif:stassem ao governo 
alumnas; escolàs de Estado, uma adhesao sem reserva. Por 
22 582 Entre 1936 e 1939, foram este motivo, só n~ diocese de Rot
f ·had~s todas as escolas catho- tenburg, duzento,s e c!ncoenta sa-
l.~~ cerdotes foram excluídos do en• 

c · sino religioso nas escolas. 
Não foram poupadas as demais A partir dos quatorze . atmO! 

reaJizar a hegemonia política senhor de· um imperio respei
e militar da sua raçe.. Tinha tavel, todo ellr, transfonnado 
direitô sagI'ado de o fazer: per- em praçe, de guerra, deliberou 
tencia a um.a familia milagro- Gengis-Khan lançar-se, violen
sa,, a que a Jenda (-l,Udbuia ori- tamente, ,;, conquista da Asia. 
gero celeste "' que o povo de- Realizada a unidade politica 
nominava "ffü1os da luz divl- dos povos da sua. raça, dese• 
na". E assim um dos filhos da java que o seu iml)€rio desbor
!uz divina lev>a.ntou-se, de uma dasse sobre os campos gelados 
obsclll'a tribu mongolica, 1>ara da lVIoscovia, além dos Urais, 
construir um grande imperio, e· além das aguas do Casplo 
cujas cavalgadas fulminantes e das monte.nhas do Cancaso, 
f!z(;:ram ttemer a propria Eu- Essa guerra de conquista se 
ropa. fez, tambem,. em nome de um 

te, pensava o genio de S. Tho
inaz de Aquino e e, arte rezava 
de mãos postas, na.q ogivas 
bordadas das cathedr~ go. 
ticas. A civilização occidental 
já. la adiantada. e Gengis-KhEtn 
era o nome do barba.rismo asia. 
tico, sanguina,rio, seivagem e 
ameaçador da christe.ndade eu
r.opéa. 

escolas confessionaes; as sup~ podiam os alumnos, sem o coo
pressões foram feitas aos poucos: sentimento dos pa.es, abandóilàt' 
começou O governo por supprimir o ensino religioso. Flna.lmen:te, 
as subvenções precedentemente em 1938, foi o ensino religioso 
concedidas; em seguida prohibiu supprimldo em todas as escolas 

-======================-,---- - secundarias e primarias superio-

Dominon, poTdticamente, o nrincipio racista. Antes de en· 
seu povo e suborp!nou as func- cetal-a, Gengis•Khan lançou 
ções _go:7ername:ntae~ á idêa uma proclamação ao JlÓvo, em 
imper1al1sta qu~ . ammav3: os I qne, consoante o dizer de um 
seui,. gestos de~ididos, rapldO. s, historiador, elle "affirme,, so. 
dommadores. · Governar, para Iemnemente, que todas as tri, 
=======:;:;::::::::::::::::::::::::::::.1 bus se acham fnndidas em um 

Faz de:saparecer e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

povo llllico, o primeiro do mun. 
do - os mongoes azues - que 
levará elevar-se acima de to. 

Voltou-se, primeiro, para o 
-riente e conquistou o norte 
·a China. Em seguida, em ar
emettidas furiosas de avalan. 
he irresistível e brutal, ati
ou-se sobre os paizes occiden
aes da Asia, chegando mesmo 

1. invadir a Europa. Successo
res se1J:S misturaram o san-

lndicàdor c. ommerca•ap res. Mantido officialmente nas 
Í esco'las primarias, o tempo que 

lhe é attribuido pôde ser coma• 

ACCESSORIOS 
De lá para cá, a civilização 

andou .muito o muito. E Gen
gis-Khan é, hoje, apenas llI!là. O 
negra, reminisce:n.cm his-toriea 
que nos enche de espe.nt.ó, com 
as tresloucadas aventuras· de 
seu, imperialismo racista. Gen
gxs-Kban, para nós, sôa como 
a V'oz de uma Asi.a já passada., 
pov~da de mysterios crueis e 

para automoveis 
:MELllOR SORTIMENTO 

• Importação D!:recta. 

ISNARD & ClA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

de truculentos phautasmas. 
Por isso, nos é tão d1fficil pe
netmr na terrlvel mentalidade 
desS1t vel.ha Asia, onde tudo 
gotteja sangue e onde brilha, 
satisfeito, o aço afia,do de mil 
carnmcinas ... 

STOCK co:MP LETO 

CASA ALBERTO 
LARGO s. BENTO N,º 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARC.U 
ISNARD & CIA. 

BRINS 

grado ao ensino da moral :nazista. 
diametralmente opposta á moral 
christã. Deante disto, recorreram 
os bispos a uni ultimo expedien
te: tentaram organizar o erumio 
religioso nos Iogares pertencentes 
á Igreja; esta, tentativa, consi
derada como uni àcto de insu.bor"' 

, rUnação, constituiu motivo baSo 
SO;:;:;;R::::T;;I;;;'iiÊ:;;;;:N;;T::::O;_:::::V;;::A::::R::::.r::::A;::D;;;I;;S;S;I!.:.;:"= ' lt>.nte para a expulsão de um cura. 

de sua parochia. O esforço do 
partido não se limita a separar 
a escola da Igreja; tende a op-

importação Directa 
CASA ALBERTO 

LARGO s. BENTO N.0 ~ pôr a escola á Igreja; a criança 

CASIMIRAS 
não só deve ser estranha ao 
christianismo, mas deve ainda. 
ser-ilhe hostil. As orações são 

A'tlTOra. - Prinwx - Pb-itub, pouco a pouco substituídas por 
Na.ciona.es e ·E:ictrange!ras maxim.as da philosophia neo-

CASA ALBERTO pagã; os novos livros escolares 
LARGO S. BENTO N.• 4(1 (Conclue na. 7.ª 3>ag.) 

SENHORES ALF.À.IATES 
Casimiras,. Brins~ Linhos e Aviamentos? ..... 

SO' na.- CASA ALBERTO 
Largo São Bento~ 40 São Paulo 
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ct martellando 

:Tá. .falei dtt ·enxurrada.· 

n~ 
l iiiiãiii,iiiià, ·'ri - ' 

De tanto repetidas. batidas, 
Sllrradas, e esgueladas dia e 
noite, acabam insuportaveis, ri'· 
ritantes, enjoadas, perobas, ca
cetes, intraga vei8o 

liUMORISMQ \ 

EVANGELHO 

Segunda llnltiolica~ao dos Pães 
E' nsta n segunda SEXTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES tia grave; a.sshn 

· multipUcai:ão d o s SÃO MARCOS, 8, 1-9 e, 4t1$8l1Cia continua 
pães. A primeira 
realizou-a Jesus, em llfaquefle tempo, como uma §'"ande muJtYcffio 
circumstancias !se- estivesse com Jesus, e não tivesse que comer, 

chamou aos seus discípulos, e lhes disse: "Tenho 
compaixão deste povo, põis já ha tres dias que 
me segue e não tem que comer; e si o despedir 
em jejum para casa, muitos delles morrerão no 

melhantes, mas em 
outro , lugar, 1)erto
de. Bethsaida Julias, 
na região de Galau- caminho, pois vieram de longe". E responde

ramelhes os diselpulos: "O<>mo poderá alguem nite. Esta se deu saciai-os de pão aqui no deserto?" E perguntou-
junto ao lago de lhes: "Quantos pães tendes?" Disseram: "Sete". 
Gen-esaret.h. E mandou que as turbas se assentassem sobre 

a terra. E tomando os sete pães, deu graças, par
Uma e outra são · tiu, e dava aos seus discípulos para que o dJs. 

da communhão entf,. 
bfa 6 alm'a, de 'tal 
sorte que a. conoea. 

· em perigo proxim~ 
de gnéda caso oeeor. 
ra uma ten ta~á~ 
me.iol'. 

Dnptament.e, 

Hoje ~ da patuscada. A ell
:ltlrtada, li~ dos pS'êudos 
isexologos, ancfrologos e scien
tlsta.s baratos verdadeiros cri
minosos que sob pretexto de 
educação sexual deseducam. 
pervertem a mocidade ineairta 
recjuzindo o problema da casti-

PAIUSCADA Andam confunrlindo um milagr-es symbolicos, tribuissem, e .distribuíram ás turbas. - E tinham 
pouco no radio _ hilaridade pois que annunctam o alguns peixinhos, e Elle os benzeu e maadou 
com lmmoramlade. alim~mto dtvlno com que o distribuíssem, - E todos comeram e fica

lia eertas horas com fama de hu.moristi- que o SalvJtclor irá ram saturades; e dos fragmentos que sobrar-am 

ebnvemrnoa i'.OO<J_uen,. 

tar o banquete dl'"vle 
no: :para robustecM 
a vida de nossa alo 
ma e ,para, 1)0SSIU<& 

dos de Jesus ~ 
il"lladial-o pelo ~ 
aos nossoa ,seIIW:

Jhantes. 

dade a um simples probIBma 
de hygiene, sem relação alguma com a religião 
~ á. moral. cm:;, e, """Vocar não a gargalhada feliz de um recolhera-n'I sete cestos. E eram os que comeram 

,,._ nutrir de seu proprio · t ·1 E d d' sadio bom humor, mas a risada maliciosa, e quaSI qua ro mi• os espe iu. E' e. enxurrada de lama, verdadeiro caso 
policfaL E é triste saber qu.e Editoras se en• 
riquecem com tal genero litterario. Oe mos
tru;i,rios de certas livrarias causam hoje re
'Pllgnaneia. Envergonham. Disse e repito :- é 

atrev'ida. corpo e Sangue as 
energias espirituaes de seus· füiis. - S. João A SS. Eucharistla é a prova real .do a.mcw 

infinito que nos consagra. Noel90 Senhor .Jesus 
Chrlsto. Este amor iitexgota.vel symbolfza. a 
multiplicação dos pães na super abundancia OODI 
que o alimento superou de muito as neeesst. 
daoos da multidão enorme que saciou. O amcw 
divino é assim extraordinario .que acolhe e reo 
vigora a quantos delle se queiram approximar. 

a fll)xurrada c1e· 1ama. · · -'· 
' .Tapemos o nariz e vamos adiante, 

A INVENÇÃO . DE MARCOK1 

. Todas as grandes · invenções têm boje a 
'lrfste sorte de serem aproveitadas para o mu.l 
em detrimento do bem. 

Assim foi com a polvt:H"a, a Imprensa, o 
evi.ão. 

A invenção de Marconi, o pobre Radio 
:não escapou á sina fatal. 

A polvora já matou muita gente. a imprens;i. 
já fez e faz um mal immenso. O avião, o a.Vião 
que. ao descobrll-o Santos Dummont, parecia 
tão innocentinho, tão nobre, qnasi celeste a 
nos elevar um pouco da terra mlseravel, oh! o 
avião é agora o demonio dos ares, o passaro 
macabro de aço, terror das cidades. O Radio 
é verdade não semeia fogo nem lança bombas, 
nem destroe e mata. Porém a1! mente, pro
paga a. lmmoralidade, banaliza a vida, enche 
.ps ;a.res de tolices, cretiniceH e sandices, 

A PATUSCADA 

~om a enxurrada, a patuscada raillopho
i'llca a perverter o senso moral e O:rtistico da 
nossa gente. 

· As Emissor.as, com rarissimas e honrosas 
excepções, no Brasil perderam o respeito á 
paciencia do publico e até á dignidade da 
11.ossa fe.milia christã. 

O Radio entre n6s, ás vezes, é de uma 
mediocridade artlstica e moral de se tirar o 
chapeu. Domina a patuscada. 

Mal o pobre. cidadão desperta e liga o 
apparelho iµarav!lhoso, começa logo a patus
cada caipira, sem graça, repetição dos mesmos 
discos de viola e d,esafio, berros, guinchos, 
cartas, e o eterno offerece pr'a fulano, offe
recé pr'a sicrano, 

E as offerendas amavels e os annuncios 
jã se tornaram verdadeiro supplicio radio-
phonico. · 

As anecdotas caipiras dos Cabreiros, 
Zêphas e Belarminos andam surradissimas e 
batidissimas ... 
· Podem ser engraçadissimas. Mas, infeliz
mente a()Ontece com ellas o que se deu com 
~· ce?.eberrima: 

· Jardineira com a sua came-m, """ u,nm: 
do galho e deu dois suspiros e depois .. 

morreu ... 

* p e. Ascanio 

Scenas de adulterios, anecdptas irreve
rentes em que atrevida e sacrilegamente sé 
usam os nomes <l-e Deus e dos Santos cm 

"'verdadeiras e authenticas blasphemias. 
· Os contadores de anecdotas em geral não 
sabem tratar com reverencia as coisas santas. 

E não se lfflnbram qne suas piad·as são 
ouvidas no seio de militas familias? A Poli
cia ou mell:tor a Censura deveria zelar po:
estes prog:rammas r.adiophonicos em que ric 
brinca e se ridiculariza a santidade do la:r, com 
anecdotas e si<etchs e comt3dias cujo thema 
surra.do e infallivel é sempre adulterio. 

E o humorismo ela patuscada caipira? 
Pobre sertanejo! Ninguem se lembra d'elle 
para melhorar-lhe a tiiste sorte de pobre 
Jeca-Tatu' no sertão, nas praias. sem assis
tencia prophilacilca, sem conforto, sem es
tradas, sem meios de ganhar o pão, explonido,, 
e de mãos calejadas no cabo da enxada. Lem
bram-se do pobrezinho para o ridicularizar, 
dia e noite nos insnlsos programmas caipiras. 

o·eaipira do Radio contando piada immo
ral e dizelido sandices, podem crer. é excé!l
ção rarlssima. Nosso cablQco em geral é bom 
e puro, humilde e simples. A. malícia que lhe 
,emprestam os humoristas de radio, é ficticio'i, 
{; exageradíssima. Tenho andado muito pela 
roça e conheço hem o caboclo legitimo e 
extranho muito este caboclo malicioso d.o 
R~dio. 

Porque os numonstas ae arg.umas Emis
B?ras não tomam sal e Juízo? 

Não é possive1 entào ser esp1rituoso sem· 
patúscada sem anedoctas picantes e brirtca
delras irreverentes e a.e mau gosto?· 

Vejam por exemplo o nosso bom Nhô 
Totlco. Todo mundo ri-se ás gargalhadas da 
sua escollnha original da D. Olinda. E' o rei 
dos humoristas radiophonicos. Pois este moço 
nunca deu no Radio uma piada immora1, é 
de um respeito aos ouvintes que seja ao 
escrupulo. 

E quem lhe pode negar o rngar preemi
nente entre os humoristas dB H.àdio? 

E' uma prova, de que se pod.e fazer rir 
sem anecdótas plcarescas, sem peroblee caf. 
pira, sem caceteação. 

O patrono do Radio é São Paulo da Cruz 
porque na sua vida se conta que ao pr.egar a 
sua voz era ouvida á grandes distancias e 
convertia os peccadcires. 

O' meu São Paulo da Cruz, purifica.e 
estes b1-as!leiros das, sandices, das tolices, das 
patuscadas imruoraes no Radio. 

BRANDÃO * 
Tem • mais um secre,ario geral 

das ~ocacões á Obra 
Dado o. grande desenvolvi- salão nobre da Curia Metro

:mento que tem tido a Obra das politana, communlcou. S. Excia. 
V=.,ções, ' de!!füerou o EJono. Revma. b,a.ver creado o cargo 
Revmo. Sr. Arcebispo Metro- de 2.0 Secretario. dl!- Obra das 
politano nomear um Sacerdote Vocações , nomeando para elle 
para compartir com o Revmo. o Revmo. Sr. Pe. Luls Geraldo 
Sr. Conego João Pe.vesio Se- de Mello, até e.qui Vigario-Co
crétarlo da Obra das Vocações operador da Parochia de Sta. 
os encargos lnherentes á di- Cecilia. o Revmo. Conego João 
racção de tão importante obra Pavesio continuará á testa da 
de apostolado. Assim, na' ulti- Oura como 1.0 Secretario. 
m11, reunião do Clero, verifi- .Jov'cm ainda, o Revmo. Sr. 
cada na segunda-feira p.p. no ' Pe. Luis Geraldo de Mello apr,3. 

........... .-....,..,.. ......................................................................... -.0 ......................... C'l ........ ~, 

j. A F e I!_ e ida d e ! 
. depende, ás vezes, de &1!71 11ada I 

i 4 Dizem até que as proprlas cousas que nos cercam J. 
l influem nesse bem com quem toõos sonham. f 

l
t Mnitas pessoas affirmam que. o:; Moveis das Ma:r- Í 
. cena.ria:; R1'lunida,s, Rna do Ca.rmo, 53, aão f<31icidades , 
· nos lares, prosperidades uos negocimi. f 

Estão vendo? Se é assim, custa bem pouco a feli- 1 

1 
cidade, pois essa grande organização Brasileira, ven- i 
de tudo tão barato. ; 

Fornecoclores do P:ilacio S. Lufa, Liga das Senhoras T · 
catholicas, :E;;tabelecimentos, Collegios Religiosos além T 
das Exmas. Familias de todo o Palz. ; 

J •• , ....................... ,._. ........ .,. ... _,_,..~ .... - ....................... _.. ...... t 

senw, entretanto taes qualirfa. 
des intellec.tua.es ,e moraes, que 
a mereciãá confiança do .ltixuw. 
Revmo. Sr. Arcebispo Metro. 
politano o honrou cbm essa de
signação. Dotado de tão altas 
e raras qnalidades que gran
geou não só a estima mas o 
verdadeiro affecto de todos o:; 
parochianos de Santa Cecília 
intelligente, culto, activo ~ 
energico, o novo Secretario da 
Obra das Vocações concorre. 
rá ao lado do Revmo. Conego 
Pavesio para o florescimento 
das vocações sacerdotaes ago. 
ra confiadas a seu cuidado, e 
.prestará assim á Archidiocese· 
na solução do problema fun~ 
damental das vocações, um 
concurso cujo valor jamais 
poderá ser sufficientemente en
carecido, 

Dr. José Bottíglieri 

Molestlas nervosas e menta1>s 

Cons.: Av. Rangel Pestana, 2218 
De 1 e meia ás 3 e meia 

Phone 3-9119 

no seu evangelho propositadam~ntc approxi• 
ma a narração da multiplicação dos pães com 
o' sermão do Mestre sobre a SS. Eucharistia, 

Seguindo os Padres da Igre18, poc:remoa sem 
receio urgir a semelhança e a necessidade do 
alimento da alma com as cxigeneias que temos 
d;i. nutrição para a vida natural. Assim ~i é 
verdade que uma alimentação parca, tomada 
e~ longos intervalos é sufficiente paro manter 
a vida, mas não basta para lhe dar v'igor e 
exhuberancia; igualmente quem é poueo fre
quente â Sagrada mesa poderá talvez me.nter 
a· graça na alma e jamais terá o ardor g,a. .cari
dade que se desdobra em zelo pela salvação 
Jas almas. E, como o habito da abstinencia: 
frequente do alimento necessario, enfraquece 
de tal mànelra o organismo que Q- torna quasi 
incapaz de reacção, caso atacado por moles-

Finalmente, nas duas multiplicações dlJI 
pães, Jesus utilizou-se do ministerio dos apose 
tolos. Elles é que fizeram a multidão assene 
tar-se, elles é que distribuíram os pã>es que se 
multiplicavam mire.oolosamente aô passarem 
pelas mãos omnipotentes do Divino Mestre. 
elles é que recolheram os pingues fragmentos. 
E' que o. Senhor quiz que na economia. da Nova 
Lei, o sacerdocio humano se associasse á 811a 
munificencia, de maneira qne ell,e fosse o me,. 

die-dor ordlnar!o para a distribui~o de 81188 

graças atravez dos Sacramentos. E' com o pa, 
dre e pelo padre qu.e se chega a Jesus ~ 

Zeladora Predial 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commissão 3% ou 5%-, - ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEIS, juros 1%, - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reformas. - Compra de. immovels por . conta proprla. -:- Informações eonfldenclaea, 
de lnquiflfnos e fladore~ - SEC·ÇÃO BANCARIA: Acceltamos depositos eom juroa 

mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2, andar -
PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado & Filho 

Critica Cinematographlca da A. J. C. 
·orientação Moral dos Espectacutos 

ZADUNGA - Da Hispania 
Filmes, com Lupe Velez -
Do pQnto de vista moral são 
passiveis de critica certos ditos 
inconvenientes e de sentido 
dubio, scenas de odio, e a apre
sentação de um costume es
tranho, em desaccordo com os 
ha.bitos actrtaes. 

de de Pasteur, fosse inteira,. l fu.r-west DOrte-at$rlcano. Ai. 
mente esquecido. · . gumas scenas de homicidlo 

Cota!,ão: - Boin. tornam-no improprio para me-

Cotação: - Acceitavel l)ara 
t1,dultos. 

SERVIDORES DA LEI -
Da P:tramount, com William 
Henry. - Não se recommenda 
ás crianças por apresentar sce
uas um tanto impressiooontes. 

Cotação: - Acceita.vel, me
nos para cri11-nças. 

......................... 
Falta de . agua.? 

Canos entupidos? 

Soe. Hydrotechnica Ltda. 

PHONE: - 2-4031 

S. Bento, n.0 45 _:_ 5.º and. 
.. .......................... '· ... , 

O NOIVO DE MINHA NOI
VA - Da Metro, com Robert 
Taylor, Lew Ayres e Greer 
Garson. A conducta dos 
principaes personagens e al-. 
guns dit0s inconvenientes, tor
nam a pellicula desaconselha,. 
vel aos adolescentes. 

Cotação: - AcceitaveJ pare 
adultos. 

HlSTORlA DE LOUIS PAS
TEUR -'- Da W. B., com Paul 
Muni e Josephine Hutschinson. 
- Os prlnc!paes episodios de. 
vida do grand.e Pasteur. La,. 

NOITE DE VIGILIA - Da 
Paramount, com Carola Lom
bard. - Pela emotividade, não 
é econselha.ve1 aos menores, 
podendo entretanto ser provei· 
toso para os adultos. 

Cotação. Bom para 
adultos. 

LAGRIMA DE PALHAÇO -
·Da Italfilple com Beiliamino 
Gigli. - Ha uma infidelidade 
conjugal que não se manifesta 
claramente. Algumas scenas 
de theatro são crlticaveis pela 
falta de discreção nos trages 
dos personagens. 

.Cotação: - .Ace.eitavel para 
adultos. , 

A ES.Q'OJNA DO PECCADO 
- Da. Universal, com John 
·Boles .e Irene Dunne. - A ma. 
neira sympathica com que são 
al)resentadas as relações ex. 
tra-matrimoniaes, e ainda uma 
tentativa de suicídio, desa<>on
selham o filme para o publico 
em geral. 

Cotação: - MalL 

A FAMIUA JONES mr NO
VAS AVENTURAS - Da Fox, 
com J'ed Prouty. - Todos os 
incidentes do filme Yisam pro--. 
vocar o riso. Pode ser visto 
.por todos. 

Cotação: - AcceitaveL 

O DOMICILIO DO DE::;po. 
TA - Da Universal Pictures, 
com Fernando Soler - Scenas 
de infideliidad~ .conjugal, de 
homicídio e alguns dmlogios 
reprova.veis tornam o filme 
improprio para ~ tpessoas·,::que 
nãQ tenham criterio form:adó. 

Cotação: Restrlcto. 

mentamos apenas que o aspee-1· CODIGO DE TRAIDÇXO 
t? de profunda piede.de catho.. Da Co'umbia Pictures, com 
llca, ruarcai,it~ da persona!ida- Charles Star.ret. Filme ~ 

nores. 
Cotação: ,- Acceita.vel para 

adultos. 

JEJUM DE AMOR - Da Co
lumbia, com Gary Grant e Ro
sa.Une Russell. - Exa.ggerada 
historie. de jornalismo, mos
trando actividades de re-por. 
ters sedentos de sensacionalis
mo. Di,alogl()s inconvenientes, 
havendo ainda uma. tentativa 
de suicldio. 

Cotação: - Acceitavel para 
adultos. 

1 

Grande mostrua.rio 
e venda de 

Productos 
do Norte 

Castanhas do Pará. e de 
Caju'. Doces e compotas 
de fructos sylvestres, 
vinhos, licores, passa.a 
de differentes fructos, o 
famoso Pirarucu•, Ca,, 
marão e Dourado do 
Amazonas. Redes e 
Rendas do Ceará feitos 
á. mão ·,e outros artigos 
do Norte e Nordeste. 
Procurem conhecer es
tas couse.s nossas, visi
tando as ~ndes ex-

posições da 

A Nordestina 
Largo do Arouche, 61 

Phone: 4-1702 
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o Foi n('ado o DrparLarn('nLo 
de Admini.~trni;ào d<) l\'l.ini~tcrio 
do Traba!Íl<l. ----------------·-··--···.;;;.;......;,, 

DEêRE'l.'OS - tE'IS e Por ctecreto-lci rectcrat foi NOTICIAS MILITARES 
determinado que os concursos 1 . . 

para provimento de cargo ele j . Havendo_ !nterrotrlpido, _por or-
o Preside't-i:k dá 'Republica ,as- professor catl-Íedratico em estabc- dcm superior, ás fériil:s em que 

signou decreto-lei dispondo so_bre lecünento isolàdo de ensino su-1 se achava nesta capital,. o ge11e
ll. d_urnção ~°, _trabalh,ü em quaes-. perfor, cuja congregação não dis- j i·al. Bstcvàm Leitão_ de. car\'alh0 
quer acti_ndades_ pn~adas, :ia.l]'º ponha de nume1;0 legal. ;ic pro-

1 
iiartiu. de avião_ para Por_to Ale

~s su~rdmadas .ª rcg!tr!e especíái l f~sor .. és ,· ca_the.drat.icos effectivos, 1 grc .. afim de reassumir ? coni
"ecla1ado cm lei. serão realizados ein faculdades mando da Terceira Regiao l\11-

Podcrá ser dispensado o ac- Cruig'éneres fedei·a:és 'ou reconhe- lita!'. 
cresci.mCl : de. -salario se, por força cidas désignàdas pelo mfuts'tro da 
<lo accor~o ou contrac~. collcc,U- Educação e Sande. 

· vo. ·o e).'Cesso de horas em urn dià 
fôr coinpensa:do pela correspon~ 

-<lente diminuição de outro diÍL, de 
modo que n'ão exceda o 11orà.1io 

. normal da sêí:iiana. 

DEMONSJ'RAÇÃO DE 
SYl\f PA'l'HIA 

Nas n.,..tividades fu'Sà1tibrcs, as- Nà JgrejH da C.anclelada. rC'a-
. 1;int é01í~i&radits relo Mínisfcrio lizou-.\lc dia 15, conforfoc estava 
· <lo Tra!i'.'!fü?, :r((lhrnqu6· proroga- annuncii!.do, um officio religioso 
çõc:i w poétei:iio ser accordM;is qüc éonsütuiu uin impr<'s.\ioi1an~ 
mcdiant~ liceiiça 11m\•fa das atf;. fé csl)('êtacti'fo de fé 1105 dc~tfoos 
tOJ·írJadês con1pêtcnt.cs, 'ê'n1 inatê-. dà Fi-'anç:à e da Inglat:erro., em 
ria: de hyg!cne do t:rabái!.ho. face da guerra europêa. 

Não estão eomprehendidos :iré Muito ant:é:; da. hora marcada, 

lt Realizou-se a posse do coro
n'e1 Léhman Muller na ch.efía da 
Mlssãó Norte-Americana, que 
servê na nossa Artilharia de 
Costa. 

é O coronel Odilio Denys, 110~ 
vo, con1m.;i,ng~Íilc Ítà . t~lici~. IV!f
lita r do l)iskic'tó Fcder_al, fornou 
fJOS.~c do f"-'U cai'go. à ;;c1~crà l 
Edgil1"d F'acó acabá de dei.xàr es
se commando por ter sido pro
movido ao generà.Jàto. 

e AttérideÍ'idO ao qUc requereu 
o Clube Krnfrar, o Pi·esidcntc da 
Rêpub!ica asslgnou decreto na 
pa.sta. da Justiça, declarando de 
utilidade publica aquella associa
ção mi!ltat. 

1',J' . • • 
l Qt1ç,.as 'J 
do .Bfa,si I 

1 CONDECORADO O mi-
nistro das Rei.ações Exte1io

rcs e11treg9u a Gran Cruz da 
Ordem do Cruzeiro do Sul ao al
mirante Gago Coutinho. Com
p'àrcckram á so'leÍ11nidadc os 
rhéfes de -sérvir.o e funecionarios 
,fo 1iin1fan;io, .i ênd(J () sr. o~: 
waldo Aranha affiÜÍ1âdo O pra~ 
zer e a hofrrâ, que senti.a em ré
cordar o brúhanfu feito do âl~ 
mfrà11tc Gài;ô CoutiÍÜ1Ô ein 1922. 

~-. •" . 

chal Petafu formou o seu gabi
rtete, em que predominam 0$ e1e~ 
mentos chamados dircitisths. 

A N01'lCiA no ARMIS
TICIO 

Os primeiros telegrammas vin
dos da França falam da satis-. 
f.acção do povo francez, pela es
colha do marechal Petàin para 
a chefia do governo. 

Esta confiança na politica do 
velho marechal bGm cedo se des
morot1ou. Poucas horas depoi.i; de 
assumir o governo já se falava 
na cessação das hostiiidades. 

A's 12,50 horas, o marechal Pe~ 
tain pronunciou uma allocução 
dhigicla, à todos os francczes. em 
quo d('claravà: 

"'ll)' c'om g:rande pesàr- que af~ 
firmamos não poder continuar a 
luctâ." 

Ldgo der;Ôis tiveram inicio as 
i1egóciaçõês diplomaticas para O 
ést'àbéli::dinentó da paz. 

TOPa:'80 
:illXIR 

DE 

NOGUEIR~. 

1 IT.•.~.::.'~:'IUS --> A rtarta lan.;. 
ÇOU pará(tuedistas sobre .. ~ 

tcrritorio frarirez, que fora!ll é?J,f 
tretanto êf&à:futados e pr~s por 
am grupo 'de fuullicrcs. 

2 POD~E.l :- Afiirma~~c q~ 
o chariêêliér Adolf Hlttér <ln• 

!te-ará 1:lod~t'~.-- éspêeiaes. M._.gé~ 
neral von ~l para ef!tàbôlàr 
negociações com os francú'Z&. \ 

', 
j nE!\f1§~t;,. =- Renniiél'.ó,i 
· · cóTiê2tH•ntê ó gn#'JR~ 
tuí·co. 'o rtiwti itóveí-no pro~ 
a aii1tzadê 'dt Moscou. 

4 MÀn:aili = és ãV!ildoí-ês 
fra.nc~zes, qge ___ Col1}ba:_teram regime cstab'efo.éido j1clo decreto- unia vcrôadeili!. multidão, com

ld.' os trabâlluido"res àirkol.as, posta de fliiífrãs da màu; à!t'a 
' viafántés e pRl.cistàs, ,iglàs, ·c10:. expressão social e de todas as 

kllCÍiticos. geteliks ou 'administra- c]aSS(',S, se comprimia no interioí· 
dores, C OS CJUC trabalham na C3• do grande templo, notiá1do-Se 
tiva. Íl'.iridil. li, prcllençil. dos 'êml;ât,di.-

e Na pasta da M;J.rinha foi us
,ignado decreto nomeando o ca
pitã o de mar e guefra dscài- PP
reira de Souzà é ÀJ.mêícia. r:on·
ma11dantc da flotilha ele co,1:tra • 
torpcdeiroo.. 

2 rtrnV1nENCJA - o Inter-
ventor Federal assignou um , ;-::============;í 

:coútrà. a r~il fuôstrárãJn;.~ sur
prwos_ Ç?p.] .,a..-;ipfe~ior qualidade 
do ármámertf,9.:,italiàno. 

· ô· frescor da tez. .. 
... . Depei'ide : á) .de . ,1 bom régüne áÍi-. 

' · · ine'í:itãi': i'rué;, 
· 4 · i ã s, tcgumés, 

l .. ,Q -leite fl'esi::o, etc; 
• .. b) de boa sau

., ji"' cre geral (Tas 
. hàgràn ás rc

féií;'õés). Tlinãgrfo, nicrêê dê 
' $CUS honnontos TCJUYenesce S. 

i»t!lliêr; é) i-Ic úfr1 1Jofr1 cfo::. 
. ri·fo dé bcllcza, dá,rà· \11assage111 
dÍ!. cuti.s. ctJydermól, â basé de 

- ifob i e de lien)Ôim, ê optin1Ó 
di-ême . de bellezà. 

~bre o tràbâ!ifo no'étui-no, ó 
dcé'reto estiÚicléêé q1ic terá i·c
,:muieração supàior á do diurno. 
um ácéí-êscimo de 20%, pelo 
menos. 

• ó Presidente da Rêpubliéa 
QllSigÍ'íÓü decreto incorporímdo á 
Juventude Brasiléti:a a União cios 
Escoteiros do Brasil. 

êlorés da FràÍlçà e dà IÍ1glá0 

téi;rà. 
Diante do altàr, ao soin da. 

Marseiheza, ii, n1nltidâo coí11pâc::. 
tà vibrÓu da 1n:à Is in~Í1síi. c11'10-
çá:a clfristã. 

A càda mome11t.o vozes crguian, 
vivas à Frai1i;a, aos àlliádos, a 
civilização, ào pan-a111éricani.sri10 
e ás dcinoci-aê!às amáicáiliis. 

A iinponente demonstração de 
~olidàrleéladc christã fÓi officiada 
por ri1ome11hor Mac Dowell, e 
terminou cerca dás 11 hoi·as. Ôis
persandÓa:;e à inúftiâ.ão s'cm se 
\'Crificar Ó menor J.ncicfonte • 

VJÀÇÃÓ í\lARITIMA 

A SYPHILIS 
1! O ME'THODO $EGURO, RAPIDO, ECÓNÕMICO E 
PRATICO DE TRÁTAL-A EM SUÁ PRÓPRIA C:ÀSÁ 

FOURNIER. o eminente Professor ãa F'aéuiaafle de 
l\Iedicina de Paris, rcpúfado sypii.1.lignipllo inunâiàl, 
cpoiado pela maioria dQs Mestres, diz: 

-"'a via. buccal e o grande e verdadeiro mdhodo de 
tfâtâfoento dá SYPÍ-HLIS; tertho consci-encla de 
haver CltràdO milhares de doentes da Hyphilis C0111 

o tratarii:ento por via gàstrica, sem cá.usar O meno1· 
damno a seus -estÓÍ'liàgos e intestinos". 

Com o GÀLli'NoGAL, qualquer l}essoa polle fazer o 
Hâtameíito ciá Syphilis, el1Í. sua proprla cltsà, séfü a\tti!io 
de ninguem e com a grande vantágem dé não soffrer as 
âôres ciiis injecçôes, item expo1;-se ã'os i;,eüs peHgos, p'óis 
'ó sabido qúe, péla suá àbsorpção rapida, as injecçõhr, 
~,ód'é111 yrocfüzfr ª~!11~~. vi~lmltos, perturbações gá.striélrn 
e outras consequenc1as tun estas. 

O GALENOGÀL não contém alcool; l,•rn pak1<lar tão 
hgradavd qúe as proiJi''.âs criltliças o tolll~!lll com JM1zer, 
e àevirlo á ~ábfa e sei eh( i(il;r,, coi11bina~.üo de elcrhento:i 
vegetàes, depui·adbí·ês e tônicos, hão atacá o estorl.l.agó, 
\-,t'ID intestfoos, iiflo provoca, eínfilll, iihenoine11o algum 
iio infoiáancHi. 

O G:ALENbGÀL é Í'órinula do entinE-nte medico in
~1ez, es))ecialista em Syphjlis, Dr. Frederlco W. Ilomatio, 
füploriiado pelas Facuidades de Londres -e Rio de J·a11eiro ,. 

Na Gr¼füfü E±pílsit;ão Interti.~ê~oii.àl 'do Cen.t'enario 
y.o Riô di J~n~il·o; t'ihi. :t.9?2, foi é> trNWO clàssificádd _-;
PRÊPARÃtitl SCIENTIFICO - bbtehâo tàmbetli. o foais 
t.le'V'iidt> prémio - DIPLOMA Drn t-i:b~RA -- distiiic:ções, 
istâs quê fü:\iíbuifi diHre éJ.éi>uràHvo cônsê~ülú. · 

O GALENOGAL encontra-se C'Ín · todas l'ls Phnrm3. 
elas e .Drogarias do Brasil e das He1iublic:i.s Sul-Allie

, hdl.nas. 

L. D. N. s. P. N. 963 

deáét-0 modificando º regula.-1 
ménto do Instituto de Previden~ 
eia, (l àuti:friiàndo a coi:ttribuição 
facuftátil'á a ftinccionarios pu~ 

• 6 coron'êl Lefünánn 'W. Mll~ &licos de IÍ>..ais de 50 até 60 án
ler, llà. pouco diêga.tlo dos '.Estâ ~ 110~ 
dos Vo.,idos para substituir o ge-
uerà.r RiÍnberley, assumiu a che·- 3· N .. . A • ' . 1 
fia. éi/i. IÍ1~0 11-0i-te~ámericánà ·· ~., <::OR~_R ÇAO -- O Ce . 

· - · ·· . · Costâ. Netto, por ado &U, 
que iúsfrue à offidàlidáde 'dá f' z "1 <' ''po' ,·.· ;; . . a' t·. \ . 1·11·0·· 11à~ 
. tilh 1·· d e ta e_ 1_.cor :r.arao !: _r mo_ ' 
Ar· .. ª 18 e . os • . j ciónâl á éntprezá Armázens '.Fri-
o I)'éyifrão sêr iiloorporados á gorfücos e todo . seu . ácei-vo, cm 
csquadr.a, dentró de bi:evé têm- vistá do resultado do inquérito 
po, p "Marcilio Diall", o "Mariz quê fez. sôbre suàs relações com 
de Barros" e o "Greenhàlgh ", a E. I'. São F'aulo-Río Gr?nde. 
m1ié!adts \ig'êiràs que se acham 
cm éonstrucção no Arnehal da 
Ilhn daN Cobraa, 

T AHM.IS1'I,CJO . "FR_ ÀNCO · J _A_ quéda da capital Í'ranecza. 
ALLE1\1Ã0 nao. abateu cm nada o e~pirito 

combativo do povo gàulcz. 

A maior sensaçao cia s~1nána 
foi sem duvida a noticia do âr'~ 
m1.St-icio franco-allemão. Os fac
tos que preccdeí-am á . êit'e . pêcÍ.i
éío da Fi·ànç.a, se de$efirofara.m 
com e:í:tiéina i·aptde~. 

o sr. Paul Reyn.à-i-.ui tez um 
ultimo appeno aos Estàifos Ü'ni
dós, em que affu'inavá de fuá
neira insophisma ve-i á véilitiillê do 
povo francez, em proseguir a 
lucta até o fim, à frente ou pôr 
<;Ictraz de Pih-is, numa provinciá 
oti mimà cô!Ôniá da Árriéá óu 
dá Anrerícà. TudQ flizia prever 
à contintiação dã. hêroíéà resis
tencia franceza, que por diversas 
vezes jâ tem sido," ó cfoslti.m.bra
ihento do mundo. 

,P r,3r,:-~--- ... , 

A QUÉDA DE REY
NAUD 

Por motivos que não foram 
bem eselarécidos, entretanto na 
noite de 16, o gabinete Paul Réy
naud pediu demissão, por ach;tr 
que segundo conuhunicado dá 
Í,residencia franceza, só um no
me de grande proJÍ,oçãÓ nacionà~ 
podetiá govêrhàr a Françà nesse 
gr.avi, m:oméntà. ó presidente AI~ 
bert Lebrun cónêêêiendo a demissãÓ 
p'edldà ~!Ogioú lniliÍ:Ô ós minÍSti:'os 
demis~iónarios, convidando de~ 
póis o inarechal Pétain para or
ganizai: o novo goveí·no. Num 
cútro est:ia<;o iíe teilipb, b mttte-

" ~:,···~ .. --..IÇ, ~ -·· •:-~.:,,.,.., -.·-, ~· ,:; ,·.;y-,-,;;•·~·:..~ 

OS·MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QU.ALIDAI)E 
Pi'Muntu e Frios ~ Vinhos 1•'inos, 
Fruêths, Biscóütós e Bom.Btfüs -

Generos Alimentidos 

ÊMPORÍO MONTENH·dn.o 
RUA AUGUSTA, 1;559 (Ésii. R. Luiz Coelho) - Phom, 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA. 
Á.1'. sítio. t:.titil: ANTÕNfü, z.098 - t~fu trêíitê â itre.ià 

bi:uítàcufadà êonéélj;ão) .;;. PÍIONÉ 7~5453 

Experimenté a 
MANTEIGA *' BAJVÍJÊIRANTE" 

Kiló 9$ÓOO 

Para o Ba'i-1co do- Brasil. 
:Antes ·<Íi vender seu óuRõ 
é de :Seu proprio Interesse 
C:Ôn'sult~:r os nossos preço.;. 
A V,Ü:-ÍÀ~õÉS GRÃ TJi;. .:.:. 
Tatnbém compro .pt'Íitil, den: 
t.acturâ.s e ouro., hái:to. vericte-1 
sé õuro pará déntistas. 
a. sió BENTO, 549, 1.0 

á11d., sâlá 9 (prox. fu.o largo 

s. _ tentá). _.SÃO_ t:A~T.() I 
-~ ~- .. ~--~ _ A B R. A M .... 

INTi!;RCÀMBJO 
MÉR(~JAL 

'COM= 

Preve11i11'é!o uma p-ossive1 offen· 
síva gêtmanica contra às ... pâizes 
dà Áinerieã Lâtiíili., '<l~ Estados 
Unidos da America do NÕrte es~ 
tâ estudando uin prÔJeeto dé de
resa. económica do he!llispherio 
ocefdentàl; é!aborà~O péÍÔ presi; 
dente RÓosevelt. 

E' intÚitÓ deste prójecto, con.:: 
gregar Ás 22 :r~publiéâs ámêrica: 
nás num unicó órgahisinO ~éô: 
nómico. Seguii.êio tini êlii:êcfor 
dum dos maiores Í:Ja_nêos dos És~ 
tados Unidos, este plano, união á 
uma po1itfoa dé Ítberttira illimi

tada c\c credito aos pàizes lati
nos americaiios, constituiria o 
mais duro golpe vlbradó cohti·â 
a dominação hazistà. 

Os observadores ecouomicos dos 
Estáéíos Ui1icfos acd,itãrám a ideà 
como éxêellei-ite, ó iíiésifüi fãzeii: 
do outi-as í1essóas' de í·éspói1s2.Ílili
dade das deinais republicas ame
ricana~ 

' . btTiMÍ$ÍWO :=. o ·éitt,,êm~ 
ô ªº ·ffini1ro- ministró l>rlfin; 
fricó, sr~ W~ú êhttrcíim; càb
sôü boi iffiri~ im tó:dô i tin; 
,péi-io ~r1tà.im1é~ 

7.· uNttb .. --::·-- ~- rn'g1a.rêf-rà_ pró~ 
·fo~ ãõ :gó%mo dã Frãn'çã t 

rusãt êJós. 'ifõtlõ paitks _:numã 
"União Mfl~rttãfn\f~". 

8 AI>~I~i~~-~~ - Entré ~ 
ti·o-pâs ftll,llánãs aprisionada.6 

na fronteira dá Lybia, se encon
ttâ nm ~nént, segundo nottcliü1 
vindas de thn&rc~ 

·9 ÁTA~U2S ;_ .A a~iâç~o ~tii~ 
lianá ISombàrdcou V.ilJ'ijig :VC• 

zes a \XiSiçâé fügtéza é!ii. -~~ltã_; 
Os resultadÓs 'destês bómbár'deios 
sãô coütradl.'étt:>rlos. 

1 Q EXODO ."-'. Foi sót1c1m,~~ 
ao'ii cfd'âdãos amerrcanblo 

que sé 'retfiiêín da cidàdé dê 
Chllng~kÍnt'; 

' ' AFU~BÂMENTO .::.:. ~i i 
J l pique, iás àiUa~ ·<i.i) Fã.d: 
fico o trànsatlãnti'có lli.g'l~i 
'' N'ikiiàri ;,; -

i? BÉLLÔNÁVES ~ ô~ ~--
- dos Vttié!os invi.a.rà.m dois 

"déstroyêrs ,; pâfa o pÓrto ae 
Lisboa. 

13 co~~·A~oÂDE .~ VãriO~ 
ná v1os de guerra . uort:é• 

americanos \Ílsit.â'tn pi-ésentêii:íeri;;. 
te algumas . na:çõés da Aniêrt,êâ 
cto su1, e róram récébictôs ·cbtji 
as mais justas manifestações ·:aê 
sympathia Por parte da popu;;. 
laçãó. · 

14 ~:Fui~o~um- i>lt~: 
armisticí:Ó; -s francezes pré;;. 
l:eterit àtR:v~isa.r a :trontetra ctàá 
SUissa dó qtih aíirêeiar a ~ra· 
'vizá~.ã'o ~ ~ patrilã. 

15 Mi>nimÀçiiô ~ Á i:Wlâ; 
· · · dê'~tótt §. riiol:>llimçãÓ cívli 
cie suas fo~ 

16 ATAQÚE - Varios appa .. 
:relhos eia "Roya1 Aii For.; 

ce.. bÓm.bardéÂràm repetidâs ve:! 
zes as bases mfütài-és itàliãnas na 
EthÍopia, 

1 · J\ÍÁRINÍÍA - segundo in .. 
fonhés àé fonte ãm'erica;. 

na, a esqüacirá dos EstácfdS Uni
dos será. réfófçíi.êiá éÕÍll 70% de 
sua actuã.1 t.onelagem. 

Restá saber se ÓS paii,és dàs 18 INIMict~ - A Transjor
éiúas Americas concÓrdam em daniá C'Onsiderou a Itàl!á 
é!iscutir fo; tfases creste ii-ltlfrcam~ nação lnlffi.ti&. f;&r es~ füóHvb 
1:ífo, que cbnstituc _novidade na í todos os italÍànos residentés 110 
politira econom.icá. ~irãctó téirlffi llitH:ri,adb~ 

PENSÍ_ONATÓ cAta.·'u __ .. lifü~_·. PARA 
MOÇAS lfNiv~ítsrfAttfA~ 

bptimâ 11istã1iãclio @rfi iôêãt ai,riíH\fê; ~ sôb dif~é.: 
eão catholica. Ínformaçõeê no pfofjr!õ pêitsidnâht 
Avéfüââ HygitlftúpoHs; 733 - TêÍêjllidhé s~2a92 

PEDE-SÊ RÊF'ÊRÊN6f,A_§ ·,, ... ~-----·- - . -· ---·-, 



LE G tO.:N 4.R.1 o·. . ... :......;,·. 

rederaclo -ariana Feminina O-· o:r·-__ · OO'"'_---..: ___ ---- ·-. ,s·--· ·o:·-·--._ o· - 'O',····::-._ .• : .. ,. . . i . 

t2 . . . . 

os· DIVERTIMENTOS 
'ç a imporl::u:ciª que poderá ser sua no..~- :39. g.e JJ.Ulli,o 

.. Q.-...:.~iv~t~nie?itÕ :e __ Üttla _ne- niio _deixaria de ser Um diVer- Há divertimentos licitos, mas 1 
ce$$lilade para ~ .. c;iorpo como 1.imcnto, umo:1 reere.iç;lo, mas perigosos por causa _dos. cOS· 
~l!;l'à ó és.Pfrfro. -~• lÚÍ.lv'ersàl uilt> o J)Í'ó!onguemos _ <101Í1àis: tumes dos •· ll03SOS di:;i,s" tão , 
t~l ·asseri:ão. :Qê\>óis dr,) urriá I nín divertimento p1'ó'ongrido affeitos ao mal, dizia s. li'ran-1 
·se'znw'ia de 'trá'b'àlh'ó, ó c'orpó 'cunsa o espi:·i:o 0'n1 v'r,z de cisco de Súlles, no começo do· 
é t> 1,,i:Jpiritp f.eclàmam uína, re_ereal-o. sec11lo. XVl'i. Qú'e _ diria o gHtn-1 
àêt'i\iti.adê di'ffe~te, )i~•eiti·; Dentre ós divertimel\.tos d,a de Santo em face dos 1ierigo,; · 
Wó; tl~'si'i~êõifo'ntí&4~. E' um'a ; actúalfdade reil:aJtà efo pdmei- do seculó ~X? As tlànsas, elil 

:.tet natiimi. Ós p~iós. sàlit'os i ro lugár - O cinema - um f!i irú,t'fensi\'as, são nó e,únú110 

próximo, comprando . . • 

-ÂPOLICES POPULARES PAULinii 
'dó valor de 2008000, iséntas de impostos estaduais., côrn .ooclêio 
· · de 3_ em.~ me~es -~. - · 

·-tfü\âfu suM i{ôiils de. ·(t';.~tra'é- i diVértimento bonitó e baràto. perigosas. Rei'e1·lhdo-se a-os, 
'éies. São Ltúit 'd"<,ni'it:ga iWfHt•.: Sendó à:ssiiú, . a\.frá.Ne: 'I'ó'das t>al1t\S de sua época a1;1i;i\n fu.. 
:rogâtló, qÜa'nto 'êêftà Vez, en\. vãó a:o cin:ema, ern 'busca de !à'va o santo á sna J<'ilotea: 
tê'é1'êlo, brinéàva 's{tWú 'U!Úfl hó. 1·/ ).lóúéo de ri:>J)Ol\SO áo espj. D'ig-o ,los haUes (.) 'lli0Sl'ltó [!U" 
·lit, s'ob'r'é ó qüé fâ<rta si r;óú-.:-;.itó p1•{!óccu)ladó. 'ó cfo'c111a ·1 os· medicos dizem dos iógume
b'ês~ê ({\tê 'haVe1iia 'd'ê mofrer instrui> cónst'ilnindo ú'111-a. Ver- Jós affli·màndo qu('> os rnêlho
dá:\li â po\tcó _ ~o'nclêu qUe i 'clàdêfra escôlà qué infü\.ê ~h'tn- 1'és llMó prestarn 1iara n.údà. Se 
'cóntfüuarla s~ ),go, p'óis. nó : dementê na.)ormaciió _.de _·noss~ tens que comer cogumelos,_ Fl-

Em Mà.rço, Junho e Setembro 
1 premio de 

1 

l 

i10 p1-emiós de 1 :000$000 

600: 000$000 

~:000$000 
1 o.:OOÕ$(i00 

~0:000$000 

1 pr€mio de 
1 
l ....... "f •• • •••••• 

3 pi~m.iós de l~fOOO 
50 préíniós de 1 :OUÓ$ÓU0 

'dltetti~ülo ti!,Yâ.b~til. cun'lp'ria ! m~cidad,f~. E' umé el!licola, do lotêà. vê qúe ~stejmn bem. i'.)re- Amortízacões semestrais aos pràzo de '.4{) ~og_·· , :. :â Volltii:dé 'd€ D&~, ·bêilois de i Bêtn é Escú1ít do :Màl. Fortes pi1:àdos i; não_ cóniàs ni.\iit(), . , . . 
ü'm 'dê°ici\:nso Ó ,'üÍfü'itó toára- 1 ~ftó as impr1i\;sües qúê p1'ód112 J)OJ'qué, TJÓ!' melhor prei)i.Ü'ádós .Juros pagos semêstrahnêntê -· . 

·13~ WMs àb't.~ ~'9 luàs conrem-' P)Ú ÚÓS ó einema. Lnmin'ósas, q'uP CHtejal'll, tornam-se. toda- . . - J' 1 
i>Iã~s ... Não - 'd\\Vfda, 1-\ot- animàdas _pelo col?ticlo, pelo via, um fei·darll>iró veneno. :~i 'A' VE'NDA NO.S PRINCIPAIS BANCOS .• D_A CAPlTAL Ec.DO._lN!l'ÊRlOR .. ·. J

1
_=_ 

fânfo; q'ue e dê~Wcfi!íã a'qÚ'ellá sótn, as imagens cmematógra- silo illgPri<los Pl'll g1'aí.lde quà\i- .. 
~~d°âde 'clé ãi\\fo:s ;eí;\)fr'i(ós pl\ícas falam de n\od?. elo~_uen- ÚdadP 8P f!Úl algurna OC'Castão 

1W$.h§I.giên'tês _'4"_ . ·cónsl'd:eh\m te {\.àlmà;,~~~tl(O b~m __ ··_.· ~~a~t-o I n.âó yna,-.'ú'do_ tP PXf'U~Ó.r. r_~T'_t>e, 1 - ... 
pêrdi\IÔ ó tem'pó 'ti 1·êci'iiio ... :] mal St eT'.C:IJa. n~_hllgtt.\gem coag1dais :1_ n- .ª~ b~1le, pl'P,'.· ô ·-- . ft. . . h.· .... , M .,. a I' ·•··· .,·". ,.~---, .•• -~ 
ü q'~ 'e híic'êsà~ ~ 'q,í'e séjâlli. 1 da tAa! .. 'l_udo (IPp:n.ds d~ l1ª: ta ao 1110.UM attençao q_ue a I V n e @ • r a 9 a . 1 s o e • u 
'~s'-ê~Üllcfo~ nôlí~ Mtêrtin1ê'n- tl\l'PZa mora] _ <To ~'ihne ... ru,tlo dailsn seja honesta e regra'da c·ri.ca·c1--·"'"'" A- ".ª niig) · 
,i~ --

8
- .., .. m, ... d',· '.à'-'·"" !'l'fr;,,,, _,._ ... 

1
.,'*,

1
l,
1
- ,1 dePt:>l'ldí> dil selecGao dos Jl,O· .,m todas as pil·cuhstailcias pe- ~ ......., ...., .. - ptor. Nest<> sentido dis9<> chr!sto: poticor. bc!Ios óxerupl'OS de_ t!d'cll-1 

HTIS, . 1'l e --,Ut! . .,,,nc-n VE'u " , .. · - • J , , d I A Sa!Và~·áO Vein dos jüdeUS. ~Ues-.;. dad.e ·á, fé cltt1iÍUI.· · ~ a, 1 

\fé °h\cti, ~-sti'iifr•-ti~ \irrt pó'ü.; gT~nmas. _ . , : . la boa intE>ll('.flú, J,e a T~O ~Sta,! , .. ,. . , ... _ ;_ . . .. •. . . . , 
·-c'o'.· H', ·s··,;,,

0
, 'rl--',', ""~ , .. , 

8
-. _

1
·
1
·.e··s· _ G_ra...-à!l à activ!d'ct<)e da A. pelh, 1110,,estia, Jlel.a. dignidade 1,estao _rm __ ,_Pr_,e gn_a __ d_ os de_ s_ta doutr. tão 2:,: Qual é ·a ràz-;io pela qual, contemplar Mn'l âdl.llir.a~ o <:a-! 

• "' u. L'T=~ ue a; 1 :r ·e, 'j.êw..'.'·''l''. ·, t· .•. 'Ol'lhe ,· :'... . ". d. ... ·,,,, .. ·1 na e ate as co:t'npos1coes e pl'o- até na Igreja, se coi:nnfêtt.ém thóliclsiüo e rinttfüs ~m ~; 
.... .,_~ .,.é· .... .;.·· ·i·h·.- , ·.·. ·F· .-

1 
.·, , . ,. s wana men e e c .\.l· e ·d-ecBncia e ansa o n.enos .... ·· ,. . .. . _. , . ~---ll.tt.,111 tt uuge a -11o stla 1 óte:t · \. ramrnas de xa.rue. Eis um =ceados """'Ves? - Atê ria I...,..e- dadêil'a_ attr-·....,.-.. ..,;;.;.; .. . 

,.._ ; .. -..ô· ,,. .-· ;;.,-;,;d;l. .,,.,., .d· iv· .... ,··r. ela a_ c?í_tlt;lt9 _dós_)'il~es p l)Jl~- 1)o~sivel. pará (\ue. tell co'i~iãô I g-, "'-~~. 'i'ii_··,:.,;... _e ... P ... -
0
•= ,.., ""'""'"' ...- • 

... :na se a.,,_111~1·. aos .. - etL ·\ 'os no T- EGTONA~TO ·e r-m • . .. , ... .. .. . ,0 -- ~,,, excu~o "lp,w. or que e a -ja se commettem peccados gra~ :la, •. Diss~_º_se.;.·~ , __ ()_··_s_ .. v_· elb __ <>a_' J:i:J .. 
1üit.'toi ~"~''·'·M_· 'íri~in:_ r _"· · P.'. 11 

··.: .. ,',~.' '.,,._. ···•·· · ·._. :nao_se aJ)egue_. a_essa~ _e_. 1_,s"s.; ~-- Ói'thoií'êà · · ct· ··1 àO ves porque os cl:uistil.os não ou- cottéeitos qUé OOi.l;>Ws'tl.iâm.jjÕi'a.'f- · 
il~,;. "'"j''.7; ~Jj~--,, "râ"o .. -~u,~ 91\tt?s q?-1~~-es: .Y~,t.,F'il~a de o g\'{tnde Sánto eôst_uma_vi'I _dà:' .. ... 3:.,, _µreJu lCla \'em a p,reja e Il'ãó Vivem se __ .... ..._ .......... "".: ... ~·.;.;,. .;.;i .. ;;.;.;,,=~. __ _ ·· .. ,_'"' "'~-~: ... ?.~ ~ ... ·: ._}>, cón:. '.\Hma púdE'. -porfánto . .l-1· ao a seus de\·ótós, pensamentos -po\ió . "' "w' mz=;; ,..... ... ...._,...., 

~.'.tül!. ?l.lf_~~~o ê'dlieetó do j ei'nefüá __ d_·e_·.~_d·é_ qi_ ie . ói_ .·P.r.o_gro.1_ .. n: sàlutal'es CJtle os àfa_ §tàss_e_ ·m_' '· .. Pro_ : h_ .. _l?,iu~sê .. n_~s soldados que gs·eunusdofllhseosu sã-~op1mrltmo_-toAma_s flS_at:,ª!,,.~e- p~estantiiii:ifo. . . t 
.-zn}~%u_ c<li'a~o._ .: .. ~- .. · ' . · inas ÓSC\)íhhíos ~óSSlÜ'ii. .i,eÍ' dos_ divertüifonto:,; peíi~OS'9.S, dêL"tasre,m ~_caserna sem unifor- UM.... ·Pàtti. às protêstantes o Jiibnigo./ 
, . ~ .~ô~}·ã:õ, dt~~a _·F'il~á '<t;e j clássifi~àdf)~ _1Jons -0ü. pêlo me· conVéírt r~'r\ectfr,_ e mttito, -I<'i- 1I ~; ~}l~~. v~. m~a ~eja gas_ pará. ª ·Ígreja ~-.}reiti~í~ Já hii.o é Ró.mà: ê, sun, tàd~ 
~l;à d~~~-!~ ~~~r a Deu!l, nos uçeeit:'.\Vf1s. - ., .·. ln.à. de Ma.Há. 'sôo're centü1 u.i?i!~~~âós. .. ~edidas seme~ _mu1Lo ma.IS o seú desenvolvimen- u.quell.é que procúrn dest.rúli· °' 
Nótl~Í:> _Senliur- -ê. ~ÍÍl dê ~ti-\ .. t;úni 'êütdudo devê ter_ úúm vemtu:i;:,~ 'santas ,e comptme:. lhàl:lres são appl.ícadas ém qUàsl to do que lci~s ~ pei·/iêgui('.ôêS I nome & 'Cfu-Jst.ó ê ll.linlqu.ltà:r á., 
~!ttl~ ,'d~~éni?s ~ ~~14.(fr d~. l"ilha tiê l\hfrlá efü_~~la(,'ãà tió tl·ahtes. para n:o~ prêcàvêrínos, to~o_s às. ~,?OS da juventude ou de seus inimigos. E' neéessario t1 fé. não Só na ~dá «o' lJl-, 
_f~~s _ t\~fêcü:l!: 9.\!'~~d~. h?~ theàti'O' t\ss!stin'do ~omen_t~ (t:S dissifiand'o as tehtâdó'râs Úll· campos de tr'âbll.lho. Os~ congr,es- que venha o escandalo, rifas ai dMduo, m:is Xló ~ dó: 
(à~H·-,~!13:~. 3:.~tn ~l:"~.r~11?e?!~ peças. ~~~s .. e de fun??. lli?ral, pt·ê~s(ies que O vão praz€r ');;ossa so~, se~ões se:11 n~m_e-o, mar- daquelle por quem ellê Vier (LUC:, l po·vo. f 
t~e1 fr~í'Tl.le~~~- .~ ~ra~e~. q~e não . c~~ntrab~il .ªº$ pnlic1pit)s ter dehndo eín nosso eiplrito. chas, ,tes~, J:)lO~cçoes_. appeilos, XVII, l? ·. Questão 28:. Quê falta Tarefa· ií:ígmm ê êàs~ tiil,pre.., 
~li~ nos .pJ"opóref~\ã poí'C1ne ,;e- ehi'istaos cathol!có!!, N'ésta êl)úca de lücta.s e in- t}l~ ~- .1 org-a~zado a hora uos ao homero que não tem humil- bé'nd.idíl. pêloo ~ dá. Itré--• 
:~&5if1,t"'.~·:r:1'Flfxt··· ·-:-····-· ·,. -....... F .... Q '.'"':f' .. ,,. '~ CéHéZa~ eofu qüe ois 'Ílosi;ói3 fr. oít~~ ~gíMOs. dadé_? - Ao ho~etn l.)üé nãó t.em ja. m ·histotta an.,~!gre-ja, êàCU.,: 
• inã'nl, na fÍ'- têm diânte de si Có.llt:~. ~ta lenta. deforma<:ão il humildade faltá_ o amor- dá ver. c<iniliate llSS!giiâ!là trina vlcTurta. 

: ·Outm \\1··1.tltimâs noticias d-ireêtá· 
... · . .. :· : ' 

·-·.m.~te\~ Câpitae's Europeiãs, 

. oom n maravilha de I94ô 

, , , ·d·· 
0
- , d ... , . u··· ., da júVeli.tUde, a trunil1a LOl'Da-se, dilde ê a coragexn. Qú_estâo 34: ~' .:não ,IJA â fü'étiôr àüfid" : as ,,t1 oe1 ,t es e uma g e.ria i · .... ,.- -.,.,, -à····· d · .·. . · - · -. 

· . 
1 

- t· · . • '-''-·•i d. . mpo...,n:..,,; es e se-us pnme1tül> ·Quem é ó m1ioo qun tem direito º .___, • .,., -..,,.,...,.,, .... , ..,.._~,.:..,,., .,. ;_ 
$tlllglllll0 Pll ll, VOl'.l\, l' 1. la, é ,a.nfu)s à e'rlall:= lhe é a.r ·ebatada ob' . .· M Lei, .......... y,=...,..u vlJ.l- JOO 
M· .·., ·1~ · l t de,-eJ'o ·1, -ai'u. -. ' . . 'r". 1 Supremo s re nosso corpo e nÍio mo~. e'.léêÍàmo\t¼m. 'Wh.te.~. 
• ·'11 •, 1 -to se 1 n ·· .. e e pàrn sempre Esforca-~ a l<!re- · dé9 Só Deus." · 
dai-os com sPll8 ic;àprlfieios e :ta poi· l'\\tot&tsa. · mas tud~ r:- 1 no.'lSll. sau : ,- .. . cülo.~ o Á}>Ostófo Sãó Pauto. Sim, 

-- ,, p • i · ., · --~11··q· . . . . · '.Bastam eistai; amostras para vin""' 0 ~'..J:"-·- ·de +r' l"'""p .. 1•,. ·-~"~ .... oràçoes. ois )em. s>acJ 1 ue Ít.íilcülado "tiara anniquil.ar seus · · · , . · . · .. - "" .............,. " ......_ "" """' ... º pr·azer _?e uma testa, Mit_é esWrçoi!. te1mos uma íâ~a _da situaçao, ~- penhor dé tlllUS uma es11~'Cl1à· 
pi~dosame!}lé, as n\.a'OS e, pros- ·· ··· · . · -. . . · , . ~reja. 1iln_tr~~anto · a .. IgreJa victOl'llt. Os ca~ qUe ~ffi• 
t:àda '(\faí'Íte do SS. S.Uçhúnê'l'l-1 Pó. rlún prohib1d~S- tôd .. ' as as ~11- VlVe .. Nas_ re}s'1õeS catholicas, por 
't . ·r,. 

1
- , · h .. · , d. · ~- • "'' • cyclica.s tx>íitificlá:s pfomulgadas toda a J)arte os. templos -t=or- l"àm o númdó coiil sun. adlniit,vel · o, <if;a t ma or<1 ;, auo,· .. çao ..... ·. . ·. ··.-·. · · -. ., . '. _ . ·-<> ... 

\Yein paz dó múndó. ó sêu téfu- '! ~}'ª~~~ de . __ Hl~7:, ~~m :ppre- g1tam ele fieis. Ni,w_ só áos do_- -constancla íúi. ré ~hlfáo fobíilite-- · 

ÕPTlMÁ ,RECEPÇÃO INilF.~ 

P-RNDltNTÊ ôo CALOR, 
·HtJl\1:íbADE otJ FRIO 

- . ; .•~=----~ .... .,.,. r-,:,,•, ...... 

P$\m d~inónstraçõês sem compromissô 

A~fERJ:co ... . 

· 1l'EL.: 4-4428 

NICOLAt'TI 

... ...... s~;;;.o PAULO 

. . .. " ..• _1 .. .,. ,. .,. i'\v ,·. ·d· . m\rtdldas do2e tyl'.l0g1aph1as pelo mingas. mas até clura.nte a se-- cklo:: dessa lucta éfu q· .. ". se t-m~ 
J10 sera mu to uem 1:-m,,rega o. uor f' tó à t·· .. fui linid fu · · · ., ,·. . .. ·. <= 
t'ei:tse na fruel àíi;óíiia éin r,'iúe ., ,co .}~ d, e ·

1
e
4

redem ~--P~ do-'! ana, ~ numero. eonSidern.vel penham. de um Indo, a fr.tqueza 
.. d. · b' ·t. · ,.. -.. , 

11
- ... l't".. .. - . ~ enc-, cuca e 1VJ.al ço e de cathollcos se approxllllll._ da 

vic'timas da güerht, é arfuê:se t. ., . . . . . . . . agi-ada Mesa. ?s proté,;w.nt~s ', • . 
se e a ém, nos osp aes as i'9i" 18 · · · · · · · · huinaÍlll. e de on'tiro o aei Wi-
d -·· -.,. ,. · 1.. y; 'é tõ'd · .A eneyclica dó aêtua1 ponlifice entre os qnaes tem hav1ào nao moxta1 dos sectüos. 

e co:a.,em .P:. ª ;enc r.. as "S11füíM ·l>ofüfi'íc':itus"' tem sido. . · · · · · ·· ··. ·-· · · · 
as stias paixo·es, qüe . s,tO :ci. ·bi,_.·.tó -.;,.· . ., __ . ,... . . ...,·. t· • • . 1 ======·==================::::::::::=::::::::::::::!i:::. ·' · ff'' · · · d. t 'd.-· •. - o ,"e ua malS e;,sl'Ic a vig1l.àn· 
C'ausa e IC'Jente e o os os 1 'â D Sdé ÚÍ3'5 'tê'• ·d . . . G a·' h. .. ~-.... 
se\JS l}eccadOS. l ~:;dfct· • ··1 ~ SI O app~e- . ' . . . . ' ·' .·· " . / ~ -, ., " .. , . 

L~_m_ ?r:_e-se de qúe. sa_ 1-'ó :
0
i __ 

1
16_1t- 1 i:i!itor_· ~ l~~r,is~ttº~ ;~;.ª: _ . ove rn· o rc ,. -li e e·,sa; ·n· _·o sos J:ieccados a causa de to·dos .... ,,,,.,,.Jr.ós- . · •1 .. ·,- ... ,;;;. 1. . ., · · ' . . · . · , · · . , , filwi,au• . OU · .. nç...,.OS ,la pl'lSuO .. . · ' . · ·· .. • . . 

ºS. mal~~. do qual. ,0. J.)eior é, Os $àe!Ú'(tófês ·qüê se àtreVeraní. a ' ' . . . '>;:. • 

sem duvida, a gu€rra. 1er do puJ.pito os c\orurlli'ntos · 
Santifiquemos nostos dJVét'- ·er,lsêopaês. 

(CDndusã.o da :l.' 11.1~·.) forlo para ns allWl.s .. É nês(e, pe• 
Ufuehtos, sahtifiqúemós íiífasa São !iualmehte vigiàclos os i-égrJnar de cl.ii.éo Rustroí:: (Juan-. 
Vid,a nmsfrando assifü, prúti- pregii.éloi''es. Não sé l'!óde falar do Aviso 11.º 85 W alii1à.s coiíqilistadas 1lara beua 
c::tihe'nte, hifasa filia\ d.êvoçãó , pecca~ó Origihal, d~ ~st:erilização. Nosso Senhor! . . 
ú. Virgem Mãe do Sehhoi'! ~os _df8icto~ re~hhta_ ec!Emdos :í. Igre- JUBIL1ÚJ sAeERbOTAt DOS Nínguén mais do que riI!es in~, 

Ja pe_ a · oncorna . caso de REVMOS. PES. FRANCÍSCÓ :8. rece O agrn ... 00,... t · · 
inf ·-;..,.0 d · cti'"O ·t· .-..a . . ·· "'A ..... ......en o e as pre-

• , rac~.~ _ esse ,. s; St tV?• .. a ,~_- ALVES_ E NESTOR_ DE. SOU.r, , ces dos fieis da À.rchidioeese e .e · na !11à_1s co_mmu~ f A_ pr1sao. P_or R.'E'nEMP't'OJtlS'i'AS ~lol;i.o das Sà:g'ràdas &ctiptühts: 
A Fêdél·à~ão MarhHia Fem!. fl causa_ de um __ sermao sobre Chn~- • , "Quão prectosos os pés dos evaJ, 

tlii\â, promovêrá no próximo ~:Rei, fOi _ um ~dor envla_cto 1: 21 do corrente, festa de fato géilizadóres do bem e da pa?.! ,, ; 

d
., 

7 
d·· J · ih e:..;.. •• , •·. , J para um C'ampo de concentraçao. !,mz 'de Oonzag:a, celebram suas O .;,.....:. ,. ... . ., ra .. e _u o, um« co,rcen. ·Ey,..:.··•·a····,. it·· i. . . .. .. =uo. Sr . .,,.rcebispo l'W1,n~ t" ã . r·· li w, lt' , ., m ,.eu,p,o essa n rans gencm no. bodas de prata de sacerdoc.io , . . .. .. .. . .. "° .. 

_raç O ma 1ª ª e_ ., .. u.' º~- .. · i tocante ào enslh'o religioso é a, dois illustres filhos de sailto Af- 1 da_lltio annuncw e8tll. auspJ~~ 
memorando a fundaç'àc- e_m 'i con_cle_nni:icão pe· lo mintst ,0 1 f . P 1,, . B AI . _ I noticia recommenda ás or3,4oea ,-865 d· ,_, .,,,. . P' - 0 ,. 'ã. . . . , . 1 cos onso. e. ranc1sco . ves, 1e . do 0 _ Cle . .,,,,_,~ 1 ,· . . '.. ª ';'.r: ,eira 1ª ni O 

1 Cultós do ro_teci.smó redigido 1jelo dact.ól· do "satl'ctuario de Ap- . ~-vm~1;,., . . ,~? e ,,...,.., es.ea 
daquetla cidade, .. _ .. . l ey)iscopa·do. Els àl~uiha.t questões i:;atecida" e Pe. Nestor de Souza, virtuosos ~8:. . . . · 

_Qualqué'r i'nfo1·'rl-lação __ tétá i dàs mtiltàs C'ensúradas t)e.1o mi- missionario e f)í'égador ~e :retiro. De ordem de S. ~ :Revma. 
dada na _sêdê. da F"~deráçâo j' iusfro c'onro "cqhhifrías ao espi- Percoi-reíiüh, corri os Seus ir-
...c. Rua Wencéslaú Bra!! ii. 0 rit() do Estado": Questão 17: mãos de hã.bitó, Jjàlfuo a palmo, S. Paulo, 19 d.é Jllnbo 'dê 1940, 
22. •. 4.0 aíidar, da,c, 1'6 . iís 1e. Qt;,_) 'rei a riiúiói· gic,·iu do pó\'O as [.iafochhs d.i. :ti.Ú:l;,ici!oct-sé, <h) eo-~ filll{; ·!twm l[tm• 
hoNl!l, áepnis do dia 15 do l.iu:d~u?-:-'-- À_1ha;·?i·~Ioi-!a do povojcterra!nando:.ª süàvidàde da stfa í·eito - C.br.;Í!cel-lá do A:rcê¼\• 
corrente. Judeu foi o nasc!lnento do :tedeni~ pahwra, sempre cheia de con~ pil.'do. 

===============-===·=::::, ::::;:::=======================·====-=--=···=·--·=· ==--·=·· ====:================· ·=-·=·=-··-==·=····== .. =--·=··=··::-::· - "':., 

ADVOGÃDOS 
,_:,;.=::;.;....;;.....;.;:.,;..;.;:;:.:..;;:;.:=--..;. 

Dr. Plinio Corrêa de 
~ Quintino Bocayuva N. 0 54 
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''ª cr 80;:·· .. _. , ... _ 
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1
• Ã.,_,., n···-----, _

8
.r.·.,-,,., 1--·._n ____ --EN_._.T;..;.;...;.;.isT.;.;...;..;...;J\s~-

I 'fl!JjJ Arríaldô Bârth61ofueíl 
êlrt:riíi:ô ~ Déntf~ . .-.:.. kndi'olo. 

' Olivéira Joaquim P. Dutra da Dr. Hug'O ilias ifo Dr. Càmarg-o Andrade o e u L I s T A 
..:.. _s·_º- - Sale. ____ 323_ .-. Tel. 2_ -7276 l s1·1va Andra·rt·e· . '•..,.;;...;. ___ ..;;...;.;._,;,,...;...____ Da '.Be.n'efiC'encia Po'rtugueza e da 

Dr. Milton _ de Souza Rua Benjamin Constant, 23 - Clinica gêrâl e moléiltiàs de Maternidade de São Paulo - Dr. Luiz lVIelhado Campos 

gl!lta - Pe\:a Esoole: de Pbar
ri:ràêla e ·ooíilitôJogli:i. de si:o 
Pado - CUnl'Cà l>entarla em 
geral - Ràios X - Diá.-thorrria 
- Infro.-Vermelho - Coe..gul~l.o 

Meirelles 4. 0 a.ri.d. - Sala 38 - Tel. 2-1:)86 e5en1toras Doenças de senhoras - Partos Rua :Marcon í, 1:n - 3.0 and:ü· 
::a.llíl. 

15 
de Noveinb'ro, 150 _ '1.º s. PAULO _ Operações. cons.: R. senador Consultas: das 16 ás 18 horas 

- 'l'ralls-lllurili-n:tçilo - Vii:ali• 
dade pulpar, etc. - Trabalho~ 
p·or cartão, hora ou orçam<>ÍltQII 
Rú,a. Martim F.m.ncl-sco, 9\' 

Cons.: Ruà Libel") Badar0, 137 - Feijó 205_ Te!. 2_2742 _ Das 16 'l'eleph.: 4-7572 
·kl:,; nclàr - sala 74 - Phone, 2-0035 Dr. }<'fancisco P. Reiínão 4.º andar - Telephone 2-2270 São :P~ttl_o ás 18 horas. - Res.: Ti-av. Erlg. Tel. 5-5476 - s. PAULO 

Dx. Vicente Melillo 

MEDICOS 

Res.: Rua Thomê de Souza, 55 ~ Luiz Aútónio, 8 - Te!.: 2-6035 HQMEQPATHIA 
Telephone 5-0565 Dr. Carlhto ele Castro . 

Dr. Barbosa de Battos 

Cii'urgia - molestias de senha· 

r-as - Cons.: RIUL Senador !<'e· .. 
jó N. 0 206 - 2.0 .• Pre<lio lta· 

ENdENHEIROS 

Amader Cintra do Prado 
li:ngenhe!ro Architecto 

o.ue.rê - Tel. 2-2741 - Ree.: A!'chltectura re14gfosa, collegk~, 

Tei 7-1268 - consult8.!\ da!! rn
n ·'e das 14 ás 17 ........ ;sa.bbad.Q'â. 

àw 10 '- U l:Íar&a 

~êsldt'hélâs 'Colleetl'và.!l 

Llbero .Bàdaró N.• 

li, i'.A.~"1.,0 

Dr. Rezende Filho 
r· Jns., Rn!t S_ene.dor Feijó N.º 
-~05 - 7. 0 a.nd:1.r - Te-1. 2·0893' 
rias 1!3 {tq 18 hor.'ls - Res.: R,u. 
Castro Atvei< N. 0 597 - Tel. 7-8167 

unt E PROPAGAR ó 

Pelo curso de doutôrado da Fi 
culóad~ de Pha.rí'lliv.,ie,. e O'don• 
!ófogiã de São Pàul.o - Clt.•ufgiilo 
D'ehtish d''o!,imado e111· 1~14 -
Ex-tlentista \:io Lyc:e-u Cora.;àti rt.e 
J'efü~ "-- Esj;)ecialitia.'des: Pl-v-oU, 
Corôas, ~es, É1enhhlÜM\a 
afüi.tom.fca.s ~ s·em aboll'á.'d!l. p,. 

.. 1· E. · o· · ·10· · N. · R. · · " 1~ - Consülta~: D&l! s $11 
• ..., j, . · . · A I O i2 ·ê ~ lt ás -if Wôrrui - Cóha.: 

Íh1â. Jilft4'ta. e& -'- 2:• Mida~ -
E' DEVER bE TUDOS- Sák T-?k = ~ ÁL ·reáí'ã:ó..:,.t, 
Oi QA'..fao1,1~oj :•~~ ~- ..., S. BA~ 



·Nota Internacional 

Um ~rado . ,e alerta 
'Deney Sales 

ANHO xm 
Tew a mats ta?'l!'a 1'êpercussão õ discurso pronunciado pelo 

•· Presidente da Republica por occasião das tommemorações da 
batalha do Riachuefo. 

Entretanto, o Departamento de tJnprensa e Propaganda f~ 
publicar no dia 13 uma nota em que affirmou não trazer aquella 
oração qualquer modl!icação á polltica internacional do Brasil, 
negando a:.s1m a intepretação dada em mwtos meios ás referidas 
palavras. 

GESTA DEI PER 
Accrescentou a nota referida que ellas tiveram por "objectlvo, tão 

BOmente_ a vida interna de seu paiz e chamou a sttenção dos 
brasileiros para as transformações que se estio operando no mundo, 
justitl~nclo assim a necessidade de se fortalecer o Estado, eoono-' 
Dúca, e xnllitarmente.. '' Fmaliza a referida nota: 

.. A politica externa do Brasil é de inteira aolldariedade ame
ricana, na defesa com.mum do continente contra qualquer a.taque 
"1ndo de fó-ra. O nosso paiz, poi:- sua vez, não 1ntervem em con
mctos europeus, maDten® ew-icta, neutralllfs.de. As relações do 
Brasil e as outras nações da America, pclnc~Imente os ~ta.dos 
Unidos, nunca foram tão bcm.s como a.gora." 

Es.sa nota, e.stode.da. a serio, em sua significação como inter
p-etEl do pensamento presidencial, causou a mais favoravel ,im
pressão nos meios cathoücre. · 

Effectivamente, o slgniflc.ado que se pretendeu dar no dl.o;
enrso - e que elle não tinha, segundo os esclarecimentos o!ficiaes, 
constituindo uma deturpação das ideias expostas - seria. das 
mais .alarmantes para os brasileiros, e principalmente para os 
cathollcos, por exprimir uma interferencia na lucta que se trava 
no Velho Mundo, para manifestar a sympathia official do Brasil 
pelas hordas do paganismo moderno que procuram destruir a civi
lização catholica. 

Oo contrario, como bem diz • anudida nota do D. I. P., 
os brasileiros precisam estar hoje, mais que nunca, fortes ante 
os perigos que ameaçam a nossa Patria, nascida e sonhada da 

, Crua de Christo, e na qual não deveremos permittir que jamais 
\'enha a ser implantada a cruz swastica - sua maior infmjga 
de· todos os tempos - para a abominação da terra que Anchieta 
e os demais missionarias regaram com seu sangue, 

I N .A U G lJ R A Ç Ã O 
DE NOVA IGR.EJ A 

Com a presença do Exmo. 
~ Revmo. Snr. Arcebispo Me
tropolitano, rea'izoú-se domin
go ultimo a cerimonia inaugu
ral da Igreja de Santa There
zinha do Bairro do Taboão, 
construida pelos operosos fra
des Carmelitas. 

A's oito horas da manhã S. 

be11a Igreja, que, dessa forma, 
conseguiu realizar. Obra apre
ciavel para a intensificação 
das pratico.s religiosas entre 
nós. Em sua oração, S. Excia. 
Re,'ma. fez ainda um appello 
para que fosse incrementadr r 
o ensino do catecismo na no 
va Igreja e, dirigindo-se ao 

ftJo0.es de familia, exhorta-o-

1 a collaborarem com os mini 
tros de Deus na divulgação do" 
sãos princípios e dos bons cos
tumes, pelos bons exemp-los 
que poderão dar nos seus lares. 

Excia. Revma.. iniciou a.s ceri
monias religiosas, com a ben
ção liturgica do predio e dos 
altares, celebrando em segui
da a primeira Missa naquella 
Igreja, na qual foi acolytado 
pelo Superior da Ordem dos 
Frades Carmelite,s, servindo Mulheres, homens e crean-
como Mestre de cerimonias o ças se achegaram á Sagrada 
Revmo. Snr. Conego João Pa- Me~a, perfazendo um total de 
vesio, auxiliado pelo Revmo. mais de duzentos commungan-
Fadre Messias Pereira. 1 tes. 

Enchiam liiteralmente o tem-

1 

Termi.nada a cerimonia reli
plo os moradores do oolrro e giosa, foi servido um almoço 
dos arredores, notando-se ain-1 no "Lar São Paulo'', ao qual 
da a presença de numerosos compareceram, além do Exmo. 
elementos do Clero e da so- e Revmo. Snr. Arcebispo, o 
cfodade paulistas. Revmo. F'Nli Crulisio, Provin-

Usando da palavra, S. Excia. cial da Ordem Carmelita no 
R>evma. D. José G,a,spar de Brasil; Revmo. Frei Baptista, 

Afonseca e Silva, congratulou- I Prior e Vigario da Ordem, 
se com a commissão da.si obras I Revmo. Mons. M.anfredo Leite, 
da nova Igreja, salientando a, Revmo. Sr. Conego João Par 
operosidade dos Frades Car· / vesio, o Revmo. Pe. Moyses 
n1elitas e, de modo especial, 1 Pereira e_ numerosa-s outras 
se referiu aos trabalhos de frei ' personalidades de nossa so
Emi!io pela construcção da ciedo.de, 

A U,01{:A · da expiação 
Nlnguem ignora o surto espan

·toso que tiveram em nos.ses dias. 
o.s theorias anti-concepcionistas. 
Baseadas em falsos argumentos,. 
procur.ando pretextos nas condi
çoc,., actuaes de vida, essas theo
ria~ pagãs têm se alastrado pelo 
:tnu::ido todo, solapando a organi
Eação da familia. nas sociedades 
catholic.as, expressivos tentaculos 
de um movimento unico l!,nti
cathdlico. Em todos os paizes, o 
néo-maltbusianismo, como com
:tnumente se costumam chamar 
essas theorias, conseguiu tomar 
pê, e, em· alguns, auxiliado pelo 
divorcio, desenvolver a immora
Jidade e enfraquecer a população. 

imprensa:, todos os meios moder
nos de propaganda, foram pos
tos em acção. A França não re
sistiu, e agora, nessa hora gr,ave 
para os seus destinos, paga pelo 
peccado de não . ter resistido ás 
tentações maçon!cas. 

s. Excia. Revma. Mons. DU
toit, Bispo de Arras, em recente 
auocução, abordou o assumpto, 
mostrando as terríveis consequen
cias da limitação da natalidade 
na França: Tudo fizeram os pro
pagandistas do anti-concepcionis
tas, atê do incrlvel argumento de 
que é preferive'.I "evitar a vida 
porque os filhos não são mais do 
que carne para canhão". E por 
faltar em essas vidas é que os ca-_ 
nhões roncam em solo francez. 

Que sirva de lição para nós, 
que nos deixamos, tambein, in
~nuamente, apanhar nas rêdes 
paganizan~s do anti-concepcio
nismo, illudidos por seus "attrac

R. 7 de Abril 

Leon 
:Tinturaria - Serz:idol" 

-- ALFAIATARIA -
Especialista em Recortes 

412 - Tel. 4·3383 - Residencla 4-5912 

Festejou -mais um anniversario a 
Associação das Escolas Populares 

M~ito deve o· Movimento Ca- l 1hando nas cam4das populares, 
thollco, em São Po.ulo, á bene- por meio do apostolado do en
m,erita Associação das Escolas I sino, 

A França foi um dos paizes em 
que, mais particularmente, o 
e.nti - concepcionismo conseguiu 
wn desenvolvimento extraordina
rio. Como consequencl.a foi a 
queda demographica cada ve:z 
maior, a ponto de, boje em dia, 
a :França ser um paiz de fraca 
população. A explicação é farll. 
A cathollca e heroica Fr.ança, fi
lha predilecta da Igreja, a quem 
cabe uma missão providencial no 
mundo, da qual se vem desem
penhando atravez da historia, 
apesar de aSvo continuo dos ata
ques da maçonaria, não podia 
deixar de ser mais uma vez ob
jecto desses ataques. Por isso, 
tDclo o movimento anti-cathollco 
• esforl:OU por propagar entre os 
flnmcesea, a limitação da nata• 
alada. A ~ o clDema, 

tivos ". 
Popula:e~, t qu_e, td,e modot e~fi-1 Transcor.renao no a·1e. 18 p.p. 
caz e 1nm enup 0 , vem ra a- 1 mais um annivers.ario dessa de-=============:::::::::::::::::::::.:::::::~! dicada Associação, S. Excia. 

• Revma. Mons. Ernesto de 

V. S. QUER SER INDEPENDENTE? 
Aprenda gratls a fabricação de productos rendosos e 

consumo dlario, trabalhando em sua propria casa. Perfumes, 
pó de arroz, brilhantina, esmalte, baton, rouge, leite de 
colonfa, desodorantes, antisepticos, sa6ões, sabonetes, etc: 
Fornecemos prensas e pertence·s para a fabricação de sabo
netes e sabões com ensino grat!s. Importação directa de 
essencias e vidros para perfumes e licores das maiores fa
bricas d.a Euro!)11,. Pedir formulario gratis. "A RICA FLORA,, 
- A\'. São João, 661 - São Paulo - Phone, 4-5556 

Paula, Vigario G,eral da Ar
chidiocese, em um gesto ex
pressivo, acced.Bu em celebrar 
a Missa, em acção de graças, 
na Catqedral Provisoria de 
Santa Ephigenia, 

Por lntermedio d0 seu Pre
sidente, a Acção Catholica da 
Krchidiocese, associou-se ás 
cqmmemorações, ,enviando fe
licitações á DirectOlia. 
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se bem qt~ a posição deste 
9amal 3fi, ei.t.eja perfeitamente 

O CENTENARIO DO PADRE CHICO 
~ uamentruldo 0 alastra- Por oorutsi&i das oommernen- ootlftiel'9iveís por certo; real-\applAudinrlo-a de bom grado. 

ções do cent.enario do nascimeu-1 mente, não são poucas as cauMS AqÚi soubemos. primeira.mente, 
mento do neo-paganlsmo atre.z te de MOIIS. Dr. Francisco ele ~e motivam as congratulaç6. ue désde jovem tanto te empe-
<!as hostes tota.Jltanas, não pode PauJa Bodriirues, o LEGION.t\lMO j de t.eus admlJ:adores e amigo, .haste na díl'ecção das al:Bias 

cendo a funcção de Vigario Ge
ral, e ainda hoje o estás, mere
cendo outrora teu preparo e pru
dencia. que fosses eleito Vigario 

Capitular da A.rchidiocese vaoon~ 
te; soubemos. por fim, que tives
te sempre por habito assistir, 
com dedica.ção, e efficiacia, aos 
moribundos, desP2ndendo com 
larguer.i, e prodigalidade tuas 
rendas, para a!lviar as necoosi• 
dades e as affücções da pobteza. 

elle deixar de, conforme a stt!l não pode esoolher Dl6hol- tit'llle ! , 
lmhe, de conãUcta anterior, re- á sua memoria ~e a tnnsinip- 1 

!:ão do "Beletim Eeclesiastleo" i 
gmmi,r as considerações emitti.- da. data. d ewas bodas de aure, : 
da.s recent.Elmente no radio do a,. ca.rta. de s;- s. Pio x, e O te-\ 
Yaticano contra as :injustiças do Jegramma do !!aucloso &-cebispo 
~o de Versailles. Dom Dvart<1-:· J 

:&tas injustiças focim nume- o "Boletim Eccleslasti.ao" des:l 
rasas, e n. diplomacia pontifici<l ta Archi~. ~ ·pretendtlr j 

,procurou atenue.1-as quanto pou- traçar os grandes meritos e :feitos 
de. que o ·~cam de µma proftmda 

e sincera veneração, testemunba
Ç)hegou agora o momento em o valor sobrmieeko e augusto de 

que aquelles que tão duras con
dições soffreram, podem mostrar 
que "dente por dente e olho por 

Monsenhor Doutor Fre.ncisco <ie 
Paula Rodrígttes, brilho, honra,.j 
gloria e exemplo do Clero (!e: 

São Paulo, publicando abl".lxlJ;:1 
olho" não é a norma fundamen-

1 
com o te:legramma de n os s o· 

. ta1 dos paizes civilizados, e ,que I Exmo. ~rcebispo Metropolitano, 
a. paz dktada por elles não será I CUJa IE:1tura lhe _ arrancou _ dos 
eivada dos mesmos defeitos da 1 ·'.llhos abundant:!ssrmas l~nmas-

. . de colnmoção, e a traducça-0, of-
paz que lhfS foi rmpo5ta . , ficial da carta que lhe endereçou 

Mas duvidamos de que seji:: 1 s. S, .º Papa. Pio X, _gloriosamen
este o raclocinio dos vencedores. 1 te remante da Igre-Ja de Deus:. 

1 

* * 
Não ha coisa mais perigosa do ! 

que. ser amado do totalitarismo. J 

Experimenta-o a Hung1ia. oadc- ! 
as minorias allemãs estão come- 1 

_çando a fazer um movimento rei-
vindicacionista no estylo classi-
co do que já occorreu na 'l'ehe
que Slov.aquia e em D{llltzig. 

Ac, Ama-d(l Filho 

Frandsco d·e Paula Rodri~ues 

Pro[onotario A!)ostoli<lo 

AD INSTAR 

Pfo Papr, X 

Saudação e Benção Apostdlica. 
Não ha muito chegou ao Nos

so conhecimento um facto me

Podes, assim, no dia 'io quin
quagesimo anniversario de tua 
entrada no sacer-docio, contem
plar com animo tr:unquiUo, con~ 
fiado na. recompensn, e.~BC' vasto 
espaço ·de tempo tão Mlutar• 
ment.& percorrido. 

Desejam-OS ver-te unido ao Pae 
commum dos f-i.eis; e partflhare
mos com prazer tuas santa ale
griaz. 

Muito intensa e cordial seja a 
Benção Apostolica que affectuo
samente te enviamos, caro Filho, 
com augurios de dons celestes e 
testemunhç, de Nosso amor pa
ternal. 

Dada em Roma, junto de São 
Pedl'-0, no dia 26 de Maio de 19!4_ 
undecimo do Nosso Ponti:fic:ad&,. 

PIO PAPA X 

Tl1:'-,EGRAMM,\ no EXMO. ,SR, 
ARCEBISPO METROJ•QUTA-
NO, EXPEDIDO DO C:'lw.f.ã.O 

Dll ZUG {SUISSA) 

Mns. PaU!a Rodrlgucs -· ~ 
- São PaYlo, 

· Schoenbnumbad 
· MJ.nha benção, :ttlê'U córll.1)5,ô: 

.Assim, p'1,1, ta.mbem cert.;lp moravel, grátissimo não só a te:o • 

Vista do antigo Seininarío, ~uJos tr~bàHios, abençoados por Deus, i:&m pro'dt.i, 
zido um numeroso clero da·s mais e~teloa.: vh'etu-des, e cujo pi,imeH"o al~mno foi o 
futun> Pe. Chico, cwe havia de· se destaca:r de maneira tão brilhante, provancto ~ 
sa11ta inspiração qu·e foi a crelQ~O do Seminarfo' para a for.mação do clero· paulista. 

• prolongue Deus ~el'docio 1!ião 
fecunoo e edlticante . [iarcellas cb Hungria serão, dia 

mal,$ dia menos, incorporadas ao 
terrttorlo allemão e seus elemen
~s "expostos á perseguição reli-

coração mas ,ainda ao Nosso, 11;

to é, que no dia. 20 do m<>z pro
ximo vindouro se commemorará 

C-Om effeíto; estão e1les compe- que o Nosso prédecesso1' l'!o IX. 
0 quinquagesimo anniversario do netrados de que aproveitaste to- de sánta nremoría, te deu a digni-
teu sacerdocio, Bem sabemos <J.lli' t j Um feitor pagão para Dlnan'lal'Ca ~ nesse dia faustoso, com singular do eaoo longo periodo de afanosa dade de Arcedla,go -da San a Igre a 

Se ao menos se pudesse ter a I e profunda commoção de tua al- vida-sacerdotal, tra.b.alhanüo sem-
ma se celebrarão manifesta- pre pela gloria da Igreja e da so-

(Conclue na 2.ª pag.) çõe~ de alegria commum, muito' cieclade. E esta Nós confirmamos 

Cathedral dessa cidade; soube-
mos, alem disso, que estiveste 
11e1npre a.o lado dos Bispos, exer- presentante do .sr. Hitler na 

O ,lfr: Renthefink é o novo re. nazista para reor.ganizar. a· ad4 
ministração publica. 

Dinamarca. 

j O DRAMA DE COMPIÉGNE 

Ao mesmo tempo .a Gesffli'O 
se encarl'€ga de mien:tar a, 
opinião puhlica monolJIOffiÍ:m ... 
do occultamente a imprenss,. 
o radio -e todos os Ol'gáos de 
expressão do pensamento. 

Como .sempre, esse sr. foi pa. 
ra a ,Dmamarca com o fito de 

·"proteger" o povo dinamaI'qu~z 

e de estreitar as relações entre 
o Rei e o "fuehrer". 

Como vemos a "JJ'?'-Otooqào" 
realm®te "pr-otecto.i;a~• -~ 

ma "protector" foi nomeado um "suffocante". 

Dando inicio a esse program- é 

"A scena tragica, que se desenrolou em Compiegne, ainda 
clomina todas as lmagin~ções. 

Nosso cllchê apresenta o carro-salão em que o Mar~hal 
Foch acolheu altiva e dignamente os emissarios allemães, e 
em. que, ha dias atrãz, o sr. Adolf Hi-tler, por sua vez, recebeu 
09 plenlpotenciarios francezes. 

Por uma curiosa "coindde-ncia" - sempre as coinciden
c!aa ... - os responsaveis pela aotual situação da França se 
« e911ueceram,. de remover o carro-salão, para a rectaguarda 
'Cias linhas de batalha, ou de o fazer saltar pelos ares. 

Mesmo assim, neste vagon, que foi theatro de tão ter
riYel humilhação para a França, a honra franceza recebeu dos 
l-abr.t ® &ntt. Adolf Hitler uma r&paração . pelos ultrages, 

A 5.a columna procura inutilmente_ 
insinuar-se .. entre os catholicos 

"U::n dos principaes objecti
vos de Hiiler é de nos diss-0-

passadas e repassadas' por urna 
multidão de gente sem maJi
cia. 

São usadas por milhares de 
operarios - com a intPns.a col
laboração d-os agente-s de Mos

manobram com uma activa. per- cou _ nos m1:1ios patronaes e 
fidia neste front intBrno, por- nos agrupanientos po-Jiticos. 
que o julgam de rn.aior impor- Um dos pontos mais impor. 
tanc'ia. que os fronts <la terra, tantes das instrucçiíe-'S dades 
do mar e do ar. aos agentes allemães era o de 

dar", diz o Pe. Desgranges em 
arttgo Pu·blicado no "La 
Croix ". Seus agentes secretos 

º astuo-ioso ministro dos I fomentar as discordias religio
Negocios Extrangeiros do· sa.s. Um exempl.o hem vivo 
Reich repete fl'equentemente disso nos foi dado por occa.-;ião 
- continua o Pe. Desgranges da campanha contra a Tcheco• 

slovaquia. - que não teria coragem de 
lançar os allemães contra um Tratou-se d-e nos tornar hos
exercito fran<:·ez protegido por til aos Tchecos. Quantas ve
suas fortalezas ,e apoiado á zes nos foi díto que Praga eni 
uma nação unida, mas Q.ue dis- redncto franco-ma<:orr? Ora, o 

governo tcn·ecoslova~o havia, 
punha de numerosos agentes ao contrario, feito uma nota-
de dissociação para estimular I vel padfiooção religiosa: as 
o enfraquecimento, o desmo-1 C_ongrega~ões re-Iigi~s~a ha
ronamento da moral interior I viam ohbdo um subsidio para 

· os collegios que dirigiam. 
Cuidae de vossas palavras Na propria camara, tem se 

porque os ouvid0g inimigos vos ouvido oousas como jamais se 

aue, na hora da gloria, lhe inflingiu o Marechal Pét-ain. escutam diziam-nos em ouvira, e eu espero que aqueJ. 
Por mais justas que fossem as recriminações do chefe do 1914; ,s·em duvida hoje isso les que_~ d!zem verJo em bre-

. _ . . ve, se Ja naa o V'em qu.-em os 
go~erno Francez, espec~al_m~nte quanto a _11,rrutação da na-! amda é verdade, porém actu.al-: inspira. ' 
talidade, o Marechal foi tnJusto quando cr1t1oou a falta de . mente ha alguma couso, a . . 
espirito de sacrificio dos francezes, que caminharam para O : m . _ ,.. , . Em todo caso, DôSSO aêve;- e 
armistício com lagrlmas nos olhos e os l>raços heroicos amar,., _ ais'. sao_ as boccas imm,gas o de assegurar nossa defeza, 
rados pela decisão inespei"ada do vencedor de Verdum, tran&- mfotigaveis espalha..>ido os concentrando todos 0\9 nossos 
fcrmado em "homem de Munich." 1 maís perfidos rumores, esforços sobre 

O 
objectivo de 

? sr'. Adolf. Hitler, pelo contrario, prest~u !wmenagem a-o 

I 
São phrases habilmente es- tudo fazer 

hero1smo dos francezes, no momento da capltu~ão, e ésta . · _ pora elevar b~m 
homenagem tem especial valor por proceder de um adversario colhidas que sao lançadas P-Or alto a moral da França, e nõ1 
conhecido gor sua deslealdade e total ausenoia de cavalhel· l.ablos venaes e trahidores. temos a cert87..a de que Der 
rismo., ~omo ia.lsas moedas, são nos auxiliará. 
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ANNUNCJOS 

O LEGIONARIO t_em o ma· 
!timo prazer em récébl'Ír visitas 
áa installações de sua rédàêclão 
~ officina, mas péde que nã-Ô 
i;ejam as mesmas fêi.iâs nàs' 
!:J.s., 3a.s e 4as. fêtm, l)l?t eit: 
gencJ~ do serviço, 

Não publicamos collaboriçãô 
de pessõas extranhas ao no.sSb 
quadn:, de redactores. 

COMMENIANDO .lliiii • 
................ à=-......... ----~ 

1JM CERTO MR, MO'l'T., ~ 

't·- - ,, __ ...... -. 

Pot maior __ q~1e _t_enha sido :; sur
preza e o descontentamento geral, 
"~mos cértos que ja-ir1afs stt lam~n· 
-tat'ã sufficientemente a extensão ea
taatrophio-a das clausulas que c:is ar
ml~dós teút:o-frâneez e 'frâ.ncó-ita
liano. contêm. 

$egundo as alfegacões offieiaes 
do Governo de éon:ieau·x, à cessação 
das hostilidades foi solicitada i(fim 
de. evitar uma rendição incond~oio• 
nal. Na realidade, porém, a rendição 
incondicional foi o uriico fructo tan
givel do armisticÍo, pois que elle COI• 

focou a França em condições tae!! 
q11é qúarido, afinal, a Conferênçia dê 
Paz se reunir, ella não terã um 
unico recurso para se esttuivar ã im
posição unilateral da vontade de uni 
vençedor omnipo_~nte. 

Do ponto de vista militar, o dé· 
st1.rr'namento francez é coin.pleto. To
das as industrias de guerra, todo o 
m'aterial bêllico, tudo émfhn cjue po
der~a. servir aos fràhêezés c;oríro meio 
de resisteneia coÃtra eo'ndi9õet dê 
pa% éxc~v.amert'te duras, t!Ído isto 
fiearã sob mars rigoroso "controle'' 
t~lito-itafíano, d.e so:rtê cji.te a França 
ficárã na lmpossibilídadé 'clé ~nsàr 
em outra cousa, séntó nà ãcéê-itâção 
-pura e simples de cjuetcjülr ·. tratado. 

Ao lado disto, o .. dejiààp~rátneri
fo sérã extrâo'réllnãi-lo; cõíii élôii ter
qóg·. cto solô otctipa'éfà&, . os fráríéeies 
té~ _ de mântér· à s;u~,_ i~~~~iaii 
~,u:a's :;s for~s éxtranfeiirãe a!H 
estábéleéldâs. Pàrà Ümá pópúfáç'ão 
qüê sê enco:ritra érii rüiiiâs; é quê por 
i.:tô· mesmo té'ra . de 1~..- ~iâdós 
~os de i-e.pàráção de gÜ.rrà; _mãis 
em sii6rêêâriiá ei:Mômtêà seri co-
í~1. . 

Ni~s o ciiie sobretilçto àláiinà é 
<iuê não se fállá ._na .dátâ ein.qaLà 
®'iifêrêncfa de pai 'deve - réctnlâa. 
Sé' ào menos ê_ssià cõmêrêiíct.-i se 
réú~lne. logo, podér;ié,iâ. êtpérâr pa, 
râ dentro em bréve à él•iióêc~jj'âção 
cfà parte do solo fràiic~~ qúé (> liii
mlgó' não arrebatass~. Mri a cionfe• 
rincia parecê ter sido reÍêjâdà pára 
ac kalénd~!Í . grºegas, de âortê qué 
este estado de ~isas, tão vexatorlo 
e humilhante, não terminará prova
velmente senão dentro de muito 
tempo. 

O que :J realidade .nos mostra 6, 
pots, uma França vencida, prostrada 
ao solo, e humilhada duramente. 

Humilhada? A desgr.tça não _hu
nillha ninguem. Não ha razões, pois, 
para que os trance.tes se sintam 
vexa'dos. 

Rea.l~n~ a derrota n.ão ó u.rtia 
humilhação. Mas o que é .utna au
théntlea· hiimllháção é ·que esse r,alz 
glorioso tenha sido insultado em seu 
brio nac'lonál, exacfamente por 
acjuelle em çuja serié:étude venera-

*- * * 

Pliaio OORRIA DE OLIVEIRA 

lin,da os J, . 

ar11st1e11s 
vel, em cuja~ dra(iônás gloridsás, êl'l'I 
cujo patriotismo até hôn.tern iiisus
pefto, ~Há 6t,vià c;oiifüi<:ló Sltãs trié
lhorós rsossi6ilidâdes de ilc~oria, de
póts dê â éntrê,tár iiidéfesà ao iní
t.nlgo; àl'fidá ~e.Ilha trlpudÍar sobre a 
t'Íl<tm9rià çíos que ~iiibaràrr, em guer. 
rà; __ diiêiidô qÚ1í não IÜe'tár.irn çom. o 
süffiéierite fêrvor; e que ã Frànça 
faita o ésplrito de s'áêrlflcio~ 

Maf!da a ~eá.lidàdé que se diga 
qtll!, éffêétivàmêrite, à !=rança estã 
so'ffrendo uttui dur-i1 é prolÕngàda tióra 
de mei-êêiél_á expiação. Sem falar flm 
outras ràt&es quê tornavam esta ex
piàção uma nécéssidade, a llinítaçio 
da natàlidade era, em França, um 
dos maiores escandalos que a H is
toda registre. 

Mas uma coisa que se pode di
zer do francez: que lhe falte cora
gem. Para o comprovar de modo in
suspeito, basta l~r o testemunho do 

- --·- ·--·-: ----~,&? 

Sr. Adolph Hitler. 1:.m variôÍ!s de ,mas . 
recentes dec;laráç.ões, 11ão se ·f~rtou 
elle. de elogiar o heroisrrio 'élos fran
ce.zes. Oe sorté tjue quando o mun· 
do inteiro ia d~nd,o credito ~- pala
vta r,fe Petain; foi o proprio çhancel
l!;ir allemão que se incumbiu de lhe 
dar solemne desmentióo. 

Para a Fram;a insultada, a Pro
videncia reservou esta repar.tção: 
e elogio de um adversaria entretan
to muito pouco cavalheiresco. 

Aliás, quem ousaria dizer que a 
França i'!ão tem espirita de sacrifi
cio! Se o Sr. Petain duvidava disto, 
suá mesa. rêpletá , de telligrammas 
do mundo inteiro, enviõldos pelas co
lonias franeezas, provaria o contra
rio. De Londrês, o rugido tragico e 
eloquente do brio militar malferido · 
do Gel'lei'al d'e GaJ1e prova) bem 

o que pensam os francezes. E todo 
o munéto sente que, no interior da 
F_rànça, o d~s<:ontentámento é forte, 
Porqt1é, então, não se· bate a Fran
ça? Porque Petain não o quii, Mas 
é aos frám.:eies, q1.1e falta o espirito 
de sàerificio 1 

* * 

Na realidade, ha um lado m::ii~ 
do.lQroso nisto tudo. E' que, em rigo
romi conformidade com o que havia
mos previsto, o litoral francez vae 
ser ,rtgora occupado como ponto de 
visd. de partida para uma offo11siva 
co-ritra a Inglaterra, e a e-:iquadr'l 
franceza S:Ó não vae ser empregada 
contr•a a antiga alliada porqt1e.. h;:i 
disto uma palav,;a formal do Sr. 
Hitler. 

Assim, pois, vê-se ql,e o ::irmis
ticio não se limitou ::1 entregar a 
França á Allemanha. !"e2 m:,is: vol
tou a França contra a lnglaten·.J . 

Dentro de alguns mezes vere
mos um arremedo de França tota
litaria, ao lado cios seus antigos ini
migos, repudiar todas .is glorias da 
França catholica, e continuar sob 
outra roupagem as peior-c;s tradições 
da f'r:.nça revolucion.iria. 

Ma~ Deus govern;;i o mundo com 
sua Providencia, e saberã qual o ins
tante propicio para livrar francezes, 
inglezes, bem corno allernães ou ita
lianos, de tantos perigos atraz dos 
quaes sP. embosca o neo-pàganif.mo 
totaiitario, 

:o' 

i 
: 1 certeza de que a avalancb.e neoJ~ 

deteria ahil ' 1 pagã se 

* 
Se bem que estejamos de tlci, 

cordo com a linha de conducta 
do Gal. De Gaulle, lamentamos 
vivamente que se fale na inclu-. 
são, entre os membros do gover ... 
no a ser por elle constituido, do 
sr. Leon Blum, figur11, sinistra era 
cujo anti-nazismo ninguem pode, 
confi;i,•, 

E ,. ,mpass!billdade do sr. Biuni 
que ,, .'li'. Hitler deve a conqul..~a' 
tb. t,c·,·.u·ia, e o Gal. De Gaulll:11 
pn,.1w1 1ca singularmente a li'ran~ 

11.'indo no seu gabin"'te es4i 
deplora vel. J 

======~i' 
appelfo 

©J~~ Cardeal 
i r\c: ·- ~~ M c1· a·· o,·. s 
1 !,; ~, ,, ~ li! li 

·1
1 

~;, ct· 1 o n e1 e.s 
1 :\ "" ,. n·eulos polonezes .de. 

Ang,;r:s ,·. dado particular re• 
1,- ,,_. au appello de Sua emi• 
m,n, i.i o Cardeal Arig~,:1_to 

l{!m ,1. P 1·imaz da Polonia, aog 
pnl, · ''''-"~ f'RT>:USOS no mundo, 
o 11i:11-111 issimo Primaz· se 

.. '. :it• sa bcr que os num e-
ro~, li:_:.!.i ti \'os poloTlezes., vic• 

ti 11<,. , <!:1 gu,•rra permaneceram 
nu ,,,,,u da patria invadida., niio 
t,,;,[!,, 1wrdilio :1 sua tradicional 
r,·. (·:1ílwlíca, 0 confiam firme• 

• Vêtn-n.011 á memoria t.empos já 
reg·uro:rmente afastados, em qiiê 
r.e tinha de desen voiver uma dia; 
lectiea mais ou menos apparato
Ea para provar que a Associação 
Christã de MoQos era protestan
te, Essa instituição se dissimula~ 
va de tal forma. que uma senho
r::,, devota chegou a favorécel-a 
t-om uni avultado donativo, pen
;-,andà trutar~se de obra catholi~ 
t'.'U. E . a confusão permanecia, 
apesár de todos ós av~s·, porque ~-----. 
a tal assocJ.acão continuávã a 

---···-- --·=·=···=·=============~=±:-:====================-::!'/" mr,n!t' ntt proxima e infúllivel 
rer·• ._,, ! nw,J,o da patri:i; affir• 

\lsa1' de uma Í!nguageri:í riianho~ 
w. que· ia ílludiru:lo os _incautos. 

Agora, a imprensa aliartleià a 
ehegada a São Pitulq !,le úin tal 
Mr. Mott, presldéi.fu de ttmâ fe
deração; união, allián~. óü eoísà 

CATHOLICOS 
m;, llepuís, que sú u fé eatho• 
lic:J. p,-;landarte_ da Polotlia, po• 
tk iilmnimu· d1• vivida luz o 
fut11rn rla 1inção e pefrnittir d~ 
sU\llH,rtar eom a nmxima dig• 
llilLldP ll tragiCU SitUaÇãO, 

~~:ª~o:: ::::: ~:~{Có~em 
Pl:lis bem., e.':lte lión:i.eni é reêêbldo' . 
em Santos por var1& ~pfusen--if, 
tantes das se1ta:S evrO:igellé/ls do 
Estado, qué lhe offe-récera1á um : 
almoço. Ainda em sânfü:S, Mr. ' 
Mott pronunciou uma conferenclà. 
na. "primeira ~ evii~ •• 
daquelia cidade; onde fui pboto-- · 
graphado. Ainda que não se ti-

~QiatJ$IY A.MENTE· süás Jóias e s~us 

~QALMARíA· 
Presentes na conhecida 

A Polonia, diz o Cardeal, 
Ql!P l'P$1ll'girfr ,O rua.is br.eve 
tlesu, n1ina, ser:.í mercA dt.>s• 

CASA CASTRO Li 1 r°• ,l, · SP\1 )JOY-0, riielhór a 
mnL, frirtP do que ante,; de; 
t'a!n:.,1rnphe. Em um mundo 
novo r1ue surgir{1. uo :ictual 

. OFFÍ-OINAS PR-OPRIAS conflicto, pelos principi_ós ela, 
jus! ica catholica. na vitlá. dos 

vesse mencionaâo o \IOêâl, o' éli-
ehé estampado nos j~ ~ 1 R U ~ 15 DE NOVEMBRO N: 26 '(Esquina da Rua Anchieta) 
conferencista com o braço em 

,aãznittirla duvidas. Abi se vê o 1 : - · 
rime, todo compeiietrãdo na sua · Unicos ooncessióiíãrios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA,, 

poY.is e cla8 nações, a Polonía. 
deV 1,'l'it sel' a f.'XJ)l'CSSÜO Viva, 
do -valor moral, tànto fül-S re• 
]{lçve,; j11iimas. quanto . na itÍ• 
ten1:wional. A nova. Polonia 

a:renga, com aquelle aspecto in-- . devr•, ú ;1e1·. romo o foi no pas·· 
eonfundivel de salvador dai hu
manidade que o ma!logfactó Mou-· 
ra Lacerda, o do "rumó â nàtu:
reza", taro.bem posi!ulà. ô ~ 
blslite do orador tem algo de ili~· º'·d .. . -r: -enaçao -··;m··--·.e- rito ethiope 

:,ado. nn1 \'Nthdeiro baluarte 
do P:,pirilo r da civilização 
catlHJlir'.n. f'qr~ conseguir Pste 
1101.J1-c escopo, nnamo-nós estrei
tamr-'n!P a Deus, aprotumlemo~._', • genuo e de c-:pertalhiio; ao ~ o dia 28 de Abril deste ariiiO: ria oai:>ê'Üs. dó Pqritlticlo donegiÓ 

mo tÁmipo; o qu.e é, sem dav.ida; ~- da Resuri'eição do ée'..: • Etliíópléo; rio Vàticaii.o. s. lilm. 
um contraste cmHoso . .A.ó seu ia.- n11ór, córítorme o· caléndario ó,:ieli..: o sr: Cardêal Eugeb.io Tisserarit, 
ds, uiliíbem de pt;; està um ho;.;- tàl, 1'-oi u.riía. data fe!ii pai.: a s&refarlo da s. congregação va~ 
~ni de pince:-nez; que' tem ~ da Igrejá Catholic·., dá' fa a f~Já Ol:ierifal. 
aqtlelies signaes caractei'i!lticos Ethiopia, a Jirlmelra ó.rêlE::Ulç1o· As' ofdenaqOeii JJ<>d'em, oor rCri.
dÔà pastóres protestahléti: um sacei'dotal eni. rito ethiopico. . feildas· fa.rifu' f<ii,t, êómo durante 
eerlo geitó de cómfuérclaíité, úifr A ofdefutção foi félta por s. à . Lif:iu:gla, Os Iióv.os' órdenadós 
\iàgo sorriso "simplés" à' fiííétúar Éx'êiá. Mons. Oh!i:lâné Mãriátií iilfo' t:omarâiíi pár;~ rfo sarr!fició, 
nós labios e uma cer1;à desebvol.: ~. Ordinario pa.'1~ os catfüj.; . ÍI riãõ sér pàfíi receber a ~rnta 
tl.tt'a esportiva de ~a sem p:fu-· licos do rito ethlopiéo na. Êrl,. . CominunhíÍó. . 
oonceitos e vistas largas, Ac-Jnía ti:eià. . . , Sió ii.f sei\tirites aS órdens, rio 
da ánibos, uni qúàdfó de màcl.é1- Tódas a!! ordenações sacéfdó;.;- r!tif aleiriúidr!no··éthiópicó: 
fii com ó numero do Jíyiifüó fi fi.i taes· àte então, érani felta:s em Psalifüsfa. Le!tó1;, Sttbdiacono, 
ciiritado pela ass-istericlà. E, no r1ro· 1.atmó, traduzido no "gheez", nlaéôno, SSeérdoti e Bi.spô. Ha, 
primeiro. planó, a espéfur os llrigua llturgica e.ia Ethiópia é' dejófa a benção subdiacótial é 
murros dó coilferericisf.i, úma com certas adáptacões part1cÚJa..: aq\1ell~s pará Ó Metrotx>Útà e Pa~ 
me~fulia multo "s1niples'", iíiultó rêis'. trláiclfo. 
l)rdhjarfo; cóbérta pôr ulÍl.à toa- A Igreja E·thioplcá dissidente, ô' Êgúnfori:ito é uma dlgnlduc 
lhlriha trârigeada de' aslíáz nú.tu· de'iJóis qué fói set,árada do Pa.; de qüé se coriréfe só aos monges 
gosto. triaéhado "orthodoxo" da Ale.._ tam1'ém· rifio sacer4otes. 

. As associações christãs de mo- xandrla, teve tambem seu ritual é> ordenando é apresentado ao 
i:os são responsaveis péla diífu- de órcfériações traduiidó para o Bispo por dois já revêsücios da 
são de !âéas natura:listas é paga~ "gheei". quando antes eru em Ordem, á qual elle é candidato 
nistas sobre a sattde é a cultura rito capto e arabe. e por um Archidiacono ou wn 
pb'ysica. Além dissó, pi:opàgáni Foi ci Pe. Arnaldo van Lants- Eguriiénó. 
um certo internacionalismo sus- chót,; o. s·. N., consultor da S. A oiMnáçâo é feita de rorífor~ 
peito e· um ps,cifismç,_ ~inçi11, II!~Í§ Córigregà.qão Oriental; trábàlllá.: midade. com o espfrito .e.ia Li_tur
l!USpeito. Agora vem_ . -nos Mr. dor . incançavel em prói da Ígre• . gia orienta.!, se'iripre com solem-
M!ltt, e affirma-nos gravemél'\te: ja _Cat~oli~ Ethiope, o grande 
•Sá coisas péóres êí,o <l.l{é a _gúer-_ reaJizad~r çtessa obra, . _ . -Foiàm tambehi promovidos ás 
ra·!''' Deve ser iuna '·pl:írasê no;,; Essó:. órdêhaGãO sãeêrdótal á óril~n~. de ,sàlroista, leitor, :Ó!a• 
tável, posto que pronunciada_ por q~é. nós réfêrlmos, fol a primeira, ne cerimonia. e em dias festivos. 
mn homem que, di2ein por ãhl. .é depq!i do. ren~çlmehto. da Igre- C\mO diyersC>S Aluiloi; é ao Sacer.
t.otavel. Tão notavél, que àlgum ,ia c~thol!ca Ethtopicà, feita por qóêio o alumno Terielãén,.edhin 
adm!mdor seu já. o' coint>:riiirióri um B~po éàthollco ethiope, no Joseph. 
•o hom':1m mais utu do' iiiuíido". âmlgó fito alexàndrlno. o tictno .. Celebrnn'tt! foi assis-

• 6 que não o sabiamoâ. Alli!l!tiu a oerfn\~~! _ ~~~ tHo pelo Abba.iie tiol'1eJD,icl.li.e.l, 

Director cspfrltuai do Co!1eg!o e 
Abbadé Eleazàr An:ideiniéháeL 

Fóram cerimoriiar!ós os Abba
des Sejum Tédl:á e Jalon Sóquar. 
e outros àlumtios. do Cô!legio 
Pontmcio. 

A cerimonia toda foi alternud:t 
coiiY càri:oos lentos dei choro, iio 
modo c-aracte•ristico dos abyssi
iuci5, que alcanqàm. répicÍament 0 

as notas ba1xas e agÜdas, COJil 
suá vo:i 1igéliâtiíenté nà.<ial que 
dá cêrta pfoftinilidadé ao cant,'.'. 

Esse bello fructo do apostolado 
foi r~co!Íl!cÍo tanto pt>!OS abbadrs 
mais idoso.~. como pelos alinnnos 
mais jovens. 

Esi*ram-sf' oútro~ mais par:i 
poderem trabalhar em pró! do 
retorno dos ethiopes á verdadeira 
Igreja . 

E' de se notar o interessante 
facto do resurgimento do rito 
eLhiopico, justamente ua épo::a 
em que deixou de existir a Ethio
pía. 

O, CLERO ÇATHOLICO 
ETIJIOI>ICO 

tão a ronversfto ao catlrnlicismo ~ 
de alguns pai:i..es, com toda a suH e ª'lf;lllPll(Prn 11s ::i nossa fé e 

preg ll é' m OS C'OlltiÍlt\amentl! população. 
Com .toda e.ssn massa ele con- Deu;:_ r>. torn0mo;; maii pura; 

verticto~, Mons. Chidanemariarn a llo'ssn "ºn :"' 1'i!f·ia civil e na. 
deveria providen('iar O augincnto cionu l. Colioq :,ernos a sel'vkd 
da,; parochias e do C'lero. Foi en- da. DHiri:.1 lll[''i vr";/a:lc, firme, 
tão que cuidou part-lcularmente urna pc,- · >,;;:, cunstante· 
de seu s_eminarío. AÜgmentou O rio f,aC'rifici:i, pan.1 o fim do 
numero dof; seminarista1; para 70. t!'iumphn '! ,.,, ·•-,n~iilui<;ào da 

Mons. Chindané já posiue 67 nossa lil,ei-,, -.. lr>. A indPmo~ 
parochiás, 17 estações Porn sacer; com disciplina r, le::ilda,lP o nos. 
dotes em permanericia, urna iio- so goYen,c, r:· 1 · ; ,_.,LI as sua~ 
pUla_ção' de cerca dé :rn mil ca~ actividedr,;: q11e o nos,io ro-
tho!icos com 100 sacrrdotes I"aqiio e o no,.,so sentimento 
ethiopé.~. estejam s,.'l:IJ)i _. r-om a nossa 

A1Mri de outras, resaltam es; força arniarla. Rec:ou-11ruamo:1 
tas duas Virtudes no sacerciok: à ui:ldade, a roncordin. a fra.• 
pkdade ü SCiel1Cia, ternidadf', ))P1'C !l l]esforra, 3, 

E essas duas virtudes nós en- honi,a.. a librrdarle r a n-andezrr: 
contramos no clero ethiope. qa patria. Snj81110~ t-o'aos res

pozi.saveis dian,,, ilR futnra ge. 
A piedade é caracteristica do :rà~ão. JJC>1a sort<:> 0 pelo espi .. 

povo ethiope; sem duvida, pois, rito tla niissCT cara patria. esía: 
s,• encontra primeiramente no responsahílilladr, i1Pver:.í 'guia,r 
clero de ELhiopia. · toda a nossa a()ção; n.:ío recu-

A piedade e o ::>Allo no clero fiemos :.í Polonia os nossos seJ'ló
formado por De Jacobis e trans- v!ços. ê sacrifiriof'l, por. mais 
mitt-idos aos successores podem pênosos_ Q\lf'. fieja.m e sóbrêtudo, 
ser resumidos no qÜe se carne- rezl:)m()s afim ele que a noss~ 
teriza e define a missão do paro- éoll:ibo'façíio com n Providen• 

o piimeiro Bispo. cathoHco :eho, poi.~' QUBSi togo ·o clero élii Dlviriá. nlridá nr.is meii.oré~ 
éthiopiéo volveú todos os set.is ethiopicQ .. está émpénhadéi .. rias . âétos. não :v:enha a fe.lháf .. 
cuidados para o seu clero ethio~ parochiás: apostolo. _pae. c. pii$- _ Qúe (l VlrtPip Jmmiacúla~lá) 
pícó éatholico. . tor. . .. . , . ' . . , ··:J 

. · clê Londrês' 1> Est~, q~é· é, -:ili 
Désde que chegou nà Er!tr~Ja, E scibrli isso ziãô se ~\ildã .fiijg.._o;tt pÔ'tf!ntê Râinhâ dó' nion,._ 

coricjU!stou toda . B sympathia d<.i; pois quê foifi. dacfo Í)f.ÓVà& ~.; tê' hii:iünÔ$é( 'fÔ$ á:fndf Ô.Ôfu. ~ 
cathQJ.,i<:QS etlii.op!CO.i. S.ó.\l'le e.tt. .. ~tl-~li _ .. · ; . '~ · ,,,....,.. ~, · · --~"'-· -~~~.! , ____ , -!.....i 



''.GôVerno 
A Cruzada Eucharistica da dá para o viaducto dE' Sta. Ephl- venerado e querido Arceh!spo de 

,\rchidioC'eie de S. ·f'.aulo rea- genia e ~1:3' calçada se dirigiam- li São Paulo._ ":bre a ses-são o HYm• 

A h
. d• líz.ou no dia 9 do corrente maís para a Bas11ica. Cerca de 25 mi- 110 Pont.lf1cw. cantado por to• 

- --··_·_. -rc··· ' "'1 1 o· __ -:_ .. (_-_·_,_-e--_ .--S----.,-._ .. _- a_-_-, -n O __ -,_- uma' dn suas· l'On'ce11frações. 1.iútos durou: a fpassar o cortejo dos os assbistentes. Apo,t'ls b,re~ll_ssla·s - Comparc-c:era.ri1 p-ltra cln10. de e a igreja se e.z pequena para mas se em que cn 1us,as. e 
2. 000 -cruza<los e eruzadàs· com hon1eriagear seu -- Chefe:, Jesus palavras de saudação ucs r.;resen-

. suas zclàdoras e dil'igcutcs. EuchariitltÓ. tcs d!riglôas ._p('lo :c::·,(c:or f.r· 
O 11rogràmma constou de Ah! ouviram a breve e subs- chidiocesano, w;;.c "" i:z.lco '· •·fto+·•· ............................. a .... ..., ...... " .................................................... e-,..... àpO$to10-bOr9ne1 Ney Cr?..rne~· -

uma parte religiosa, l1()_m ... ~na- tanciosa pratica que lhe foi diri- - -
· · Fonseca. da druza<la do core~ gem ao Deus-Encharistiéo ·--~ (tida peJo Pirector Archidioces.a-N~ 'lon 1·11°·~ 000 ''º o Ex1110 " Dei u· 1d 'Se ct1·a aud1·c11 PROGRA..,.,.Iª · -- · b. ' d. i de s---ao L_ uiz, "ue em breve cl' v ' 

1 
,,., f',rn..,a"". - - · · r., · 1 a a ne,, · · · • ,,.,, "" tlma parte instructivo-recrea- no sobre o 'lemmà de sua· a11 e - '' 

I.' ReY,;:o. Sr. Arcebispo Metro- cias publicas na Curia, Metropo- l.h;á. hom<'nagem ao represen- ra "Fortes 1n :F'ides'':' Forti!s tia curs6 sauda S. E::cia. R:vn~?. 
110litano ~e;o,,n-, ·, Santa Mista: !Wrna, ê visitou ,,lguns _ enfcr-- PIA l.º l)E ,JULRO - Na Ca- tante de N. Senhor na Archi- F6. Lbgo· a· seguir, entrecortada de dl'z da sàtisfação dos cru•a--!o,-
~-'' 8 !:oras, 1w Parocui.i <:e Pi- mo.'.. -pella · do Semlnario Central, cio diocese, -

0 
Exmo e J¼vmo. Sr. cantos a Jesus Euchar.lsticÕ, có- ter S. Exc!a. en:re e,,~s F' · 

n-lleiro". e em seguida pre:,idiu o o E;,,:mo. e Rcvmo. Sr. Arce- qual foi grande e illustre filho, Arcebisiio r,,ret.ro_po_litan_o. me<;,-ou a_ Horà __ santa, conv~rsa do ·a reso1ução em <'Ue r 
1 ' · "' d b. J b "' t M · 8 30 1--. • ' 1 b d · em ~ el_Je e 'todos os cru 0 a:l,s <l-c 8nçan,rn ·, " ,, , ,, ra P""ra a ispo ce f' rou a ~an a 1 :Ssa no as . noras. sera ce e ra a A park religiosa consistiu nu- tntima das creanças com AgueJ-
nova l1iDl,11 ti ,é;.s.cia. d1ngrn I dia 28, ás 8_ horas, 1;0 Educan-1 su!fragio da sua aln_ia. solemnr ma breve conferencia feita pelo l 1e que disse: "Deixae vir a Mlm 
algLUlH. 1,~la• :,. . , ' iJü o, do dano· Dom Duarte A tarde deu I MJSSa de Reqwem. A ti 19,30 lW- Dt'ector Archldi<:iàsano, o'B,evmo. las· creanc!phas":· --:r~rmµiada ~ 
,fjual l < f ' .. H "' • 1n1fes- nume1osas a,1dicne1a.;; em Pa-, ras. r1a Saia Maxima do Semma- Pe: F. Vetosu (la Veiga, s. J., (): ttora ·santa foi dada pel<.r'pifec• 
\;l.cã0 l 1ac10. tic, haverá uma ·sessão comme• na Hora ·santa:. que -!indOU COl!I' Íór tia Cruzada do Q;YníriMio dê 

'.'<"< ; . ,,, ,,., '°. ,,.,-{' ,,··~:;ente Hont-em. ás J O horas. celebrou mcrat-iVa que COtlStara do_ ~ue se a benção do· 13S. -SacraÍn~nto: ·, 1 Sá~ Bent:, a benção, que Sé re-
i Conr-,,:1_,;; : .: i ,,:i., u-Ít-.;i·:~,; elos l :•, Missa Pontiflcal na Cathedral ~gu~: a) Hymno Foti:icw; ~l A paí-te · instructivo-retre~tiva, V(!stiu de tçdo aqueJ~ aparato l1-
;::,,11trn:: ci.-- :..:Ri.· ,::,i:co d:, Paro- i Provisori8. dsnclo n1rias_ audlen- er um e apresenJl.,;,ao pc;o om homenag-cm ao E,XU1-0. ·e; tru:gléo ~ltllllne; que S11,bElz:t! dar 
::hia ,;, :'>,,, -- 1 e• • eia~ 8'11 PalaC'i0 durànlc a ta~de Rev~o- Pe .. D_r · Mar.,c1el. Pedtq Revmo. ·Sr. Arcel>ispo se· pr()~~ ~ ~R. Pf'. ~neg.i~~inos: Magnl~ 
:');J, Vii];, DC>ü! L',:,~:·,1 .~.: ':'.;~1~ 1 : ., ' . ' ' . . da Cunl~a Cmt1à, DD. fü:itor do deu no sà1ão ele àétós do Oyro.: ftco , o espeçtacuto da ~asilica. 
l'<i!lga. j C.HH2,)R!H, PROYISORIA Seminario: t:) Conferencia: ~lo na.,io e oonstava do 'seguinté: NÔ 11resbytérlô os. pot~a-'bandei-

! Exm.~' Mons. Manfredo,. Leite: 1 Hymno . J;>ontfficio - . Distu'rso d_. e ra1:, suste~g.o -suas bll-l'lCÍ~lr_as, lia 'A's 13 1_1,", .. ,,_ ,, 1-, __ •. ,_irl_.':: ,-~,w1 ,I;;r::<t <k ~.~;lta Ephi;>;cnia) d) Da pa.cnn1 T"v<n1inc pela b ·d de · 1~-,., ·t ,..., 
, ' -- · : '· · '-- ~ ..,.., -- : ·:-· Saudação dos cruzados ao Exmo. a s1 e · um .°"e;> ~- ou l_'O 4v 

~ão dos m€n:lw,:: cln A,-~,-, Ca- ii:_.\ l)O r,W.'\ I Schola Cantor~~! so_b a _du:eçç,ao · 81;_ Arriél:ús!x,> ..;...· ~ete "Um9, a,1~r-mór; 1tos clei.J.:?-U~ gu~ 'd!l'S~ 
-tholica na C:

0

1""" ,J, "', · - é :o, e f do sr: ~orum<111dado1 __ l"Uno Fr~lt~ cruza<la ·e Sa,ta:'naz" tei'minad-0 ç~m pai·a as e.sta:lls:s· os ))ag~ns!-
cm Seguidii ri,:, ,:·;e:·.'.-' · .1·::ie!1-- E:,l1ta.! n." 18 rh Cercmo:liario\ce~chmi: e) ltymuo a Paz. C: ~.'comum uadro viVo "4. SS.má: #91? _com'suá:s riéàs vestldúras·. 
cias. elo :;ojju· . / Weber, pda $Cl}o!a C,antÇl'Ui:'l),, y-' - -r{'foiia·· d1l, Cruzàdà"' ' lllli J:ÍOUCO mais abaixo ·os· ·a-nji-

No dia 24. · · ; 1· '., -' S. Cc: ore::':·, cio, E::mo. e ReYm•J. ! fJ "O Apqst~l:t&) - Catlt::illco'\ p:.:::s c:ri:nhosas e paternaes nhos com SÚÂs roüpage11s e azas 
.fExeia. ReYllJ;,J ck;i_ «.11· :,1Cias; ;_; ;·. !\rccb,.,µ() ?,Ictro;_J~litano. j ~rcch'.J da autoria qo Padre Chie~ do Sr. 4rcebispó a en~rrár ·a ai~, nos_ deg~us da,' M~a da 
·\J;;blica~ 1~; Curia ,;1'(;·.) .,.2na. · ccmmn;,1co a t:,cl0~ cK; f,,,.~. que 1 -. dec.Ja:n~o _ pelo .. aerigo 'Fra11 sessão. Conununhao novos pelotões de 

.-,-.--·_,. -1._ 1 _ ·., no :!O ü~:,tt>, :,a.bbadn, festa· de_ c_·~sc_o, Ribelro • g_ ) Co'._llmuniea~-1 .-,,,;;é;i;:;:z::::::; ··-:,,;-:,;:1±:#: guar_d_ a. s-bafideitas e_ Jog'o· ·depois No dia s('i:s:iht-,· ~:. t-- 1 Dl:a J -é 'T c>.sí 
Revma. esteve an:;n1:-c c'.c. : Ca- j ;:_,;::,o Pedro, ás 10 hornB. havera .. s . pe o . con~ ~' a.r. o O INICIO OA CONCENTRAÇÃ,0 as ·naves, corredores e· o fUnd() a 

; so.l.€'m1;c Pontifica!. na. ca.:,hectral de Almeida· h) Oloirn et Ho- regorgitar de cruzados. 11a sui\ 
pltal. 1 l'.·01,,,:1:·üt ,Igre.ia de Santa Epbi- noro Conora5ti Eum ... Tiéla Scho- ~ HOR~ SANTi\ maioria vestidos de° J;rancô; com 

Na. quarta-feira. n K;:.:n. e i gr:1üa í. ,,--,,cc,:Íicl,a úo ca:.to de Ter- la Cantorum e Hymno Nacionál. suá..-; fitas· ·amareÜÂs · à' hí-acoÜo; 
Revmo. sr. Arr<'hispo <'s· ,,m: eia. . DIA 2 - A;s a horas, na éa.- A 1 hora já começavam a en- Qtiando o Sacerdote officlante 
vi~it'a a varias rw·,,,; '" , , '<'l- i ::icn:: ,. , n,• T>rnn:>. 8s Di.gni- pella c..lo Convento da Luz, â p,,v. trar pelo iz:ande }10rtáç ~ G~- t.rn:çava sobrc/á mÚlti4ãó 'ã· irán~ 
las da An:hkiioccse. r!«n:1r l:J.l'-.~ ies Muw .- Dr. Martins Lactei- T!r:q<!trtet:', o Exrno. ~ons. Er- nasio· ele ~ão ~rito os P!lrà~{r.(JS de ám: éÓm o ss: Sàmmento 
ele audiéneias em f '?, ':,e irJ, : "ti. cm,,e;,, Lil'. Nicola11 Cosen- l _ILS,O de ~aul~. DO. V1gario qe- coutingent.€s qÉi cruzados 'viúdb,s 11.S 3/i banC:eiras Sé curva'.ianCaté 
. ·:--· . ; '.·,,.,.11;,n, ''.•::1_,''· Er:w:,D_ dé_ I'ri?la_ ~, ::,l do _Aic~·~,Jaqo, ce_J~tirarr; Ç ~- tot1éi.s·~ ~irrçs. de 1/JªQ pa:~o~ o solo, i:trestarido' a De_ tl.\Í~:fl_,·o.stl.â_-.. Ptésidiu no cfü1 :2·,. ·· · 1

' , . ,:;;anro S8 r f O da M .. com ]l;scola santa Monica São Ra- · · · - · · · 
ras, nóPalacio." r,.-,,;,;~_,, .... n" 'C.,no,:·o ,,.,_,"1u01 tvfrirclles T•reire. · .c.ii-c, --=· ~-. - ,.' o preito de adora·çoo·--de··todós 
c~nat-0 de Sal'ito r.,Jtc,:->, ·. ·;_:- i ;.;,, Al:.ar, .. , .. i\·irào: como Dia- Absolvição. fi'ndo o qual fiqraq phllél, Agua Branca; Pary, São o, cru?llc!OS. 

· • - ,i ,-,,;1:,_ 0 f~:.--.-irni. ,5r. Conego Dl:.'· !exp_o_s:_os. dur __ ante_ todo. o çllii_- •. à Caeta.nc,;·ttpa;, Ibtrap~l'!!, :eat'• A ..... 

R e n d 
. ' 

para alva~, rnq11, '. 
sobrepeliz e tn,tlh ,1 

:-ütarE:ls, com n rcn í 
casa c~peci-alié,~:, 

t ! t ,ã d f'~.._ d ra. "'unda_, Vi_lla Po. mpela, Santa ___ - pos O Hymno da Cruzada, en-·--c--:=-- '. 1 .. :1::: ( '01·,.,, .. _-.;:·, ,:" /\.!me1·àa e como v 51 a_, 0 -os ..,,,.,, os espoJos ~ to d J ·. 2 000 · · · f t· 
- - , - .. « - Gene rosà, Brat, VÍIÍÍl dualàú~; a o pe as ; . vozes 1ll an ls 

i ::,,,_hdi~~'..in:, o Rcni:o. ·sr: Cone- mortaes do Pe. Cbieo._ "'-·n·· Ret'~o. c·a· ·mbticy, São Paalo a vibrar cié entusiasino; CÓiTleçÓu 
', ,.- ' D1·. Anto1üo de Castro Ma- DIA 3 - Oenüinar10 do nas- .DV< ~ ~ '' , " 

, · ela Cr_ uz, Sto. .Agostinho, Villà ª retirada · Passaram ~lo for-
. yr:r. r>,,:_;ar:í o Revúio. Sr. Có- ·cimento do Padre Chico: Prud..,.;..·te, c·olleg1·os·s·a-_o Luiz, Sto. moso ciaustro· da clnueurà. Je-

nr'go Dr. Nicolan Cosentino. Ar- À.'s 7 horas. ná capeíla do Con- v•• . van· tad llº"°º ·ct. os 
. vento da Luz. o l!lxmo. ·Mon,;. Agostin.ho, Salita Ígnez, Santà - - a ~ la para que . 

c•nrrstc do Cabido Metropolitano. C->·t~'"''"a', Externato· Santa ce- cruzàdos ti'ltessem a f('lisa~ã'o cio 
0 ,,xn-,,. e Tie_v.1no. Sr. Ar_ce- Dr. Martins Ladeira; DD. Ar~- ,. ,.,-,..nu Ih' nto'. ,,~ 

/T diago da Cathed.ral de São Pau- cilia, Q~,..,,""--~lo S,ão_ l'len_ to, ~----"- reco lllle · · 0 ·= pa,r,. fj(Jf' se 
1 hi

0
,11n. ,:(',·;', rrcebido na porta da ~-~ goza. · num convento be•1edíc1 ino 

t
1 

cc,tlwrl•·;,:_ t)Or iodo~ ·_ó::; Revmos. 1~·. ('.elebrará a Santa Mi.<;..•a, cotn ternato Santa T:herezinha, Qol- .· · "" t·· ·• ,." .., · 
A l)Mlv1'çã·o.· fu' 1da a qual, 11m'a 1·, ··s· "~ P -Í ... ~ 'eruz -d -Fí' e "" re iraram para ó Pª"' O ,,<J 

'Sr.;. C,:;_,11'(X;, revestidos de ca- = íegO -~ auo "'°~- ··' ~S ---~ gymnasio. Àhi lhes foi servi<la a 
,T.,11 , . ,,, ._, arminho. Commissão do Co'.\endo Cabtdci lhas M Ma:ria Imm·aculada: Je- n .d. - ,. · ct· _ - · 

1 0 M t lit t · sus u_'n ria J_nN, Ass __ lunn"õ-.. n·_; 1eren a e se tsper~,ir~n, o:i:. 
i·-_, '',•·,:~·. 2G ele J1111ho ele e ropo .ano ransportara ª ·ur- ,....,. v= .n""" depois para ·que ti'véssem c011h~-

J~,H_l--(:C1118go ,João PaYc~io, Ce-1 na contendo os despojos morta.e& S~.nt'Anna. Q-;vmnasio do Carm.~, to ·entre si todos oi; secton1<. dPs-
1-_.,._., .• ,1 •. ,.;_._, ,',, ''-'0!'10. \do Pe. Chico pars a Cathedral Escà1á'"santo Adàlberto:·coí1vêtÍ~ - -

" , · ~ to do'ca·rt' n·o·, 5 .. m· ,;.;.ri· 0- das E_,dÚ~ ~-
1
.ex~rçito escolhido ge c::::é':>J 1 r-,-ovisoria, Igreja de Santà Ephí- .. u~ ..., 

· /il / ,,n:~(t ~-" ~6 _ CENTE:'/ARID I genia. · ca.ndas: ··AstJo: São· José· do· ~e-
".i /.1'f.l vo :< ,;,crnrn:-.'tO OE :\10NS. A's 9 horas. com assl.stencla- elo lel!l, ·Ab~igo Santa: ~~~ia. ts~ol~. 

L'\ c 1 d c b'd A t ·a d CI - da Educac~o Domestica. 1l,scola A SESS!iO RECREATIVA 
;· _:. :..-::-.\XC-í'.::'CO l'E rt1.t: . 1 o en o_ . a l o, u on a e8, ~- São . Th,;Ôdoro, Éscola Nodturria 

RüUl,JGlJES ro e Fieis. na Cathedral l'rov1- " 
so:-ia o Exmo. Sr. Arcebispo ce- d~ Co'l~gio São Lutz; Asylo da Um toque de sino. Na maior 

J)t' ,,:dr, 111 du E;xmo. <' fü_,y,110 _; 1ebrará a Santa Missa, dando cm Diviru; 1"rovid~11cia..· · •· ordem e disciplina recebe cad:i. 
sr. f.n-rb:apr., :\IE'tropoli.Lano con- &eguida a Ab&l'lvição solemne. Devemo.~ a.inda. registrar Ulll9. 9ua.i'da zçladora ou dirigent.e, sua 
, ido o fü:vmo. Clero Secular e Terminado. a cerimonia, o Çolen- J-e?T~(!~~f de. ~s--e· <>utra fl~ula. e a imlllensa. lll~!i.5~ in-

• ncgular e Fkis da_ ArchidtocesP do cabido tru.n~orta.rà ll. urna da diocêse' de ca~as <Itaicy)': fantµ se monmenta novamente, j 
a casa onde t.11•]0 " 

rnais bar::_; o 

, p:·a as ~Dlenmidades commemo- :mortuaria para· a. Cair.i:tia dé A':·:r-·tidi·a··e 45'mtnutos ó ·iongo 

1 

~i'a em dírcç~o- do àudt!orium 
r:-tiva;; do primPiro Ccntenario do I Sant'Anna, d'<>· "Instituto> Padrl> e ~'P@ll~~~ corte~~ ·colll~U ~ do Gymn_asio. Não !1a ba1;1e~ 

· r,;;,;('imcnt,_. rir· Mnns. Dr. Fran-1 C,hico", no Yp!:t'anga. Tomarão re ~ov~r: u.a ya.nguat.<Ja as 
I 

n~m ca.deira~ !Jara l~~o oceupar 
,·1:-,co· f!,, Paula RncJrtgnes, Mce-, parte 11esse oortejo o E,;;mo. ::,r. ~~às leV-11-da.-; t?cir 1~1111:?? J luga.r, que Ja e bem e5casso:-. 

1:ua das Palmeir;-;.,: 
Tel.: s-10-;:·o 

· r:ii;;ip qw [oi da ca.thedral de I Arcebispado, mxmas: Aut-0rida- vestidos· de l'óupa, meias e· luvas I s. Exo1a. B,evma. o Sr. Aref!· 
'"'° Pa1do e 11.i,Íp nome f,f) µer- d.es. O Colendo· Çat,-ido, Ó Revmo. brancas. ·mntre OS porta-be,ndei- bispo .Metro1,oJita.110 . é Í-ecebÍdó 
1w,uo11 na m,:mcfri:t do povo sob Clero Secular e Regular, Fi:eis e râ.s caminhava airoso um' grupo ém" delírio: cada urn agita e le
n sug:ie:;;_i\o «ppclliclo de "Padrt Ex.ma.~. Familias. '\'lo ponto ter- de aÍ1gÍnbos'e de l?agens da Cru: vantà. <{-~is ·ãito ·que•·'Í,Od~ sÚa 1 

, Cllic:, '. mina! da linha de l:!ondes do Ypi- zada âo"·Bom Retiro, atraz "i.;. bánde~l:la, a• 9uerer. - t~1uzir~ 
Para c~s:u: solcmnidadcs !e~ or· 1 nham os meninos e depois as nesse esforço todo_ o seu_ ~~hu __ jl 

i ;anizaclc G sPguintú (Concluc 1ui 7.ª pag.) _ m1:ninas. ~~ d,()_· port~?. que . sia.smo; todo o· seu amof~ 1,t~ 

perar com S. Excla. p8.:·a a 
vaçâo das almas co:n suas _ 
çôes, · sacrlficios e s~u ar,.,s•n1;, · 
no meio infantil. Fot então en'. 
~Clado ·pela primeira ve~ numa. 
édrtêe11tração Geral o "Grito de 
Gúerra" dos Cruzados. 

cruzados, Christ-0 vence? -
vence! . 

~ Christo reina? - Reina! 
;;:_ Çhl;lsl;() impera? - lmperat 
~ Viva Chtisto Rei! - V1val 
- Viva Maria, Rainha da Cru• 

zada! .;._. Viva! 
~' .;J. Viva :o Santo Pactre 1 
Viva! 
·- Viva o Si·. Al'cebispol -

Viva!!! 
E as bandeiras entraram em 

funcção, agitando-se - enthusia.st;t. 
ca.me11te. 

· Foi levada a seguir ao palco 
Inre.ressan~ sainete "Urt-ia, t::n'i• 
z'ada e·· Satanaz" rep,:esentàdô 
g-i·aciosai~e11te pelos cruzadinh-ÓS 
c;la Escola Santa Monica, ter!Ui
nancto por um suggest1vo qus~ 
vive, l?ignifiçancto a victorta de 
J>4ària ·sobre· as insidias do demo;. 
niÕ/ sempre prompto a perder ai 
almaA. 

: Õ ·. momento culminante da. 
concentração foi sem duvida • 
das palavras do que1-:ido Past~ 
çla Archidiocese. s. Éxci!i. Rev~ 
falou elogiando, exhorta.ndo; ·pe,o 
dindo, empolgando seus peqM• 
rios milictanos: rezou depois com 
essas almas irmocent:es por va,. 
rias iJ?tenções; capita.es 0 terJUi,. 
nou repetindo o "Grito de Guere 
i;a · do.s Cruzados". Estes acome 
panharam com seus vivas, ma 
suas palmas, com seu affect.o & 
Excia. Revma. até QUE' desappA<t 
receu do salão de se.tos._ 

... C/\SAMCíl .• , r-1v;:_ 

- S. Paulo) R a d .. 10 CanSúl · 6ril ~~t~i~!fffi~~}f ~~i~~t:;~zâ~:ciai0! 
t.;i.qiiFi~.i:f13'rásii)o acióptàdo com a ,actopta11-tg

0
_ 

·ei,1m\o'·~~ ~estÊ_i: l!JÍi ··coni. filho' qu~ lb.ê 
~I_H;~1'i~~;''" ;-_, . _, -~ . . CONS. - Uma moça e;, -,. ca"ou ma.;;, depois 

\iesqu.ítou-se po1· s·er 11 .' ,._ ,3.na,·,, ~11t.e impossi
,,-el viver· ·com aqucllc q«c c,;colhera para 
~sposo, P.çr incompatibL'~;e:_,;, de genio; e ~en
cio.· esta· p.essoa bem jc er-:1 ainda. tem e!I~ 
direito á t'elícidari'>, !i-3.0 -- rh µ,3rmaneccr m:s
sa difficil situaçiio (nr:r:_ ,,,,~ari,l, nem soltei
ra) ·não· JX?derá ca:sar-sc ;iova1,·,·:ntc? Em ca
;,o·nenhum? 
. Porque· a Igreja é tão severa ~este ponto? 
Dessa severidade resulta qu~ muitas pessoas 
Vêm-se na· contigencia de, querendo casar-se 
11ovamente, realizarem só o "casamento civil" 
(que ali2s não confere o sacramento e por
tanto vem a dar 110 mesmo diante de De_us, 
embora a autoridade civil, infelizmente, não 
·1eve em consider;icão). 

Bem sei· que o sagrado Sacramento do Ma
trimonio· não · pode ser recebi rio novamente 
(a não ·ser em caso de viuvez) e que portan
to os noivos devem refletir bem antes de dar 
o difficil passo para o Casamento; mêls in
felizmente as · apparencia!3 enr!anam e por 
maior ·que tenha sido a t~rudencia C O pcr!•õdO 
do noivado às coisas chegaram ao ponto ele 
·desquite: ·é bem triste c~ta sítu,1ção. - Estu
diosa da Religião - S. Paulo. 

RESP. - Concordo. Exma. Consulcnfr. f\CJ' 

bein irlste ·uma t.al Hituaç/io: · · 
. J'i!as não CO!lV&.rÍ'I E'SqUPCE'r qu0, ha. situaçCY<'S 
heni. inai~r trfsi-es. sefa por"exemplci, a de Ílin 
''cat'boliéo'. a de 'uina catholk.i. q1ie sahendo 
'da -inaüidacJé': dé i.rn1 ·c·a~améntó puranúintf: 
·civil, insiité ém qu'êrer' v,iv·er àssf!P:: '1'~9.~~ 
deste nwd·o ·1evià.name11te, uma. Eternidade de 
té1ietdádfco~pl~fa--p~r al~s- à~#os; quando 

·nãzi sãô. âN!nàs atgtrni' · m~zr,,.s. 'de um cou
)é_íiyu:uento .- im11erfeit~ e incómpl~to. 

. 

,._,_ --:·,:·./ '.. . ~-:.~- ._ -· 

·P@!o l!.•· J., '- dl!- cos:rA AGUIA/! f, ,1, .. 
.. -....:.J • • • • : ; ' :._. • -· .-•• ·- __ .. ___ • ___ ,.___ -._:,~ ~. 

Digo isto. Exma. Consulente, porque abso
lntamcnte não pÔde haver· motivo algum· que 
c.oon('~te · o ·càsáriiento simples-mente cívil en
tre catholicos. . Os assim. casados estão vi
vendo em esta,do de peccado mortal, expondo
se como é evidente, a morrer de uin mon1ento 
1~ra o outro, com consciencia onerada 4, gra'. 
vcmente onerada~ 

.l\NNUL.AÇÃO de MATRIMONIO 

(Estudiosa da Religião - S. Paulo/ 

CONS. - Ouvi dizer que o Sa11to Padre, 
o Papá, quando a questão é levada até Roma, 
e>;aminand6 o problema da seJ)arâção de um 
casal e estudando juntamente com os Car
deaes e demais membros da· Congregação, que 
em ·Roma estuda esses casos, annula ·o' Saé'ra
mento e concede licença para ·que se celebre 
um ·novo casamento e portanto concede ·n. 
cença para nova recepção . do ·s~cramentó d_o 
Matrimonio. . . 

Levar, porém, a questão C>tê ~ Santa Sé ê 
muito. disper,ctfoso e ,,em todos estão nessas 
coridfc;ões; õu/ então não.~·- 'dão ao trába fho 
ou 11ão tçm pacienéia ·de e:'speràr,·· afim de a 
qdeitão i:Í1egar atê Roma: Porque. os Arce. 
bis'p'ós, F'aroêhOs não têm eermissão de tratar 
dô a~~uinptor . . . ' 

FU:<-;SP.. - Ouviu perteitamente bem a Jl;xma. 
Consulente. Ha, de f-ato·, em ;E.toma u~ tribunal 

ecclesiastko, sob a alta pre1;1tdencia, do Santo 
Pe.drê; ào' quàj . li3ão.,. á.voca<1br'-0ii . oâsos ,-'m~
tl'Ímóhlaes. Ha poi-ém; outros pontos 'eii'l que 
a, 1<j:ima. consulente não toi bem ínfôí-ma4a. 
Prinieiro·. A Ímla:vrà "ãmiuillçã.Ó•; não deve s'ê1· 
tomá.da ao l)t'\-da:lettra, ''rio sênt~do, istô é, cie 
reduzir á nada' uniá' coisa q-ué foi {eita: Não é 
ÓSte .o sentido neste nosso ~~o. A pafavra 
'' annulação" empregada pelo-tribunal ecclesias
Úcô: nãó · quer significai -oi1trá coisa sin:ão a 
<lec;J_eração, que, considêradas' as - cfrcumstan
c:ias nas que.es, se ré-àliioü tal e ta1 cá.sarnento, 
ellc ele ·racto, não se rea'Iizon, ainda que pos
sa parecer o contrário. E' isto e não. mais 
do mie isto que decide o 1'ribunal ae· RÔma. -,· ...... ' . , 

Qúaes são essas circum:stancias? perguntar
_me-Eiis tarvez. Sã.o aqueflas que se -chamam 
jifridícamente _ Impedimentos ma~rimoniaes 
dirimente-s: Casar'.se o homem antes dos 15 
(deiesêfs aunos éóú'ipletos 'ê 'â m\.ú]:!er antes. 
<los 'í:f ·coinp1etos';) Casar-sé o Ji'omém CIUe é 
impotente paro o matrimonio;) Casar-se com 
l)8SSOaS já ca.sa(j~ j Ca!>?,-1:·~~ ~:0111 pessoá não
baptlza(là; Casa.r-se com Subdiâcon,ó, Diácono 
é Ekl.cerdot.e; Casar-,:., com_ ,r.P.Hf?'OfH)~ ,10 ,·-··~« 
i;olémn~s ~u q~ votos . sh~lJ?lea. que tenham 
cst0' priviJE,gio; Casar-iie c:Óni mulher rnpt~1da. 
;J\l r9tiqa até <:{1S~r·~Ç; (;~8,:IfCnl-SC dois aclul
téros: · com: ou sém conjliddio· ou dois -con
Jug1cidOJS com ou sem ad1Úterio; Casar-se 
cii# ·i,ef~1M~--n~!lifé!~.:" to'cf§s, ~e~- linha;· ré~; 
d.tê· 3.<'.T··grátf'ern 11:ahá cobi.teral; ca'f:ar-se· com 
õ.fil1s: todoa, em lliilia reta; at4. àô 2.0, gráu 

T'~~-~~~; }o/.l!)ít, (J~~ni~, <ll-1~ alg-uem 1!8 
casar e_m- -ájgttma destas· 'Sl:l-b1'8d'ità.s -CÍ1'etllll!li> 
t.!,m.éia{ i ef'§'tfir: avre~ado á. Sanra ~é: 
é' naturál qu-e. ell:a 'duliu:e :q-aé o casàmeuto 
nã-6': se·:,realiiou, 'Íie"·fâ.otó, más sim só: em 
âi>iiaiencíi."-. ·:eassã>" effa éntão o decreto da 
~1üi:íiif~i; if!t<F r··4~ci.ani, iiú~ ~à.Ó 1iouv-e casa. 
nt~nt()'_ e'·~u.e ~or co~tu1!3-tB ·éstão livt'-es' os 
8X-COJ.l,!!],g:~s J?ára Cl?~t:a.!h,IT 'verdadeiros llUP, 
.ciàs'-O<_)Ul que Uies agraqâr. • · · ·, 

Qoo o'; rês1,nró' 'ã. R;omá~ seja moroso, não ~ 
de · éxtranhar'' pois ·tfolf dévem passar :pela. 
Ç;uria ~QI!l~n.a t9dos os casos mat-rimon:iaea 
do lllun<lei toqo e ~rgue o exame que lá· se 
in.sttt:ue des~er;. ·casos é rigorosíssimo. Que 
sejà porêiri, · exaggerMlament'é dispendioso nãó 
é verdade, l?Ois que até -é g1·atuito para que..n
tos prô,;árem stie. corid\i:;õês "cie . pobres ... 

QÚ.anto' ~g~ra -~er ~~ ~ U:nico tribunal de 
r~curso é isto e~cud~o em muito boas Í-a. 
zõ~s. P,ri~CEira pe!~ ~;ayidade mesi:na da ma. 
teria de IJ_Ue se tr11-ta. · Segul)da, porque sérá 
mais justo e Íínp~i-cial pÕr ~ estar o tribunal 
completamente ~es!i~do de qualquer int&o 
ressti qu~ lhe ~sa d~~viar o r~to ju!gaiµsn• 
to ila oousa. 

~~ _Ç,9N~µ1,.7~~ :~~r·,~l'.'.IQ, pe, JO~~ 
~P!-fü!;NÇO PA ÇQ§T~ A~l.111'~, S.J. Df!c 
VERÃO SER OIRIGIO.AS OU PES~OA!...
MENTE A EL_LE A' R; S. CLEMENTE,~ 
Rl9 Q~ JAt,1~1~9 ·; - · OU A' CAl)t~ 

. • -POSTAt.,"2849 ..::. S. PAULO 



-·- tBGtONA'.RtO São Paulo, 30 de .J1ffllle de ,,_ 

através , 
DO' 11CREDIARIO" 

Que pômos ã sua disposição to
dos os nossos artigos, de maneira 
a proporcionar um conforto útil a 
V. S. e aos aeus, mediante 10 pres
tações mensáis, com desembolso 
imediato de apenas uma prestação 1 
Para acompanhar os caprichos 
da módà, para ostentar bom gos
to e elegância, basta possuir um 

CARNET CREDIÁRIO 

PELO NOSSO SISTEMA, UM 
CRiDITO PROPOSTO, RESÓl!VE
S E EM ·p OU C AS H O R A 5 

NOSSAS SECÇÕES : 
Novidades, Camisaria, Perfuma. 
ria, Secção de Senhoras, Crlancas, 
Calçados, Alfaiataria • Crediário 

IJ&~ 
A CASA No. 1 NA PRAÇA DO PATRIARCA 

GUERRA A' FAM:ILIA·· 
Pio XI, em sua. magnifica en

eyoUQa sobr.e a educação, rei- l'e. Arlindo Vl6IRA s . .,; 
vindtMU, com apostolica. intra- antes, exige-lhes os filhos. Os comprehender! o· .~tido ala:a 1 

pi<'lez, ~ direitos da familia jov-ens que s,e recusassem a mante desta phre.se oa, Ency. 
postergados pelo estatismo mo- seguir o caminho que lhes des, clica.: . 

! demo, incontestavelmente um vendam a. sua imagina~o de "Deim.te dos nossoe olhos 
dos erros ma!s perniciosos com vinte snnos aquelles eventuaes apparecem em toda a mre. do. 
que jamais estiveram a braços herdeiros da familia na obra lorosa. clareza os pert~ que 
a Igreja, a familia e a conscien- educativa, o menor mal a que tememos põssam advir a: tlllta 
eia individual. Tudo desappa- se exporiam seria perder toda geração e ás . gerações ftt~ 
rece nessa voragem do Estado possibilidade de ser alguma do desconhecimento, ·da. 111tJa1• 
deificado. . .. ·1 oóisa na vida. nuição e da progressiva ·abo,. 

A encycltca do a_ctual Ponti-1 M. d'Harcourt, em um im- lição dos direitos proprfos d-. 
j fice, ~ummf Po_n_tlftc~tus, com- pressionante inquerito sobre a famU!a''; 
paravel aos mais des.8-?sombra- applicaçã.o deste regime na Ao l©' as linhas seguintes~. 
dos documentos pon_tificios dos Austria, assim descreve seus ouvimos .os échos de··n:umerosas 
seculos passados, _nao tem pro- effeitos: "Das mãos do Esta- e dolorosas. confide~cias fEiltaif 
priament: por obJecto ,ª faml- do, quer fale este pela bocca ao Papa por tantos pobres fi
lia. Pubhcada l_ogo apos ª ~n- do chefe do grupo ou do mes- lhos esbu1'hadôs violentàmente 
vasão da PoJ.iom~. tem ~r. f_im tre de escola, a creança recebe do direito mais sa:grado·'·ci'lle' 
defini!_· os pr mei_r~s prmcipi,os_ un1a missão,· ser por toda a 

d - i.al possuem: "·Os que têm ,ca,r.go que sao a con içao essenc. pa-i·te ~ guarda da.. fé. racista, 
E t u de alme.s, os que. podem so:qdar. da paz entre. os povos .. n ·Ie· defen<lel-a em· todos os Ioga. os corações ~onhe~m .~.,(la-

t~nto, tem ~~1 
log~r de _di~_t!nc- res, preserval-a de todos os grimas furtivas das níães:··a 

çao a familia, cuJa missao e ,riscos que. pocleriam nascer da dor resignada· de tantos j)aes, 
cujos direitos o Papa relemb-ra in{;ompreh~nsão ou da hostili-
com vigor. · . as i:nnúmeraveis amargul'as·,de 

dade, podendo usar pa,:,a isto que não falam e · nem · poqem Não são nem as asper.as con- · . . · 
1
· · · 

de todos os me10s, me USIV_e ª falar as• estatisticas". dições da vida familial, effeito t d 
v_ igilaucia dos · ges 0 ~ e as F.:xplica-se o vigoroso 1>rotes-do augmento de impostos e das . d 
conversações no seio a pro- to que lia de écoar 1ielos. se-privações acarretadas pela fe- E 1 
pria familia_, ' ' como encarre-

1 

culos futuros, protesto fonriu-bre dos àrmamentos. nem o d d ã t,a, 
. "ª o e In1$1l 0 , como por · ·. lado contra esses abusos mons-martyrio da guerra o que mais . 

dor de um facho que a: cre?,nç_ ª· truosos nesta p"rase .. vinga,To. commove o Papa, Alarma-o, e · i ·1 t •• ~ 
contra isso se insurge com to- se inSlitue O Juiz e O v gi an e ra dos direitos inalien_aveis ~a 
da sua autoridade de vlgarlo de seu pae". familia: "Quanto mais onero-' 
d,e Jesus Chrisío, a usurpação Observadores sensatos e sa.. sos são os sacrifícios .. me:(e-
dos direitos da familia pelo cerdotes reservados conside-. riaes qÚe O Estado exige· di;>s 
"Estaido, que lança mã:o da ram como :moralmente perdi- individuos- e das familias, tà.n

dos, e desde a· edade de doze to mais sagr· ados e inviolavels·' creanç,a, arrancando-a brutal- _ 
mente aos paes. Essa -subver- annos, 85 a 90 por cento da devem ser os direitos da cons
são do direito .o Pontífice não juventude de seu paiz. ciencia. Póde elle exigir os 
a pode tolerar. A primeira con- Todo o furor do regime se bens e à· sangue, mias à alma 

: sequencia d:a divinização do vol~ contra as esc~las cc:n- [ resgatada por' Deus. j~m~is!," 
! Esta.<lo é. com effeito. a des- fess1onaes. A educaçao chris- I Não ha quem não sinta to<la 

truiçãJo da familia. s:e é o tã da mocidade é combatida a nobre altivez· dessa scí~ne 
Estado a razão ultima de toda ferozmente e sem treguas. reivindicação.'' · · ' 

.Pontos de vista do LEGIONARIO, 
confirmados pela imprensa franceza 

actividade e da existencia dos Aqui appella~os para O teSte- Comprehend.e:se então: a . ln~ 
cidadãos. então diz o Papa: munho_ aut?,rizado _d~. ex?~11:n- dignação do Santo Panrf}. que 

0 LEGIONARIO sustentou por "Até ,a, primeira. e essencial te revista Broteria . d1r1g1da se ergue em defesa-dós direi
muito tempo: a inutilidade do cellula da socied:i.de. a fami- pelos jesuítas portuguezes. tos dos paes: "Por isso ·~-0s 
bloqueio, com qu~ os estadis- lia. com seu bem-estar e desen- "Toda estas escolas ca.tholi- 1 nos apresentamos como ó flr

Em relação á guerni européa, 
'e :\ situai;ão de amizade exis
tenre entre a. Allemanha é a 
Russia. esta foÍha tem defen
dido pontos de vista que. para 
muita gente "boa., e ingenua, 
têm parecido verdadeiros ab
surdos. No em tanto, mais tarde 
ou mais cedo, -os factos têm 

vindo provar esses mesmos 
pontos de vistas, que se ba
seiam no 1irincipi-o de que to-

tas alliados "pensa ,'am" ven
cer a guerral, e a ·identidad.e 
dos objectiv,os de Berlim-Mos-
cou. Assim, "Le Matin" publi-

volvimento. correria risco de cas com pequenas excepções. me defensor destes ,direitas 
séíi cons.iderada propriedade tendentes a desapparecer, es- com plena consciencia., do- -,de: 
exclusiva do poder nacional; e tão hoje, anniquiladas, em con- ver que os impõe nosso m.inls. 
assim não se teria mais ,em juncto, no desenvolvimento ter- tério apostolit~o .. As difficulda. 
conta que o homem é a faml- ritorial da Grande AlJemanha. des da nossa época, tanto in

t · t e1 ro lia são por natureza anteriores A Universidade ele Salzburg teriores .com~·: exteriores, . ma-
dos os acon ecuneu os 

1 

• ro estatísticas americanas e in- ao I<Jstado e que a um e outro foi encerrada. Os lyceus e os teriaes ou espirituaes;. os, mu1-peu-s vêm a se I'esumir no com- . · d' it 
d · 1 f d . glezas que mostram a extraor- deu ° Cread,or forças e ire os co!legi-os foram supprimidos, tiplos erros com suas :innume-

bate trava o Pe as orças 
O 

: ' e lhes af'Rill:nou uma missão transformados em escolas lai- rave!s repercussões, nh).guem 
mal contra a Igreja. 1 <linaria coincidencia do aug- correspondente a exigencias cas e arrancados, mais ou ·me- os sente mais amargamen.te· do 

• 1 mentó da importação russa nos naturaes bem determinadas. A nos violentamente, aos seus que a nobre .celiula familiai". · Ainda agora a 1mprensa . . 
' · seis primeiros mezes de guer- educação das novas gerações propriet:arios. Todas as esco- Treme a voz de Pio XII e 

franceza vem confirmar C> CJ.Ue ra, especia.lmente de materias não vifiar!a um clesenv'olvimen- las elementares catholicas fo- se torna ameaçadora deante dõ 

..,.. .................. __ .............. __ .. ,, ......... ____ ...................... _____ ......... - ... ¾-... %'i" 
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Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biseoutos e Bombons - · 
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Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRAN'J.'E" 
Kilo 9$000 

i -· d to l1armonico e equilibrado das 1-a111 transformada~ e"' escolas crime abominavel do abuso da, necessarias á ndustr1a <e .., .... 
forças physic.,,,, e de todas as rnixtas". Ha pouco tempo ain- fraqueza e da innooencia: 

Assim. por exemplo, qualidades intellectuaes e mo. da fecharam-se varias faculda- "Um systema de eduooçã~ 
raes. mas sim uma formacão des catholicas de Theologia, que não respeitasse. o recinto 
unilateral das virtudes cívicas nas universidades. coJno em sagrado da familia.christã, pro. 
que se éonsidera.m necessarias Munich Innsbruck e Tubingen. tegida pela santa lei de Deus, 
para. a oonsecução do trium- E'm va~ios Jogares, principal- que lhe solá.passe a.s bases, qne 
phos politicos ". mente nas provitlcias · catholi- fechasse á juventude o cami

gu-c;rra. 
até 1938 a Russia não comprou 

1 uma gramma siquer de molyb. 
! deno, metal raro. <?mprogado 
1 

na fabricação de G.rmas muito 

aqueclveis. No entanto, nos 
seis primeiros mezes de lucta, 
ella importou tres milhões de 
kilos desse metal. 

Fala. o Papa de males reaes: cas, foi prohiblda a entrada do nho que leva ao Chrisf.o, âs 
não cita nomes, não traz fac- clero nas esoo'as para o -ensino fontes de vida e- de alegria d& 
tos, porque a isso obriga a da religião. Nas nb,'as escolas Salvador, ·que considerasse a. 
discrição requerida por um do- mixtas permitte-se, entretanto, apostasia do Christo e da ?gre,. 
cnrnento clB tal natureza. que os alumnos lenham duas ja oon10 symb-olo de fidelidade 
Leem-se, porém, nas entrell- horas de religião por semana. a tal povo ou .a tal classe, com Além disso. accentua o jor- · rl 
nhas os nomes, e os factos Mas, como advertem os bispos taes normas pronuncia a. sua. 
são tantos e taes que 1ustiff- em -suas pastoraes, este ensino propria condemnação e expe
cam plenamente a emoção 'do é de todo inutil por ser minis- rimenta.ria, no momento oppor• 
Pontífice. trado em aberta opposição com tuno, a inelutavel verdade das 

[ na!, é preciso notar que os rus
sos _puzeram á. füsposiçiico da 

Allemanha, a estrada de ferro 
Transiberiana e ·o porto de 
Vladivostok o que pe1·mittia a 
importação 'allemã pelo· Í'aci-

fico. 

Quanto á Russia, a coisa é O christi~nismo e a par de ou- palavras do propheta: Os que 
demasi.ado clara. Aos golpes tras materias que estão em se afastarem de ti serão in• 
da foice e do martello commu- perfeíte. harmonia com o ,1ia- criPtos na areia". 
nistas succumbiu a familie. e ganismo racista. Além disso, E' a mal<liçã<> divina inv'o
os esforços, aliás inuteis. para foi recentemente tis explica- · C!Xla por um pae contra OS 
reponstituil-a, desenvolvidos ul- ções. qualque1; allusão ás pas- algozes de seus filhos! 

Por outro lado. o sr . .J. Dele- t!niament~ pelos oppressores sagens do Antigo Testamento, Grandioso, <:onsolador ess~ 
becque, no "Action Prançaise", daquelle pov.o desgraçado. são como á, eleiçã,o do povo judeu de~assombro com que o Santo 
depois de dar uma serie de uma das melhores provas dos e a muitas outras verdades de. Padre vergastai·. os erros do 

maJeficios do systema. O pro- fé ca.tholica, que pudessem neo-paganism-0! . Hoje, quando fe.ctos provando a amizade rus- 1 

pr!o Lenine tremeu deante dos prejudicar a uniformidade do tudo cede â pressão das armas · 
so-aHemã, conclu-e que essa resultados pavorosos da união ensino laico, presentemente se- 'ou <l<1 dinheiro, lá. em sen 

umao é extraordinariamente_ livre e dn ed11<'açã.o puramente guido na Alleman_ha. _ Demais, 1 thr"no. ?e ~leria., se levanta, 
forte. 11orquc vincula.da pelo naclonalist.a. a po<le1·osa o-rganizaça,o '' Cor- ,-, Po:ni.1 fwe inerme J')ara prof e-, 
fim commum: destruição da ;-.a Allemanlia, ('.O!ll formulas po :Negro"' (Schwarze Korps'. rir aos dict.adores; ,!JUe ora fa-

differentes, o principio é o faz tudo q,uanto p{)de para a zem tremer a terra e amanhã 
civilização occiclental (e nós mesmo. A creunça pertence ao comvleta c1estrui~ão do ensino j serão p6 e eirtza. ó ~estemiclo 
diríamos: civJ!iz,a,gão catholi- Estado: só este tem o direito religioso nas escolas. non licet dos que só temem a 
éa). O articulista !lA!oontua 
beti1, que toda a propaganda 
na.zi-sovietica - procura fazer 
crer que a união russo-allemã 

1 é mais apJ)6.1'>0nte que real, pa
ra esconder suas manobras. 

,'.~~im. na 'Proprla França, 
apez..;r dos despistamentos de 
governos suspeitos, a opinião 
publica, pelos joniaes, confir
ma os pontos de viste. désta 
folha. 

Dr. José B~Úig·li~,·i 

l\foJestfas nervosas·. e nievtar.s 

Cons.: Av. Rangel Pesta.11&, 2218 
De 1 e meia ás 3 e meia 

Phone 3-9119 

de plasmar-lhe o cerebro e de Quem pensa · em tudo. isto Detis, eterna Verdade! 
robustecer-lhe os ll'msculos. A 
intervenção <la familia, com 
seu sentimentalisr·... e precon. 
ceitos religiosos. deturparia o 
perfeito typo racial fantasiado 
pelo regime. N°a escola, nos 
campos de trabalhos. nos cam
pos <le juventU<lc, o adolescen-

Rndicadorl Commercial 
te, o jovem e a jovem são sub
traidos a toda influencia dos 
pn.es. Anehatados· do ambiente 
ne.tural e hemfa:wjo da fami
lia, como -poderão essas tenras O 
intelligencias resistir á seduc
ção do ideal pagão que 1hes é 
apresentado com arte e/equin• 
tada malicia? ·o nazlsm pouco 
e~pem dos homens de q11a1·en. 
ta anno·s, pndc-lhes, .apenas. ou 

Lfl:R 11.: l'ROPAGAR O 
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Importação Dtrecta 
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CASA ALUERTO 
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LEGIONARlô 

EVANGELHO 

A Zeladora Predi,al OS FALSOS PROPHETAS 
ADMINt-itTRAÇÃO PREDIAL, commíssão 3% ou 5%, - ADEANTAMENTO SOBRE 
A.,_UGUEIS, juros 13/o, - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reformas. '- Compra de lmmovels por conta proprla, - Informações confldenclaes, 
de tnqullllnos e fia<lores. - SECÇ~O BANCARIA: Acceltamos de,posltos com juros 

Em f.odos M tem~ 
, , pos appareceram nao 
I, Igreja, impedindo-lhe 
, a acção, ou inutill• 

SETIMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

São Ma.thens, VII, 15-!1 

no cortJ simulação tão 
perfeita que facil• 
m e n t e indu?l!m O" 

L'lcautos em en-o. E 
com.o sejam de mna. 
temerldadú espam.osa, 
não se retrahem de
ante de qualquer es,. 
pecie àe consequen
cias, siuão que com 
energia e firmeza o 
proseguem. 

mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar -
PHONE 2·2401 - Renato Alvim Maldonado &. Filho zando-lhe o esforço Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

santificador, os falsos 
prophetas contra os 

.· Çritlca Clnematographica da A. J. C. 
quaes premune o Di
vino Mestre a.os seu~ 
discipulos, e, de modo 
ge!"lll, aos fieis. Estes 
falsos prophetas são 

Acautdae-vos do,; falsos prophetas, <rue vêm a vós 
com pelles de ovelhas e no interior sã.o lobos rapaces. 
Pelos fn1ctos podeis conhecei-os. Porventura po
dem-se colher uvas dos espinhos e dos abrolhos figos? 
- As.sim, toda arvore bôa produz bons fructos, e toda 
arvore má prodm: maus fructos. Uma arvore bôa não 
pode produzir maus fructos, nem uma. rvore má pro
duzir bo,m; fructos. ·Toda arvore que não' produz bom 
fructo será cortada e lançada ao fogo, Portanto, por 
l!(;us fructos podeis conhecei-os. - Nem todos os que 
dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus; 
m.ag aquelle quke faz a vontade de meu Pae que· está 
nos céus, esse entrará no reino· dos céus, 

Orientação Moral dos Espectaculos os peiores lnlmlgos, 
porque se lnsmuam M 

Accresce a!néla 
mais que nestes ho• 
merui ~ cousa aptls• 
sima para enganar os 
espiritos - na a pre• 
occupação de se dis
tinguirem · por mna 

?N'P'ERNO VERDE - Da Unl
_Vensal, com Douglas Fairbanks. 
Jr.. e JQan Bennet :-- · Assistimos 
JleSte, filme as aventuras de um 
grupo de explol'll.dores e archeo
logos no Interior do Amazonas 
Scenas impressionantes e o sui
cldio de um dos plincipaes per-

. ,sonagens tomam a pellicu!a pre
. judicial aos adolescentes. Cota

ção: Acéeitavel para adultos. 

'I 

..... ___ ..,D""'r-.-D-u"";-;"'-~j-"' ~;;:;;--
Oculista 

'R. Sena-dór P. Egydio, 15 
Sala.<! 513[14 -... 14 a 17 hs. 

Te1ephone 2-7313 
,,, ' .,,, ,,., .. .,,., . 

BAILE. NO CASTELLO · - Da 
1ta.m:frns, com Alida Valli - E' 
a historia de um.a bailarina que. 

· poi' inêio de intrigas ganha nome 
il "láma.. Scenas inconvenientes, 
dia.logos e passagens de sentido 
duvidoso,' embora attenuados por 

'· uma. relativa comicidàde, tornam 
este filme deimconselhavel aos 

' adolescentes. Aos adultos acos
. fumados ao cinema, não chega ·1 

-prejudicar. cotação: Acceil,Hvcl 
para adultos. 

·TARZAN, O FILHO DAS SEL
VAS - Da · Metro, com Johny 

· Welssmuler. e <Mauren O'Sulllvan 
..... -E' um dos antigos rhmes da 
sél'ie de Tarzan. A historia, co
mo sempre, prende-se ao imagi-

. nario personagem isolado de to-

do o convívio humano. Ha sce-puouco acostumado ao cinema o I rebanho de J e s u s 
nas inconvenien~s a~ jov~~- filme ~é_ apenas ~1 p~satempo. Christo como homens 
como dansas selvagens, sacrif.- O::itaça.o. Acceitave.. de Deus - com ves
cios humanos e outra>'>. Pode ser 
visto por adultos que não se im
pressionam facilmente. Cotação: 
Acceitavcl para adultos. 

NA ANTIGA NEW-YORK 
Da 20th. C. Fox, com 'Alice Fa
ye e. Fred MacMurray - Filme 
ctc fundo historico, mostrando
nos as primeiras experiencias de 
barcos com propulsão a vapor. 
feitas pe!lo americano Fulton. Al
gumas scenas que poderiam me
recer critica, de\'ido á sua comi
cidade, não chegam a prejudicar 
a. pellicula. Cotação: Acceitavcl. 

A MULHER QUE EU QUFRO 
- Da Metro, com Hcdy Lamar 
e Spencer Tracy - E' o roman
ce de um medico, acostumado a 
clinicar entre as classes humil
des, que passa a frequentar as 
"rodas elegantes" em virtude de 
i;PU casamento com uma jon·m 
d.- alta sociedade. A !inhR de con-

ductn, dos princi;1aes persmrn
gens, especialmente os femininos, 
t'.Jrna o filme prejudicir.l aos ado
lescentes e adultos impressiona
veis. Cotação: Ácceitavel para 
adnlto:'.. 

ELT.A I'RFF'ERE OS ATHLE-

tes de ovelhas, na e,c-
BANDEIRANTES PERDIDOS pressão do Salvador

- Da. Un1versa1, c~m Richard , tra:,,endo a,pparencia, ·de orthodoxia doutrinaria e 
Arlem e Andy Devine ---'-- Este integridade de vida. As.sim, facilmente, mudem 
Filme nos mostra a vida de avia- incautos e, com frequencia mJlior do que se de
d-ores de um aerodromo do Alas- veria esperar, COJlSeguem attrahir mesmo alma'! 
ka. Viagens perigos, ~esastres, rectas, bem intencionadas, mais ou menos escru
brlgas e actos de hcro1smo, re- pulesas em não se afastarem dos ·ensinamentos do 
sumem todo o assumpto. As fa- Divino Mestre. Esta a razão porque o Salvador 
lhas não sãp de grave menta, recommenda acerca destes inimigos da alma, uma 
sendo no seu todo um filme sem vigilancia especial. 
ccnsequencias. Cotação: Acc,-ei- A melhor maneira de evitai-os, :,, este3 fobos 
tavei. vestidos <k ovelha,' é uma adhesão irrestrtcts. aos 

;CABELL~S 
BRANCOS 

ensinamentos e prescripções de Jesus Christo, 
a.dhe.são não sómente á sua doutrina exolicita 
como a todas as· conclusões logicas que del.la de
correm, e ao espirito que a Informa. 

* E'. precisamente o que parece preceituar e 
Divino Mestre, quando prescreve os meios para 
se conhecerem a estes falsos prophetas. - "Por 
seus fructos os conhecel'!lls ". - "Por seus fruct'Js" 
não se entendam suas acções isoladas, ou suas pa
la \'!'as e pensamentos esparsos - que podem, acci

Í dentalmente, ser bons e digno~. separadame1:1-te, de_ 
1 approvação. - "Por seus fructoi;" significa as 

conclusões logicas do seu systhemà de doutrina, o 
esp!rito todo que envolve e anima suas ideias a 
respeito das questões que se relacionam com a. 
Fé e a Moral. 

'l'AS -- Da. Paramounl, c0m Bel· 1 
. t-Y Grable e John Hartiey - E' CARICIA F!~TAL - Da Uni
uma histona de estuaantes de, ted. Artlsts, com Lon Chaney Jr. 
uma universidade, onde tudo se! _ Este filme conta a hi.qtori.a de 
rasu11:e em br:ncadeiras e com- j mn t.rabalhádor _ de roça, jovem 
petiçoes esportivas. Algumas sce-, forte ma, an:irmal oue vive sob 
nas de ma!or ,frivolidade não che- j a protccção de um a~igo. Assum
gam a prcJ.ud1ear por serem apre-- i pto psychologico. Passagens in
sentadas ae passagem. Para. o i convenientes e um assassinato 

Nem sempre é facil desmascarar um falso 
propheta: tão bem sabem elles ajustar a pe1le de 
ovelha ao corpo lupino. Neste ponto, como em 
tudo o mais nada melhor para nos orientar com 
segui-ança infallivel do que a palavra do Santo 
Padre. Ora bem, S. S. o Papa Pio X, de 8'1nt~. 
memoria, na encyclica sobre o Modernismo, de 8 
dé Setembro de 1907, expõe para nosso esclareci
mento, a maneira como ag·em estes emissarios de 
Satanaz no meio dos fieis. 

1 

commettido como um "bem", 
tornam o filme desaconse:lhàvel. 

vida de co1,1;umes go,, 
ra'lmente aristeros, tomada por assidua e ardente 
occupação co_m se instn1irem. 

Finalmente - o que ainda mais difficulta o 
remedio - elles se encontram de tal maneira per• 
suadidcs de suas idéas que desprezam qua1quer 
submissão ou freio; e obfirmados numa conscien• 
eia por assim dizer mentirosa, esforçam-se por at• 
tribulr ao 7,eJo da. verdade o que de facto apenas 
se deve á i.-oberba e â teimosia. • . O mais .àrdi0 

Joso dos artificios dos modemista.s é nte que não 
propõem suas doutrinas ordenadamente e como 
.num corpo, mas ensinam-nas de modo esparso, e 
como que separadas umas das outras, de maneira 
que pareçam pessoas que tateam vagando em tor
no da verdade, quando, muito pelo contrario, ~ 
no fundo flnnes e constantes.,. 

* * Quizemos reproduzir todo este trecho da en• 
cyclic.a "Pascendi dominici gregis" porque nada 
conhecemos melhor do· que estas pa:la VI'l'l,S para 
commentar "os falsós prophetas" contra quem o 
Divino Salvador premuniu á sua Igreja. Nem se 
pen_se Ingenuamente que falso propheta é apE'nas 
o que leva o rotulo de modernista; muito- ao con• 
trario, a ausencia deste rotulo, e sua substituição 
pela. de "cathol!co militante" - muito frequent.e 
hoje em dia - é mais uma daquel:las cavlllosi
dades a que se refere o grande Pontífice. 

Nos meios catholicos, de facto, quem não 
conhece pessoas tidas e havidas por bons r.atho• 
lkos e praticantes, e que não obstante, - coita• 
dos! (sic) - não conhecem bem a doutrina ca• 
tholica e por isso incidem em certos erros espe• 
culativos e pratices? 

' Quem não conhece a teimosia com qne 
I 
certos 

cathol!cos de vida apparentemente exemplar per
sistem em fazer valer suas a.postol!cas opiniões ao 
sabor da sociedade hodierna, contorcendo expres• 
sões da Santa Sé num sentido alheio ao pensa
mento dos Romanos Pontífices, poraue contrario 
a toda a tradição da Igreja? 

Ouça as ultimas poticias directa

mente das Capitaes Europeia.s~ 

,com a maravilha de 1940 

"Estes taes - assim o diz o Santo Padre -
não procuram a destruição da Igreja, como ad
versarios que a atacam de fóra, mas collocàdos 
dentro ·della, ahi lhe machlnam a ruina ; o perigo 
está, pois, por assim dizer, nas veias mesmas e 

Para as pe.<;;;oas de_ ºcriteri~ for- nas vísceras da Igreja, sendo o damno mais certo, 
maclo cst"" pcllicula _ pod~a ~r quanto mais intimamente conhecem a Igrej:,,, 
tomada como uma h)s~ri.a euJ~_, Accresce que na ar.,e de enganar, nlnguem os su
falhas be.s~mm-sc na i~orancia pem em cavl!Iositiadcs e insidias; porquanto a ,rc
dte gente simples. Cotaçao: Res- sentando-se com<J racionalistas e catholicos. fazc,mu 
r1ct<t 

* * 
Po!..~, esteJamos alertas, - especialmente na 

confusão do mundo de hoje - "não erra - dlZ 
S. S. Pio X - quem julg~ ;· a estes adversa.rio~ da. 
Igreja os mais perniciosos de todos." 

· LD~tP!~!~~CE +-RA D I O 

OPTIMA: RECEPÇÃO INDE 
PEN.DENTE DO CALOR, 

HUMIDADE OU FRIO 

Peçam demonstrações sem compromisso 

AMERICO NICOLATTI 

Praça Ramos de Azevedo n." J8 - 1.• andar 

TEL;: 4-4423 SÃO PAULO 

ULTIMATU'M 
pelo . "Osscn•atoer 
"EI Pucblo", 

Acceltavel, 
Roma.no" e 

COOIGO DE TRARIÇÃO -

Como' o "Osservatore 1 Ronr-ano" noticiou a 
invasão da Belgica~ Ilol!=::~~ o Lu::emburgo · 

Acceitavel, pela "Legião da De- A AJlemanha apresentou 
um "niemorandum" a Bruxe
las E\ a Ha,_va. acompanha.d.o 

cencia , .• 

TRES MENINAS :ENDIABRA~ de notas diplomatices. Ao 
DA:$ Classificado anterior- "memorandmn" foi juntada 
mente pela O.M.E.: Ácceitavel. uma rela.ção do supremo· 

oommando allemão no quàl se 

PROXIMOS FILMES 

AMOR A PRESTAÇÕES 

e.ffirma, existil'em "p-rovas •• 
de eminente aggressão da 
Allema.nha, por parte dos al
liados, por meio de invasões 

Acceitavel para adultos pela "Le• dos territorios Belga e Hol
! gião da Decencia '', landez. 

1 
CEM CONTRA UM - Acce1-

tavel, pela. "Legião da Decencl.a". 

PASSAGEM SINISTB,A - Ac. 
ceitavel, pela "Legião da De
cencia ··• 

Outra relação foi publicada 
pelo Ministro do Interior do 
Reich concernente á activida
de dos minerios Inglezes nos 
Paizeg neutros. 

Von Ribbehtrop mostrou 
0.os jornalista.si os movimen. 

PENSIONATO CATHOLICO PARA 
MOÇAS UNIYERSITARI~ 

Optirna installaç,ão em_ local aprazive:: e sob direc
ção catholica. Informações no· proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

tos e os objeê°t!vÓs da empre• 1 cimentos foi reinar sobre os 
sa e Gobbels fez um discurso povos que estavam prestes a 
ao povo allemão. Emfim serem arrastados na -tormen
Hitler, proclamou as forÇ(l·S I ta da guerra. 
armadas "balua:rte ocidental.'' · Paira serer.iar os -espíritos, 

Da pal'te belga e ho!lan- vinte e quatro horas antes da 
deza tivemos o. appello dos entrada das tropas allemãs 
dois Soberanos é de seus che- 1 na H-ollandá., · Belgica e Lu
fes de governp. 1 xemburgo, . um , communlcado 

Spaak e von Kleffens res- official do "Deutsche Nachri
ponderam aos embaixadores, chten Buero" definia, "falsa 
allemães que traziam o me. i noticia" o annuncio de um mo
morandum, e ·o Parlàinento ;·vimento ameaçador do exer
Belga. reaffirmou os propositos I cito germanice .nas fronü,iras 
de resistencia da nação. - i da Hollanda e de. Belgica, a 

Duas notas foram enviadas, j mesma agenda official allemã 
a de Bruxellas e a de Haya noaicia" o a.nnuncio de nm mo
para .a Inglaterra e a França accrescentava: "A fonte segu. 
e os a.Uiados asseguraram a . rlssima desta faJsa noticia é, 
ajuda pedida. Emfim, Cham- como da parte germani.ca ss 
berlain, Reynaud, e Roosevelt constatou, o Ministerlo Brlta
fallaram <lurante a no!té. nico de Informaçõ'es, o qual, 

Spaak chama a empresa da attingindo em cheio pel,'a reve. 
Allemanlia "uma criminosa lação germanica recerrft a esta 
aggresão. mais ódiosa. do que I outra manobra subversiva". 
aquella de 1914 ". Examinan- A precisa consciencin da gra,. 
do o complexo de documentos j vida.de da situação induziu os 
se pode delinear qual seja o r dois Paizes nE>utros .a tomar 
caracter desta nova empresa I nos ultimos diag uma serie de 
bellica. graves preparativos de defesa 

No dia precedente á .manhã o que não impediu que a Al
tragica de 10 de Maio, o pre- lemanha · lutasse em seus ter• 
sentim1.mto de tristes aconte- ritorios. 

SENHORES ALFAiATES l 
' Casiroiras, Brins, Linhos e A - ' 4 ? v1amen.-.os ___ _ 

SQ' na CASA LBERTO 
Largo São Bento~ 40 ---- e- São Paulo 
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ENSINO SUPERIOR 

"A correspondencia postal dos 
neutros ou bclligerantcs. qualquer 
que seja o seu caracter, officia! 
ou pa:-ticnla1·. <'..ncont.radP. no ma.r 
a bordo de um navio neutro ou 
inimigo. é invio'la,:cL Se o navio 

O Ministro da Educação está fqr capturado, o apprehensor ex-
pedirá a re"ferida correspondencia 

r,r<'pP.rando a reforma. integral do 
ensino supcriol'. com a maior brevidade". 

J:í, se encerrou o exame da par- "As disposições do paragraph0 

te relativa ao ensino de engenha- anterior não se app!icam em ca
r!:!. do qual participaram. sob a so de violação do bloqueio. á cor
prcsirlcncia do Ministro da Edu- . respondencia dcstíinada ao porto 
i,:«:ão. os membros do Conselho bloqueado ou deste p1;occdente ". 
Tu·hnico Administrativo da Es- Para sua applicação, rccom-

mcndou . a crcação de malas cs
cn h1 Narional de Engenha1ia, re-
pr,:sentantes da Escola Nacional peciaes, deS.Unadas aos paiz-e~ 
de MiJ1as e Metaliurgia de Ouro hf'Jligerant.es ou por estes occu
Prcto, e da.s Faculdades de Ei1- pactos. que não deverão conter 

. . valores. 
r,mharia congregadas em Uni-.d d ·- - · 

8
-- · Não serão incluídos nas malas 

vcrsl ª es que sao 33 de ·ªº 1 a. paizes ricutr.os, obJ·ecto a' 0 um 
Paulo. Bello Horizonte e Porto ,.,. cfostinàdo a te,:ritorio dos be.lli-
Alegre> Ficou ,em definitivo tra
çado o plano geral cfo~ estudos 
de engenha:ri.a e estabelecida· a 
rc.~pectivi seriação de disciplin9cs. 
Foram il1icíados os estudos perti
nentes ao curso de direito, pro
sc::-uindo os relativos ao cúrso de 
medicina. 

gerantes ou J10r elles accupado. 
E' recommendada a maior vi

gilancia rias inàlas aos paizes bel
ligcrantes para'. evitar. a inclusão 
de artigos de · exporta_ção prolü
bido~ 

NOTICkAS MILITARES 

B R AS 1 ·L 
.. 

NOTAS ECONOMICAS F. 
COMMERCIAES 

O Ministro da Fazenda man

OS EXAMES EM SE· 
GUNDA CHAMADA 
NOS ESTABELECI-

dou expedir circular aos chefes MENTOS DE ENSiNO 
das repartições subordinadas ao 
seu MiJ1isterio, declarai1do qui, a Permittindo segunda chamada 
pat-rir de !.º de Janeiro de· 1941, 
não mais S\'.rá 

1
~rmittida a exis- para as provas parciaes nus es-

t1;ncia., em estabelecimentos com- tabelecimentos de ensino supe
rior, secundaria e commerrial, o 

merclaeli, de mercadorias sujei, . . . w· a · t · d · . Pres1denk da Repubhca ass1gno11 
- ' o impos o e consumo, que I o seguinte decreto-lei: 

nao esteJam estamp1lhadas df' 1 "Art. 1 .º _ 1',ica facultada nos 
accordo r,om as tax.as previstas estabeleciJ11entos de ensino supe-

, no art. 4.0
, do regulamento e ai- · · d l tcracõe& nor, secun ar o e commercial. 

, segunda chamada para pro\'à 

* Na reunião cirdina.ria do Ins- ~~!~. em caso de mofostia d'> 
tituto d.o Assucar e do Alcool, a . ·Ai't. 2.0 - A concessão ele> se-
Asscmbléa, dos del~gados dos pro- . ~w1da chamada será requerida. ao 
ductores de assuc.ar estU<iai·am inspector do ·esta:füilecinierito mé
varias me_didas. sobre a d,efesa iià diante attestadÓ . medico em que 
proxiJna safra e seu escoamento 
para novàs ·mercados. ficando àp- . se declarem a impossilJilidtlde 

Prova
.., ·te · - d. · ·pl)ysica ou mental de submetter
"'ª a rnanu nçao o limite (; producção. se .o al.umno á prova parcial. bem 

como a càusa M. im.pe~irnento. 

o Presidente da Rc bJ" *· o ba. Ar~ 3,.º - Póderá ser conce-pu ica cm ixador BaptiSt<J. Lu- dida s1igundà.· c"'a.mada no -,aso 
inaugurou a Escola do Estado 7..ardo pr.opoz ao Instittuo do As- ·~ 

._O.· frescor d.a tez ... 
Maior do Exercito. -construida t t em que a primeira tenha oc~or-. sucar que se en asse. por julgar rido no pe.· rio.do. de nójo por fal-
com todos os requisitos technicós de grandes possibilidades, a per- lecimento do paº. ni·a-c o'u !rmGo 
na. Praia· ve,·n1elha. Esse õsta- muta do assu a· br · ·1 · " " • ,. . e 1 as1 eira por do alumn~. · · 

Depende: a) de •i bom regime ali
mentar: fruc"'. 

lx)lecimcnto possue quatro .anda- trigo urug.uayo, que é da melhor 
res com aniplas salas de aula, qualidade·· e interessa sobremodo· ~rt. ~,o - Em nenhum caso 
ainpJütheatro, gabinetes de p~o: Q nosso cómnÍ.ercio . desse pro- podér;í, a seguncla chamada ser 
jecção cinematographica e labo- dueto. reaji~ád:a no pefiodó eia pr;,,~ ti, · tas, legumes, 

·.lli!! . leite fresco, etc; 
• b) de boa sau.· r de geral (Ta

' - nagrãn ás re
félçéjes). Tanagrán, mércê de 

ratorio., · . · . · subseql.lentc ou depois ctesya. 
· * A fiscalização bane.a.ri~ com~ 1:z: 5.º ~. ~elativaincrite á 

seus hormontos reJuvenesce a 
mulher:. c) ele um bom cre.
me de belleza, para massagem 
da cutis. Glydennol, á base de 
borax e de benjoím, é optimo 
crêmc de belleza. 

* O Presidente da &publica 

1

, nmnicou que soinentê auforizará: qu ª yrova parcial do c~rso se-
assignou dec~cto-lei üxando cm c?Jierturn de l.inl=!ottação oríginà- l ~~;.da:10 .. '.xmtmu~n: c1~ v1gor~"as 
5.0 an1;1os de _idade o limite para nas da. Inglaterra. Egypto, Jrak ! de )Slc?eõc~ .do d:-cieto lei 1. ,oO, 
o serviço act1vo dos. segundos te- e se~ domi,nios (cxceptuados ca- Art. 6 _0 ':,em~io de 

193;?· _ 
nentes convocados e sargentos nada. Terra Nova e Horig Kongl Pxffvada po, qual 
topographos. ora en1 exerc!cio nc em itbra., "aereas", devendo es~ t~r mo~~ ª fa~idadç ~o a';tes
Serviço Geog1:~phico e Historico sa desi_gnação constar o~rigato- / b 

0

1 me ic~, f .~1
specto; _do_ es-

d.o Exercito. rf.ament.e das flchàs de cambi a e _ecm_ien o aia a dcv.cla com-
. respectivas. As cobertura d . ·. ~ . mumcaçao ao Departamento Na-

. ,s e un c1onal de Educacã . · · * Na pasta tla Guerra foi as• , portações originarias de outros nlo ·cta ' 
0 

lbJa~ad sei PIO-
. ·· 1 . · . · · , v1 a rcsponsa 111 ade cri-

s1gnado decreto approvando no- pa1zes. em llbras. serão autoriza- mina! d tt t t · ' 
va, t~bella numerica para o pes- das em libras ·esterfürns. As co-

0 ª · cs an °• 
soa! cxtranuinerario mensalista branças rela,tiva,s ás mêrcadoria~ 
da Po!ycli.nica Militar. de origem áctmn. menciorladas AN1'E-PROJECTO DO 

ENSINO PRIMARIO * O ministro da Guerr.a appro-
. Acaba, de chegar ás mãos do vou as iÍ1strucções pa,ra matrlcu.: 

·Ministro Gustavo Capa;nema o la na Escola Preparatorla de Ca
,pareccr do governo deste Estado detes no proxiJno a.uno de 19'41. 

existentes em· outros bancos só 
poderão ser· liquidadas ei-11 lihras 
'' aereas" com cioberh1ra forneci
da pelo Banco do Brasil. 3 N .. 

, OtH~Ul.S 

do 

ao ante-projectb de organizacão , • ô Ministro de, Agricultura 
J1ac.iona:l do ensino primaria. só- ~ Pe.Io nosso governo foi con- recebei: amostras de cellnlo~r. 1 APOSENTADORIA Fo1 
mente f.i_Cll. restando agora 

O 
pro- tractado nos Estados Unidos Ull1a produzida no Pai'aná,. com ly1'io I aposentado. por ter attingi

-nunciamento de duas unidades da missão para servir junto da Ae- [ d~ brejo, pinheiro, e palha de ! do a, idade legal, o Ministro Was-
Federa,çã,o so!Jre o tra,l;>,i,IJ;l.o, já ronautica do Exercito. Essa mis- tngo. ' hington de Oliveira, sendo no-
em phase de revisão definitiva: são é coristítuida doil prlfflêtrt'.111 · meado para a seu vaga no su-
Minas e Goyaz. ~n.entes ~.a;ne Tibhets, Thomas • O Laboratorlo Centra.! de premo TrilJunaJ Federal o sr. An-

Qpina. cm relação aos exame~ Hall e James Selses Junior. · Enologia baixou um aviso deter- nibàJ Freire. · 
par<!, admissão nos cursos profis- 1 minando que só seja vendido co-
~io.naes e secundarias, que seria: * . O Presi~entc . da. Republica I mo vinagre alimen~ar o· p~óc!uzi- 2 OPERA RIO - Em·r1-ro•1-s~ 
talvez pre~erivel "'·estabelecer a ass1gn.ou _d~~:eto-le1: q~~ pondo _so- d~ pela femientaçao acet1ca do 1 .~omuigo passado, 110 Rio de 
obrigatoriêã'.ade de aprei,enta,ç~Ó bre a d1V1sao territonal nnlltar vmho. ,Jane1ro, o congres~ dos Circu-
do curso !lr~mario completo pam para º?. effcitos da lei' do ser- los Ciperari()s Càthoiicos, do qual 
Ingre=, senão cm s,mbos, ao viço milltar. =======-....;.'-----==== particip.arnm delegados de Lodos 
'IJlenos no curso secunda.rio". LA os Estados. 

Ó parçcer é contrario á admi- * Na pasta da Marinha, foram tif e l)f0P3Qaf O 
nJStraçãq do ensino primario JJe- assignados decretos: approvando . . . . . . 3 COi\-H'Rt\S _-. Assignando e 
la Uriiãó, a que111 .iuÍga dever e mandando executar os rerru!a- LEGIONARIO d to o 5 848 
e.penas oriéntàl-o. · me11tos para o Departamentó de · . . . . · · - . · l correi::·.e o ;~·esictent~ ~":: ~~n~~ 

"Seria acertado ..:_ accrest'enta Educação Physlca da Mltrl,nha e . _ . . ... blica approvou ·as rÍórmas que dc-
ddxa.i' a cl!·rgo do Est..ado' a fi~ para o Laboratorio de Provas de É' DEVER »·E TODOS verão reger o D{)partamcnto Fc-

:l<llção d(i ~neira por que os res- Material; promovendo por mere- OS 04 'f H O LI C-0 S d~ral de Compras. · 
pectivos municípios empregarão a cuneato: no e,&-po de officiacs da 
sua. quotii,.:pàtt:e 11a. manuíencãó Armada: l!-0 posto de capitão d€ 
& desâivoi'V~énto, do ensino pri- fmraga.t;a., o cap\tão de corvet-.a Ed· · 
_mano;,; undo Willia,m Muniz l3arreto; 

Fina1-te, diz ser impossive1 no corpo de 4viação da Marinha, 
1W Estado. de ~ Paulo waptai: ao posto de capitão de corveta 
o seu ensino prima.ri.ó ás normas a.viadw naval, o. capitão tenente 
do ante-plÍÓjecto, rio prazo qu~ Dario de Ca,val~nti Àzambuja;. 
este prevê, de J mezes. por a.ntigui<iad.é: no '<orpo de Of

fici~ da Armada: ao posto de 
capitão de· corveta o éapitão te
nente Ernesto Frederico de Wer
na; ao posto de capitão tenente 
os primeiros tenentes José Ánge
lino Garnier Simões e Pa u:lo 

COM.MUSSÃO INTER· 
A~.t!{ICAN A D~ 
NIQlfrnALiôADE ~T~C•oi-'•ir.• 

. ISNARD & CiA, 
RUA :M ifE MAIO, 88 

A Connn\issão approvou a re- Abranches da Silva Pinto; no 
.-iommetidaç;ij.o relativa á inviola- corpo d€ Aviação éia Marinha: 
~Iidàél.~ da. correspondencia, ba- ao posto de capitão tenente avia- , .... 
seitt,1do~SE; ·nqs principias de Con- d9r naval o primeiro tenente Af- =======::::==================;__:....;:....; 
~cl}ç~.o~iayá: · fonso de Araujo Costª. E XTERIOR 
~ ........................................................................................................................ , 
1 A. F e / i e i d a d e i l CESSA~1~A~\~s HOSTI-

t de_peocJe, áS Vezes, de Uffl nada ;_: 
0 

Depois de ter sido assignado t ! armisUcio franco-it~Jiano, ces-
,i, Dizem até que as proprias cousas que nos cercam ! saram as hostilidades franco-
½ influem nessé bem com quem tôóós sonham. ! fü;lo-germanicas. A cessação da 
i Muitas pessoas affirmam que Oh Moveis das Mar- i guerra deu-se ás 23,30, hora de 

r(marias Reunidas, Rua do Carmo, 53, são felicidades I I Greenwich. 
nos lares, Pl'!)Speridades ·nos negocios. ¼ O governo de Bordeus em rf'-

Est~ó vendo'? Se é. assim, cústa bem pouco a feli- ! petidas alocuções incitou o povo 
cidade,. pois éssa grande organiúti:;ão Brasileira,· vcll- ¼ francez a se confornws com a 
d.e tu.do tão 09-rato. · · + situação e a se manté1· calmo. 

Fqr,néé(;{ióres do P~io s. · LUiz, Liga das senhoras , Ab pqpulaçôes civis frirncezas, 
~eas. El;lta,belecimantos, Cól:k!gios Religiosos além ! gerrnanicas e ita!lianãs, qué aban-

REORGANIZAÇÃO 
MINISTERIAL 

O governo francez estabelecido 
cm Bordéus foi completado por 
proposta do Marechal Pétain. 

Foi no111<1ado Ministro de. E5-
tado e Vice-Presidente do Con
selho o sr. Pierre Laval, ex-che
fe dum govei:no fl'ancez. 

O sr. Cidrien Ma.rguet foi 
tambem nomeadp ministro pelo 
Preside11te Albert Lebrun e par
ticipou da reunião ministerial do 
dia 23. 

(1-&I Exmas. Familias de todo O Paiz. j ctonarani suas cidades para f~.ci-
. . . llti?i: â"'evacuação ijas zon1i,s de ~peram-se para br~ve. novas 

b,?n•:=.·e~r~t.er:ie~::e.~·ev.•.~=~s~1-,e~!9!"1,I: . . • e ·-\J .. ,.•c•_1;1::a·e .... J ~uerra, Nitornaràm & li6\l6 la-teti. mude.UÇü no governo de Bordéus. 

DESTITUJOO . O GENE·, 
RAL DE GAULLE 

Na reunião ministehal do di!I 5. OCCV.Pd~_çAo Gran~ 
23, o genera:lissimo Weygand ryro- parte - o·· lerrik>rlo frarices,· 
poz a destituição do general De:· será occup_aqo. pbl' tropas ··ita.lo/ 
Gaulle, devido ao ,;cu recente germanicas_. *''ª· - .J 

discurso pronunciado cm Lon~ · · • .·: · ~ 
dres, no qual concitava os fran- 6 · FRANCO ~ ô B'arico da 1rt'--' 
c13zcs da Metropolc e ctas Colo- glaterri\ ~t,i~endeu suas ope-
nias a continuar a lucta. rações sobré ó 'fr_~nco francez, J_· 

O gcnoral De Gaulle foi rebai- f.t 
xado a coronel, posto que occupe,- 7 RENUN'(jIA -~ Renunciou ~'. 
va até bem pouco tempo. primeiro •. trdnistro japon~á 

Segundo informações de ori- Prinéip<I Konoye., 
gem franceza, aquelle official se- Presumé-stC<1ue o ex-pre.siqe_l\• 
rá julgado por um tribunal mi- te do Con~J:llo.; <!e Ministros Nii:f .. · 
Jitar. poniC? pass.~ ·a c~fiàr ao nóvii· 

partidó poÍ'lt.i&r- üúico · estatufd~ 
em todo ó p~jj.;; · · EMBARGADOS OS BENS 

:FRANCEZES 

Desde que foi noticiada a ca·· 
pitúlação da Fi-ança; o governo 
norte-americano, úo int.uito :® 
preca ver seus interesses decre• 
tau o bloqueio dós fuúd~s frn~1~ 
cezes ncis Estados 'Un.lclos. 

Essa medida teve por objecti
vo impedir que o ouro e outros 
fundos francezes cahissem em 
mãos de quem a elles não tives~ 
sem direito. 

O secretario do Thesouro ~or
te-Amer.ic11,nc, interrogado sobr,~ 
a possibilidade dum governo 
francci::, reconhec.ido pelos Esta
dos Uni<los, lançar mão dess'.;~ 
fundos, negou-se a fàze.l· de:;Jà~ 
raçõei.:. affírmando todavia, que; 
ao Ministerio das Relações Ex
teriores e não ao Thesouro com
pete solucionar aquella c;uestti,o. 

N·oticias 
do Mundo 

} ARMlSTICIO - Foi nssig-
nado 110 dia 24 de .Junho o 

armistic.io franco-italiano. Re• 
presentou a França.,. o generai 
Huntzinger, :,endo o MarechaÍ 
Badoglio, o rcprosentante italiit'~ 
1)0. 

:t_\-t 

8 SU1illll!4~9- ~~ q, 
i11~do, -~, t~e,i:ra con:i a: Itali~, 

a marm~ a.t~)l;ifüic.a já qci_stlilifii' 
7 submarr"ii&i' 0ffaifanós. seni' ~ii..i 
tal• os que fors,m aprisionados. 

-~:, !.'_iJ-<' ~- ··---~"e; .. ::,·. 

9 IU~CU~O. _,;- o prim~~, 
· · minii,ir~ ~ritarmico, sr. Wins

ton Churéfilll'·. PJ:Q~unciou impor
tante disc!A~?tio dia 26 ct_\! J.~-
1.lho. · -:.-1'.!' ;.. . . - · 

~:-~~- . 

10 0Pf~8:t,~ -:- O goveq10 
.• chiné1,".;;. d~cla,óu se . oppqr 

a qualque,r. ~UiYasão · jiH'lQneza· n:i. 
Indo-Chinâ.Jt-· e; · · 

,.~ ç~ .... ;r .. 

11 RQ~F;:{0~ -~j\ 8?•, 
·:. - Yal .!\·it>J<'ór~ tem bom

hardeadQ" ~fiínua-0.am~rí~. : tj~
jectivos mi:llt,i:~~ ·· i1a AÍlemallllll, 
Italia e ~Í'k~.: __ ';-'·' 

;rb1-:. 
.,_ .............. ~~ ........ , ..... .. 

Falt~~.~~.· agq~t,,,. 

Ça,1,1~JI\iMµidoª? 
:.ri .. e· 

; $oc. Hydi;ófechnica Ltda. 
, - .- -~~~·,: ..• ~-· , ,· . .. _.:.:- ... ,:,, 

PHO~/l~- 2-40,?~ . i 
S: BentÇ>,. ~t,J5 ~ ~-~ '~ª·· 
·.~ ...... .._..§ ... ·~- /·'!~ .••• ~~ 

2 GOVERNO - F'oi constitui- }2 AP.O!O~-~ .. ó genêi:ai :Ó~ 
do em. Londres. Ul1l ;10VO n;o_: · , .'- . (,~~~~~ ·ll.t~t~~1~nte. ~\'.! . 99: · 

m1te Nacional Praricez tem reéé-
verno francez, chefiado pelo gc- · 
neral De Gaulle. biqo ll, ~4~~ 4~ nu~W.l'.0$8.li CO• 

lonias ft~.' · · ·- · · · 

3 LUTO, - O ciia 25 de Junho 
. foi considerado de Jut<J na

cional cm todo o te1-ritorio fran
cez, por determinação cio govêr~ 
no de Bordéus. 

4 ,JULGAMENTO - O gern~ra,1 
De Gaulle. presidente dó éo'

mité Nacióúal I"raii/~z. ·sera júl~ 
gado peló governo · do Marechai 
Pêtain, por crime de indiscip~iüi: 

Graride mostruario 
e venda de 

Productos 
do Norte 

Caswnha$ do Pará. (~ de 
Cajn'. Doces e compotas 
de fructos sylvestres, 
vinhos, licores, passas 
de cliffercntes fructos, o 
famoso Piraruéu', Ca
marão e Dourado do 
Amazonas. Recles o 
Rendas do Cear(! fritos 
á mão e ont.ro,; artigos 
do Norte e Nordeste. 
Procurem conhecer es
tas cousets nossas, v1s1-
tando as grandes ex-

PO!Jições da 

A Nordestirra 
Largo do Arouche, 61 

Phone: 4-1702 

Casa 

13 ~EL~~,,!VES - V~rios 
navio~. de guerra tiorte

aip~i.;ic~1w.~ .. '-~tf;i!Jl,tn, çóm destino 
désco1ihecfckl: ·•. Í:iresliinê~se que se 
dirijam para o Canal de Pana!llá, 

14- 1r~,~ . ~ ~ imprensa. 
.,. · ,t:i,11~tz. mnc!~ alarde 

dQ Pl'.<2i<í~ - W!M , <iue' a ·ciran 
~tetarlria ' '- · ., •. • ·' 

::"•: ::.~ :-~· •. !.1i:~ .' 

}5 DES~Jf~O - Ao con- . 
trarj~ · ~ · 94~· f911!- noticia

do, o$ ~f . nã.ó invà~am a 
Bessarabíà, -.nem qualquer outro 
ponto do temtorio rumeno. Esta. 
invasão sem'. ,inteiramente . de~· 
necessaria, pÔílÍ â Rumania já· es
t~ enti:e~ 214 . . r,egu»o w~\tt:ii:i:l.i). 

: ~, ..... ~.-<:··· ... ·.~~-~~ . .:: 

16 A.~t¼~ .-:= A ~Viação 
·· '<b~/:~~~1'.~ilQU com 
s11ecesso, · a, ~é -~é téhang. 

17 INA«f.- - O líder indú 
"mahatma" Gandhi de

clarou.se fa.voravel a, continua
ç~ d11, Iuçtii?ÇQl}tt~ õ hitl.érislhó. 
Apregóo1{ . ""~tí,.hw, ... õ'iii4hl~ 
que o m~~Y meicf ~Ei luçfar, ~ 
pennartêéêt-·!Mêtivo .. ~ · 

18 C?NY,~~~o ~ Teve mi• 
· · cio a COfívenção do Parti• 

do Republicano, reunida na Phi• 
ladelphia. ~ra a eséolha dó can
didato répttblicand,· á·s, êÍeições 
presidenciae:!. 

19 EXPEDIÇÃO - A expedi• 
ção militar ingleza foi in

tegra'lmente .'t~tÍt!tfü{ da França. 

20 RECONHECIMEN~O - O 
rcconhe~!JpEmtÇ> d9 gover-

110 do ~~Mftl'- De Ç}!!,Ulle; nelo 
g~ver_:10 ';f1S'}tf ~du~~u f~r!e im·• 
pressao entte: .os componentes do 
gabinet~ Pétàin. · 

Le.fq 
Tinturaria Serzidor · · .-, · 

- ALFAIATARIA 
Espec_ialista ·em -Reco~es 

~. 7 de A'\,l'il ~H! .... Tel, 4-3883 - Rnlden{lla 4-5912 



• 

, 

---·'ld J A -~".f':~: SJUliUhltf~,.,g ,\Nt_:c_,_ - -- - r.; iuno .. AR -: . . __ . . •. ,. . .. : ::~_;, 

UI Ol&AL CJlTBGLICO f e~eracão Mariana f eminina;rQ;;;;~;·;~·de~~J 
... B ·br ~- ,'d- • ,,m ""'''"' ,,."~ =, '"'J cu ahi g~r _ _ II[ ·serve a l .. , .ia ~@ri 'â~e •• e,~~:aºe~:í:O~~~~~~~t~:ti~j~ â sua é.asa?):~ 

· · Fn'•·0 0- d"'ºº"C:" crne a Pia pl:is despezas da casa e a~ ta 1 :!, .. . .•. Herbêlfó Henrique Lichtenstern Un;ü,;· n:t;·iLue·:;\"'su~t: il~socla- mili?. n·.urnerosa... . \ :~ ~; 

1 

das. encontramos. ta·lvez um pou- E de quanto é capaz um co- :!: :+: 
Qú.e a famlli..:.:dâde <'Om a I tiu-,f:. ('l1t·ada <1n ,;0spirito üo co esquecido. e entretanto, de ca- ração feminino -~em forindma~o! E}·, 't • :!,; 

~· .. ' · · l .. 1 ·t l · , .. ,.,.,,..º - le sabe descobru sPm 1scre<:0 o .. ·+·· B,..:..,,. :...s0 1.. ,;,.,"'-'ogativa de, Iinmdo" que a <lommara t uian- p1 a 1m;30""··-1~. . . . , ·. :+· , ,. 
· •- ..,.. "' _,,..~.. · · ,, com cannho a dor a conso,ai. '.~ /> •. 

'!)atÍl'eS e iheofog·O· S l'C:Vt•la_-se i lo amws_. . _ ; neC"-ººÍdade CT.Ue deVE' S{'l' Sa• '..+., ;+; 
A. l 1 1 E b ng lta1·a •n "Visitar as associadas C'nfer- ~- · -· · ii!!. · f · · • 

p. eta a,cti'{~da!).e, '!'>~ Ma< e amt). , entao, am os e_ .º . . ~.º,pi•·i·:.ual n:,da. a lagrima Qtte precisa ser f: U.::!0 pe•..,.a feffln#'I .,;.ff ren.u. fl 8 ' .. : 
A R&ym.oi.J.4 Gli~, em Para. se em Astu.uo,'3 tla Blblw. .e não mas, . :º_n;ortan~?-as e - • ~nxugáda!... :~ n;~ . . • Iro> . ' r-11 ::11- "f 
i_,. j · · •. n .. · · • ..:. ,;;.. anno atraz can"al'am üe pe .. nf•tl'ar os t<,xtos e matena.mentf. • . .,,. ~-. 
u.:i, as ..... m~n....,, ~ . . • •, · · . . . Elevem0,s, po,s, o nosso pensa- ,~, : ... :: 
T
~ ... u&,.s di&:i àn:. ~. ine1:1 em, sagrados. pelos quaes º proprio , . 1nento e em nossas visitas. !em- :.· J U L I o· ;·~ ".· • · • · • ·• cw .. · ·, • De f 1 1 ó, Sendo a Pnfermi<lade um sof- · . : · .+ .. 

,. .. lL · e 111 ttiilo O" <·oiifli'<·tos n'io I fnrnento rnmt,a.s VP.ies b, m pe- .+. v 'll : • : ha-r<iue para ir .1:1ras1l. tive .::i us ª ª ª 1 8· . . . , l bremo-nos que sempre que nos ,~ · · ·+:J 
'."legr1'n de .trav.ar c .. on N'tmE'n- .. o · ~ .· ' 1 • , • . . .· • , • deb1·t1can1os sobre o leito de nos- ·.+·. ,r... · T ,•:; .. .. ~ : .. · ~.:;., · · J " ,, BereYolentes" sadcJ, o quanto pode1·emos le\ •u , . . , . .. .. . ... . . .•, 
to com este cgs.~ fran<wz. e ernorai um. . · f • de consolo. de anirn:rcão e de os- sas irmãs enfermas e lhe pres- ,:, ;~ 

Mádelainé Cli:àsles t€stemu- amigos do casal Julgaram .osse · d · . . . tamos o auxilio de nossa carida- '•' .+, ·. · .. ...·.--. ···u· · · t: 1 d J- peranca a urna as nossa~ 1rmas, 1 . . : 
1 

:+: 
nh.a. no seu: livro.". ne c~tho- Protestantismo urna ,\ e 

1
· · . ~i ,··ta ondP. 0 de, ao mesmo Jesus Chnsto. nos- :~ CORRETOR·· DE IMM&EJS :+;; . ., "'. . , _ . ºb!' At ~ d . t com uma sim,, es , 1s1 . . . . + •.• 

JiqÜé t1eva11t lil oi.ble" (,Jnia c-açao n B1 ia. t e par e nosso coracão domine e fa'le! El-i so Deus, nmde=s e demcamos :+: f:: 
.catho.lica pêi·-~jiw_. a Bihlia). saeC'rdotal não faltaram ?bsta- la sentirá ·com a nossa presença il nosso carinho: ::; ;!';, 
,t,oaj_ prefàçi.o .. _i;,é_ '.Q.o.m C:lp~e- eul?s e mesm? atlvertencias. que tem na Pia União quem dela "Estava enfermo e me visi- ;~ ~!;i 
(}àlli_à:r4,_ .Ab.bà;~· ~Benetl!ctmo Nestas duvidas e _combates se lembre. que as suas írrriãs es- tastes, necessitado e me soe- :} • '•~ 
de S. i\jaria êJíi:.:eari~. () C!l; i~tPl'~lOS, em ').920 .. l'elll a SOIU- ~ão promptas a 'lhe prestar quat- correste"• . :t~ ;:;J 
ri:tíiii.to. da sua ff'da. pelo qual .;no rne,sp,-.rafüt e . c01nplBt.a, quer servico e que pens:âri nella ,~=============:: :~ .:•:l 
t'ii.êiaií.. siic~1;-iàmente, i pela Bucyclica "Spiritu~ .Para- e por ella .pedem a Nossn Sent1.:ir . '.~ E· s· ta·: Le··,1e· e·" 1·d· o: h . 10 a· '·n·· ~S'. ;:~1 
dii.i.ió.hsiiii áct~.- clilus" do Pap.a llentn XV. pro- [! ú Virgém Suntlssima! o u R o , ,., g a. l,IJ,- :+) 

~à:rrà ,a _Rtla :~em ele r.a•. mulgadn no clia J 5 de Set~m- Para a nnrrna de nossa <'011· . :!: ;+; 
miliâ. caHio_Hc.a f t!~ úin ritua- hro desse a~no. por occ~s1ã.o ducta ·('Ofn as n'.>ssas irw!i~ f'l1- '1 Para o Ba·n-:!O do Brasil. . ;i COM ESCRIPT. ORJO Á ;!;' 
Himi:i pontuà1, ·tr1às .Re.m prn- dn ucclmo qumt.o centen3no ele ferma~. ponhamo-nos no seú !u- Antes de vender seu OURO . :+: ,•:j 
funda iiiitrité_~ religios.a." · Sfio .Teronymo. em f.:lvor. <la gar e façamos por ella exacta- l >é de .seu ~ro;:,rio interes-séi ;•; :!!'. 
:'Duas tias deúl' ~ain frpiras leitura geral da Bíblia. :-S<'lla. mente o que· dS€jaríam:os fOSS<) -consultar os no.ssos pr~oa. t :! RUA s. BEN'l'O, 290 - 6.º AND. _· SALA 14. ;~! 
·dà congregàç~ ·:. jlo "8acré foi prndamado. com referen-1 feito por nós! . . C . G . TI·S. - { :.:. . - ~:;) 

· ..... · ·-,:,• · - · · · , a t ·na lo hhlel)"ntlo l>a · · · · .AVALIA.0.ES RA · · ~ -~ 'i"ELEPHoNus 2 73rr4 e 3_5, ..... 4, ••• Coe\lr" em ·l'f:tQ:i.\tfil.. ·eury. perto eia ,, ou n . l , '". · '" • '· Em nossas ·.·1s1tas, ª. o m .. e•rno 1· :~~ r, · ·
1
· ' .,-·\t •T~, 

,. ·" '.- · ·,, :...;..._,.. ·1 .• • dr da lgréja maior lJibllsl,:l I t . · · 0 1 Tambem compro .prata, <leu-- 1 .,. • .,~ 

de Grenoble. , .. m.-.ve _ame ir1- . ~ . , . . . , !'moo qu!' p1ocuram.s coti~'O ai _ 1; : ....... , ....... ,,,. '"···--···""'" .. ,., ........ ''.+'""~" -~''-"''!t'i"""--:"'-"+-'•"•"1>'.'.•'.+::,.,.::i.,: 
gr~~'{OU ~~-CO~.'#fu ... º d<:~tP COil .. · . _d_e t.O.~~S . OS.. te.m P,0. S. ~Ue ü l :J animar ~ c!oente, illCUtindo-lh.e tad'l.iMS e OúrO ba.1xc, •. ii. ende·11 ,:ç_,~ .......... + .. +..+ .. + .. + .. ~.,;...+ .. <li .. ,!,,;4' •• +..+.~.~.'3,,C,,.~,~-1':.+ .,*.,+. •• ~ .... " ..• ~ ....... " ' . 
vento como ::i,:!jdt4a .. Lá rer.e- 1mpos~11 n ter conh~cunenlo a res~naçao á vontade de Deus,. ·Se ollro -para dentistas. · d I t • 
'beÜ· âciuell~ rôtii'i'.t.ção catholi- perfeit_o de .. :'.,esu,s Chris:o _sem procuremos com carinhoso tac- R. SÃO BENTO, 549, 1,0 ; .. · 'o t-1'IC··I·. a ..... s· ·.. . o u-· ··. ·.1 ... ' ·n.·.'· ... or. '-1 Cll _qué feftnvf' .•\rsefüJ nàe~. hon.1 confie.cn~ento tla Biblta. io sondar tambem as díffi<'Hlda- JUIJ., ,-,ala g (p.rox. e.o llirJO ·. · . . .. 
·Tóifog oR~ diàít/ ·l*v. ·ia aula ré'.. F._.m tí\32. f_ 1nalmen.tc .. c. an"e· ctes máteriai.~ que multa:; vezes . . 

1 
'[ d 1 ,. " o · d .S. B~ .. Ho). - 8AO P.~ UU) ' J'giosa 'I'odâ •· ma,nhã. umà· gma " :1. e amP cvnvencd· se encontram, e as mais a~ ve- ~ 

duirt.n. horà e1', i:ii~rvana pí:i._: ::;pn m~rido par_a_ m~ suas _i(le'as zes :;e d1$fax-çam, principa1m1:11re-r . c,.A. _s A . A i,; R A M ., .· CACHOEIRA do dia foi se~:Yido ittô ~ 'I Pa~1 
, ,,fr (te'coraf- 0. ~gelho: _ er~ e. con~1!5,tal~o 1nteJFamente co- naqueles lares onde .a ~1'.l<:a rg- : ---~- ·-'·- ~ • . h~:i.ntá f~ia"' lilll Í~ch~a to~Ul.<$ 11.si 

lrm exêrci:cio m'ititô utll. 'I'odó: mo <'O laborador do.s seus pla- .. Paschó--< tfos ffom&fü :Rea- l 116o Con'tmungànte1:1, . 
0 sà:bbâdo (li~sé um.u coti:.: nos e tr~_b,alhos. Hoje, os seus .. . .. . . , , 

, férên-cia sobr~· í 'liturgia ri& dois nomé~ já ,:;fto muito CO· G . A ~-~- . . liio~-se no t(~ 9aP·t·· liesta e~ 

dom~go segri{rrti;• Epistola é nhecidos na Fran~. Muitas o.··.y·e···,:fH'O ._· :rc ·,~·-·ª,,:· .. ,·.oc,-.es·. ·_-a. n·o :g.:a:~And·n.('tpo·~·-esª., P:aa·ª.rrSaiu_:ah.ntàciMs···diJ·sesiºa~:en.;cin .. onc;·n1--É'vruí'gélho fcità'tn'., rsturlndos vezes no anno, R~ymond Chas- !f ! ""' 
min\Íóiosa.mént#.·:--F'lta d'isto, leg dá c~~ferenc1a.s sobre as-

élÍt n:Í)pr~nnétç t:·, tnédit;l" é' SU1Up~qs l!i.b'licos, J,1Ure~ elas · mw1hão G€ral, teve lugar no Sa-
réiirf. iofrret~ em applka- ~rauae;; ~ll;)lls ck. Pa!'18

· E a 11tto Dom Epâ!Illnondàs, a re~niiio 

f'esiÍi; dô. ~-~Ô! _\ Ap61 a 
nóVen'a prét)Qtatdi'..ia ~LI-S<I 
110 dia 13 do cofrênt~· iá. fésta de 
Sànt<J Antonio, õtag-0 4.'!éi!tá Pa· 
rochla. 

(•5o do Evan~tt'o', população da .<'idade; u,n~ tinha .~tt: (Cónelusão da 3.~ pag.J ~rocissão - P,:1.roeh!as ele vma 

I
dos srs. Ligl:lwtás que corriine-

. M:its tátdé· r·do :fií mo- o.utrora o ó~me do ,. Babel na D. Pedro, Santo André, Guaru- moraram: nl:'sse di.a o quinto ánno 
()8, :i su:1 dm ~: trnnsforht· Senn ", accórre á.s centenas pa- ranga, na Avenida Nazàréth, os lhos, são caetano, Barra Funda d~ sua fundação, 
sê pâ.m P~tri.:.!f4'.élaine f-ôr- ra o~ivir as .Pª1.':"!'ªs esclare- cegos do Instituto recebl'~ã.o a J Jaçanã. 

A festa, qµe se i:~míbu com 
toda a pómpà, côns'4iu, do ,se~ 
guinte: diâ IS, ãz 7 h6#1.~. Mis• 
sa· coin Conm1t.u·iiiãô Gér:.\11; ás 10 
hora.s, Mii;sa sdl~mhe·. · cantacta mou-se como ti,t.6fessora. Para cedoias do.omdoi illustre. tan. urna com os despojos, e proceder- Trinação a favm· do Revmo. 

obtér o dinl6!'1Yi:~élla tev0 de to pela competencia. quanto pe. se~á então ao sepultame11to, ter- Pe. Antonio Trivifio. 
. fà°ier CSÚTClÓS . ~. gra11d1'> vi. \a elOA,UE'ncia. < minado o qual, o Instituto pro- i Binação a f!!VOI' do R'evmo. 
rieciáde'. Lógo. 8\rêin\l n "<lei- A ~fadela'inr C'ha~lfi~ cabe, moV€rá breve sessão em hornena-: Fr. Lamcentino m1tiérrez. 

. XITT'·Sé fiéar. Íl:biÔ'ffkfo. por u·m da SUU parté, o papel mais do- gem á memoria do Pe .. Clllco.1 Uma Missa a fltVOr da Ca)Jéllt', 
vééil:Ô lnfelléétmfllsmo". AC'.fé. mes1 ico e retirado de escrever seguindo-se logo o lançamento da; da És-trada de Osaseo, Parochia 
<lifon por eí:Ít:Ímr,' il\ trr es- pamphlet_os_ €. livro~. Além da oedra fundamental de um novo de Pinheiro,~. 
1f<fradcÍ a: lêi~--!la Biblia~ obr~ j,í Citml~ e caracter~zada, pavi'lhão para menores. • Sacrist!io da Igreja de 8a11t'-

'Pórêm, não' Í~i\ou as OU· puhieou outra:~ <'Olll OS 1:itulos A's 2'0,30 ho,as. nas Arcadas Anna, â fav-Or do sr. J-Oáo Borsi. 
·tt§~ pfiittéàs ltlii(~~ag ·do seu_ 8 e_!n:_iª\;8

: ''._ A_!egria. Pi::>. ht B,i_- . d:. Faculdade de Direito, depois Pia :ãapl.ismàJ s. ravor cta Ma-· 
r.ostümé. O ~~iasmo, to- bli::1 , O Remo elo temor , . de inaúgúrada uma placa de ~n14adé de São Páult_ 
flavfa, r.essára~. "Qll'('ffi ha de vir•• fsobre O se- bl'{;lllZe, homens;g'em dos antígà,i 
.. :Jntli 19H; d€JWii d<'\ ter he- guntlo advento do Senhor, no <llumnos. haverá na sàlá João 
sttb:do entre éoiivênta e ma.- fim <lo mundo). "Os poderes Menctes, da mesma Faculctàtlé. 
tririíôtBo: (fecfdt\t;.' ciúiur-se. do mundo por Ytr·: (sabre O sessão solemne é1!1 memória do 
. Ra.ymond cliiatei então sNl Aniír.hriPto e o Reino da paz) Pe. Chico, promo'!ltlá pêlâ ASso-

(M-VI-1940j 

l"toiVo' ·01·hiirioii-~. fÍÚ'nbern dê e mais '.liv'ersas. todas com aIJ· ciação d.os Ant:!.s,Gs Alurnnos da Mons. Ernésto de Paula, Vi-
•artiilta oothoíici;l:· ~f.is, ni1o !)rtt- próvação ecclesia;üica: ,algumas .FaclÍldade d<, Direito, A, P. I. e gm1o Gera-!, despach,>u: 
··.icavit a rellgíüii:· Pêidera a fé' rlP!la$ l10nra<,}à~ PÇ)Í' Pl'efacios Aoac)emia l"atlf~a _de tll:tr.a.s, fil~ ~pellâo da Santa Casa de. 
<,frn' Íê"irus Chiist&;·cruarido fre; de sar01·d'ot·es notáveis. Tam- lando nessa occiisião, éi:ri nome Misa'ltwfdia, a favor d(, Revnw.
qttentava n.a Sor'bonne as pre- hem por iniciativa da atitora, da Academia e do Clero, o Exmo. Pe. Innocente Radrii2ani. 
lPCGi'Í~s ele' T,óis:iCmniternistá, acabam de. sal1i1' os primeiros Man'i;. Ma11frcdo UM, e pd:;is i Plc'no uso de ordens, por um 
co-qth:línriàd&. ptfi: P.lo X. mrme'ros d<i Bólei_i1?l mensal outras. assocmções o Dr. Urbano [ annc, a favor do Revmo. Pe. 
·. Depõh'! clh ettlâ~/os esposos '·'I'ralt, <l'ITnion Bl_~~~~t_e". :Ma.rçónde.:.. 1 Edua:rdo Suftunermatter. 

fizertim esfbr~i .-l)àl'a recupe. O en<'ontro pessoal e o a('(). Dl~ 4 - Pela manhã, haver<\ . fünaçfü:,. a favor do Revmo . 
rar 08 thesOllcToi re1igiosos qutf ll1imento amigaveL.na .. r.asa ~e :solemne ~sa na capella do Ins- 1 Pe. Eduardo summermatter .. 
1ia'Viarii p<!rdidtf:'tia in_ocidaM. Senhor e Senhora \P.~~les COl'll· :1llturo, JJ?l' a.lm::t do Pe. Chico, j 'l'ti~~-ãü. a favor. dos RR. F'P. 
bois ifo.hõs"pàss~; Raymond pletaram n iinagem "favoravel encerrando-se ru;r,im as hornena- t\ii:; Oonzaga de Moura, conego 
Chaslés'. ,pefa ·. ~~: .. ·.d,vi!'Ú-1: ré: que eu f9r~1{ira dellA~ P<'la )"'i· :g~ns .ao vil'l-uoso e insigne sacer- \ ~.1~,~10 Franco, Fidells Willi e 
cobr.ou a f~ ert'l J'e.!=!us Ch1·1sfo. t11ra ,los livros, Asfnm. a 1m-- :dó¼ paulista. Jili.te\ao Graven. 
·Filho ele Deus. N.ii:1festa do Na- p1·0ssão q\1e tro11xe para o Bra. São Paulo, 24 de Junho de Procissão, a favor das Paro-
t:il de· 1.91~. na Missa rle lllPin- sil <; muito boa. 194-0.-<a) Conego Paulo Rollm c:hi~ de Sant'Anna e Pary. 
noitê' os dois' iê:ce'beram a s. SPjam aheH<:OflÜM nf1 imn0r- Loureiro, ChanceHer do Arce- CapellQ., PDI' Ulll ant19, a favor 
óoiiiriiurihâó j®WS;, ·pela pri- lantes trabalhos rleste casa!, ·bispado, da ca:pe:JJa de São João Ba:pt:is-
rrie1rn vez. " tiío intrrni,lo. comn ,ihsoluta- ta de. Lavras, na Patochia de 

Que l)e!lo eietttpto de bóa menti:\ .. <'a.tholico. Talvez_, os CURIA METROPOLITANA It.apecerica. . 
ii1f1uencia mttt\f.l: qÜf' rosult_a hrasilE'irO!,l q1Í0 (ltn_nrry .Jesus Cetebra.r Uma_ Mis~a n fa_vor 
tlo sacramento do .. 'nià:ti-imonlo! <'hri~fo · J1o(leriio assistit; ás (22--VI-1940') das ca~llas: São_ Joao 13)1p~1sta 
Desde· essa rlata:··c&iTif'MU tam- conf<'l'Pl1riaq · <10 T-favmond ,e da Co_lOa .. Paroch1a de Sant An-
bêtii e:· trarisforniifoão da espo- :\hH1<'1aine Chn~slE's. na America Mons. Ernesto de Paula, Vi- na, Sao Pedrti. Paroch.ia do Pa-
s·a. Os rrialés da(Orânde Guerr·a rfo Sul. J)rcje,:tada.c; por ell-es gario 0€ral, despachou: rf, e Fazendas da _Ponte e. d<:' 

· ... ·;, · · · · ·aata'ntamento parn clrpois do fim da guerra Kermesse a favor da Parachla Embauna. na Paroehia de Itu. 

Primeir~ Có_m!nunhão · Di<! pelo R,evmo. Pe. ,!~ ,l-osé de-
12 do corrente, ap~ terem sido I Àzevedo, 1lD. \l'i.!fal'ió -~!Í° ._Pinctá~ 
preparàdàs pelá-s R.evmas. Ir-/ monhango.lJa. tendo .. p~egado o 

más da s.an. t.a e. a~ ... e .. d. o A.s ylo 

1

, ~vmo. Pc. Del M. o~co, sale
Nossa Senhorá de F'àtima e srtas. smno. lente ào Oymnaslo de Lo• 
Joanna Roréttt Maria J.oarin!l de rena. 
Frei ta~.. ~a.rida. Porto e L!IJ- A ·s 17 horas i;eve lug,ár n lffl• 
qôia Rocha. 136 qiançe.s dé~t!l \ {}Oriente prócis'são . do glorioso 
parochia receberam ~. Sllnt!l f Sàhto de t:.isbõa, t&Iidci pregado 
G_omm~hão nuu1 espcctaculo I o illÜS.tre oracloi· saçr.9 _Pe. João 
mai'n_i:fico ~ I<'é.. . . . 1 Jos~ de Méverto, h~\Íéqdp nessa 

rentl.o termiilado a sa.nta occnsião ~ en~~dofa. apo
M'.i.s<ía e todó.~ os actós proprios theol!e rep1~sentandó o .grande 

Santo ~ntre às nuve'ns cercado Llc 
anjü! . 

¼à d Sá.ntà Lúzia, Párorhia A ~uir fôi. c!A<lo l'i nen<'llo do 
Pl'l . e &ntiSslmo Sàc,táine1'l.t(J; após a 

cti:,o~itorio Particular a favor de Bertçãô, (i Revmo. VigáHo apre. 
Ferii~~do Roque Fatig.atti e Án- i se~'JU os_ ~s . a«radec:ln1en~ 
n:; Riemló. . ao., srs. Festeiros. 

Testemunhal a favor de Au- ~ 
tonio Henrique de Sousa. , .TUNDIAH't 

Oratorlo Particular: Americo 
Martlnern e Adelaide Duiirte,!' Pelo Rcvmo. Pe. Dr,, Arthur 
!~âo Chrisosthon1:o Pacheco Ch~- R~eci, :reloso ~t ~pir,itual, 
ves e Ruth Lisboa Seng, Oav1d f-o1 nome::i.da a segUJ.nte dnecto
Pelhi-gi'ino e Candida Lourenço, ria da C,onuegaçâo da :Cmr,iacu. 
Job~ 'Bileroni e ÉugeI)ia Pri- lacta Conceição e Chr!Sto-Rei: 
cante:. · Presideilte, Irineu Dolce; 1.0 

Assistente, ~g~ séira~tto; ?,º 
Assistente, Francisco Leohl; se
ci·etario derál, Prllfld F'êiippini: 

MJSSl\ CAl'I'J'ULÁR 

Hoje, às 10 horas, com a pre- l.º Secretario, Renáto .:Vacllllá.: 
se!lÇa do Colendo bi.mdó Metro-

1 
Thesoureito, Jós6 Màriii:;éiü; i.o 

r.x>litano, haV.erâ na iirija Màti'iz I Consultor, Guilllerm~ E~eldt; 2.º 
de . Santa Ephigenia,. CatlÍedrar1 Qoz,i~u1tor, Alcinru> Màt~; Con. 
Provisória, a tradicional Missa 1 selheiros: Annibal Nicolau. A\. 
Capitular, S~rá celebrante . o j ~rto_ .seiquet, An~i~ .. Dreza: 

~~rii~f~:t_.ªf.'°. g:. ~~.: .. ~al~f> sen- :1,·tual. de Itaquera. Pia Baptism.t.l_ 9: f~vor da Ca-

- .. =====-=====================:::::::::::::''::::t' .... .:..--:=:, 

Revmo. Sr. co~go M.anuel r.1e1-1 Bibliethêéâri(>, João JQsf de Sou
[·elles Freire, fazé'ndÓ a Homilia I zi; Mestre~N'oviços, Iriheu Dolce; 
º· ReVJDo. Mons. Ernesto d.e j orador Offioiál, liel'U).e11eelluo 
Pau~a, ~artineH1. 

ADVOQAJ)OS 
Dr. Vicente· 1\'leli.Ho 

Praça da Sê N.O ·3 - 2. 0 andar 
- Sala_l3 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveíia: 

Rua Qtrlntino BoêáyU\·a N. • 54 
8.• - Se.la 3~. -:-: Tel. 2-7276 

Dr. Milton <fi Souza 
Meirelles 

Rua 15 de Novembro; 150 - 7.0 

:3.I;~m' - sala,. 7~ ::::::-.-~hone, 2-C035 

Dr. Paulo M<itt.tzsohn de 
. . Ç~§~ .. C .•.••.•. 

Etue.. de. Quã~'ndt!:' N.• 139 - 2. 0 

;:.ind~r - Te!,' ~=~"' 'S. PAU.LO 

Dr. Ca,los:.:·~~raes de 
Arid:tâd~ 

1 
Joaquim P. Dutra da 

Silva 
Ru:1. Bc'i~jarnin Constant, 23 
4. 0 r,:·,.i .. ::',a.la 38 • Te!. 2-H86 

S. Ps\ULO 

ENGENI-IEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Eng-enf1eiro Architecto 
Archite:·.t.:t!'a religiosa, 

·i·<'~ider.cfas ·cõffecti'vas 
Libero Badaró N.• 

S. PAULO 

coHegi.'.:.s, 
-- Rua 
&H 

f-fOMEOPA THIA ltt1a. Benjamin · êofufüa.~t. 23 -
4,o· ·ª'Ji~· ~ §lila:...?li __ ~ j~·, 2~1

'}~~ 

· õi~· Fià.né;i,$b~.P..·.~:- Reimã<f Dr. Rezende · Filho 
. '-?' - C .. ns.: Rua. Senador, Feijó N. 0 

· ··· Hêl~ . . 2()5 - 7. 0 a;ri.,m:1• - Te!. 2--0893 
·Rua ·940· ~~i:í:ta • ..;;; 1." ~ D.as 15 ás lS íii)ms ..:.; Res.: Rua 
.•• á_ ... ,á,'jk . , -~~. P,a.Ut.ó ~q Mv.• N.• 597 - .T$1, .'1..8167 

d r 
MEDICOS 

Dr. Hug'O Dias 
Andrade 

de 

"~·0········11·., .. s·· ·1,on· a· ... 1 l?'d~· ... ··11<. . '.· 
OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

Dr . .José E. de Paula Assis 
Clinica geral e molestias de 

senhoras 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia -' molestias de senho
res - Cons,: Rua Sena.dor F':l".• 
jó N.• 205 - 2." - P1·edio Ita· 
querê - Te!.. 2-2741 - Rés.; 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e das 14 ás 17 - Sa:bbados; 

das 10 ás 11 horas 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartlíolórnéu 

Ch:crgião - Uenilstâ - l?:itiiot~. 
gls'ta - Pel•a Escola de Phar
macia e Odonto1og1a. de Sã.o 
P)luJo - Cllnl~li- Denta.ria ti'rn 
geral -- Raios X - Di:11.h>"i·mia 
- Infm-Yor~elho - Coo.g-11L1.ç!!.o 
- Traus-illumi.naçiio - ·Vitali-
dade pu_lpa'.r, etc. - 'I'ri\lfalho, 
por cartão, hora ou orç11.mPnto-s 

. ~tw.. M-àrtim . 1-'ràljlci.sc:o.. IH -· 

Adjunto da Santa Casá. - Ope_. 
rações e . tratamento das. moles

Cons.: RJâ Lib<:o Ba<lar.í. 137 - i Dr. Camargo Andra<le I tias ~e ouvido, nariz e. gai·gánta. 
4.º andar - Tele hone 2-2270 1 . •· _Cons.. Rua 7 de Abril, 235 ~ 

P , - Operaçoes. cons.: R. Senador 1.0 and. - Apto. 110 (das 14 tí.s Dr. Carlino de CastTo 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 .. Da Benéficencia Portug-ueza e da l 17 haras) - Ees.: Tel. 802432 Pelo curso ~ ctóuto.radti <ia F''I-

Tel. 15-54'7<: .-:- S. PAULO 

Telephoüe 5~0565 Doenças. de senhoras - Partoo / . .. . .· · .. · oulda:\le d.e.-. Pha.z,ma~~ ~ ódon-
Matemidade de São. Paulo - J · · tofogia. de· $&o Pa.nlo : Cini:·;;:ão 

Dr. Max Rúdolph Feijó 205. Tel. 2-2742 ...,- o~ rn I o e u L I s T A. Dentist.a dipl~iado em 1914 -
Cirurgia MolesUas de senhoras, ás _18 hora.,: - Res,: Trav. Erig. · · .... : · 

1 
F.x-do?tfstn. do :,yceu Co;raç!to <le 

. Luiz Antonio, 8 - , Te!.: . 2-603J, j · í J:~us - EsJ;)OOíaVIdadea:. Plvots, 

.::::~-s ~º;e:; ; 1.:se;: ~\!:t -D.~~-- c'e-í;s~ino.,;<::1wur-~uJ Dr •. !.;t1~. M~lh_acJo ~am_~os ~;::~:~tf t::~ · à~~;~ u;:. 
·p· Raino de Azevedo 16 2·0 "T. 0 8 - Tel. 2.2·e22 - Cons .. ! Rua ::lfarl'oili, 131' • 3. 0 -:mdar 'fatfoa.:~; C~b.lt:i-s•:· ~ s ,,. . s . ' , . ,. - , -

e hor"'S lZ e de..~ 14.-_ãi 19 b<irà~ - Cona.: and. (Predio Gloria) '!'el.:l.Redidet:icia:: Largo São Páu!• .,onsnltas: das lG á!': 18 .... 
R~ mreata., O!l - 2. 9 andar -4·'257·6 - Das 3 ás 5 hoias: Bat· .?.ua. 1 de Abril 235 - Dtwí ;l Teleph.: 4-7572 Sa-fu 1-1Ã _ R~s.: .A.l . .Ba.r:êo d, 

bados 11 e l ilora, ~ ~ ú lwlM. ~9.. ;pc4l~ _ )il"W~-- 'J»' ~ l'A~ 



1

i~1STICIOi . 
Deney Sales [ ~~d,t.i & 

A assignatara uo :rrmisticio cntr0 a b~rauço "' os p.:.iz0:c1 

o 
tota.litm·los causou ·varias € succes;sivus rCa(·<;i:i,,s. 

A. Jl01'.Jc:ta das condlções impostas pelo Rf>ich causou viv'a. 
revolta_ e uma expectativa em torno das exigencias fascistas. 1 

- - .. --- . - . . -·-- 3._!tt::.!::lsWiiü._.EtS _ :C&S.&Et' . 

SÃO PA.ULO, 30 DE JUNHO DE 1940 1 ~. 1/1111 
Mas os totalitarios, agindo com habilidade, 0-xigiram tudo 

para a Allemanha,,de forma que o ar,misticio posterior, assigna
do com a Italia, é relativamente benevolo, e de11afogou mesmo 
os incautos. 

As condh;ões 'impostas pelo Reich dã'()-lhP um domini.o com
pleto da Fran<;a, nada podendo ser ainda exigido, no inoment.o. 

ANNO XIII 

Afigura a obra de Pio XII 
E' preciso não esquecer que se trata de um simples armi;,

Ucio inieiramenie provisori.o,. simples suspensão de hostilida- ft U ffl 
tl-es, e ao qual s~ deviam seguir as negociações do tratado de luminoso discurso do Cordeai Faulhab•t 
paz. 
' E entretanto até agora S!'l silenciou a e,,ste respeito. 

Parace que fica a situação irregular a se eternizar, como S1l 
fui com tantas situações provisorias. 

E' que o Reich vae tentar agora o dominio espiritual da 
Fr.a~a, e a :imposição de um govern-0 totalitario. 

Para isso um dos pontos capitaes ,do armisticio é o isola
mento da França do resto do mnndo. pela suppressão das esta
ções radkl-telegraphicas. 

Se Hitler conseguiu firmar um governo totalitario frencez, 
é provavel que com este seu novo alliado negocie um tratado 
tle paz relativamente beneV'olo, que o prestigie o consolide na 
direcção do povo gaulez. 

Em caso contrario, a, paz será. arrazadora para a, França. 

* * * 
As probabilidades de vencer esse governo -são numerosas, 

lun Monaco de ~viera, cele- J ca, o pregoeiro da propria. ver
brou-se este anno a festa do l!a- dade. 
·pa, no dia 3 de Março, com so- Aqui chamou a attencão dos 
lemne fucção religiosa na igreja· ouvl.nies sobre a necessidade da 
de São Migue!!. fé M primado de Soo Pedro e 

Esta Igrej,a, não obstante suas de .seus successorell, exaltando a 
grandes dimensões, não foi capaz p&'SOfialldade de Pio xn, hó
tle conter a multidão de fiéis que mero de genta! grandeea de espi

accorrera para tomar parte naR rito ,e soberana bondade, bem 
solemnidaàes. como de grande piedade ê hu-

Afim de commemorar O prl• mi'ldade profunda e largueza de 
melro anniversar!o da elevação coração. 
do Santo Padre á cathedra de ~seguindo, ei.!!)licou a. que S. 

Sã.o Padro, o Em. Cardeal Fau
lhaber fez, em tal circumstancia, 
um ardoroso discurso. 

Santidade quiz refilrir-se t"m suá 
i!ncyclica, ao tratar de cerfus 
ettos contemporaneos, relativos 
ao respeito, á autoridade; á jUsti-r,rlncipalmente pelo regime de oppressão e censura creado 

pela occupação allemã. O grande orad_or sacro falou, I ça, ao valor e normas de morali-
Accresce que são numerosos a.qm. e ,a GBvem ser tamtiem - então, do enthus1asmo do mun

os espíritos que, á vista da Victoria nazista, julgam qualquer j do ao ter not~c!a da eleição do 
outro regime não totalitario insustentavel no mundo moderno. ºªrdeal Pacelll para O Summo , 

Incapazes de sustentarem suas ideias contra o predominio Pont!flca~o e das dema~ cir-: 
da força, est€s indivíduos prestam aos regimens de violencia, eum5tancias dessa so~emn ~ade: l 
não ,a adhesão de suas convicções, mas o preito de a<Jmiração ~feriu-se, _em segmda., a pri-1 
servil d·e seus espíritos pusilanimes ,e os prestigiam com sua me1ra Encycllca do Santo Padre j 
subservienc!a. ' "Summi Pontificatus", relev~n- ! 

foi esse o principal factor das victorias da força em todos do ~ importa:n,c!.a da doutrina j 
os tempos, e nos nossos dias, onde vemos que a Igreja é a uni- contida. 
ce. força espiritual que não se curva em 1lomenageI!J. á vi,o. Frioou tambem aiguns oensa- . 
iencia. mentos fUlldamentaes e.icpostos 

Vencida a França pela defecção- de seu governo, na lucta nesse precioso e magml'tco do-, 
material, só nos resta esperar ardentemente que ella tenha fé cumento, e fez notar que essa 
bastante para supportar o combate ei,piritual, e vencel-o, por- primeira Ency.clica 101 como um 
IJ.Ue então, apesar de todos os tacões nazistas que procuram annuncio de Christo e que s. 
espesinhal-a, ella 1·esurgirá, m~is cedo ou mais mrde. com Santidade quiz, elle mesmo, ror-1 
toda a gloria, dos soffrimentos e martyrios a que foi sujeita. nar-se, com franqueza apostoli-

f arinacci e o "Osservatore Romano" 
Devem estar lembrados <>s [lei- estavlid!l em francii. contravenção I os qeitores cit!ln-do trechos que 

tores do LEGIONARIO, de que com a,quella disposição do Direi- são cru:i e 1mroullil0ft. 
a. Suprema e Sagrada Congrega- to Canonico pelo que não serla Basta dizer que, para o Orami. 
~ão do Santo Officio, por decre- necessario para ellas uma. con- o Eden, é lenda: a CI'lftÇao e uma 
to. de 24 de Abril p. p., incluiu demnação explicita. fij,bula que degra.aa o fiOII.lt-ru; o 
no Indice dos Livros Prohibidos, Mas todos os que não conhe- peccado orignru1 e a reaemtiooo. 
todas a.s obras do philosopho ita- cem ou não se lembram daque!le. são mitos; o mysterio da l:ian- · 
Uano Alaphrido Oriani, que tem legislação, .se sentem surprezo, tiss!ma Trindade é absurdo; a 
a maior projecção nos circulas porque não são fulminados com paixão de Christo é vulgar e ren
fascistas. Tal condemnação sus- uma condempação dl.recta, cer- daria; o C~!smo não po-1 
citou nos círculos fascistas ar- tos livros que offendem as ver- de prov.2r a sua m1Ke!'n ctw1na: : 
dente indignação, que se exter- dades da religião e os bons co.~- o Cath~ l'.00<:terno é ~fa
nou atravez de vehe~nte polE'• tumes. E' exaetame.nte o que tríco. Deus é uma hypothese, 
mica. do l tristemente famoso sr. acontecia com as obras de Orla,. .Christc. um prol)lle:ta como ou -
Farinacci com o "Osservatore ni, a respeito das quais· de toda tro qualquer, que oo ch!i:x:ou lll.!I• 

Roma.no". a parte se perguntava, se a.s ti- tar para se tornar Dew,, aue e 
A este proposito. o Revmo. Pe. nbam li.do, e porque não as in- mn souhador de so.l'tD.ç!IO, qae 

Cordovanni, O. P.. Mestre dos cluiamos n-0 Indice, no qual já não merece coml3lliimo. 1 
Sagrados Pala.cios Aposto:icos, se encontram, entretanto, outras O autor chega a exa:l.tar a re· 1 
publicou um artigo no "Osserva- obras de menor importanc!a. A volta de Lucifer, e a louvar a 
tore Romano", de que pubHcamos sentença condemnataria do sto. trah~o de .Jtld.ás. E não são 
a seguir a traducção: Officio chama a attenção á cou- simples aftirmacões de um 1mu-

" Mais do que uma nova con- demnação de qualquer modo .ore- viduo q112 não cre, mas invectl• 
demnação, a sentença do Sagra- ventl.va e universal, de todos os vas b~mas. graçolas volte
do Officio é a declaração de uma livros que combatem ou otfendem riana.s e h-Orri"l'eis imprettactes. I 
condemnação já exist,ente por ás ver'dades da fé, á moralidade Sobre o aspect.o da mora.He.a- · 
força do artigo 1399, no qual se da vida, e fazendo essa observa- de a m.esma violencia de=rll® · 
declara serem prohibidos de ple- ção declara que estão no ln.dice e VUigar, Assf:m como escarneceu 
no direito os escriptores que todas as obras de Orian!. da verdadi? re!Jgiosa, o mesmo 

dade, á \'itla sociàl, i !.,<>ré.ia e oo 
Povos, e frisou ba61anteniente as 
pàtawas do santo PllidN de que 
todos os fieis "tem igal dire.ib'> 
de fllhes QII. casa. elo ~or". 

Coutmuou dÜ!elldO que se JlO"' 
de tnba~ pela. "itloria da 
proprla. patrta" qUé se podem pro
tttover .. os interesses ?egitimos" 
todavia que o amor paro cónl. a 
patrla não feche os olhos sobre· 
a universalidade catt.d:áde 
chr.l.stã. 

Em Seguida, commentou o se
gundo erro , do nosso tempo, ex
posto por Pio XII, relacionado 
com a negação da lei moral 
natural, isto é, sustentar que a 

autolidac;le cl'IU ô ._ :.e t.
~e 4e Deàs e .it M 
lei. . 

~ ~ ª--::~ 1:i ... 
E1G&do -~-.. , ..... 
vacw, do dire1tõ c1e lliiiidlla e • 
dirwto dás náq .. 6-,,.'. 

s. Sàntkla .... ~ ...:.. 
continua o ~ CIÔ'4i!&l -- -
~ e liHsa6ês ~. ~ 
e f~-.se deten.!!or dOi9 dti- a 
fandlhl., f'1a do ~· .... 
devem ser bem Rt~. a 
seio das famíüas, as ~ 
do momento a~ e o ~ 
zo das leis nat\lraes e as · ~ 
maternas "das quaes ~ 
estatlBt!ca fala''-

Explica que os· direitos da =
. ciencia devém perm~cer 311.· 
' gradoi:. "O Estado pode pré~
der bens e sangue, mas JIUíiÍifll 
a alma remida par Deus". 

· Fala, por fim, da edu&.çãó fa,. 
núHar, do absoluto poder do És
tado e termina elogland-0 $. . s. 
o Papa Pio XII, quanto á ~u
rança. da applicação das leis eter
nas do direito natuarl aos pro .. 
hlemai; aetuae,;, 

O C!l.l"deàl FAu!àaber baseou
se sob.te dots themas da Enc,.Íli
ca de grande importancia pam 
o povo tede8éo: as palàvras P'
ter?Mls do Sátlto Padre 806 ir• 
mãos separadoo, e aquella~ ~
tivas ás cousas de o.rüent 4'cGDo
mica, base &d.os males ck\ soclec 
dado moderna. 

E arrematou seu dl$cW'!lO, re-
1emlmmdo o app&& de S. s., na 

1 Eneyclica, ao aJ)OStolado dos Jei ... 
go:; e ií caridade: 

"O Bispo de Roma, que tefu. 
as chaves do Retno dos Céus, à 
mais sub1ime auto.tfdá6e moral 
do mundo, taaou. Nós o Otlv1inoe 
e nelle ouvimos Chtisto, lfegWldo a 
affirma-ção: "Qaem nos Olffe, a 
mim mne-". Vimos como l!:lJe em 
sua ~ exa!tou o eyrJo daS 
tres challllB8S: Lumen Obrlstl. 
E nós respondemos~ "»-~ 
tias. Deo ,:raUas.,. 

Parochia de 
N. Senhora da 
A . ... .nnunc1aç<10 

"-.._ 
R.ealiza-re hoje o lança~ 

da pednJ, ftUl,dameata.J. da ~ 
chta de Nossa. Senhora 'da. &u
ntinclação de Villa , Gullhlàne. 

A ~.idatle teri. illl!fo · !i.1 
' S horas üa ma.ahã., no ll:IQal. dÍ$ 
I ~ l'àtdll, sito à l'll& Madli 
Càtldi&, ffl. 

abraçam a. heresia e o Scisma. Ellas o merecem? Toda pesso.a faz com a rectídão moral. 1 
.Impugnam a ridicularizam qual- íntelligente e recta que examine Seducçúes, adUlterios, prosti- Foi organiza.do para, OS fe,ge,. 
quer dogma catholioo, insultam as obras de Oriani, mesmo que tuic;óes, tudo é nan:aoo e tmro- -------· ------• ,los o seguin:te progmmma.: 
a disciplina e o cultõ catholico, se conserve sómente no campo rajado com arte e ·.septici6mo, "A Catk I - A's··'l,30 boms~ 6ilii 
tratam, narram ou ensinam ex-1 da doutrina cathollca e da mo- o autor adverte e não O es- , edntl de Co:!oma, es:plencfüto momumento de Fé, 

pela magl!stade e so}(de:z: ct.e suas Hl!has evoca as melhores Exmo, e Re:v'mo. Sr. Arceblspa 
professo coisas lascivas e ob- ralidade, dirá., necessariamente, conde, pois que PFocura defeu- l'd:ad d fl • "'--
acenas. que é diff:!cil encontrar um es- der-se daquel:l'.!s "que d~tl01$ de (tua , as o ~ovo a emao, ~os saudosos tempos em que a ..,.,.,, José ~ar de A~ 

Quem quer que tenha das criptor mais v!O:l.ento, mais ne- ter lido e.sse livro, se julga..sem Allemanha medieval e ca:t~oiica era ~actamen.t~ o opp.osto · e Silva, na entrada..ui'li~J!la ~ 
obras de Oriani um conhPcimen-1 gador e offen.sivo contra a reli-, ainda com o direito de emm1e.,. j do q~e é ª Alleman~ naz1-ftcacl1

1
;1°8 dtas de hoJe, ·Pi\rocbia. 

to ainda que superficial, está em gião catholkm. cer porque só o vi.cio ah! fig_m·a as, graças _ ª eus, esta :.. eman~ não morreu esma- II _ 0 tr&Jecto até ao 1oceA 
condições de testemunhar que Nós cremos que offenderia.mos com todo o esphmdor de que 

O 
gada gobre O tacao da bota de H1'tle.r. Existe ainda uma Alle- · 

1 
coração e a phantasia do artis-. ma~ha cathotl.ca ~ue sabe desen~olver na _reacç-ão contra O d.a ~-. serà feU6 em ~ 

--------------------------- ta, souberam vestil-o." 1 nazi~mo, um hero1smo multo ma,~ authentico do que a va- são, eom caotioos »ellgicsos. 
"O meu rom m • rta 11ent1a de apparato das tropas nazistas que tiwram oonstan- III - .A.'s 8 horas Missa fest.i.io 

,.ente cri~, ce e.s~afiza~ ! te~e;te ~lante de si inimigos trahiçoeiramente golpeados pela va, celebrada por S. Jilrela, 

iuft.as moças, me creará uma re-1 quina co umna: _ Re~a. 
·utação horrivelmente triste... Decs? hero,smo e um represen~nte altamente q.ualificaclo IV! - a<>lem.nidades llturl!i~ 
"IM resigno-me a isso com 'l S. Em. o Cardeal Fa.tilhaher., A.Tcebrspo ap-a.stolioo e b1.tre.pido do 18.l!IÇa.mento dll. }:ledra ~ 
bonomw de septl.co.,, I ~que lia mesma Munlch q.ue por um tratado em que O medo ménia.1. 
Temos portanto, 0 seu proprio e a Iniquidade se C(Jnjugaram, tão tr-istemente famosa se tor- Síw memblies da ~ 

~stemunho. nou em 1938. organimüQra os senh!H-es ~ 
Para a Al-lem.anha catltolica, miseravelmente trahida pe. Luiz Gonmga Bla.zzi, ~ srs. lrX--

lI los Voi;i Papeu, o!'Uelme1tte opprim!da pelo neo-paganismo e thur Soares, João Guerra e Mth 
Saóemos que o Oriani proximo tão inimiga deste quanto a gloriosa e infortunada França Ca- nuel P.into. 

e sua morte, reconciliou-se com I tho!loa, vão no:ssos pen:samentos cheios de zelo, E vós, 178-I'GelJhianos, de.vei)I eo, 
, Igreja. Emquanto isto, nos= othos se voltam pal'a os perse1)ui- eperar para a campanha. d~ 

Si não teve tempo de estam- dores com. eerta i·ndign~ão e d~ ~ossos íabios brota uma metros de construção ~ 
,ar um livro -de retratações, de 1,Jrt.ce Inspirada na E-scr1ptura: D1ss1pae Senhor, os homens Iº seu nom.13 no qimdre· da Jpe.,. 
·azer uma ultima critica' a ~= que querem a guerra contra a Vossa Igreja, ja ou no "Livro de 0umn 
,bras, a sua. con.ver&âo, indica ª I · 
-eprovação desses erros, e reeo-
1.hecimento sdlenme daquellas sua conversão; e d1U,1uelle dia em 
·erdades e leis divinas, que es- , diante não se falou mais do •;cr
·rev.endo tmha offendido. seguidor. O mesmo cre>remos' af-

Portanto, &ntes do Ssnto Of- firmar de ormni. A r,epi:m,g-ção 
'leio, o proprio Orlani condem- de seus erros feita pela Igreja, 
1ou estM obr.al!; e deu assim, tes- corresponde á a.ffirmação do es
emunno ás · verdades da fé. cr!.ptor no dia cte sua ~ão 

Vále toda. vida o dia em que a Deus. 
, homem se convence da. Yerda- Este ensinamento, não de>re 
ie religiesa e no melhor uso da ser ésquecido no BGsSo F)afz, por
·ue. Ube:rdade, a a.braça e a fa..z que a religlã.o e a morai são a 
·ra, alma de um povo verda.daira-
Slo l'Aulo, . naeeeu no dia de me:ite civU e catholü:o. 

li 

~------......... ~ 
Y. §~ QUER SER INDEPENDENTB!l 

Aprenda gratis a fabricação de prodn~tos nsidos<11 • 
consumo diario, trabalh-anoo em sua pi:opr1a easa, ,ftrf.mDN, 
pó de an-oz, brllhantiJ:la, ~!te. haoon, ~. itlte de 
ootonla., ~. 8Bt1s!@tloos, sabões, sabOnlfSH, . etc. 
Fomeeemos l)l'ensas e pertences pma a 'fatlricsçao de sai!O
netes e sabões com ensmo gi,at!s. ~ão dl1'eota de· 
esseooil!.s e Vidros r,ara 1)edumes e Jtoom; das ma!olU fa
bmlaa da Euro;>a. Pean-~ ln'&tis. "A BICA Jf10JtA" 
- Av. São· João, 601 - São PaU1o .~ PhoDe, ,._5&&G 

• 
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SÃO PAULO, 7 DE JULHO DE 1S40 

· Na.~ça ~n.me~-~ 
1ada tk> mún®, .pe'.ia as-hicla.-<ie. . 
Hltle:r; que exigiu a. ~o- , 
de . fudâs_ ~ actividades tele-' ' 
_gppl;!tc>.a.l'>; afim de dividir 
úlilz,"-ê·· a~sim mais fa.ei!mfmte· · 

·_,impçr-i'!ie o novo regimo tota
. :.fo.â~to~ para o qual n:1o fal,.. 

·t.arã,:i os "Q·ulsllngs", essa.'! pe.. 

. quenà;- noticias devem ser to
madas em toda a exLensll.o 
_que realmente traduzem. 

• .. 1 
A TN\Pf>ito elo novo ri;g;mP .!1 ·[ 

f;er n.dopta<lo pela J.'rança. ,.par.i 1 
o que será o parlamento con
vocado em Clm·mont-F'erran<l, 
formando a Assembleia Nacio
Dal, na<la de positivo ainda sf> 
i!Ube; execpto que o regime a 

Rer imposto ao paiz é o tota
litario. 

As ultimas noticia" citam um 
nrtlgo do "Deutscehs Allge. 

roeine Zeitung", segundo o qual 
u França terá brevemente um 

::n_ov_o. governo e novn. constiiui-
4}ão, e.me "farão daquellc pfl.iz 
um Estado essencialmontA 

agrlcola". l 
Isso significa simplesmente 

O Mosteiro de Putna, na liucovrna, ê um 
antigo monumento da Rumania do Secuto 
XV. 

A lgr@ja, erigida no centro, é cercada, 
como se vê, pefas moradias dos monges. 

Hoje essa vasta região da Rumania j;i 

começa a sentir os horrores do regime so
vietico, a que o rei c;arot se viu obrigado '1 

ceder, não tanto pelo temor das hostes de 

Moscou,·.como por santir que a Hungria e ri 

Bulgar!a·, como chacaes, aguardallam ancio
sas o ·momento em que sua patr:ia calüsse 

te-rida piara se lançarem tamt>em sobre a 
vi~tima. 

Por essa foi-ma, :io lado dos innumeros 
crimes das trahições e defecções que todas 
as causas que representam a justiça e o di
reito têm soffrido ultimamente, em favor do 
erro apoiado na força bruta, vem se juntar 
mais este de duas nações que se dizem 

civilizadas. contra a sua vizinha e em favor 
do dominio sovietice nos Balkans, com o 
que, rnais cedo ou mais tarde, ellas mesmas 
virão a soffr!lr a6; consequencias de sua 
attitude. 

XIX Cente:rlario da .. Nos.sa 
Senhora d-o Pilar 

d t 1 • d industrias Anda t.oda Hespanha Cahto-, a gastoir. quere- assignaiar esLe culto~ solem.nis,slmo.s que projec-
. e. es ru ç_ao as uca empenhada em celt>brar com mo~:nto com a Avemtm ao Pi· tamos forma.ri.o um uladcrrui 
francezas, e a redu-cção ào palz todo O expl€ndor e devo-;âo o ü.r, ar, Torre.~ da Victoria, um mais fulgido, rlc::> e e:gplendido 
a um feudo german!co, de XIX CenteDario da Appariçáo de ' congresso mariano. uma elll.!Ssáo que o mat,er.tai, n. (;(>rôa com que 
cujas Industrias viria- obrigato
riamente a se abastecer. 

Nossa Senhora do Pilar de Sara- especíal ae se:11os, certames sioen- cingem a sua Rainha e a sua 
goça a São Thiago Apostoil.o. tiflcos e utcrarios, peregrlnaçôes, Mãe a nação hespa.Ilhol,a e a ct-

Porque esta é a ti-adição anti· solemntaaae.s re.i.i;msas... dade ele samgoça em just.a reci-, 
ga que no dia 2 de Janeiro do As auctorldactes ecclesiasticas e procidade, pelos beneflcios rece
ano 40 a Virgem Nossa Senhora oiVis, a começar pe10 g1onoso bidos de sua máo munificenti&--

Is Comme 
do centenarío do nascini~to, 

do Padre Chico 

rteaHzaram-se cwr·ante esta semana as so1emme1a-
des commemorativas do primeiro centenario do nasci
mento de Mons. Dr. Franci_sco de Pauia Rodri_gues,, oo, 
corrido no dia 3. 

No di;'I 1.0 , ás 8,30 hor·as, no Seminario Central do 
Ypiranga, foi celebrada em suffragio de sua ;:lma solem
ne Missa de Requiem • 

A's 19,30 horas, no Salão do Seminarlo, houve uma 
sessão commemo.rativa, na qual, após a execução do 
Hymno Pontifício, o Revmo. Mons. Manfredo Leite fez 
uma conferencia sobre n personalidade do Pa'dre Chico. 
Seguiram-se numeros de canto e declamação. 

O Padre Chico foi o primeiro alumno do a.ntjgc;i Se
mínario, e seu professor por muitos annos. 

No dia 2, no Convento da Luz, após a Santa M1S$'.t 

e Absolvição, em que otficiou o Revmo. 
de Paula, vigario geral da Archídíocese, 
a visita aos despojos mortaes do Padre 
todo o dia. 

Mons. E: rnes-1.'61 
foi permittlda 
Chieo dui-anbil 

A's 7 horas do dia 3, o Revmo. Mons. Martins ~ 
de ira, arcediago da Cathedral, de São Paulo, celebl>ou üi: 

Santa Missa com Absolvição, na Capeila do Conveni:cp 
sendo em seguida a urna transportada por uma com-, 

missão do Colendo Cal>ido para a Cathedral Pl"IWfsotola, 

A's 9 horas o Exmo, e Revmo. Sr. AreeblsP'f/1 Cl2fe
i.Jrou a Santa Míssa e. deu a Absoivição Solemne., «mil 
assist1mcia do Colendo Cabido; autoridadas, clero e ~ .. 
sendo em se~1ida a urna mortual"Ía u-a~portada pata 
a Capelfa do Instituto Padre Chi~, onde fo.i ~ (iàj._:; 
seplÍlt~~ri·tó. ···· · ·· · · · ·· - - ·· · - · 

A's 2.0,30 horas, na Faculdade de Direi.to, f@l ki~~ 
gurada_ uma placa de brona:e;, Feali:.ando-se em ~h;t,i .,: 

uma sessão solemne, na qual 'fallaram o Revmo. idon:i,,, . 
Maof,edo L,;t, , o ,.,.mba,..ado, u..._ -~ J 

No dia 4 foram as com-memorações ~~ ~ 
a Santa Missa Soiemne, na Capeiia ~ ~ ~ 
Chico. 

Como "armlsticio honroso" 
1ndl9Cutivelmente Pet.a.in não 
l)Odla desejar maior vergonha. 

que vivi.a ainda nessa data em Cauauno .t<:ranco. Pretendem que si.ma. .._ -~ 
,knt.Salem, appareceu em curoe o ano ae 1MO fique <'m lnesque-- Mas acíma dos a.dos officiaes 
ao Apostolo São Thlago que en- civel Iembrnnça na devoção da toca.-nes preparar outros mais A O b Hi ~ lii • 1 .i ,- d · -, if 
tão prcga,va ás margens do Ebro. Hespanna par:i com a sua Pa- íntimos e profundos: a volta e u ra ..... 1v1 1za ora 
H<ispe.nha, juntamente com as droe!ra. garantia do Reiono de Cb:r1sto 

Apesar de não ter ainda con- :;:: :e AI;:= :si:~!~~~ go~ ~i:~~:/~:!lsrir::isas~:= ~h!e :~~:~: y~}!~!'iu:nm:iss;;;;I do General F_ rank~ g·o.-· 
seguido iUudir !nteíram~mte a este e te · =• b '11 pelo explendor en nano to.... so re o Centenarlo Jem- do Pilar era a Mãe abendiçoada • _ . 
opinião norte-americana SOtJre que veiu 1.-oiucidlr com cu·crnns- l.Jmn~C\ como na de celebm.r-se "' illVucad,; ez.u. tocta .. Penl.n.sui.a; vernador d.a Polon11iila 
o.s perigos que ameaçam o palz. tancia.~ üi,o memoraveis para e. essa áata pai-a m"' seja digna em que o seu templo era o lar, 
:a quinta columne. não canse- Nova Hespanha que resurge. Homenli-gem a Maria Sautissima. e, casa solarenga, o centro espi-
me deter seus imp.etos terro- Grandiosos sães os projectos com ,Porque --n c.rnsa dus esro1·cos no- i ritual, o lue-ar do ref1.1g!o dos .b.es,- Baseando-nos em dados offe-1 presos no campo da concentra. 

;g I que Saragoça deseja glorificar a blllss!mos que uveram como ter- panhoes; em que a su.a deVoçã.o- recldos pelo centro de infor- ção de Sachsen-hansem _ Or-ai-
Tista.'!. Sa11t1SS· !ma Virgem do Pilar. En- mo desterrar da Patrla o A!'lanis- se eJ..-tendla a Irmandades e As- - d t - d . 

(1 M , maçoes e ocumen açao o go- nienburg. Professorefl de 
011

• tre outras iniciativas, sem olhar mo, os sequazes e r a.1oma e sociações, a famUia.s, cidades e 
(Conclue na 2,ª pa.g.) os marxistas ha de buscar-se no rodelas. Toca-nos prepar.ar a vol- vemo polOD.€2. :podemDs apre- tras Universidades th'eram. 

arraigado da Reiiglão Cathoi!.ca ta do esplrito que lnformou a cio.r a obra "ciYilizadora" do destinos fdenticos: depor~ados, 
merce da protecçào diSpolJSada nossos antepassados, que deu g8 neral Frank, "fllustre ·repre-

o que o racismo hitlerista 
fez á raça allemã 

A. propaganda nazista não 1· Pm 193:l o 117'.544 cm Hl38; 
deixa jamais de perder uma 77.340 os casos de diphteriu éffi 

occásiíi.o de afflrrnar que a ' 1933 P. 146.733 em 1938. 
A mortalidade de rlip-h teria rai::i alleroã ariana é cem por 

cento a mais jovem, a roais na Allémá.Ma é quaLro vezes 
Vlgor:osa. à- mais dynamica do a dos :Íilstadó·s TJnl<lo;s da Ame

mundo .. Uma .raça que não co- rica do No·rte. 
nhece as tar·ns, os vícios que A "Deutsche Medi:i.inlsche 
,r.fflig'em: os Infortunados c1da- ·woch,,nschrift", assignala o 
dãofl das democracias. .estado·,. physico alarmante dos 

Porém as rev!staR especiali- estudani.,s allemães. 20% de!
!Zadas, em suas estatisticas les são inaptos ao curso de 
·\'Ao de 11ncontro a esta imprn- educaçílo p.hysica em 193~ o 
üenif> affirm:i.çiio ele pro'flag~n-' /'iOo/,, P.rn 1!138. 
da. O "Statistisches Jahr buch j A situaº~º sanita ria. na cina
fl:lr das DeuLschi:;s R0id1 X. V" o i se operaria nú.o é das melho

. "Wirbschaít uud Séai.u,LiI:•·, o· rrs. O 1111m11ro d(' doentes su-

pelo Virgem Santlss!ma a São <>-IPnto e vida. ás insUtuições e sentante" da cultura nacional- presos ou 1'uz!lado;i. 
Thiago, a seus ct!Sclpulos <' aos I aos feitos culminantes da h!Bto- Foram confiscado:, ,, on-vfa. 
Hespannoes d€8de o dia em que ria hespanhoia. E a concluir:_ soclalista, governador allemão dos ~ra a Allemanha as in • 
veiu rortalecel-os e es-;oiher esta "A Virgem Santi.'lSima tomará a da. Polonia. tal! .. . . 8 

lerra por herança sua. Dahi ar- seu cargo estes ,otos e anhelos. l Q;; zesultados da actividade 1 . açoe!3 <to lilstltuto de Plly. 
rancam .us nossas 11:loria.s prete- :'i]l!a re.nnimará 0 ~ :i:;us!la.n!mes, I do general Frank na Polonia 

1 
~1ca de Yarsovla, proveni0nte 

r!tas e a nossa missíi.o futura, esforçará os tlm1ct0s, abrirá os • , cta fundação Rockef'eller. Tam,. 
civilizadora e rathollca." oJ.hos aos cegos, dará segurança sao os melhores inqlces à::i. 

Lembro depoJ;; que este Cen- e aprumo aos vacilantes. Fe!i-G ''nova cultura~. os documentos 
tenarlo deve ser um tcst<:munho com os discipulos de São Thia- mais valiosos da nazifjcação da 
de reverencia e ck>voç-ão a Maria g-o; repetiu-o em nossos dias ln- p t , d Soble k 
Santíssima; um testemunho de cutinuo valor aos jovens; fal-o- ª r.a e ,s y. 
gratidão e repa.ração P- 11m est\- ha no provir. Novo motivo para Todas Universidades· Polone-
mulo poderoso a trabalharem to- que lhe promettamos não esque- zas, a de Varsovla; Cracovia .• 
dos á uma na restauração do cer-nos dell.a que é a alegria de Lublln e Pozna.m, foram !echa

hem lgr. e 1:2 de r.idllim. <lo 
InsUtuto dP Hadluri1 ite Vnrso
,ia, e que forl} doada a' 1.\Jma. 
Curie-Sklodowska. pelas mulbe.. 
rei:; americanaR. 

Foram confiscados 1GO mu-
Catholicismo em Hespanha, (,-Oad· jemsalem, o gozo da nossa ter
juvando a aeção da Igreja, ro- ra: antes 8C pegue a língua ao 
bustecendo a fé, ronovll.ndo os pa4adar, antes se nos seque a 
bons costumes. mão direita. Que queremA<; já 

E antes de terminar, escreve: 

das. Os professores da Univer- seus polonPzes. ]Pvado;; para a 
sidade de Cracovia acham-se · Allemanha, innumeros quadros 

! de pintoreR celebres, a~ obras ============== mais raras e prcc·iosaR de to-
"Nosso Santíssimo Padre o Papa 
dignou-se • conceder indulgencia 
plena.ria nos. fieis que tendo-se 
confessado e commungado, vlsi
tarcm durante o anno do Cente
nario a Virgem Santíssima em 

da r<as biblioth0cas e collec-
.Gõcs par!icnlar0R. 

('rrca d0 2.300 jonrnos <' PC. 
rio<lieo1s ficaram fe('.11::u.los. 

«Deuí.sehes Arztblatt", o "Deu
tsahe Medtzinische Wochcnsch-

llo mundo e podemos desejar fo
ra de nossa Mãe e de seu divino 
Filho? Somos herança sua, seu 
patrlmonio eu-rno, seu povo de 
eleiçác-, povo destinado a com
prazer-lhe, a servil-a o a cantar 
setL'3 louvores. Ah! se o Anjo 
mensageiro da Incarnação e San-
ta Izabel sua prima a prodama-

biu de 20,3% em 1933 para 33,2 seu templo do Pilar. Graça ines
om 1936. Xo corr<'r do ultimo t.lmavf'l que nos obriga a fomen-

tar com mais interesse a glori- mm bemdita entre todas as mu
anno os trsbalhadorcs alie- flca1:.ão de Nossa Senhora. · Iheres, nós á sua imitação a pro-

Poi rlestrnido o famoso mo
numento do rei Jagicllo, offe-
recido por Vaderewsky, J,..rnn.
to.do em Cracovia. rlft", o mostram. 

O a<:Cresclm-0 de doenças in
recclosas entre os jovens está 
:s-ubl!nbado por cifras off!cfaes 
que accusam entre os allemãfls 

. -~. ~·- ~- ~ ~~IAQ_ 

mães perderam 2 milhõ,:,,s de Durante este nnno proxlmo (a cJ.amamos bemdita entre todas 
dias de trabalho, o que "'qni- Pastoral foi escrlpta a 'l de De- as. mulheres e entre todas as 
vale a uma media do 700 tra-1 7Rmbro ultipio) ns Assembléas de crfatµras e bem.dita. a hom em 

. varias Corporações, a Semana, o 
oolhad-Ores,_ dlz O !' Sbtist!S· Con. gres,<JO Mar. ia.no_ , a Exposição que velo vf.9liar-nos elll. e3-l'.1le 

:•& J~~·~~ . M!'~ª~A+ ~ ~r,giJ:ina~ l;,j, ID/li:tN. • ~~., 

Eis abi a obra "civili;-,:,(]ora'', 
d0 Hitler, a "onltur-n nnr)iona1-

socialista que t>stà in rn.dindo a 
Europa que o Catholie,.1utl,q. el
v.ilizou,. 
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.. Po fla~llc;, da guena, hor• Verbo !n.carll.ilsd'P p,el11, h~lli,~ 
rlvel e estupid.a, livra.e-nos Se~ de pecéadoxi: .ti quâi troúxe-Êlle 
iuior .•• Mas· éntãQ, Senhor, por- !Í. Vercüi.r.ie e a Boiidaqe, n~ii a.fri.~ 
que 'v~ ci perm.1ttistês'i ·À·· gue.s- vez· ctó sotrr.1tneu~Y . 
tão ª8S1nl formulll.da, respondi o · · 
Revmo: .Padre· ·chenu, eui1neni~ P PLANP OA P:Bf)VIDJ:NCJ:A 
Domlnicàno fra-n~. em irt~ 
pÚJ:Íiicado num . dos ultimos . nu
ineros da "V!e Spir!tuelle" que 
o Correio, com :suas communica• 
~-~ ~ .a França agora inter• 
l'Ompiàas, poud; fazer ·chegar ~té 
nós. 

Do artigo. em questão, julga
mos opportuno transcrever os 
trechos abaixo, afim de que os 
nossos leitores. acompanhando as 
reflexões daquel!le ilustrado theo-
1ogo, ·considerem á luz da fé os 
tragicos e desconcei,tantes acon
tecimentos da actual guerrll, os 
quaes cada . dia que passa se tor
nam :mal.s inexplicaveis ás slm
{.ies cogltações da razão humana. 

. E' o que logo a .segttir nos di2 
. 9 Padre Chenu: "~ão procure
. mcs . uma resposta fóra do tei-re
. ~o fü. nossa fé. Nest'es dias terri-

: . tl:t· G ·1 Q ~ A R r Q 
XWs. .. ,. .. GJ&.UGL ... . L.L ... ____ . . _ .... 

__ ;;;;;::;_ 

. · ~Pregando 
111arte11 o 

O DIA CIO PAP.i\, 

o 
. . 1 

Papa· 
zer, mas ntlo s~ diga c~t~oliC\ 
Apostolico e RÕmano. Não sei 
jà mentiroso. · · · 

Estn.mos n::t hora <l-i•S am~ 
tudes. O secu1o já nã,o compor-.': 

ta o mais perigoso dos Jibera-l 

!is.mos, o·. liPe. ra··.Ihim. o. reli!ilioso.Não se enteude cathoi i.co sem· 

liOMEM DA HIS'TOBIA 
·~ ~·' ·v ·•. • • • 

Desde que Jes~s Christo surgiu na His
t:o-rta, e.sta se. conta por Enle, -e não se com
~ir~!Jel14e · §em ~ne. Antes de Chri~to. depois 
çf~ Çllr~ ... 

O Paw f o cnr1sto vryo no mun.do. A 
História ma em torno d.elle. Ássjm como não. 
sê, ~;ntendi; á Historia sem CIÍ.risto, não se 
~ntende o mundo sem o Pa1xi. 

Os Papas, disse José de Maistré, silo os 
agentes supr·emos da civili:zação, os conser
vadores da !$Ciencia e "das artes, os fund.:t• 
~·e protect~rec natos da llberd.:ide civil,-· 
destruitf.ores da escravidão, os inimigos do 
despotismo, garantidores das soberanias, os 
maí9res bemfeitores do genero hur11ano. 

CATHOLICOS SEM PAPA 

E' t!e s0 ver a desenvoltura. a ,111p!'i-/o. 
r!dade c-01n qtw o cat!Jolico lihPralüo tratn a 
I~reja. 

f~~ 

• 
Censura o Papa. sPnte-sP r,wolladn r,om 

\ lt itttolerancia de Roma . 

. . 'N9 pr{>:l)rtc, ço~ de Nova 
Y~lç, ~ Jl'eira Mun4i'!l,l, Lan
çaram ~lles ~9.ip.b;is l.an{;a 
chru;p,rna~ · v~~~o 9-e,.trulr o 

J?RVilhâo brit\t:qttico. 1 

o f~cto, ~µj!ls ~n~~uencl?,s 1 
![l~~pri~s 11.lo f:l,H'.~ ~e ro~lor 
B:l'?~t.a., :~u ~r~r. Pf:ll?li,ço 9.1,ie 
f?S ele~~nt9s ;inti-ny-J.~~s 

~! nlP. ~~ i~ ~J~ J)l'O· 

J?~!l ~lg.y;i,~, .. Ç'?Hl9 ;itnga 
·filS~ · · J?f.0'1,1.\(;)f co~ os r(lais 

JP9!~pn9s .~~.W~!Wls P,a;ra 
:\ill"9f9~r 9-~ti9-1;1,r di:sord~rn 
~o ~f,:r. :~ 

Diz cobras e· lagartos da Curia Romaua. 
E sempre o velho eRtribilho • 
- Sou catholko, mas... m:i.s ... 
Nào meus :-wnhore>,.; r.alltolien·~ ""1;1 

Rgma, s'em Pa.pa, sem dogma~. ;;em ubedi1:'n
eia, não pode S<:'l'! E' contrasenso. é absurdo. 

As manobras do llbei'alismo, estii.u ahi 
manhOSUillf,'IltE' f)E'l'V!·rfendo O senso cathc,11-
CO .. do· IlOS~O bom povo. A tactiça 1UllÍ$ diabo
Üca: dos inimigos da Jgrej.:1. é distipguir O 
Papa. e o clero do <:athoiic:ismo E' astUl.'ia 
mar.onica t' yrotestante. O desembaraço com 
~1Üe

0 

11<e critica e cémura o Papa· ·em certas 
i:ôda.i de c:~tlioH<:0s· llberaes. é rP.alment,· iln
prÉ>,;simiante . 
· o·a~or ao Papa(, o signal dhfinr.Uvo ,Jo 
vei·dacleiro senso i:at holico. H.esar pc>lo r,a pa, 
:i.màl-Ô ·e ·v-eneral-0 {, dever sacre.ti»simo Lle um 
bom catholico. Qu<:>m ni\o está com o Papa. 
nij.o P.stá rom o Christo. Não (• catholiro ! 
'!'Ire a nu:tseara, vá pastorear ·no metlwrlisrno, 
no F.lv,a'.\1geilsmo, seja communista, o que qui-

O governo· fra11.cçli! resolven 
romper releç5es ~1:11 Lon(lr~s, · * · · 
~~ ,vJ*-1~~ 9,~ ~- ·~. esi,.1:1,dr~ 

Pe Ascanio 

~ 

o Papa, sem Roma, ·sem o dog. 
ma e sem Pedro,' sem a ,Jiiera.:r~ 
chia eccle.siastiea. . ' 

EXEMPLOS OE AMOR AO PAPA 

S. Clemente Maria, Redemptorista, tinha; 
como todos os santos. urn amor ai·dent.e á. 
Igreja. Sou caU10lico. dizia elle, -com todo o 
meu ser e toda mrnl,a vida. Impediu ~lie qua 
:, Aust:·ia :,e :,eparasse de ·RoI!là. por um 
~c:hisn1a. 

srn. Thereca ao nwri·er, exclamava .feliz::: 
Emfim morro filha da Santa IJilreja Ca,: 

tholii;a, · filha da Santà Igreja! .. · 
· Vontade do Papa, vonta?e ~e D~us! ~izià 

Santo Affonso. 
Ümu das rnétximas de S. Clemente: guem 

não hon,-;;:· o Papa não honra 11 Santa Igreja 
Mai!. C,v,:\ ;iio obedece :ao Papa é filho de
scb~;!i.c,,t,.· "" f,~H,ja. Quem não ora pelo Pa-

J:iJ B,.-nto XI V via um dos sig:o.~es ile pre~ 
derntjlta<;f>u ;.io :.t'nu:· 1;1 tlediC\\Çâo !'º Sánto f'a,., 
d l't! 1) i·;:.q/t 

"·,c1;:emo-nos u.-mpr·e para Roma, i,orquar 
lí, esb r..,uro e on·Je está Pedro está a Igreja 
e onde e;, ,zi '-' ! g,e;a está Jesus' Christo". 

~úo !lftla nas 111':moraveis d~ s·. Am~ro:iio. 

AMEMOS E'. VENIZREMOS O PAPA 

r 'crnl.re1 ,,,,1" ;1, ·;os;·,o do liberl!Jismo dissot • .' 
Yt·li:c: l1ypu1·r.1 Sl'ln côr, sem 'attif:Ude, 98• 
_icllll<JS cc1thoi ÍCO~ de verdade, dé attii:Ud~S, da 

' posições dé,finida:,. Por Roma! Pelo P1pal,;. 
Pela Igreja! 

Cal!:.1 
11·~1 i l l u. l 
!11_,. J,,i)i1J_1 ,1 

tenha 0,m sua casa o re
" U,c•t'e,! N:1o Vejo ·entra 
,_,_,diulic:<18, o r-t:!lrato dO! 

~:- 11rn;• ra!li:.1 l!trnentavel ! O retr~to dli 
C'tH_.r., 1-:n liJgç,r· d(' hunra! 

i',·.:,•1, u -q\1., 1ezt!rr1 ,, fascista. o lüt1eris• 
la. ·1> pu1itjcu. 

, l retrato do <.'11'::'fe ,crn toda u parli;-. m• 
ll//l <:'ltimulo, t'.- uw r,tenlwi- dl:' obediencia a 
Httliu,,ia,;mo por nrna causa. E nú$. filhos d~ 
!grej;,. q1w ,, ,,if:J 1,'-' .. q1N f Máf.' de nossas 
dÜlld'-. ,· :.1 qu,., · dt•r;~n,.J,, ti;clo, não terno~ 
f.oi:l!J )l(r_:,;;, Chp ·.,.," n,.-Pl'f"Oentante visi,;:i>l 
"" j,.:;i,,; 1'!1ri,·.1:, 111;,is; venpn,eiio P amor que, 
os pc,r1i:!:.i·io,, il,- ,1111 n·girne 1Pmporal, pelo. 
1ieu Due,•, r1Plo ,,en C'h,·fP'! 

AnH:i1,o,, o P:ipc1 r "\'euer0mo~ o Papa!. E~ _ 
o signal dn Y -1-,1-1,1,,irn " lpgitimo r•atholico!' 

Outrn cali.";;, ··""'• não o entendo e nãq 
o conlH?t~(>. 

BRA1.l'\JDÃO 

~ ~- ...... - - -···· ~ij~ ~~ft-~~~-C?, -~ ~~,o 

Wagner Bodas de ouro do 
deal Douahertv 

car r a ~W~ ~\' IJ.~V!9~ francez~s 
- · , ... .., amea~do~ de ~ em mãos 

~~- ·~~~t.as.. . '. . . . . ... 

êli! ~ ~~~~-~-~ ~'?S'!:l~ f_lil'I: 
~.~ Ji>.91' I?"*'? ,o.~o q~1e 
nlo o nubta, só lhe reaUlria 

em 
"0 pacto Hit!Br-Stalin lle- f dos .-lnPma·< tnr]o,1 " 

termlnou, n-alurRlmente, m1(· anti-all!;'rnáes. r-m par:· 1· o .,,,, :'·,~,HA•/.-i.O ECCLESIAS'l'.IC.ii 

Os eathc:>lrcos d~ ~'r 
tose de Philadelphia, ,i\nler:l~ 
do ~~rt~, · ~~l~bw~ <:ç~ª~ 
name,nt~, no d~~ ;? ~'? ju
~. as bodas d~ Ol;lI'O ~ti> ord~ 
nação sacerdotal do ~eu. ~~~ 
bispo, o ~rdiaI D<?~J:t~rty. 

A' mrssa sol~ d~ IJODU· 
flcal, celebrada POi' ~- Em.is 
cencia, no "'staãium~ munlcl
t,al, assistiram 140,000 pe~so~ 

A Archidlocese conti;t R00.009 

<;athQUcos. O seu ..ucebi$pQ 
~~~ ~~in ~shli,~4;--i~.g~;~ 
tç.Wfl. ~.i F~,t!:ll~Y~~!Ji~ q·~~~ 
:q."OU·S~ elf.l RCJf,9-\l, f9l ~f~'T ,) Ç-~ 

SegQ:v~ 1;1 <l~ ,fwo, J;l4ls Ilhai 
Ji,fúpp!ÍJ~s e «iau :r o·i ttansferi~~ 

~ .- , . . . . . . . . . , ... ~ '· . 

~~r~ Buffi\le e !'~ Pl]-Ua~t!· 

phia em 191$, &~go el~VM-9 

4 P1ffJ:lU~ c~~g.c~ .~~ 19ª1. 

clanças consideraveis na Rn:o· grandP fre;,1·n historie-, ,,., f,'i-, 
sta. 'sovietic:-a, no que toca á senstein. "Alexandni '-: nvsl, i -- .. 

.. , ... d_.,,. .. P,t.Jn--q~e·~·;;;_ lltteratura, ao cinema e á mn. em .que se Yiam a,, :J,; 1:,iau,, 
~pw;i,_el' ' ~-~ , .. , ·. •. ,.Jil. é stca. Rornance,J, peça,i de thea- rnssas de No\·gor-oll •:.s::iaga11-
~H~ 9-~l~~~ntsi ~ f!la.tç 111:1-e I tró ~ filmes ttntl-fasclstw, d,õ>• do IIOfl gelos do lego P,. '[Jo·,w. 
9~ i~lez.~lf ttye,~JJ?. J;llU~ sal- sapparecHam. Não 1Hê 1·epr.... no ,;~ciilo .'{Ill. n~ C,1. ,·e·,, 
v~irg~ ~ ~9~~ ~~ ~nçll. senta m.ils a peça "Chav,,s de 'I'entonico:; n,2 i.,u,,,. 

i~y, -v:,~ 9-i~ ;i. p~ri~ba d(;l Berlim". f'lllP evoc:.:ava Ul!l epi- ,;,;Jda,lcH :.i" ,0 ,,ei-:. :; -' 
sodlo da g-HPrra 1.fo~; Sete ... !\.n- lJUf• iij:ha111 :t nit:.-::Lu; 

1;11er~ g~~Cfl, ~!:\~ ~re- nos: a entrada dos cossacos hgo,i !?.i::Lde,; '-'-"· F.: , 
fe~iu S~f ~JJU~.d~ nos m~res em BP.rlirn <' a entrega. das A .. a1·tf· a1i,·ruJ ,.,,,,, ·.11:,_, .. 

DiJ.·ecçdo: 

QuinUno BQcayµva, 54 

Sah 32,! -- Phc,ne 2-7276 

~~: \~·-:,~;-~~~.i•;ão, 51( 
::...,- À.; 50 

\ .. 

que soffrer a deshQnra de ca- é·havê; da capital prti;,siana, n11ell1': :', rno,la ,,, r ,., · :,;r 
Oo.Ilt~ ;ctu~~~~t~ H ,nnos 4~ ~ir l)á~- mão~ t~Ímrg~s. d~pols t;'ID outubl'1J dl:' l 7till. ao conde I à() Bue!H·d'. s, ciil ;J; ·, ,) :;[l .- ; ; e) 

iclad~ , ~ ·· .. ,... · · ·; i9ÍS.. · --- rus:lo Saltvkov. R,>liraram-:,e ! 111and,1r iniluir '-' (·j ·: ;e, ,;:oi 
1 

'::lc: · 
.. / f!.3 01.H?)'ü:.:. ,l,_1 V/;.t_:::11::... ;· Yi:..: :r·c:~ ! ~~ 1 ~t;~e~ :·!·,:· 

t::==<::.:======::_=_:::;_==_:::. :;:,.=.: .. :.:_:::_ :;_::_:; ... :::.:.:: __ :: __ :.:;: __ :::::::: __ ;'!:!:::. :;;:;:=.....;:;_:;;;.21,-__ rz'!!ó .. ~S.;::;._;_:; ___ ;:_[:;.1.;,.::: __ :_ :;:_:::_:_. __ ;:_;: ___ :;:_,;;:;:i1:_c __ :_,.: .. : .. _: __ =_::_.= __ ;: .. ====::::=========::i 1 :i.,0rtorio do (1,·[lnc\,' ThiG.C,··'J 11P. ' 

1 

!\·foseon. Jú. ~ ::vVa!'.('.T,,~ .. :rol, N11mdo ,:vu. ::, 

1,,sno1J' 
~15$000 

2$00(1 
]3$00(1 

$30{> 

CATHOLICOS r-1:"presentada e, Ó'c:t.a-se e~1, 1-:ll- ; 
.... :os to-'ia ~ ibe'· ·"olc· ..... --·, ·\-:1 ...... ; R--~:-rarc·::; G.1-. 1:·,~·:::.c.v; Z?.3.~ignan--r
,:st•., -... ... · .• J''

1
'"'L , ·- ·'~- •• '.t~· \ seus ~nd0r0ç---i_ [.'R.!."2 ::~ Cf.1°!.Xc'. Pos--· 

neriana, e!--pe, nEc. º.-:.,r-; ~•J.t' ª .. ; ü~s corn11'-L~nicare1n a :nudança citt, 
(l:1nc1~ o maior exiu; na t,:ra~ · Lcil ~l-34~\~ - · 

Compr~µi ~\J.3$ Joi~~ e seu~- Pr~s_ent~s na.. ~CLlJfilVAM$.NTE 
JQALllA.RIA 

1 • 

ÇOP,h!:.çiga Ç'Ú.O nova, que ,lurar.tc rn1doi.) 1 

ºT\nos estava privadu üe üuvil' l 

CASA CAS.TRO 
( ,' ·.: . . . .. - .. ·--- : .: . ., . ~ . 

~fl<?-ffiA~ ;rr~çrP~µs 

OE NQV'liMBRO .. N.º .26 .tiN\JW.ª da Rua~ruilikt~) 
:Um111 ~~ 4~ .Ai~ ~-._~_EbAil.!l!_ 

a musica do grandt, cowpo;iJ tor l'-,çam tlt-bella sem compruml.ssr!'f ! 

allemâo" .• 
O LEGlONARIO tem ó m,~ 

ximo prazer em receber visitas: 

L~R E FROPAGAR O 
ás insta.Ilações de eu~ ~.dacçã(li 
e oificl.r,,a, ·mas pede qÚe IÍ~ 
sejam as ·mesmas fe14a na.a 

66 LEGIONA. . . RIO.~! 2á:s., 3a,s e 4às. te11·ai; ~ ... 
ge'ncfas do serviço. ' · · r 

E' M.)~1' ill!! !tODO' 

- Q .... Q~P.-03 
~ 



Elo m uenc1a dos etro1r 
3-.....,.. 

, ·-...... 

~"CorreiodeMari!la",trsr,s-.~•·,, 1'13l'l. rsr'.'~ .-)!' f!0º'l: ri r;ipl·· 
it.revemos: ! <J,, p:·ogr,:,;so rl:-i · " 1óJr:, <la:, v_o
. H Ar8·b·~ dA ~rr dad•; ~ Ju1n-~ l c;~.(5:{Jrs ;-.j;:;r·~rcto.t.a~-~ ··. 1 ~ 111 1 q3·7 
111113, 1-e.senl1a t'.<;t~iltstj,·::: :··i:"J~' ;, : f'·ff,'.f~ÇO"'. ó11 J'.X.:!1. 1"' /'·~1;.:;100!) 

. - .. . 1· 
4/iDS~"º: 193'1 _, 3 :~20$000 ··,-·, 
Sfo Bentc. 193i - 350$000; l!l39 k,_ 
- - 5 :25.0S200. i . 

"Obra da · Propa.gaçáo da Fr. .. i 
-- santo Antonio. 1936 - .-;osooo: 1 
l!l:J&, 700$000. -- São Be!ltÇ>. ! 
rn:rn --- 108500: 1939 e 1 O :000$000.11 

l)ioe,e~.f-: de: \ftf<:aJJ,ii;l, y:·,Jv]d00 \ t·~n ;{!)1m- r1.:11d:1 (j ('.-,(;H;,,r,,.J dr:-

Archid!ocesano r ·13~ro ~::1110:~ r~,· 0~1e·q5rJ ·:0ver-- t- . '/~:·· ;···inti-
'f1n do EXll1íl. ~ f?,("v;nn fli· .... Bü;p'1 1 f'.rj:! 1)3. p;_",·,;ig8r'{q, rj;-J f'c!" 1En1 
J;l ..... ,·.0~a11r•. D. "tt,'llt'Jq:;,: ...,T .;:·:~n.: l'.l.J;-) --· :~ ', \il:';011n. <:-r'l !9'.;9 

:. '/ilil(:s r,!ar;-:JrP•·' ·, ":· in :,~:: n· i ~: __ '."''7~:-:~1r~; · ~:=, ;:;r-:.-1)1..izad~~:: 
,-<,, ;;jt1~nfa dcs~,, opU,c:;_\() r.i\H' I""i.l·s: ,~-;t"!'':. J[Y3i 1 

-- .1t.3.d; en1 l.1i9 -
·toi ~n\·ü1d0 r rclb C1Uf' n1u~tn l 2t}.3"77 l: de ce>mn~11nhÔf!~. (3j ~?.600 
:a.c·f"ad~('C.\'Y'0~. ao ::·~r. ~- e f;. ·:.:::o. 

1 
e ,,_. ; :~,,;: ':J er;1 ig11~1l rlat;.:). 

Para os catholicos de Ma.rl!Ut 
est,te:; algari81110~ falam ])('n, ~ltzl l 
d0~ nobrés sentimentos de fé <'- l 
r~ligioRidadc que animam a:; al· ~

1
: 

ma;; rrent.P.s. E' cDnso!ador cons-

~ ............. ..__. .................... o,,e. .. •>f>•-O••e .. o,,e,, .. ,o,, ... e,,~•·•·••••~•·~ 

,:·:i:·.·r~7o:<r; :-:i: 1:s-. ~:~1·:_:(~:>1Yt<1,-~ :J.;~oni,· o <i.r:srnvol-
·~· :1·; ;·~s -r-' :,i...,("!-~) r:-)'.rno-.;;,') 8.(~!li ('i"t!. l\/r~1-

ta.tnr-&c um progresso assim es- Ko dia 30 de. :iunbo p. p.; dó- J:!<.ras, s. F,xda. RPnna. coi1ce- ! qne m2 ?. rl·•rln :,~c,lst':: "'P<'•e 
n1:n·:.o.S-'.) ein toda.s ns nr:tividade~ !J~ingo, S. Err!ia. RP-,:--n1~ ... í) qe~l ~ud'ienci:1~ puhli 1:a~ na i n.1f=:t r'..1}i1:j:;?:'' ·.i··~1 .. ~-- r1f~.~~e re 
ce.tJ·,;ilicas dr: uma cidr,de. Sr. D .• Josri Gaspar de Atoú- 'üiF!a. l tão profundo r•,s;·:· to .e arq0i·, 

, •. > .t.,. 

. (ÍQlE~ .. : 'm ·: :;36. Marília rompr<'-

Em 
).'' 

r:hia;; <> 
,:i,1 berr: ;:,f' 

,, 
t,- \ ~ 

P:::irnaso e 

Pn-:-aben, 2~ Ex:;;,: <' Revmo. sehà. e Silva. celebrou Missn. l Dia 5;. s'êxta-feira, visitou as para quem t:1:1to " ensinou e 
Sr. Dom Henrique. F-·,IJ seus a~s- rezada na. Paro chi.a de . Nossa J?arocb.ias e Cape·Jas da Archi.- diffunr!il1 p-· :) po:s:;o co11tra, 
picios e sabiB, oricnl2ção ª D.o~ Senhora da Aununciaçã.o da dioceiíe e deu audiencias em riar-me, de:-- ·,,,,i 1i-:1ssar iles
<:'.c~c de Cafrland h vac num i vma (foilhermé ê, élll séguida. Pâ:Íaciêl a innuméras pessoas. percebido o ,, (''e'() de ª"~nc··~r-

t.~~ t .·~::-, 

n11rorAh~l~ ~·"' 1:! 1 
·• 

DiOCf'SBV• ,·: · 

~> \ •: 
CJ ~-:; '>·,;ri.-ren:.o r~l g10!:,ü fpj 

" creécendo.. mai·a vil hoso. 1 · · · j 
Que. DeHr. conser:c por :11u!- I ass_l~Uu aó .Jª?,çà.1ne1:to dà Pti· N,i;> .)}la _li'. sàbhado, ás 7.30; me a tam,,,.,,., cmnre1'e~·'fi. 

tof- annos ª Yida precio~a ae s. me.ira pedra da ~ova Igreja. 1 ~: l'!l'.{:cja, Révma. fez a_ sa".'r'l.~ mentó; P\~1s:rn,'-. :,n iodo /!Aq. 

Exc(a. pllra niaior j,rnveito da ~-'. targe, ~Ol)~~âeu mui~j;, -~ã,o dQ àltà.r da Igreja do Cal; te_s corar,-es .. '.'."e tanto O ad. 
·{::j:·::: .E,;:ç .. ~1~.a-rlo:< '3.016. 

·ti>m a.h:-.'.w· ·• 
'' t'.(l~ Pn-r-;~·-:'.· 

. su!ta.rin :·'.•, 
p.en.'.'-'J.dG. 
J.~311 p~: 

Yi·,, . 

Igreja. nésta porçiío abénçóadit i3.ú,ftiencià.s em_ f'àlá:_ci?·. . . ,. l va.rio. : miram e d1gnmc:a111. _ 
do Estado ct<' Sã.o Paulo!,. _D~a., 1 de Jl/,llio, segunda,feira,. Depois s. Excia. Rev1jia. coÍl~ . Tendo rerebido hon,.º~",.,.,"n· 

,118 : :]ic, :·r,-, .-:1isis pa- --~ ~.......,;.;..;.I á~ 7;30, S. Excia. Revm/!.. ce- c~deu L.'lnuméras audien\iias te péls1 pa'avra de S .. ~xcia. 

.,. rl·'i~\'/~ ,,;:~'//'~':~br~~ l .•Dr. .D oc.ar;:!aP:rado.· ~~-~,.:u. ª.-;: ftrf;ô. -~t.::.~. M¼i~.t ! ,t~t .. i~;h\~~ii:t;.tt~/ ... 
5 lº~!:.~:t~~ .te.v.:n .. ;~ .... ~~6ri~~ ~J;e.:;\~ .. ~ .. d.· .. 

0
.Éfcª.,! "'". l>i·,·rou ,, A:nGr!~,1 Ama.ral. R.. Senador P. Eg:rdio, 15 l , As l<l.3'~. pres1d1u a reunia.o. 'r(l.i;ão _§os q·_µpifixos. __ nas .am- RfvmiL. n encommenda, d!!. ur-

i .,,,r n mo,·in•-·n:.,: Sa!à.'l 513 !14 __ 14 ~ 17 hi;. · <;im Palacio. do Decanato da b,~lan'c\ás e gen a ben<.:ão ás !-1!3- ê).11 mar1no1:e yara ~s ~es-

c·:,,rn Ar-'c-nin --· ;30·,t!~;::,dcr-. 1 Telep,hone 2• 7313 · · 1Pénha. · __ · _ ... lmesinas. :JlOjos _do_.abencoa~pPe. C~11co, 
1 ·, f · ..... ,. . A's 14 hóras deu a.udi~nclàs I que serao removidos .defmltf. 1 

o· 

11~~~'.~;tt''';o,. ·~x+r;"'.~:: -~~ publl,<Ak íre. Cúria ê âs 19.30, CENTENÀRle óp NÀsr,1. v'a,mente .• s.into (!Ue devo fazer 

- (17' 

i :::;:3 ,\ i. 
.Jl. 

11 º. 

i ·,,:,: \;j'.j .. 

_;:-~~·_:-., 2.094; 
(L .n.39: Ei1• 

En, r~laç;,c, :1 rnntribui.çó~s li-· 
n<? 1: c('::·2:; ~s '' Obra dás Voe a-
r,·0.;,E-·· r, "F:·o:·1;J-:rnc:?o da Pé". o 
d'. i-.i:~Yoi,·ii11C'11f.·1 fol cst,n!Jendo. 

·' ;')l--:--:-1 da~ 1./o(·:u.-0~r, G9.r:erdo
.'. ~:~.:; ., ··-· e:into 1\11tnnio. 1937 --

: -· ~.· ., -

1 

.• .. . .. 1'3.si_eytiy;, J;l-0 Semin~rlo Central 1· ME1ifró pé) PAl:>F!t CHICO um appelo '10 n,,a~ànim_o, CO-

P l] <'5 rt; fv (J a d Q .$ ?º Yv.1r3:nga, a Sesi;~ ~~emne . . .. . ra~ão. de 8 . Exc1a._Revma. 
. • ... . ein. hQJn~µagem ao .. Re-vi110. 0 E:km'o. e Revmô Si·. Arce~ para (!Ue acceite a. m,od~sta e 

J ô Y f'J a f 9 S f a $ Mon~. FTá.nêí~r~o i;le P,à'tj.U,. 'Ro- bispÓ· rI~c:ébeÚ do ·sr. :\iario humi1dc doaç:ã? da urna, ela-
Realízou-se dia 29 p. Jl., rlf? drjgtiés. , . . . . Alfoh~i; .ã. '$êg'uinte oort$.: ;))Orada num ex1e:uo ten2po,. mas .-, . · · 1-· N~ dJa. 2: tértá-reira. S. ".- , · ; ,.. -.. · . .. . com grande satisfacçao e Ju.-rJe 8"o Pe<lJ(), a. Paschoa dos E ···.· ,.., .• ·;.,·. ~ ., .. ,_te.·,, ,.. ,, A Sua .. Exc1a. Rev,11a.. 1. 1.10 · xc-re.. .:n.evma .. e,, eve ... usent0 r. · ···' ~ ;,,1, · '· ·• · · A. · · ·. · 1 , • 

.J•)rná'.id~_"· ·. . . . . ' 1 de Síki Pà..ulô,. . . ,. ... l & ~-ntt; ~spar de : fonsec(i ~rê~tandó assün,sêm ~~* 
A refenda .. solem111dade te. ve. ! !lia 3 · "'Úà.rtà-féirà ceJêbrou j D. p· ,·. ·--··;.:.,· , · . , ,. . .. .fic10 e gr. ·ande alento, a mln'ii• . . · . . . . '-..'!, .· _ . . · '· .: . . · .• ,,.rce,,1spo i\ietropoiltano · ·. · · · · · ·· ·, · · · · · · 

lugar na JgreJa de Sto. Anto- ~llssa rezad;a, .na eatnédral.d· 8 .. - p' (·· . .homenae-em s!ng-ela.no .. deeor. 
- . . .., , . · Pro,1i~6rht âs !) !liôras. êm c'ôm-1' e · i'!.o ··ªll·?:: . . . rer de tão auspiciosa data, dà 

1110 do P01~. hllvenuo commun- ........... · .· ·--··.-.,:,,~ · Humildes respeitos. b·. ·d,- d. s E ! ·Re ·· ·- . . memoraçao w centené.rto tlo · , ..... · - -. · .· ... ' ·,, ·. . , 011 a,,e e ua xc a.; vma. 
gado por nss11. occas~:w. gran- ··.· i.....· .. ·.·',.;:;-'d·. ;;,•··;.. ·F···.,.· j. - Dei;!J(lando-me fervorosame.nte "'ªua·i·daro1· a be.ncão ;... 0 P.---.· . . nasc<fJ'611tu e mon,, l'o.nc sco .; · .- , .. ;• · "• .. •.. · · .. · .· . - · · · ~-~ - "' "''" 
de numero de .Jo:i·nàlistas. -Íe Pá.1,ifo; 'íiôdr,igÜ~s (F$.i;lr0 .~:1r~~te, }º1H~0 s ªP.1JO~ ris_ ar~e-~ rlfi,Ci, fj~lJSCrevendo-me ·11& Ulàfg 
.,,,--.---,------ Chic'Ô). · · " · '.~1,~lOJ'l!'i>i: e~r..,çit_à\i.ª~-~?,1,1 1pa1, il!ta. expressão de din.oc,·.so,. 

#iiiJ~~Íi~;--~~t.Ji .1 tf11:~?;, ;l~l~_' 1$~ieiisÍad;~u1~rll\;:tl~e~:: a.piJ!çoS, Excia ReYma. 
l_ad~çã<1_1t1S ~~M>~--~~ !'}~- t11ã.}mente, uma iniciativa COIU· Mario Alf<>nsl". 

AÓMINISTRAÇ,\C PREDl,ll,_L, r.>:>•nn1i3:;âo :;, · ou, 5o/c. --· AÓEANTAMENTO _SOBRE 
ALUGUÉIS, Juros 1%, - COBRl\,'~Ç/\!3 de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reforma~. -- Compra de immo•rei:, por conta propria. - Informações confiderkiáes 
de inquillinos e fí~•for,,s ... - SEG 1:ÃO EAMCAPlA: Acceitamos depositas com juros 

mcnsaes, d<'scnntN,, de ,;tr. -..-- RUA ,lOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andàr 

f!'ERIADO NA CU.RIA 

; dote _-~a.11i, ~- .. ~'liª dó_ ,,~~tj, :pfovinté iià llpbi-ezà e religjo
·r tuto d~ Cego" .;.Pàdre e)iico'', ~tdi/tde, qué cara,éteríz~m o él~-

no:,·'XJ?_i,ranga.. ·va.49 ê~pirlfo dó~ paulistas, .ii--
Â ':. '?ºIte;, ~- ___ l!;'.5ci~-- !t~~ma. r~~iã~4ô áà_ ii,i_nurnP·r:i;;; mnó- Por motivo dp centeiiado d'ti 

:l,'l'espil\J a .~!lS!!:1 solél!)ne ~á çóes de fé e dêv,,' ·•ncnt 0 na násciménto i:Je l\Ions. Dr. Fran. 
Acà!ie~~ ~M P~IÔ; dó Se- côfüméfüoré.ção nmf'-1181'Í:J •iÓ ciscô de Paula Rodrigues, ho:fe, 

, mtri~rí?, q;e!i~:.~*--riji.~aqnle.:- ri;a~éim~ntô .dó a1Jnr·~~·h1 1':i ;Jia 3, não funccfonarão a., re,, 
·da. Oónee1çâo do ·'Ypil"àngà. dre Chjco. l " 

Nó diit 4, quil}t.a-feirà, lÍ!! 14 OrguÜíàndo~mé P(•ln. ['.'-'"t()I 
... I 

RE:i;,to A:v,rn Maldonado & i-ilhl'.l 

---·-··-··--··---·--- ··-···---::.---:.::::-=:-::====== (Conclne na '1!'' pa~.} 

(F. li. ........ 1 

CONS. -- Unt a1nir.o cat.ho11.('0 J~(t8lz df" 011-
TU" os pl'IÓgranunas de proF:1 T-! ttci~. e~~1l1Ha. frr..~, .. 
f:).i;µ'Íôs · pór unia nova ~_1r.::,: ·L·:t C!.. t·;q,:L-::J áP 
nóssó Esta.do, ~ ap1·e<·Lt Jq: · ·· ·, ,.,... .:-'r.ll.'·"' ram 
dontri~ supersticiosas <·on1° :;·-; ~i.,:-' ._ .. , r-:w0 :1l:-.}nl 

nós livros edit:ulo~ J}cio {'it:·r~h :-·>.1i--~ :--n r?r- "O 

J'ensamen,toº. .Julgando !'P 1•u.f' o ~::'~.1vdico e:,. ... 
tá. prohibiao ele ouyir nr:or~v nela,-; d<' r:r,i,rlus 
('.oritra.iiós ii. Religião CatLoi:,:-. hc"n .rmnn de ler 

Radio Co nsulta·s 
que 1101; h"ntificarâ. Elle, porém, que nos creou 
livrês é o primeiro a, respeitar esse dom que noa 
Ellé quiz àár. 
• De. !liodo que hão ha. mudança alguma. de 
l'iêtjil: E1ii (l~~r .IJ,. _noss~, salvação na. medida que 
nós qg!,Zén:µ118 eoIJAliorar com Elle para a alcane 
ç#. «Aqiléllé que te creou' sém ti, não te q1le? 

sá:)y~r . ,1!élll ti", como bellament.e; disse Santo 

livros conten.elo hcresi:, "· ,. .,, · 
~O, cspirit.ísm.O, astroi-~gl:· :_i:,;t: --~;:~;.) r:1!'' o 
(!lrc.ulo F;sot.erirc, 11<- "·'.) •. ' ··m,--,, ., .. 11'.'.h, ''"ª· 
'f;etld.Ó O fila.is !)-O]lUlar dc;;:if:· f'. 1: 1.T:-,. 0 ., .~d:n;)!,,:,rh 
de "O Pem~,mento··. rogo ·; ~·. IV~Y:.:~. ; f~r~,~7;3, 
de 1·es}1onder•mfl'. ~i (l~;tou ~·-!?!'Íü !!O :~1c:-n f'ritr.rif" 

· e Si O meu à.migo assin1 pi nc<:,..1~!.:~'P ]~~Jri Tr~.c-:-;;·ro 
? ·-rro j}ee:('fH)O, ficando ctn rfrc11 <··· .:;-,;. ~.:· , . .,_.. 

1>e ObStinar Dl.'~ Mm, np111 1:Jn·1 

RESP. - Tendes, cxmrJ. Consu'en1.e. c0m-
p!êfo razáo. .. . . 

Peccâ cértamentc. e coin !)€ceado grnv8, to-
t!Ô cathóliéó que habitual1hente Ee pu7,er a ouvir 
n5 lrrad!Ítçoês éspirita1', por mai~ brl!a~ que r,c
.iàrli as musicas q1.1e as ac,1mpsnh:irem e Pl·;· me
lllÔr \'OZ que tenha. O locutor ria t'~D1h'iSOr'1 C'S

piftfa. Q11ànto à Ieiturà de livrns esr,irita:1, oc
cultist.1s e théosonhistas é r.\?X'.\ qne es' í todo 
cathólico expressab1ente pi:ihi!Jício ele " ,ii:::r::·, e 
é, cifrt~111ente, parn cspanttir. quC' l1aj:, ainda du
,•idá sôbre o assumpto. O codigo de Dirrito ca
nôniéo 0384 e seguintes) contem ;1, .eondémnu.-' 
çáo explicita dé livro~, entre outros, "que é1si
neni ÓU rêcomméndêm qt1ãlquer genero de S\l~ 

pei'stição, de sÓrt-Hegios, de aifrvinhação, dé ma
gia, de evocaçãô de espiritó:s e coisas do mesmo 
gen~o". E' obvió por c6nseguinte, qlie á base 
c!e&e Canon, estão prohibidÔs, assim o popular 
"Almanack de o Pénsámento ", como todos os 
livros dessa Editorn Espirita, 

PROMESSA 

(Um Catholico - São \'3,ulo0 

CONS. - Achando~sc uma. ~~50a cm um;\ 
gltua,:io financeih Í1bo_Juvel, é peccaéÍo fáz·~·l 
uma promessa para ganhar na. loteria e com o 
product-0 solver seus cómpi·omissos·? · 

RESf'. ---- Os dois pon,Js que c:1us,irbm dif-
f'lculdadc 1w caso cC!i~ 111 · .iof:c :· 1rn lot r·ri, .- f" -
ter uma promessa pará que o jog'o dr: cert,J. 

Ora, já foi resolvido por estas colurnnas do 
LÉGIONÀRIO. que, sende o jogo na Joterís fei
tó Í1as condições devidas, não ha peccado nisto. 

· Entra então •> jogo na loteria na lista do:' di
'Vtfrt.lmentos honestos. 

, _ , · q11aµto a.gora,. l!,Q _ ponto J:!e t<"r si_do feita Wll8 

;·..:f!_!"QJ'ACSsa P,<'1? g11-;nt?f!!' _ 11.?- lot,eria. não ha t~m
. ·l'iêm' iiqui, nadá de é~~ciâ! á notar ... _A 'Pfº!11~~~a 

e. !g_qJcto. çle um ~g!!!g féJt,(! .J~,m _ WI!,f:5 àrqor; Por 
éâililà, d~, ~.~H!HQlo. q~ á_ )?!?J;iéss~ :faz n~tl~~l· 
mente s4benter;der. A pi:-0111eõsa entra as~l;l?l,. 
tanib<>.m dla, 1'll- lista clt: · tantos prclidos de ,·oi-

. ; -~' . 

~·n: f'c'11Jpora('S q:':O faZ€1110S continuamente l!, 
I1f'w: O q11e deve /;('!' advertido n6;ta pfotnéssá, 
como Pm )'!era! em todos oi; pedidos do be11B 
1 "mporaes que fizemos a Deus. é tjué haja resig" 
n,H;f\0, 8i não conformidáde com o que Deus de;; 
1 rrminar fazer, quer concedendo o que se !)('de, 
quer nitO. 

HYJ'fNO NACION.\Ji 

mm Cat.holico - São Pàuló) 

ÇON'S. - Quatido em paiz cómó os Estlldos 
Unido~ da Ainerica do Norte ou a Ini:J.aterra, é 
d.a.da. a Bençã.ó do Saút'isr,imó, tocá-se ó hymno 
nacional? 

H.ESP. - QU€l se toque. ele fàct-0, o.esses 
paizes protestantes o bymno nacional duranté â 
P.enç.âo do Sa.ntissimo nas cerin10ni0.s cathnli
ra,s. não lhe sabéria eu dizer. Só mesmo uma 
pessoa que lá tenha estado e tenha feito at~ 
ten~sfo ao ca.so, -é que poderia dar-lhe éxdctas 
míormaçõ<'s. ~uamo ago::a a, possibilidade de 
:,ei· assim tocado o hymno nacional de paiz pl'0,-
1,,st-ante durante a Bcnç5.o do Santíssimo, não 
vcj-0 difficu}dacie. 

A êxec;úçãp do hY1m10 pat~io nessas cl,etér~ 
minadas circúmstánci:u;, ohéifece menos a umá 
prociamáção ideologica do qué a uma J-ioirien,a• 
gem de respeito e de a1Uor dos cathol~cos doff 
tjit.o~ pàizés ao Rei dos Reis e a-0 Senhor dos 
Senhores. 

Antes. O hymno nacional inglez, por cxemo 
pio. é até mais religioso (Go<l sàve the king ... 
Deus salve o Rei. .. ) do que o hymno nacio:1à1 
franccz, francamente revolucionaria,. 

i\USERICORDIA DIVINA 

(Estudioi;a da Jkligião - S. Paulo) 

C:ÓNS. - Como se conciliam a Justiça i a 
11-Íisericorc:íia divinas? 

E~ses attributos não se contradizem propriií• 
mcntr. nem se cxclucin, mas ~i Deus é Justo hão 
pede ser ao mei:;mo tein!)o Mi6ericoí·dioso, pois_· à 
Justiça deve ser aonlicadà. totalm~nfu em l'l!là
i:ão ao Ílómem (!UC. -pêécou e si Deus é t.à.ajHêil:i 
Misericoi·pioS9 deL,a d.e applicar int.eii-a.me~te à 
.fostic;a. é i1ãô diz Ó Cl\;tecÍsmo que Deus é sÜaj
mafucn!c ,Tusto e, noutra, parte. ~mnmàmenté 
;'.1isericordioso? Mas si é summamenfr .Jnst-0, nãó 
pod~ ser· suimnamdHc i\lisericónHo~o; 

RESP. --'- Uma das ooisas que mais admirá~ 
çjo_ ca115án, no êstuqÓ da Astrononlia., é sem ~U~ 

. ,·!dá; Exma. consu1énté. as dista.ncias inã11aítã.s 
que $paràm éertas estré11as da Terrá. Câ!cÜl:Ú~ás 
ém kilometro;; é ver dia.nte de ,;! c:q,n,s:;Õ€s 

.· ~·.•. . : 

At;:ÇAQ f>IVJNA; 

(Estucµosa da :ruu,ião ..:,.,.; s. P~) 

., éêi~§'. ::: 6Js#,m~, -~~ P,~f~~!' ~e r11~b~ 
sopliia (jü~ ew. IJeús não Ííâ miHJànçá, de ac,:ão; 
eóirio ~ e-xpliéà elitiio ô iiroiiÉdbilimto de neus 
cm relàçáli ao fjéccador? 

RESP.-:, d ptofêssorcJé Philosdphiá da Exma. 
Constiientê têr~Jtié..:fui,, por sêni duvida. dito que 
Dêiú; ~ Âctó i>ür issbn& com cxéiüsãõ de quà1qÜeÍ' 
mera P<itenculiittiidé. 

Agostin!Jo. , ·º 

Logô, Exmp,; cónsulénte, Deut àpSÓlÜtam\'nbt 
~!i:ó inviia ell') ré!:i.ção a.ti peccador. E• o pecca.([o:r 
qut rhtid~ eni fe}ÀçãÓ a De~. O!'à querendo ser-, 
Vtl-0;. COlllO 8€Jia SeU dever, Ôra. VÓ}Íand<J"Be' l'OD

ÍTÍI, . ÊÜe. bo ládo de l:>eus, Pelo contrário Elle 
qüér sempre, éiéscié o primejrÓ momento de nos-, 
# , eirisf.eµéjá . al;,ê 8.() uitlmó, a, ll9SS8, sáJváção e 
n~ glorfficãção, pa;í-&, à qual a,f!nal, nos créoiJe 

_ )'tljlSP. -,- Diz~:-;e qµe àlgo é !egjtímamenfu 
f~i~o '!tl,ll,~do esf.ã i,leútró dos Itnijtes das leis que 
regu!B,ni t?,I acção. Fii.ra prot-esta,ntes de vii:là. e 
d.é tW1v;dcçáo; é Iogiço que as leis pelas quae& çlevem 
elles _ governar,-se. sii-o as Prot.estantes. Os protes~ 
tantes pois; fieam legitimamente casados iiêftiin• 
dÔ prepriô rítg ÍJrOteS~f!té, ~- nãQ ser que' Vão 
neste easamepto; coptra os preooitos da Léi Na" 
t•ura!. . . 

á:a porêiu, uma, bélla, differença na~uuio que, 
J)lltece, à Exnta. Consulente, Uma coisa é o Ma~ 
trimonio ser legitimo, outra é constituir e1Ie hnn 
sáêràménto. · 

E' ~egitimo por ex .. airida o matrimonio. cele .. 
brado éntre pagáos que, não é ccrtáménte · doutro 
lado, um Sa.c:-árrientó. ' . 

O Sa,cramento do Matrimonio, Exma. Con
súlénte, é 1llll dos 7 canaes da Graça, que Jesus 
Chhristo nos :mereceu com Sua vida, paixão e 
morte. Estes canàcs. pÓrêrÍl, não fm1ccio1iàm si
na? pàrn os Çafüoiicós, i~tô é. pará:' á~uefüfo ciué 
pêrtcnceni á Igrejá de Christo. 

Por istó mesino, a sciencia de Deus é Íbti9 E' esta. Exni;t. Consulénte, não é outra d• 
de um . bloqo, pÓrqt,1e ~im o digamos. Não tem náo a Catholica.. Pàra pertencer a el!à é pr~cjSQ 
progréssiw; Elle sabe, deve· Sàber, tudo e de!!éle O porém, a caderneta. de identidade, que é ó B:1p.,, 
nrinclpio, ou deixaria de ser Deus. A scien<ii11, de tismo. Quem !ião é ba,ptizado, J;elo m,etios nà 
Peijs @$: tftii titJ,é p;iiÍsár do estàdÓ d.é ignoi·a.n- jptençã? c9n1 [! qual a. igféja CathÕlica .i.ciininis
ci~ itl:i· é~WiÔ dé sc!êiiéfà. A'.tlri1Ítitt ÚeTI:i ó fS- tr~ ~ díto Sàcf~mento do Baptismo. iião porlc ab-
tàd.o · d~ lgritifafI&i!; ~là, ·. âdmittir em béus Po- sôlutain~Iite receber parte alguma da graça dóil 
térihlii.ijatéi&.: cíGincl& ·1íiue é; cóniÓ eÚsin,a à Phtc Sa'c' ra··1u·en·.tos. 
lq~f>]ía . Ã'.6¼ ptiiiisünó: . _j/, 

., 011~~- Pº~'- &és~~.-t?~ ,ª· ê~fii!éiadé; .:ttnes ... r~,....,,.~~_,.....,,.....;;v:;....,....,,.--:-,-;._-__,__;;,....._,_, 
11,!11<>,.Jije. p:~ .J:iã:~~~~éfs. sabia d~ t-09~s ~§ Âs tq~iSUL TAS AQ REVMO. pe_ JOSt 
veleltiadcs da tlQ!iS!J. vontaae ora querendo, ··ra · · · · · · ·· • · .. · · · · · · · · · · 
nãÓ qu~rêÓ'.dci Q ,l3~j:i1,. Todtis-estés a.vã.nçÔs.i ré- !-:9!;JR!'i!NÇ(') DA ÇOSTA AGUIAR, S.J .. 01'.;-
éÜos élé nÕ~4 VÔtj~e.éfe í,Õ êârillriho do Bem;. es- ÍIÍ:RÃO SER Dl~IGID-AS OU PESSOAL-
t4varn .. ~t -~~i.ói 4Í~r, pá~~~ ~os ó!i1éi:; tíifi· ~,f;Nl'!::_ A E!:,;LÊ A; R. s. GLiMl;':NTi, 226 
nit6s dif~ri8. . ·· - · -· ·• · · F:f!O· ESE JANEIRO ,,,... OU ~' CAIXf~ 

. Deu$, 4-êi~e tp4ª· fétén:µda,dé, 11Q!f qÜÍ.Z é:ié~~ . . PÔSTÁL, ?849 "" $; l?~ULO ... 
doo. J;;ara del'.)Oili i.ozarmos da vló~_o d'Jllile, -.-ido 
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lbra 'ª 1r1pagaçlo da Fé 
IOR QUE A NOSSA ALFAIATARIA . 
ADOTOU ·o CORTE ''KENWAY''? 

Hora Santa· 
liêâliza.se ênt Sé,nta, Cec!l!a, · !Ptifrtadores de hoje, ellà eetG de !mpforarmas-, üesa: l!for~ 

no domtngo proxiuro, H de á, dispoe!~!ó do ~:teté!ro de Santa, a piedada de Deus ll&?& 
Julho, 4s 19 113 hil., solemue Ohrlsto. Não áe-mi, 11m · c'rfme Os n~!fflS fm1f.lls fJ!!!8 ~s 
Hora Santa. Pf9mOTI<µ. peta. entregarmo-11<,s á. tuà~ tão e a. g,a~ pire, as· sen:tfnê~rJ' 
Obra · de, . E'ropaga:ção · · da:. )'é. iíoiierosamente srmadatF quan~ a;v~çadas Q.IUJ. 1&~ 'iiàd 
Todos os ànnoe 1IB vén_ réno• "do 4 ll',dven!dáde· crttth- :pesa trinebéfflljl d(i''Refno i!él>l!rim. 
vando. efise pi~ilo. ~:s:eré'lç_fo sobi-à os nósscis- irrilãoé~''<JUail- S6 àth-' Ch'rlstó .. àti ~. 
na festa dos'. Qµ~_~_:íiJ~$ Jl(~t'· . dó ss' tertas de rnis~ões scif. d1;1 união enoontram uma'.sôlu.• 

* Para melhor servír nossa 
clientela, pondo em dia o 
moda masculino com a ele• 
gânda da época I 

*: Para oferecer ma;or con, 
forto, consoante com o 
senso prático do século l 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
~orle ºKenway" empresta. 

A_NATÓMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY'.' 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ , LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MfNIMO EM~ 
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

~

.YIMENTOS L!Vl'ES. 
A·CA'l!A, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 
. - -· - -·-

TECIDOS DE PURA tÃ, 
PRE-ENCOLHIOOS;. DAS 
MHHORES PROCE!:l~N
C I A'S; DE PADRÕES 

MODERNOS 

. tiras do. Bràsij, e 9_ i(ppel~-. !:n• ..fr.em já, e póderuos i,itever os çãóy 1'io. s6tnente hmmma.me!'!J 
~!atente . d9 .. · ~ii~ttor d$.~ , ten:i'v_éis males que _Miê$ _· ad~ · te. a.d~'ai~a/ mas . 8'0.~~ .. 

~:ª· o ~rochq de '_,~an~ Qe-! virão al)6$ â guerra, qualquer (4~n.~.'.~ li~: ~~ ~ .. 
J1lJa, .~lrz~!lnté_ .Yelll .' S~AdO .que_ -~eja o_ Tes111tadó dé·· tão r .. '.·lil •.. ',J gra,nde. g~ó'l9 
•.ttend1do. · . . . · · tremenda <iatastrophe? · .-'!!) as -,,-. ·, .. ·. ,. -- , s · .-. ····.· ·· · ,.,:, 

~ . • • , . . . • . . • ..g.,~. gentes, . . ..Pa'lilQ .. o. l1~o 
. Se, .entretanto, os ft~$ medi· !'-º~'~ 1dool~as que st mfi1- .:.petroru;i,:,e O B.~w Jgnuto.,4!& 
t,lssem. um. pouc_ o __ 1lf· pá __ 'rte (lue I tra._m_. _na_ s f1leira.s chris~s -ar- : Az~:ved_p; e selU;: ·40 ~~he_!.., 
he8 cal>e, oomo m~bros ._ vi- rancando :membros do corpo • ros,' j;ua..,;;yres, do B.fàt;i'!;f!ntei<, 

vos _do corpo myt1tic.o de .restt'!! :de, -~~ns Chrlsto, cau~~du-lhe, .cederão .N!Jl1, crue· lj.R 0 ~g
Christo, na ol>ra da l'led~mpçã.o a!-'>s1m suppl!c~os mais _crueis. _4m!se --p!Ui.lmdo~i!e.j,a:J;i!!s~~
cer~amen~ attenderlam com.! que il amputaçao de u_m--- mem- j zen:do (v:i\)1encia ··a··Th:fus ,penÊ!. 
mmto _:11:3-~r pr_esteza !).os: ap. , bro col"l?oral, pois q_u~ a alma. : trem ;e?1' seu c<>r.a,çâ.o_~ J:ÉIZS 
pellos 1 eit:--rado., do seu p1edo .•. é i,-uper1or á :ma.tern1.. · · 1 delfo. Jor-rem Jtra~as .abttndan~ 
!'10 -parocho. _ . A __ Obra da Propagaçao de l tes· em· favor iiá hiÍ~-e<i 

Um;,i. qu~stiW ~p.gustjosa que Ffi nos proporciona a oeeasião I que soffre. · 
nos impressiona é, sem duvi-da, =;::==========:;-::::· .. :::·=·===::::;::::::::;:=========== 
a. progresSÍÍ.ô tão lenta: da ·. . . · · · · · -
Eva.ngelú:ação. Como se e'Xpl!. Ouça as ultimas noticias -direÔta~~ 
ear que apenas uma terça par-

te_ do mundo recon:heçe, a aue- mente das .. Caoita.ps E' .1Urope:..,.s,. 
toridade legitima de Jesus ..,_ 1

~ 

Christo Rei? E' um problema 
cuja so1'Uçã,o está contida na,s com a maravilha de 1940 
profundezas dos decretos di· 
vinos e providenclaes. Certo é 
q1re a fé d&ve ser prÓpa,s:ada 

· po:e meios humanos, e elles 
têm sido defficientes nos secu. 
los precadentes. O que é facto 
:porém, é que os christãos não 
eumprlra.m su:l'ficlentemente o 
seu dever na grande obra da 
propaga~ão da fé. 

A obra da salvação do mun
do é a obra de Jesus Chris-to, 
mas comprehendendo em 
,Christo tudo o que o consti
tue; pois não sómente. o chefe, 
a ca:oeça, Jesus, filho de Mar.ia., 

1

1
. mGs todos nós christãos. seus 
, me!ll bros viv'os. 
i Cad:i. um de nós é um 'l)€'Qaço 
1 da christandade, um fragmen. 

to do Corpo Mystico e tem o 
direito de lançar 11a balarir.a 
do resie:ate divlno, o peso da 
trna influencia redemptora. que 
varia para cada um. porém é 
obrigatorio para todos. 

Pou{:os ~ão ns chamados pa 
ra·· evangelizar em longinqua8 
p1agas, mas todos devem intE'-
1·essar-se JJPla ~alvação do cor
po inteiro de Jesus Christo. e 1 
de intercedet· para que esse , 
corpo attinja~ na 'hora nrecisH, 1 

o seu completo desenvolvimen
to. 

E a is5o nfnguem se pod~ 

OPTIMA. _ RECEPÇÃO_ INDE-

PEN.DENTE DO CALOR 

lIUMIDADE OU FRIO 

_________________________ ..:..;.;.·.;;..,;__ 

Peçam demonstrações sem compromisso 

AMERICO NICOLATTI 
Praça Ramos de Azevedo n." 18 - 1.• andar · 

'I'EL.: 4-4423 * SÃO PAULO 

As Missões Cat~oticas ein ·-1939 
fmprensa Catholica no Japão 

furtar sob o pretexto que lhe 
falta a coragem ou que se de
sinteressando do corpo Vivo 
de q1.ie. fa:,; 1iarte, pouco :;e 
lhe dá n q.ue são ou o que po
deriam e deveriam iser seus 
membros. Ninguem tem o di
reito de se encerrar no egois
mo, o que seria. nm crime. n. 

A Sagra<la Ccngrogação de Nomeou cinço directores na),; 
Propaganda F'ide, durante o cionaes das Pontiffciàs Obras 
a.nno õe 1939, erigiu nos ter- Missiona1ias, Obra. da· Propa; 
ritorios a ella depen<lcntcs · !l gação àa Fé e São Pedro-Apo~ 
novas drcnmscripçoos. ecde- tolo em dneo . paiz,es, e ·de2' 

siasticas: uma dioe€se na ilha presidentes nsacionaes ... ,. · d~ 
de Ceylon; um vicariato ,a.pos. União Missionaria .. d<> :ciertt 
tolico em Uganda e outro na em -dez ·diversos ::Pai~s: 

No J'apão, como em outros 
,>aizes de missões, a lltteratura 
:athollca teve seus iniclos· hu
:rnildes com o cat.ecismo, versões 
dos Evangelbos e manuaes de 
piedade, algumas paginas de apo
logetica e aglographias. 

Como a grande lltteratura }:ll."O· 

fana. japoneza, tambem a catho
lica. antes de apre.sentar obra3 
c,rigl11aes, teve um período · de 
traducções, constituin<lo este fac
to um obstaculo á divulgação. 

Embora peqnena gotta; no ocea
oo de pape.1 impresso. que -intm
da anualmente o territor!o ja
ponez, a imprensa ca.tholiea tem 
presni,do grandes serviços. 

Em Tokio, 8Gb o patroci11io do O mcllloi: contrilluw :l littc- ultimo dentre nós pode e deve 
então Arcebispo D. Chambon, ratura catholica é dado pelos isa- ser um coHabora<ior na tarefa 
foi ha annos fundado um centro cerdotes indigenas. O Pe. Iwashi- commum: a salvação do mun
catholico de imprensa, que, entre ta, lente de letras na tmiversi~ do. o meio está ao akance õe 
outras ·cousas, publica: a) um se- dade imperla1, atrahe a attenç~o todos: a oração. Por meio da 
manario cathol:ico com o resumo. dos intellectuaes para a wluçao j .- bt • • 
de noticia,-; do ,Japão e do mun- dos problemas da philosophia oraçao se 

O em . ª g~~a, P 

do inteiro, artigos de Utteratura :moderna. O Pe. Totsuka, lente de ª graça é O que :;antifica e 
philosophl.a. christã, arte religlo- cirurgia no atheneu ae Sapporo, salva O muado. Essa arma t~o 
sa e Escriptura; b) uma revista traduziu va1ios ctassicos chris- potlero~a tem a sua forca nao 
de piedade para os fieis; c) uma tãos em estylo aprecia<ilssimo. o na attitude ou no balbuciar 
revista de indore apologetica pa.- Pe. 'l'aguclli publicou varios no- l humann, mas porque _essa at~i
ra. lntellectuaef; S3'J]lpatiza,ntes; taveis trabalhos sobre as relações tu~e e. es~e h~lh~ciar estao 
d) ootros period.l.cos mensaes :pa,- entre a Igreja, 1;; 0 :m.stmo mo- umdo,,; a adoraçao mflmla, aos 
ra c.l'i..an.çm; e doentes. Uma agen- denw, louvores infinitos, á. acçào de 
eia central se enca?Tega. da ven- Quasi todas ai; coinmunidade-s graças inf111it.a, á. reparação in-
da, -'~~ ,•mbl....,.A"°~ C!!.-tholicas na finita do unice mediador, Nos-"""' ,,_ ...,~ e missões tem seu centro\ de im-capital e no int,er:!or. so Senhor Jesur; Christo. 

prensa com um grupo de opera- Quando nõs oramos. a, ora-
~- <;ão é nossa, porém o valor da 

A população Dinamarqueza 
o jugo allemão 

sob 
A!lém disso, em geral a impren

sa. japoneza insere de. boa von
tade infonnações e artigos · de 
fonte catholica. Estações de ra-

oração é de Jesus Christo. Só 
Jesus pode glorificar a Deus 
coino elle merece. mas como 
tiomos um com elle. Deus põe 

Lybia; sei,; 11refeituras aposto- Em primeiro de janeiro d~ 
licas, a saber, em Birmania, 1940, as circnmscripções de
.Japão, Africa, Occident.al Fran- r>endentes da Sagrdda Congro. 
ceza, China, Core.a e Lyhia. gação de Propaganda. FidEi 

F]levou a diocese uma prefoi. eram 532, assim ihierarcbica,.. 
tura apost-oliea e a vicari-atos mente õivididas: Ar.chidioee34 
apostollcos varias prefeituras 21, dioceses 74, abbadlas nul• 
a.postoliooR. Jius 5, vicariatos apost.olieos 

Mudou o ,iomc> a. dez r.ir- 296, prefeituras apc,stolicas 
cumscrlpçoes e modificou or: 123, missões sul foris 11, .dia~ 
limites de dc11eSB!S outras. phjr.amente; Asla. 2:ls;· SeJtdci 

Nomeou dois ~réebü,pos: de . 1r:1. na. O'hJntt e 55, tte, I.l\.!Ua.;!' 
Bagdad no I1·ak e Adelaide l'"' , Africa. 150; Ameri~a. 5S; Oee!!,, 
Australia, cinco bispos, vL;0; n!à. 69 ;_ Eul"opa 19. · 
e quatro . vigarios apostolicos, 1 ' Das 532 clrcumscrlpç&s ec,. 
12 prefeitos a.postolicos. um clesiasticas, 211 foram ~adas 
superior de missão sul juris, durante o pontificado de Pi~ 
tres odministradores . aµosto1i- XI (12 fevereiro de 1922 - 12 
coH, quatro bispos coadjutores. f_evei:ciro 1939). 

ef!1 nós as su:,,· complacen-
rambem a Dinamarca tem as constantes -requisições fei- dio, contro'-das pelo Gove1·11.o, l A q ·-d· • . e • -,,,, - e as. . s nossab ora.cões atra- n e d O r O mm I 

experimentado de perto os hor- tas em favor do regime ne.zis- dã.o às vezes tr.ansmissóes catho- vez das orações rk .Jesus, im- , 1 a . 'erc1a 
?Ores da guerra. A' O<lCUpação ta, têµi feito com que Cops- licat:i, diffundindo ccrcmonias rc- pregnarlas do <livillo. :sobem no ---------------------------
nazista de suas terras vem se nhague sinla os primeiros "·_;.,,.,.·; e convidando ~accrdotes throno do Deus e o Pae reco- ACCESSOR.1OS 

J nh-ccc ncllas a vó;-. de RCU 
seguindo hnposiç.õoo e restric- sy.mptomas tltc: wi::;cri~., '-'.J mi ~;·oJo.nc, ct<.:. l J•'ilhn. 

gões cada vez mais severas ás -----~···----,.~- Eis 1wnrni, ;i Tgr,•ju faz pas-
para automowis 

auas a,ct!vidades normaes. 11 ... __ 1111:!!R~~--------------..., , sar por Jesus todas e.s ora-
O regil'lle de liberdade é çôes d!rlgida.s a Deus. o final O :MET~OR SOET!MEN'ro 

qora descon.'liecido, Os dinar ~ e-e O , d~~ ô e~ sempre o mesmo das orações . !m~ D!rõCm. 
marquezes não podem ouvir ~ 

9 
r d d!!" ·eu ,liturg!ca.s, ~ uma. lembran~a 

noticias extrangeiras, não po- constante de no!lsa. vida em 
· 46m viajar e, em uma ,palavt.a, ,~o !Jirdvõ-dd~ 111111s.·'«--11 Christo, dessa esplendiõa 

não podem usar como qul). união que fü.7, de .fosus Chris- A VIAMENT()S 
ram, dos meios modernos de to e de todos os membros de 
communicação. Os telegram- Christo um s6 so1:po ao mesmo 
mas, as cartas e os telephones tempo prodigiosamente !1111-

d.o submetti<los a censura. meravel e maravilhosamente 
Sobre ·e!les paira, ameaça.dora- . -·-···-··· . uno. 
mtmte, a r,ombm da, GeE<tapri, ISNARD 6. CIA. I Podemos dnv!d:n· do ·r,oder 

RtiA. 'M tJ'V: HA!'O, U 
qne oUHl ~ denuncia os me """ª"; - 31 • ~ '' d:;. efficaciB d<'. tão pod"lP:l 
•tofê!! nlanos de subversão. sa armil '! :\Tais poà,e,ro&a que 

ISNARD & .CI!., 

para alfaiátes 

S.TOCK COMPLETO 
Con-sultem e, 

CASA ALBERTO 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS. A.S M'A:RCA11J 

l~'N ARO .. & O:A. 

BRINS 
SOR.TIMENTO V AR!AD!SSULJ 

imporiaçã.o Direet:a. : · : 

CASA ALBERTO : 
LARGO s'.· BEN'.t'O N.º ·& 

CASIMIRAS 
J\.~ - ~ - --~ 
~ e ~ ' 

CASA ALBERTO 
-~--™l;ricç0S1: sli!n<>nt!!rsi,, ,,. ;u,, força,; motorizad~s dm; cov. 1.ARGO B:!llNTO. N.• {'J ... LARGO ,. ,,. BENTO 'N',• M 
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-~ ,Onde esiá o thesouro ? 
hrn :f.dal' &J8 b~~~ 

ftil i:omar partido (q11a· já to• l 
ar r-e+ 

EVANGELHO 

AS 
d~b a 1ma.gem de 

um econom.o, que 
ehal'll8, infiel, o DÍ•. 

vino Mestre no:v !a.a 

RIQUEZAS 
Oitavo Dmningo depois de Pentecostes mel desde e.noe), ereto q11e o ~ihho per Nll,rvik ~ tudo está, ooherlo de ge1ô e 

g'l"lgOS e Lloyanos lerii.o e.um · gU\l por mar a por v.ia nuv1ai; UtiH,, ,o.u,<la U:m l..piio tG.l"/G;, t;r, 

-~~e ~ l'esumo do que es- 0 outro, pelo Mar B~ico, na.o orienta, roa.a '.11~ exercito ena 
,creveu Bar.alü, Sy:endson no. dlapensa no1-0 :tr~rte, n.a oonw-atã di.lliouldades dosespe-
~" _Neu ~e--Bm:h"; de Allema.ttha. por via f8!'N!ê. o roooras. De-rretlda e. ne:ve, e~ 
!1.+40, ® Piúm, eobrê uma porto <!e Nuvik soft'!-eu mmtx, ~ça, em ';tull!!lo,· a praga d.os ver O cuida.do que Naquelle tempo, disse Jesus aos se!lS !ltscipulos r= ~~~ aotGa- t;8J'Jamez!te ~ a ,:ue,ra ~qmtos. que. do tamanM de devemos ter em as- esta pa.rabola: Havia um homem rico <!Re tinha. 

permissão, mas ain,. 

da uma ordem fo~. 

mal da dtstrlbulf 
eom la'rguem e Jlbe,,, 

. . ~- · ~ • ~ afltnal; ~ a ,ena teft.tl!rl' ~as, ~ ~ fntet- ..,._,....,...,..
0

s _;, bôa um economo, que lhe foi demlnc~ como dissipa.-~: ::! ~ 4e ~ da a~ 'P"" fi,rp, ~f> .. ao-. ras ~ :fu1!1!l os leponios oo- .,.,.......-= == dor de seus bem. - lUa.ndou ehamal~o e ihe dbse: 
J;~.. . . . . . .. . . ~- m, ~ ~vee d9, ~ ~.sua :vMI!, iie nomadas. morte, e como o - Quo é 15M que oU<",-0 de ti? Presta-me 6')Dtas de 
.,.u ~inas . !D~.~ em? · "''O'm ~to- .....-&z Svendsen- ~ melo de a tua administ~ porque de ora em ~ não 

n~. ~-~ •. · ao Sena & 5'll'8'n"& -oem. ~'Is '11.1ft -~eeuintlfrt.,. im,.-ts · depres6'8 a. oomeguir é 3 pra.ti- pode:ris mais administrar os ~ bens.' - Então 
l!'lsrie ,O e!rettlo !)OJar~ a-~• ,a:!,J, et'll\1 el!!!'élt ""' 4i,_Q.õM 80t. ~ ~!!h~s e t.r_i~~s de mos- disse o eeonomo comsigo mesmo: - Que hei de 
~s_:m~. áe ~- N:~ber'- dat'IM, mas ciue. na gi,í~ dos _g111oog, dp q-oo ao _fogo doa for- ca da.s obr!!.6 de mi- fa.zeJ', pois que o meu Senhor Dlf! tira. a. adnitws-

fazer-nos oomprehen,, 
der, di:S Banto Agott. 

.lf~ -~ ~ •. sem.: ~-Sã,o 80~ ~ a P'inl~ia, ce- · tês ·1nstli.Jla.dos profundamente serieordia. Certo eco- trac:-ã.o .de seus bens? Não pollSO trabalhar ea.vando , 

._\lê. ~C!1Jfden.,_ o!ld,e se gan,h3m deu a esta a li."' pa.tte de. S'll3I n~- roeh.edos". nomo, diz Elle, ao ª terrá., e f.enbo vergenba de mendigar. Mas já 

tinho, (Jlle at aquelle 
ma11 servo foi elogia. 

~t!à; .~l'!!enfoo ·. e Ollt'<).._ 1'ódo es<JUlld!'à e.erea, ma.íl!l de zw Affi~a-se. que. os canhões aerViço de mn rico sei o que devo fazer para que, quando me tirarem 
· o _ttânSpé;>i'te · disp5.e. de a.pena., canhões de grosso e .medi-o .ea,. !la. f.orta.leza al<lança.m 50 ki- p=•-·--'-, ven""- ª admlnlstração, encontre quem me receba. em sua a · Iinh f vi riat! 1 · · Bol"d ,_.,..,,.,.,.,...., uv casa.. - Assim pois, tendo ehamàdo a ea.da um dos 

ffllS as, erro a . , e.m- lib /'·· 9&.000 espingard?,S com .91;!letros, , com_ o_ que 1 en ta . devedores de sim· amo. disse ao ·prlmeiro: Quanto 
bà.a "e um só trm!O, u1;?a, li- 42,'mnh&s de balas, a.V'Clltados está i:IXpoSU!, !!O fogo. bem co-, que ser de5l)e(lido.' de~ ao meu Senhor7 _ Cem ba,rris de oleo, res--
?,11do as· minas oom. Na:rvik, stocks de oleo, de ca~o .etc. mo a, estr~ de fe!'T'o e ~ 1 por cama de sua ma pondeu elli!. E 

O 
ec-onomo lhe dlsse: _ Toma a 

res!!le6 oom ma.is ra
zão seremos n ó a 
agrada.vets a DewJ 

si, oonformando-noa 

com a lei d1v!ns, 

p:mttoa;rmos a:s obrrur 

de mfserie01'd1a, daa 

Lu:tea. Pitea. e Skelleftea, e se- Terá. StllJPrirlo tndo isso? Mesmo _por.tos d e P1te?- e. Lnl ea: "Dei- ,
1 

adn>..hrl.5tração, 1~r-. ~ · d de G eUl · tua obrigação, senta-te depres;a., e escreve outra de gu.m_ o. a oirt:ra . a vare, nesse caso, o m11ndo, . que a.a- ~r a fortalez.a de lado, ifü; ,
1 

re . a ·um . expeqient.€- cincoenta.. _ Dl.sse ainda. ao segundo: _ E tu •. 
b8111 ~lo centro.da Suecla, pe,. sist.in ã of!e:nsiva _eUemã no Svendaen, tão pouco é possi- . ·usto . 1 quant.o deves? _ Cem medidas de trigo, respmtdeu 
r-a ó ·sul. ooste, está inclinado· e.?U nã.o vel, . com-0 e.vital' . Gibraltar, t' mJ • porem rui.bil, elle. _ Toma a.s tuas le~ e escreve outra de 

confiar em ni'>!-g-aem é eI?l nada .. quando o n~vjo pret.e'llde en-- a!f.m de converte. os offenta.. .,... E O Senhor lo1JTIIU O éeonomo infiel por 
Olhemos, pór~, 't)lU'a o 111- trar no Me41terraMo '., <re176dore;; de seu ... w agiiJo pn:idenremente, pofs 05 fllhoe do ~u1o 

Griuide mostruario 
e venda.· .. de 

gar· mais pr~. da6 minas, .. _linagíne~os, entretanto, que i amo em amigos que, sã.ó ~a mais pruden~ em t'leU1l negocios, do que 05 
onde o i11imigo, talvez, tente nao sõ_ senJ!, forçad<ll a entrad1l. 1 no momen~ 0 r- filha& da lm;. _ E eu vos digo; - Pro<iura.e a.d-

qvaes, sem ei:elum 

as outras, bem co
mo a pemt,enom e & 

Productos 
do N·o-·rte 

,1 de.'relllba~r: o g.otro botn1co. do go:lfo, _v~nc1da a esqua.<l:ra. ppo qui:rlr amig'os com as riqueza,,; d;i, rniqu.Ídàde; afim 
Te:r-.i. que veneer, nesse ooso, sueca e dos _a!liai;!os, g_arantido 'j tuno, 0 recebam em de que, quando vreroes precisar, vos receba.m nos 

1 

não sõ a entrada l)tllo em:reffo, :O longo caminho de 1.200 ki- sua casa. ··Assim· o t:abenacmlos eternos. oração aqui salienta 
de __ 'lo a 30 _kilometros de lar- · 19met~os e con~11lsi~a Boden., ! peccacior deve em-

! gnH proteindos :por forte.s q11e- o feno das nnrras a.mda con- : pregar toélos 08 !IleÍúll -pm-a ser tecebldo, <re~s lai 
o Salvador - a es• 

1 se Slzem ineXt)u.guaveis. mas l ti1rnaria a .. ser um thesouro í11- ! mo ' 
! ~n.mpl":')-lhe t.!',JUhern de.:rrot:rr à l. acre..<:elvot. r,ois restada dis-1 dà, mortA n.os tabe.macnlo6 eternos. Tal O seu- ceesâo do jl(lbre e h?Jmilde em iaVOl" de qaem & 

frot.a sueca. pór da cÁntral · electrica, em tido ela parabola... :raz. e esta oração move o Coração de Deus. 
Supponhamos, porém, qne se- Porjus, a 4:0 ki-lometros ao nor-· 

ja for~ada a entrada e ve'11ci- te do eireulo polar. Essa =
da a. esqua-dra sueca inclusive tral, coomada a S."' maravilha 

** 
a respootiva avl.ac1to. Surgirá do mundo, é das constrncções . preca.uçóes que toma, perdoimdo a uns maJs do 
então outro empe'.'ilbo: ~ 1>or- m;i..ia geni_;ws da epoca. Os sa~ i que a outros, para que não seja descoberta a. 
tos de Lulea e P1tea estão ao tos do Ha.rspraenget. de 4,:-,: sua. fraude. Alem dis.5o, e'lle conhecia· ·t.tlvez as 
alcan,·e <los canhões da f'orta- kilometros de cumprimento 1 ,H~=--"--N d d de tod 
leza de Buden, chamada o por 200 m. de langura B a que- ......,,.,~1~ e ca ª 1ml, e proce com a ª 
Lhassa europeu e a Gibraltm· da das agua.s á profuntlide,de prndencia. - O Senhor louvou não a injustiça 
sueca. Boden não pode ser to- 'de 75 metros, tem temp-eratn- do seu economo. mas, a sua prudencia, habi
mada por pe.rte do mar, fie>1n- ras de 35° minus (até de 4;) e !idade e espírito de previdenela.,. 

1 

do, pois, só o a:vanço por terra. 59 ! ), até 20 <' :;o phrn, no y,3- Emquanto O economo não tinha 0 ' direlto de 
Esta.ndo. em lmha reet.a pelo r"lo, pelo quo a obra. t.e~··c que 

** 
"A mora!ida<le da pe.rabóla se resume ~ 

palavras: ''Os filhos do !!eOlllo (os l'.!lll!ldll.nO) 

sã.o. ;inaís prudentes em !let!S negoofO!II do que M 

filhos da IUl'l (O homm . esc~ pelas luzes 
d8 fé), Emquanto aque?les trabalham e se es
forçam. e suam. e não medem difficu1d8des pa-
ra. satisfazer suas paixões, estes adormecem inl-

prndent-emente sem na-da fazer para Deus e pa-
r~ o cen (Dom Duarte, Concordanc!a)." 

Casronhai,1 do Pará e de 
Caju'. Doces e compotas 
de fructos i;;ylvestres, 
vinhos, licores, passas 
de differentes fructos. o 
famoso Pirarucu'. Ca
marão e Dourado do 
Amazonas. Red_es e 
Rendas do Ceará feitos 
á mão e outros artigos 
do Norte e Norde.ste. 
Procurem conhecer es- . 
tas cousas nossas, VlSl· 

"tando as grandes ex-

r ar; 3; 'i'f\O kilometros de Sto- SPr installada a 60 metros abai- díspar dos bens de seu amo, nôs recebemos de 

l ckolJJ10, · e a 1.200 rlo cabo-S11l. ~o do solo. om _pleno granito. ======================,===================== 
... o,e.xerpito invasor f1ependerã Turbinas de 180.000 :Ps for- ~--l'Jl·a·t;~a Cªnematoaraph .. 1ca da A. JIIC. 

d!is communfoações por terra, necem ás minas a força electri- ~ 11,1 i.l ~ li 5 
posições da at.ravez de florestas gigantes- ·ca, sem a qnal não -ha hlz nem 

, A·' Nordestina 
caR e de partes não-liahitadas. rorçn.. Duas bombas de dina
Q qiie implicaria em cxhausti- t.nite iuutiU::-;ariam, por anno-:1 
vai; lncfoi.s isoladas. inteiros. a exploração das mi, 

Orientação Moral dos Espectaculo~ 
· ·- ;Largfr. do Arouéh'e, 61 f'o1· teri·a. Bodon só poderá nas. · e não ha quem acredite Jl<JROXYMO - Da Parn-1 historia de um combatente 

:;er tomada em agm,1,o ou i;c>- -qu 8 os suecm; entregariam suas mount. com Prestou F'oster e franoeZ', que consegue algumas 
tep1bro, pois durante S mezes minas int.actas a um exercito Ellen Crew. - E' um filme . horas de folga e vae visitar a 

--------------------------- inimigo. \ em torno das luctas do exer- 1 muther a, quem amava. Uma 

'Phone.: 4-1702 

O 
CADTEJLLAS DO MONTE DE SOCCORRO Tudo isso nã<' P. u,mlium se- r.lto norte-americeno contra ' scena de lucta corporal, o mo·.u· ,· o - JOIAS USADAS E BRILHANTES - gredo aos Eslados Maiores que, Jeronymo. o cruel chefe dos in- do de vida adaptada IJOr uma 

'aios apaches. Luctas. assassi-1
1 

interprete e alguns dialogas in
Compro pagando os meltiOf'es preeos talvev., ,:;e lntere::;sem pela -po,;

se das minas Q(' ferro tla Sun- natos e crnelda.des praticadas , convenientes são os principaes 
R~ Alvares Pentea• - D e I M o n a e o eia. Ha pom·os anno,; lltn ge- pe1os_ ~n<lio~, -po_ntos moralmen- 1 defeitos apontaveis n? tooonte 
dq,,,201 • 3.0· andar · neral gnHlnado, ,1.cHmnanhiu'lo te cnt1c~ve1s, s?'° apresentados á pa~te moral. Por isso pode 

de fHm Estado M..aior. Yiajou I de m-0.11e1ra ant1pa!-hica. Devl~o ser visto apenas pelas pessoas 

Confiança 
Joanna 

em Santa 
D"Arc 

· · J'ustifica.vel · por todos os · ti- 1 re, do a,bysmo. A lembrança da
tuJos é motivos e a venera:t',io r quell() facto sempre projecta 

· do povo· ·franeez e cat'l1olico ó. luz animadora sobre nosso ho
. Santa Joanna d• Att-. Todos co- rfzonte escurecido. E qualquer 

· '.· '.n\ffleem as i,aginas de gloria e acontecimento imprevisto ter
de herois:mo · autbentico ·que; minava por dar ràzão aquelles 
i11.spirada por Deus, Santa que conservavam a fé inteira.

.. .Toanna. d'Arc escreveu para o mente viva. em um futuro re
b"l·u -paii:. Sua Santidade Bento· pa.radoi-: com milagres, se ne

.XV. ao can~mizar a donzella cessa.rio, o céu justificava seu 
d'Orleaas' eollOCôn atrtomati- 01Ji;tmismo ". 
ea.mente os francezes sob sua E, mais adiante finaliza sua 

· 11TOtecção e .Sua. Santidade Pio - ' · XJ f · d 11 und t . -e.--mortaçao com as seguinte pa-ez e a a seg a pro ec-
. :tora da F'rança. lavras~ 

e~ fé e e()nf,ie.nça, nessa, "Con1 tma inv'isivel esi,ada 
prot~çã~, !¼a _Eicia,. ReTma. -'na contribuirá -para. desfazer 
Momienhor Júlien. '!ilspo de a ameaça germam~ que fazia 
uma dati m:rmero$2.S dioceses tremer o mundo. Obtido. a víc
mn,<:ezas, ineita 0 desperta em toria, e.Ha nos auxiliará a re
seus compatriotas esse -mesmo 
desejo 1)6.ra eom santa Joanna temperar nossas forças de cs-

pelo nort" da 81iecia, C'lT\ D<'- 1 a scenas J1;1press1on~ntes ~ao atln'tn.s _de criterio f?rmado. 
zembro, nrn,: qiie não atra.he \ de:ve es,se filme ser visto pe as Cotaçao: - Restncto. 
turiste.s. "Si não me engano cnanç.a~. . . CEM COKTRA UM - Da 
(diz Harald Svendsen) foi Cotaç'.1-o - Acceitavel, menos Metro, com ".',,Ielv:Yn Douglas. 
Fritlwh ". para crianças. - Filme sobre as aventures de 

O breve resumo do artigo ESCRAVOS DO DESEJO - um jornalista no afan de obter 
de Svendsen pode desfazer as;. Da R. K. O., com Be-tte Davis boa report-a,gfm para o s-eu 
perança,; de uns. e t.ranquili- e Leslie Howard. - ·Trechos jornal. O enredo e as 1Scenas 
za1· o animo <lB outros; a todos da vida de um· estudante de em geral são con;ectos. ::s;os 
!nteress•rii. no casô que a Sue- j mepicina que, após. muitos _sa- dia.logos temos a obsen',ar as 
ciá. Re véfa t:amh~m arrafl.tada crificios e desilusões, c·onsee:ue mentiras· engendradas pelo 
á desr,,:a,,a <la guerra. O the- terminar seu cnrso. A conduc- princtpal personagem com o 
souro do ferro 8Uec,o está me- ta inteiramente reprovavel das fim de levar avante a sua ta
Ihor protegido do que o rlo-s r,rindpaes figuras tor11am a refa. Isso. entn,ta.nto. não d1c
Nibelnngen. glorificado por r>ellicula prejudicial para qual-· ga a prejudicar o· filnHJ. 
Richard Wagner. quer publico. Cotação - Acceitavel. 

Cotaçã.o - 1\fatt, BAGAGE;M SINISTRA - Da 

O frescor da tez ... 
...Jepende: a) de 

1 1 ' bom regime ali-,~ mentar: fruc-
fié. ',a s, Iegunies, 

,L. 11:, leite fresco, ete; 
,.. IIJ b) de boa sau

T cte geral (Ta-

Tl'JIMOSA E BONT1' A - na Paramount, com Oharlíe Rug-
i Metro. coin Ann Sot.bern e Ro- gles. - Comedia em torno das 

bert Young. - Este filme nos a<:tividades de dois reporteres 
mostr<1- um romance de um ad- e de u11Ja agente federal na 
ministrador de fawnda e uma descoberta de um crime de 
jovem da cidade. Ao lado de- morte. Certas nassagens (em 
senvolv'e-se uma, 'historia de relação a dois homicid!os- e a 
dois outros personagens, ver- ama scena. de embriaguez', tor
sando sobre infidelidade con- nam o filme improprio para 
jugal e terminando com um crianças. 
suicidio. Ha ainda algumas Cotação: - Acceitavel, me-

. tl.aração da gnen-a. Contut10, & 

. âtnlzade su,perpô:iJ-se aos 1n
. teresses da. patrla.. Algnmss 
~cenas emocionantes tornam i, 

filme desaconselhavel ao13 me-
nores. 

Cotação -- Acceita.vel para 
adultos. 

AMOR A PRESTACõES ..... 
Da Columbia. com Melvyn Dou
glas e Joan Blondell. - Filme 
policial e romantica ao mesmo 
tempo. A ·historia amorosa não 
apresenta inconvenientes. Há., 
entretanto, tiroteios e perlpe. 
cias para a prisão de crimino
sos· que tornam o filme incon
veniente para criancas. 

Cotação: - Acceita,d, me
nos para crlançrui. 

TRES PEQUENAS DO BA-
RULHO - Da Uinversal, com 
Dianna Durbin. - Tres jovens ' 
partem da Suis-sa e v'ão ter a 
New-York. procurando Impedir 
que seu pae, que abandonam 
a esposa, se case novamente. 
O aspecto comico do filme ate
nua esta falha moral, mas dei
xa subsisth- o inconvenl-ente d-e 
sua apresentação. Scenas de 
embriaguez e attitu<les ganan • 
ciosas de certos personagens 
são outros tantos po11tos de 
reparo. O final co,nige alguns 
des«es erros. 

Cotação - Acceltave1 para 
adultos. 

PROXIMOS FILMES 
d' Al'c. pirito: 1>elo erplendor irresis-

Commentando suas palavras, tível de sua ,perfeição religio-

nagrán ás re
feições). Tariagrán, mercê de 
seus hormontos reJm·ene.~ce a 
mulher; c) de um bom cre
me de belleza, para massagem 
da cutis. Giydermol, ii base de 
borax e de benjoim, é optlmo 
crême de belleza. 

scenas e dialogos inconvenien- nos para t:rianças. . 
tes. Pelo exposto. 0 presente . "Sonho Maravilhoso"; "Pa,s.. 
filme rluve ser reservado ás UL1'IMATUM ···- Da_ Broad- saro Azul"; ":Vfarufos Imp1;0-

o Revmo. Pe. Thelli.er de Pon
clieville escreven: 

"Depois. da .. libertação lnes
tP,el'ada · d'Orleans, . jamais du

--~darnos de nosso destino nem 
mesmo quando chegava á bcí-

sa, ella encamitth.ará os olha,. 
ret; da Fra:nc_:e. para Aquelle que 
nella. nos dá a, maravi1'ha de 
nossa raça: em direcção a 
Christo!" 

pessoas de criterío formado. l ~ay p{i~r~mma.._ com D;ta Par-' visados" - Acceitave1 pela 
Cotação - Restricto. do e • ~ d~cqdum. :-d drata-~e i "Legião da Descenc!a". 

. nm ep1s0 10 a v1 a e' dois r .. Dias sem Fim"; O Segre-
A CAMINHO DO FRONT --1 amigos, que, por serem um do do Dr. Kildare" - Acceita,. 

De. Art-F'ilms, com Corinne Lu- ;;ervio e o outro austríaco, tor-1 vcl para adultos pela "Legião 
chairc. - Este filme conta a I naram-se inimigos crrn a de- , da Descencia''. 

.. S.ENHORES ALFAIATES 
-- - -- -- ... - . -- ··--- ' -- Brin·s~ Linho~ Aviamentos 7~ ... 

....... ,l. 

na CASA ALBERTO 
(. 

L~_rgo São Ben1o, 
·.-·,. . ..... ,: .. 

40 São Paulo 
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PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANQU& 
TOMÉ8$ 

ELIXIR 1 . _ .. _ . . 

NO G U_ ff_-_ l R ~ l ie . d, .,,,,i,,~. d"' oo"~'. '" 
'J'nbuna1 tie Conta,s da~ opera-

. e 1 
,_·· -·-::::'::i::;;;;t~' Ç~<; realizadas para <"XCCUÇâO do 

"" .. · "Plano Especial de Obras Pú-

-1." CENTENARIO DA 
CO>IPANIUA DE JESÜS 

·,· .-,111011 itia JJ€~ Touring CIUb 
,;, , rr,;asil, por suggcstão de Doin 
; :--~, r>'i:ío Gomes de ouveira. Ar
<:r-t•,,- ·,10 dé Mariaí1·a. ·cem ap11ro
,,i,·:'ln do Cari'Jeal D. Seba.stiao 
J 1 ._,,." e r-om o ripoio de t.otj~s 
/'lc' :.nr·jpi'Jad(')S càtho]füat d~- Ca~ 
J ; , : . l'<-'alízaí'-,sc-ha. éíil &t,em-
1 , .. , prbxü11n, 11rna excursão éHly 
1 ''''.·,; :io Estaçlo <io F!l,pti-ito Sa~
:.·•. :··ndo vk;itada, a,lên1 de i;ua, 
, .. , •..• ,,11. a cida:à'e de Anchieta. 
º""l' fàUeceu ó õa.fit,0 jesult'*. <JljC 

J.lw d<'tJ o nome. Essa exéijrfão 
fni induida na série de comme
CP111.n1ario da, fuüq~ção da Cóm-
11><11·a,õ/.>s da 'j-\assagêní do 4." 
p,m!üa iié Jesus-. 

DECRETOS ES'I'ADUAES 

::> sr. Intêf'vtti.tór fêdcrat as
,3J,yn,rn üm decreto reduzindo :í 
mctsrJc a taxa devidl'f, pelos alum
:n<1:-; da Escola de Agricultura 
.. Luiz d<' Queiroz", de t•i.fa.éiéii
tm. e deterfftinàildo outras itie
rllcl~;; a. resj,cit.o. 

C/\RTElRA POSTAL E 
C\HTAS FALADA~ 

Ditêc:Lotia Tééruuca 
Cl'n:f'ini; fez vigorar ê¾esde o dia 

: l,.º rlc. ,T1J).&Q l)ÓV~ djgpó$i'çõci:; 
· [,?rú~ cnqUá'áfaêiàs nós àctós às

,i"'.'P rlos J)êló Brài,11 no Górlgfês
S(l f'ostal dé Búénos Aires, c~ia
brh·<endo trimbel'n tl,. Càrteira de 
JrJeritidade Pói<tài. Ti-ata-se êie 
tuna, Cartêita pféyl,;ta na éón-
1·r·n,·,i o Post.al M1111dlal. · Ó i10i'~ 

blicas e Aj,patelhainento da De
fesa Nacional". 

• De~dobrando na F'acl!ldr,de 
Naciorutl de Philósophia a cà,dei
ra e dÍBCiplina de Língua Hes
panhol.a e Litteratura Hespauho
Ja e Hlspa110-atnerlcan3,, 

• Det~inan('Jo a espcr.iflé/!• 
çij.o brasileii'a. qe irn~ teria et\ el'il 
obra;; federa ea. 

• PràroganrJo até :31 cle r.k
reínbro o pi:!l.zb p11rll- o f1mccio
nati1êntó qa.s c11sa.o pancatlas com 
eai'iit.al inferior a ?50 contop. 

e. Autçirizahdo a i11oorpntação 
da tlstraiJa ,dé Férfo ViétoriE a 
Mina.$ á e~. Bra1illdra de Mi· 
iletação e Siderurgia. 

• Approva1v.io o orçaillenoo, úa 
intportii,nda de 5.658 contos, pa· 
ra ~ppff,i:elhàmento do j'mito de 
Angra é/.o:; Rei~. 

NOTICIAS MILITARES 

l?élo vap'ór "It.aitê'' chêga
ram do norte os generae~ João 
Ékmardo Lobato Filho e l<"lrmo 
Freire do Nascimento, proceden
tes do Bt>lem do Pa,i'á e Redfé, 
ré.sj:ieetivame11tc, onde cbrn:ma1.1-
t1av~ni a, 8,ª e a_ 7.ª Reg!õe~ Ml
lit:i:res. tófü i;êi-Je nas cà!'>itMs 

. ~ãrâéiiro e. 4'iern.ai11Ôtlêàfü1.; 

• O Ministro (111, Guerra appró
vóu o pfogramma e condições de 
exééúção das 'provas éll.minátó
riàs do éónéursó de admi&~ào ao 
cun;ó de Estado Maior, no an• 
nu dá 191,1.. 

t "" ,r ter:i facilidades para ré- • F'bi as.-;ignado deêrêtó ap:r,ro, 
tThim,mto_ de correspóndencla e 

· \':J!·•rcii: "colí.s póstaux" é vales vando e mandando executar o 
regula.iilêntb i'làra o quadfo de ~p,x.;f ~H?S. 

r·:n"ita tambcm das adapta- õfficiacs auxiliares da Al'iàçãe 
·nr,, ~nc-ccssarias para m1itituição I Navol. 
fo cartas faladas. . 
""· _ :..::. ::. . _::---=-=·-.e::::::::..__ • 1''0ra111 desllga.do-s do gabme-

- · te do minl~uro da Guét\'8 o ftt!I-• 

CABUôS· êRANCOS • .'. 
E nv t Ih e e t rn 

foz desaparécer e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

-·-··----- - . - - .. ·. ·. ----~--- . 

DECRETOS-LEIS 
.f'EDERAES 

.ioi; Jorge Ran1ós, que exercia ll.s 
fuéçêíes de adjunto, o dr. Octavíó 
Murge1 de Réz-eude, que funéció
nava <!orno éé>nsuitor jui'ld\eo. é 
o córonél Candidó Caldás, dó 15.0 
B. d. aqua1'telado e111 éurityl'ià, 

• No interc:;se de reuni!· üaru 
o seu. 1'>5triiliofüó onras dé 1·eal 
valór em todos os dómibiós elos 
co1Hleé!mê11tcis · fíuíití.ilos, a Bi
'b1iotnécà. do Exéréitó aeaba de 
adquirir a 6ifüiotheca. do getiéral 
l\{orcil'a. Guimarães. eonst!Luidn 
de cctca de í .500 vohJmcs. 

e O Í'fe8identc da Rrpul>lica 
assignÓu w11 decreto oxteudctidó 

f'<'lo Presidente de Repu\>liéa ! a JJCils!oni6~s cio meio 1'.°ldo e 
f<Tll11 a~sig-nados os decretos, Moll!-81)10_ M!litar O J?e11ef1c!o do 
Jej,s sq:;uintcs: decreto 1.04,, · de 1939. 

lX3 I<J:Xi">OSIÇÃO DE 
ANIMAES 

$nbré as acquisiçõcs de ma
t-eri.a l p:ira o sen'iço i1ubiico ci• 
víl. n?gulándo as actividàdes (j.o 
[kp;,rtamellto Federai de Cô:m• 
1 'ras, as co11correncias, etc. 

hcalizar-se-na. no recinto no 
:Párquc ciJI, Agua Btanca, .dé 13 
à 21 cteste théz dé julho, à IX" 

I& Modificando 4-lgun~ dii,posi,. E:,..,;ôsiçâo dé. Aúimaes é Pi'óduc• 
Uvos da legislação social ved!l'll- too D.êrmáõs. 
cio a reeleiçãci de qualquer mem-
bro da Directoria ou co~iho. Trata-se de ü111 acóntééinientó 
fiscal dós syndicatos, regulando que éstá déspettaiidó g-raiidé . iri-

. aç- aa· s fedc·r,,;çoe-8- e· teresse e11tté õs eriàdoi'és; vistó a org-antz ao. :" 
(~011fcderaciõés de sY. nd.i_eatos é cómó áJif sei·ãó éstúdà<lós e dis

- cutidós. innumêtós p'i'õ61enias li• criando o regist1;0 da::! a$soéia-
ções pi;ófisslóúaéá. gados á riqueza agtó-pécüài'ia. 

Alem da 1'epre.séntaçãó ôffi
<t Approvando o reg·ufaménto cial, pfocêdêntê de éstà~eciinen• 
para a execução do art. 185 dó tos experimentaes, perteriééhtes 
decreto 2.063, de 19'40', e ipso ao Ministério da Agricultufa, dos 
facto, criando o ,seguro obrigato- governos dos Estados e de diver; 
rio para as propriedades de com- sas · assoeiaçêíes, estarão tambem 
mereiantes, industriaes e eon- representados os nossos mais 
cessionarios, de valor superior a adiantados criadores, com espe-
300 contos. cimes · cie diversas raças de bóvi

noé, equinos, asinos, suiriós e 
avés, alem de innúmeros pfod1.1c· 
tos e s1.1bp1'oductos de ó1'igeiri ~ni
mai. 

<9 .1:egu1anno o pagaménto de 
grnt-'.ficoc;õcs aós servent~rios da 
,Justtca. sobre a afrêéa:daçào de 
'.mJ'h~stos de ti·anstnissão de pro~ 
:,riccl~1de. 

IJil Prorogando até 30 de Se
êmnbro o prazo para o presiden· 

õ concurso dé Yaccas leiteiras 
constituirá uma das mais im
portantes provas que alli serão 
realizadas. dado o grande nu
mero de animaes já inscriptos, 

5iãWA4E 

BRASIL 
principalmente de raç.1, Hollan- j:Jorf,8.•;ão de laranjas para a Ar
deza. 1 gentina. este acaba de resolve1· 

favóravelmente o ca1;o_ St'.'rão a8-
0 DESCOBRIMÉNTD no :,im destacado:; D~ va,iórr.: "Dom 

BRAS.IL Pedro I". "Dom Pedro ff', "T_i~ 

Pelo Presidente cl;L Republica 
foi noíueada uma commissão pa-
fo i'l.etetintha.r 0 w~rda deiro l0ca l 
do descobrimento i:lo Brasil. Essu 
Coinmk;i;ão. qlle ó': éfupo~sar;i. !Í't 

proxlma c;egunda-feira, foi rece
bida no Pa,!acio do cauete, em 
eua!elici.a ci;pecí.al pelo Prc,i
àe11te Getulio Vafgai;, afiin df' 
All5elltar ª" pi'ilneiras pfovidén, 
eras e medidHo. Pa3entrnniio 0 eo111 
o cht>fe do governo, os membros 
dll, Comjui9são adiantà.ran1 que 
a;; pesq1:1tzas t-êrão inléio nesta 
prinléb:a. qnilw-éna, dcveúdo a 
Conu11ioo~o seg1;1ir para a Bahia 
afim de fai€r os levantamentos 
topographJcos e o éstudo d,i costa. 

EC;LIPSE SOLAR 
OUTUBRO 

DE 

O Com:i::1110 rJc l''L.sc:dização rlc
E;q>édições Artistic-a., e Scienli
ficas do Brasil. acquiesceu na. 80-

licitm;ão qué lhe fórn feíl-a parei. 
que a expcdiçáo patrocinada pe
la "National Géographic Sode
ty" da Ariierica do Nort,e vénh:1 
õbservar em Pei'hambuco ó echp
i;e solar previsto para o dir!, l .º 
do óutul>ro próximo. 

EXF'ORTAÇ,Hl 
LARANJAS 

l)E 

Atteüdenclo mna ~olicitação da 
éommissão rle Deforn da Econo
mi~, Nacioua:J, por perlido de va
riâs rmp.cfativás dé citricultoi'es, 
ao Lloyd Bràsileil'o, para. a ex-

...... ,., ,.,.,,., ~ ......... 

radentes ., e "Inmwdill.1.P Jooo 
Silva", qu" duranlc a proximR 
safra poderão transportar cerca 
de 1 inilh1'o e inelo d~ caixas de 
la.rallj:i:; para o:; porto? platü10s. 

~'1' o t i e i ,a .s 
•Gt.2!--c±LS™ 

ctn. Brasil 
:z:s::w · · i::á:s..i:::::us'.!&B 

l 1\VIJLSOS , .. , A Dirrr;f:oria 
- doo CorreíiJs '"st:i tiJinando 
medidà~ e11ergicaf; j,a.rn prnhibir 
a tnéhrnão de folhai; a nl.isas nas 
révisla.:., 

,..., ORTHOPEDIA - Desde ~e
~ gunda-fei.fa. passn.da realizou
se nesta capital o IVº congres
so Brasileiro de Orthopectia e 
Traumatologia. com a partícip:Í
çiio de dcJegãções de varios Es
tados e de profcr;:;ore1; ext-rn.n° 
geirn.;. 

3 EC:ONOi\llSTA comme
,. morando o 9.0 anniversario 
da c-reaçii.o elos crusos ele scicn
chrn cconomic.as no Brasil. os ins
titut-05 remlYera m réa Jiza r "~c
ma.nai:" Clll todoi; Oo Estados. 
NeGta Capita 1 ~- Órdeih dos Eéó· 
noinistas i·0a1L~u d(' ao elo pás
f3 do até r~onttní o, "Semana dó 
Económis1a. ", rom Ynrin:; iialê.:;0 

t.ras e discu.rso:io 

4 rENITENC!AR.JA r·o1 
ina.ng1i.radJl, pelo s1'. Inter 0 

vénl.-0r a Sc(;çào Agrícola <la Pe
nitencia.ria cio Estado, cm Tàu
batt'. 

~,;,,-· ........... .....,,.,, ...... e+, • ,.., ie, -~ 

"NOSSO PÃOº 
ê ~ preferida pelas melhores faDilllas de São Paute 

PÃÓ - '.DOCES - BISCOITOS -"'- i\1ASSAS 
----[J·-

Lá1'gõ do Atoú,/!he, 51 ....__ Fones: 4"3228 - 4-373'1 
Pra~ Mareehai .Ôéódoto N,0 426 ...... l'one 5-4229 

.......... ~ ............ ..,e!': 

EXTERIOR 
O A'l'AQUE HRITAN· 
NICO Ã E~QU ADRA 

F.RA:NctzA 

mrntc e dirijam-se aos &:>rtos 
francezes da pa,rt e nil.o occupa
da. d,, Fránça, autorizando-os a 
tra.va.r combate, caso se.ia néccc
sà.i'!o. E' llast.ànk cens11ráve-J es 0 

Os navios da csquaelfa fran- se ataque, porque dirig·ido con
céta anccirados êih Oi'an. foram tra uma ex-alhada dn Ii1glaterra. 
atacadós por vasos _?e guerra in- 1

1 
Em consequcncia, o MiniEiério 

gle~s e postos 11 pique. M .· . . , , . -
Á Ing'laiérra dirigiu um ulti- da . ª1 ml!a 01 deno_u ª todos os 

.. ·t · - . d f 11av10s de guerra francczcs quf' 
ma um ai, comman o rancei, . . . . - . .- . , • · 
afim de serem etitrégués taes 11a- ~pnswi:em, os na, l~s ele i.-uerrc1 

1 
· · b t . 1 d mglezes que encont1em e que re-

i' os . })ara com · a erem aos ª 0 vidérh com seus canhões quanfü, 
dos ingleaes, ou serem de~arma:- foréih alvos de semelhàntes ata .. 
dos e desmontà<los, caso nao qm- qucs. ,, 
zessem desobedecer os termos dó 
armísticio. 

Taés medidas fóràrti tomadas 
ein virtude de ter o governo in
glez' coruiéeilnentó dé que a es
quadra séfià eütregué pelo go
verno Petain aos alleni.ães e ita
lianos. 

A SITUAÇÃO NOS 
BALKANS . . ~~ 

A Rwnania têve seu território 
desmembrado em favor da Rus
sia, durante a semana passada. 
Eni poucos dias, Moscótt cóilse
guiu satisfazer suas i>i!eténçõés 
ria Bessarabia e na :áukovina. 

Em repres.alia o governo Pe
tàin @rdértôu a.os tiavios dê gner
ra que abrissem fogo contra qtial
quér unidade da frota britanni-
ca. A rapidez com que foram at-

A respeito o já famoso gover- tét;didas as exi~ncias russa_s, 
no de Bordeus baixou o seguiu- ammou a Bulgana _e ~ Hungria 
te communieado: 1 a reclamar os te1T1tonos rume~ 

"Na manhã do dia 3 de Julho, nos que são considerados por es
uma poderosa esquadra ing'leza, tes paizes reivindicação nacional. 
pi-ocedénte do Mar do Norte, A Rumanla entretanto resol
co_ristituida , entre outras unida- veú não attender as ))retenções 
des, de tres couraçados, appare- de seus vizinhos. Disto nasceu 
ceu frente á base 11à,1al de Orari, uma situação de alarme nos Bal~ 
onde. seg·undo os termbs do ar- kans, esperando-se a qualquer 
niisticio, parte da esquadra fran- momento uma conflagração quf' 
ceza, Incluindo o "Strasbourg" decida a sorte destes paizes. 
e o "Dunkerque ", _estava ª1:- j A Hungria e a Bu1garia, anti
corad~: O _a_lm1rnnte mglez pedm gas alliadas da Allcmanha, cspe
ao vice-almirante fran~ez que se ram obter o apoio do Reich ne
entregassé ou afundasse seus na- céssario para desmemb1'ar a Ru
vios, dando seis horas de praw mania. Esta por sua vez, como 
para esse fii:n. Antes que estives- nova alliada da Alleinanha e 

· se expirado esse prazo, hydr_o- principaimente por ser dona dó 
aviões da· Armada brltanniéa. fe- pet-roleo necessario á continua-
~ha.r~m a sáhida_ colloc_~nelo mi- ção d.a guerra, espera contar 
1:'ll!I_ magnetlc~:;. Em. face da 11"- com a benevólencia do . Réich. 
ga.t1va do v1ce-alm1_rante fran- , - . . . . .· . . 
céi, os na.vlós l.ngler.es a5riram Os comk1os. !,'ºPulares . no paiz 
fotó spj,]:'Ç as unidaqé{; frllncezas. elo rei (,'a,~ol . p~vam q.ue os. l;U~ 

E1n Ylsfa. c'Jêssc 'atai1ué O go-1 menos procuram de todo modo 
,'érnô fri!ncéi. ordênóu a t..odo5 a. approximação com Berlim. es-
08 na_. vi-?5 00 -~t1.rfra ela F'l'a.1.1ç-e, 1 forçan_d?·se a i1'.1prensa, r:or m-ea1· 
oué est.!o functéad<:>s 1'!!11 Alex1111• um ambiente h%1:il â Gràn Bre, 
dia pué, que w1,1em ilnmed!ata.- tsllh11,., · 

l A. ('('PA ''A C.!VI A' "" 
' ' 1' l' ~'!~ \ .. --~,1~ -~1._, ... 

, 1 LA<:.-AO NO ORIE~TFJ 

---

"r ',·,~~ 
TOX!M, 

-\,- ,VJl)HO 
,'. •• bTAD() i 
de ~õ da Silva. 

.. :~vtira '. 
·,::.:: ·.!t~'!JiJ:,TR~fc;9 ! 

'fóráiil postqs 'tom de•. ,cprilbati 
no .prip}e!ro iij.ez _.é:le ... l~çta. . 

A· ~µ,~~1'f~ :'7:- )§_ gen~;fl ·Ü!J,; 
"t ~à; ~~nêh partiu -. 4 
FrÍ1nç~ •• :éi&iit ~sfinô ao Orlént.e 
Prôli:ími?,t. oljâe: ~iüi)do se affÜ',
m~ . :!r.~ éêá.~4' a êh~fi{I, d6 
exéreJ¾ít fr~J;i;ée~ · · 

OS MELHORE$ PítE~ÕS 
E A MELHOR ôtJAttt>At>í 
Presunto e Friôs ...... Vin.Rõs· Finõ!}-. .. . . , 
F'tuctas, Biscoutes é ' Jlõmbôis . ~ 

Genetos Alimétitiêlos 
EMPORíO MáNT·J?Nk1@kô 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. Jt. Luiz ~1hó) ..;... Pbow, 7-ÁS$ 

MÊRêEARíA ÁVE:NIDA 
AV. •tq. !,UJZ ANTÓNIO, %.ffl ""'."".~ .• ~ -Jrrf,~ 

Iniinaêullida Ccn'tcé!.) = .. ~ ,t . . - .. . . ,. . 

$i:perin,~11~ a · ,, .. : 

MANfJtíàA "IJAN-ÍiÂN.TlfJ .. 
., .. , · Xi1o '.9$000 



• 

RIO P R E T p 

Communhão· P?schal 

(,jcv1;11n rJo Sacratissimq 
Coração de Jesui 

Em pr&para<;ão pa.ra. a grau
tle .. jJfO.ci8SàO tÍUf.l . l,C n .. >,ÜiZO!l 
,üa ãO. uP. J~nllo r111t10. foi r.eiia 
ná Cath,;drral. a P,a.J:tir <l<? tli~ 
33 p: p, á rip,ena do f:liisr~tls
~i~no C9Ú}çfio de .Jesus. 

A R A R A ~ U A R A 

Paschoa dos. Qper~ríos 

cepi;ão· de novi1;os e r:qngrcg!1-
dos. A' noite.· 13m sua sede, 
hoi1ve. llll;. festiv'al. é111 houi.e'. 
nageni · àos · l-teymos. P!Ldr~s 
N.ês1or de Sou.ift e l<'ra~cisco l -
Alves. PQr mot1Y,; d.e .zeu. jl.l· . 
bileÍ! sacerdotál. · · 

~1Af!ILIA 

O "Qia do P~p.1" 

... , .. 
. .;::::. 

L. ~- N. S. P. ~ ~-· iõ3 fl "Dia do PllP~" foi 1:10!~1µ
niwuo n:~sta cidade péiai 'ilül:l.S 
parO~hiãs.· . A "iSs~iªção i1e · .. _,_,,,_ •. .,. ~~----

-~ Siio .JO!>Ú .. org,plir:oµ. dyi :;tllCOl'· - .,. ·-··- ···- --'- ,. ~ . • .. 

~~ti~fií~f;~~.Governo . Arc~idiocesann 
sio l\\>g11eira ·t~p~s e. J/!l, l,Ú~- 1 us· · ·., • · ) p· · B. · "f 
Ja .. d_-.e Sa_:._n,_ to An_._t_.!)_ni.o_ o_ R_.C"_.y°ml_J. {Ç)~~L-~ d.a -1," !!!'ef· 110 ttenno. e. rµuo ~,a11rer. 

· · ·yi;t1rip. Ç99pe'f!1cigr ·~e No~ 
Pe. ~egeit.os Netto. A's 

21 l~o- 1,arl ·ç~e da Cu tia l'letronoli- sa.. Senl:iora_ .A. "P·_· a.tecida. a f~ rag na '·P R I - 2'1 estaruo ! .1 · l, º· 8 · . . ·· ., . "t ... --·'f·.··a , " - • 
de ~aàío fo~.al. m~a i'Hor-a i; tle-1 ÜH)ll. de~e11do reii:r.I'lr ll-!,tlf!)-h!,t, yor -do Re'.\'jD.o: Pe: i®é li'&r• 
· : - · · · · · · ·· . no horar10 costumai!o, reh·a Í.'9~. ·· · · · Realizou-se com pleno e~to 1l1cada.ao Santo Pii,dre. No d1:,t · · · - · · · -·····" 

· , p h 2_9. ;;,., __ 8 bÓ1·as, nas.duas I_g_re-, CHR.ISMAS NO MEZ DE Capellão ~9 .t-1.0S\HtaJ ::!. l'nu.' e grand~ piedade, ª · ase oa ..... , S M 1 ,lo a favor do Revmo. Frei Da-
dos Opemrios, ('JU 23 de Ju- Jfü1, fo1 rf'sada :~ 'anta l issa, JUL!i-0 l O F l}f .. 
nho, -durante a :\Hss;~ 4!!S 7 l}.0- com Corµ111uIJh!i,q ~oral ppr il).- . ,,. ' !1).9,SO, • . ...• 
ras c·elebrada no Pateo do Col- tet}!,~iio <lo. Santo P~.~re; às .10 1 Dia 7 ·- Igrejas de Boa Ílfor- ·. Prçs:_i~~. ~ f.~Yçr. ~s Paro-
le .. g. -1'0 ·p· r·0··g1·.8·' 8· 80_ ,· por 8_ . ·Ex.da. h_oras. solemne missa car_. t!1.

1 

· · · ·.· 'N · · , · p· 1 chiu: S. J'óão BaJ)tista, t~uar--
- lEl e ' • ij .. d!!S · O· t<> 'parada '°iaoonã "éai. nbucy, T, · ~ · 1·) A. u·to· n·o· Atl""luto de da. A's 14 hot·a,;i no Cine Suo (O V de) ,. , . , • 

.evm...,. · . 
1 

,,. ~ • r · - · t :es ;asa er · AruJ'á, P __ .en,ha_ ,···vma Calil'm"-Assis arcebh,;po t!F> Jabot.íca, auiz uma sessao cnnem.a o,ra- 1 • 
· ' · phica. em bcneffdo da '' Olmi I On, 14 - lgr,::j~~ ll~ Pe~'s @ n"ª: Pª!,lre4vÃ,. N~~µ Sr->nho-

1>!11. • 1 dlÍ.s Vnc,aeí5C"s": ús 18 :rn nàs I c·arme d? Liberdade. 'ra do 0' e Santo Agostinho. H 1 9 07 Communbue~ · ·, · ,, . · • · • 1 • . . . · : .· · · · : :. ·. · · 
• _ouve -~,- :. . ··><e) ·• ,tu:is matrizes ,;oleruut.• •·Te, Dia :ll --· JgreJas cl.e <3olonw. 

1 
Bifiação ~ favçir do RH·rno, 

das q_uae~5 ~1
1 

i_i_r nndei_r:a,·6·:8· l m-
1
. Deum ". A ·;i 19,3.0 hora;: 110 sa-1 (_Jundi(cl.1y J . e Villtl.

1

1 F't-ei ~lberto Pr<:is, O ·.l~. i\1. 
mur.rhoo~ iapt1za os , cn- · · · . · ,-

11
· · ·' · · · · · · ·. · · · · ~ · 

- ·."·.'.·. -1- e,· · ,; 1., li'to d~ festa,; elo Collegrn Su- Gu1 lP.l'HJ.C. ""ri'n:,;-.;
0 

u favor· dos Rº thfQnizaçuPs < o .-,agrauo . ora.
1 

· · -- · ··. · " · · · · · ·.. • --,,- . . · ,.., 
... U(' Jp;;;,, e ao casamentos. 1.irauo C'.-0ra~ao \le_ JesuR, SO·: D\:,t ?S - Jgrej~:3 dP guar~l'<?•; f P.: ,P~ulg Ayrii$.gl e., .b'relr-e, 
~ • • ·• • 

1 
lemne ~~SS"liD. c1v1c·a, eum o 

1
. Iria f' Limâo. , .Jo;.é ~-a_f;-y-ett§l F-erreir!l-_ AlY~-

1 com~rec1men,t~. cla~ Exmas. 1 l res. Jl;)4ó L!~'!il',t1,i~. ~~áyio Gur·. 
Cunr;e-ritração Vic.:ntina Autondadl?"1 C1v11,, <l1sct~rsardo CURIA METRÇ)l?l;)L.ITA~~ ! gel e C?rlós Qct,ilvia.n.o Giele. 

. 1 nter-0iocesana vari~s orad9res <la "~ssod1;1- 1 . Bei12er uma, i:tn6geÍn a favor 
<;ão rle São Jo::ié" :iobre os the- Expedient& do- R.eymó'."Ii.i;tÔcbÓ ·gf: i:arra 

Sob 2 pr,,-,Jldenda 1k 8. ma:; ''Voeac&?.~ S~<:~·rdo~~e~". : i;;unia. . . ~ ... · · ·. 
Ji!xc~ Henna. D. AntonJo Au-1 ··Principio de Autoridude" e i\19us. J.Jrnesto de Paul.?,, Vi- Confessor Ordinarto'iíai ÊlP!'-

~ll~º {fo A~sis .. A n,eb,ispo ~I;; i O)ltros. Houve Illlmeros_ rle my- ~U.l'ÍO G-~t;~l. ~esp~<:11,;m: 1 vas. d.ó Espirit~ ~?,TÍt<> de In, 
Jaboticabal, reahzpu-se, em .!.'! 1 siea. c.ai:ito e de<.:lamaç.;o. , Pleno Uso de Or~ens, por tpn; diano.pelis, a r

11
.vor do lºe. Ro-

do corrente. a 1.:1. concentr-a-1 . . .. . :. .. ~ -- anno, a faypr do Revmo. Pc. bel-to Walz. · · 
ç~o vicentina .'.{Jter-~i~CP,St1.na. i Campeonato de .los(, J-Íygino. de C~mfps e C9- 1 Pleno. Uso de Ç)r.dens, por 

Foram focaliuulos assump. nego l·iumhe1 to dos Santos, 
1 

um anno a fevor do Revmo. 
los tle real interesse J>:ll'!l ,1 Ping M Pong inter- Fabriq_ueiro da• Paroc~iia _dt~ 'Pe, Gabfi~l Gi~J;., e. SS. J: 

·! ,., ., .. ----~--,.~-···· l"!,. .•• '··. . Soci-eda.de, Congrega·· ,-;:.e e ltapecer1ca, a f.avor do Reym_o.11 Exarne Canonico a farnr de 
l t . M ·co Compa;tl;{)eram 167 vicentl- . . ... . .. . . ' y"")' . ..,. J9s<0 Bibiano llp Allre1:1- Mosteirq cl~ !1~1i. . . tt-•Z.!$fl/J'lf 8 t:.lfJmmun $ êl$ no · ex, . DOS Iôc'aei, 14 de outras <:ida- Marianas Bin~ç~o R ra.vor- .do F;,evm<J. 1 L.-i~enç~ ?,Os Itll. Fr~i Alher-

.. ·· · nHJ'l(le.d<iiij 'dQS -~ir,it~ CUPJllli rottos postos. E, por des e- m!Í.ii,_; de 40. visitantes. . Conegp Humbel'to <los Santo.;: .. to Prei!l e M1trio Phiglioni p_a,. 
· ~- -!~'.':-- f~: · 'Ji~ 'ijêiico <>Úl:rp l.lluQ. o nu.mero de iro mi- 'reve inicio quarta-fP.ira. llia . Trinaç~o \i. fafor 'ào Revnío. 'r~ cl~r~r.n ~l~no u~~ de ordens, 
~ou~~fu'::_':~_ .·:~. ~ ·, _:~ ~--: •.. :.:_: g:r,11,11tes comlj'lunistas s~ el-eva Annlvers.irios dac Congr·ega- a do corrente, o CampconatO Pe. Silíestre MutaI'i. i por oiio dia~ .. l!lOiJ Pl)flf', .. ,: de 
· ·, ,.. · ~.. ·:r.~)f azp-e1ar;;~- :i . qu~i. ·10.000, 'rnuitO!;!. dos gaçõe-s Mar·ianas u.e Ping-Pong, do (]UUI })art:- Procissão a favor tla.s Pnro-' sua C'on.gréga<;ãP, de pasijagem 

. ~ ~~ ~~~ ~~
1 ·,i:.fi;kf_i qu11es· :iilO ~nt~ de MOl;!C.O!f c:ip11m diversas. Congre.~ações eliias: Sã.9 Rapl1~el,' IbirÍl.p11e- p~ia Archii:Íiocése. . ... 

nl?ij, ~~--H. ·,.... •. ,• é :ÍJ[i,o ªJle-Jl:ÍS refugiados. P-Olí· F.Jm 9 <fo Ju.nbo feS1.ejou SO· tia Capital. . . . . .. , . . ra Po{t. Sâo jôsé ·do Mar~.tÜ1ão Capei ia, 'por um anno. a fa. 
4~ -g-~J-'~ ~ -~ il . tiCOil:' . . lemnemenw o seu 4.º anniv·er. 1 ·1naÍ:1gui;ou esse c.ampeonato e ·'siió · iiié do ·aelem. ·· • · vor · dá Capeíla de Sania e rui, 

';!.;~---~ ~4!~~,.,. ~% ·o mesmo s-enador Leb ~ de sarlt? de fllndação a ~~ong-rei;;a- ·,· urna db;puta entre ~; qúà'?r·os Pia éàptisitial 'i favor ela C~- ern Un~. · · · · · · · 
~~~!:, ·· -.. ,, ·\~c;uii~: o,pínião gue 0 ~· E~ta,dos Unido_s çã.o l\1'aria.na tla :\Ia triz. da Congregaç:fo Matiana d.;e l)J:>lli,I ci~ i)'I?-t~rnl~a4,e ele São Ge_l-e~rar uma m!ssa, .ª f.'.lv,w srf ~~~r~a4°~--jfecfo: c'lêyem .qcÍ:.!u.J}ar-~e tambeJU com, . A Cougr~gaçiio l\Iariana de, Silo J,'ranci:,co e O$ da rle·s~nlg. P1;t.1Jlo. ela C~pella ele S. Era.nc1sco, na 
~-~it:f'!~@ ~,;i::: •.• ~Q, . de a·"pÓ-Jitíça interna", dos paizes Santa Cruz éommemorou o seu Cedlia. t(;'rminat:idr;, corn a Vi<'· . ·ser\zer um ~standarte a. fa. Paroebia ·de Poá: 
~~! 't>!~9J ~!t:!tmut4;-~Clffi: Iatino'aniéricanos, porque, essa 10.º anniyersurio em ;31 de Ju. l to1·ía U("Stes, nii (à tt1rrr111 pela yor do ~eyIUo, P~r'?(lllO ile S\i,o l . ~acrís,t~~ d~ P'aroC'hl\a de 
q~.;- f.~.J;lf. , ... rt~iicém .. áo politic,a.1utere9s::t ~lo_s ii)stados nhn, relllizando t.!iversas ~o-1 c~ntagem de _'.?00 a 125. e Il?,l[fa~hael. -~ 1 VUla fl. P_e~lro, a favor do ~k. Cl~~~ l~-~.J;l.l~"!S tt, ·Ônd; oc- Üni,10,1. lemnidades. entrf:, as quaes l'e• 1 2.·j, pda de luO a 74 J)Olí.tos. Parocho de .Ta~ftlla ~ fa:yor J<JS1 f?,tCISiO_-
...:~:::X,;::~:!,'.:;:,C~_Q;; .. ;i~~-~~e'f:;-''';:··:;:·,:c;;·:;·· ::::··":;::· ·=:::::::==::=::::::.:======:::::=:;::,::;;~::.:. __ :;::,:_.:z.::.:::•= .. =e::_:;:;=;::=:;;;=::;=::::::::;===:;;::::::;::;::::==:=::;;::.:;: __ :::;: __ ::: __ :;: __ ;:;:::: __ ;:;: ___ ;; __ ::: ___ :;;:; ___ ;:;;-::; __ ,:;::,.::::_.,;::;_;:::, .. ;: ... =.::;,_;;,.:;:;: .. _;;_; __ ::,; __ ;:_:; ___ ::;:: ____ ;:_:;; __ ;; __ ;:,._:;::;;;;:;;:::::=,.-::-:;:::~::: :;··--· ~--~ . .-~.-"' .. - . ..- .. ~~ ... ~ . 
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Da Beneficencia Portugueza e da l.º and. ~: ... : Aptp. llO' ülas 1~ á.s Dr. ·carlhíÔ de ('astro 
Dt.- Pauj:f '. ót~ ~SOll:Q; e :i,,llgenheiru ,.\.r,·hit<;>cto Res.: Rua Thomé cie Souza, 55 - Maternidade de São Paulo - 17 horas) Te!.· 4-7981 . - Rei.: P~lo éii~ ~ doutorado Ja ,"a-
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0
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J~om 1:nte-.rnaci'Oilí.d 

. . ~EGii NAU I debac1i, rue11 
-!t@.té!4!W,t~E~~~~e&:??!~®ffli:íl -- · · · . . _ . . 
- -v-· I in~ .. ·~~ 

ANNQ xm ' 1 s.~-í"Atl~~ JU~HO OE =i t j .iM.).,;t., ~NUM:; ~;·í :..;: .·· ~~.,.. ;' ¾J§ 

1 1 ! :A Rtimai.ra acilà-sê, !íàf:mal, cQZii o sau ~ ~ 
m~e :redu:.:1d0 <pela <&"~ 4a ~~ e ~ '*-1 ~ 

OS. __ - F U E R 1~~~:::.·._:;,:.~:,r::~ 
·., · . i ISlW daquel'les terntQr'ioo a.os 80,-~et,;J, as;) JOt!!i'lmô ~ ._, 

d M&rechal Ba.l ~f~~~f~~~~ 
e ~ Bu1garia. · · 

A' Rumania, sõzinbà, dH'frcíl teria resi.stir o. um ata~, 
das tro.pas soviei.icas. :Eln-tretanto, depois do vergonhoso. &ué• 
eesso de suas forças na Finlandu, os dirigentes de :iVlosco,( 

pensariam duas veze~ antes dn atacar a R1unan.in. cujas fof-t 
c:as armadas são re1:1pelt-avsis. 

Entretanto ao lado da activldade · su~t>efta doo nad,Jta,!1 
russos, ia:nçando a inquietação interna no paiz, a Bu:tigrl.á .~; àÍ 

, Ralgarla tinham os ol:hon yoJtados paf-a a.-1· nrovinYía.s ru:l.iie11.a!!I 
·1 que cobiçavam-. · 

· Quando o ultlmatum nwso fot conlwchio, ambail ·se aJ.·.ji 
roçaram, promplmi ~, se lan,;arnm sobro a Rumania .a.sáial qut( 

I suas forças estivessem empenhadas na ]ucta contra OS sovlet.~~ 
Ameaçados pelos golpe>s trahiçoeirofl nas costas, o g,;ove,-r..; 

"º ele Bucarest teve r.líl <·Rder :'t Rusllia, para ver ao mesmo 
tempo a Hungí'ia . .., a flu!g.aria sic, acova!'dareru, e assllll i-'e, 
mantet intacto o r0slo do paiz. 

Não havlà, do facto, outm éi.llo!'n:lllva para o governo T.w 
taresco, qu,, agora caiu') soll a accusução de se-r· respon.sav.;,l 

, por essas -perdas soffridas. . 

1 
O que se passou não é de exir-anhar na Bulg.aria. pai~ 

!IBmi.orie.11tal qu-R não apresenta llmtt tradfocão digna do mais. 
f alto respeito na clvillzação occidPnu.tl. 

1 

'i"al attl.tud,e por parte da Huugri;,. é, norfim, mai~ lUD i.d.tti~ 
:íbdi.lio da :maloi· d0"'1.dencia mora·1 da füuropa_ 

Por maiores -- P são muito g!'ilVes. realmPnlc - ra.iões 
de queixa que 1'!vcsse cont.m a Rumanla, a llungria tradiccío• 
nal não poderia se p1·Bvaleeer desta occusiã.o. 

Nãü foi a Hungria 1Ji, Hanto E:it0,-'am, o buluarl·p da -~!tt• 
ropa contra os infleis do Orienti>, o JXtl:,; catholico que con11e
ce e treme de pavor só ao lembrar os horrores do governo 
communista de Bella Khun - nào (, Pssa Hungria a que 
amarra a.9 mãos da ~'l.ume.nia :para que ela não reaja contra. 

, a invasão russa. 

Em Senghasr, iia Cyrenatca, etrjo pof'to api'esenta um as, 
pecto tio calmo, realizaram•se os funeraes do Marechal ltalo 
Salbo, commandante das Tropas italianas da Lybia e Mare
chal do Ar do lmperto. 

i No momento preni.Jece a Hungria do Almirante Horthy, 
1 J;)l'Otestante, que ha .iarios arinos submett0 sua patri-~-- á intoxi• 
1 cação nazista, para que ella esteja assim preparada para _com

eantes apresenta Q eafma das paJzagens e cfa natureza com a 
I 

parttlhar com a Allemanha e a Ttalia a "gloria" de d lvidi~ 
efervescencla das paixões humanas, que provocam dentro des. i o domínio do mundo entre o neo-paganismo nazista e o atbeil!<I 
ta guerra já monstruosa, mil pequenas luctas e intrigas, como i mo sovíetico. 
a que se travou em torno do Marechal, cuja morte provavel- e----------------------------, 

Dos contrastes modern·os desta epocha, um dos mais cho- mente constil:uirã um mysterio que não serã esclareeido. V. S. QUER SER INDEPENDENTE? 

Salutaris Hostia" -III Congresso dos Circulos 
Qpe::c::ios do Brasil 

Aprenda gratis a fll.bricação de productos rendosos e 
consumo diario, trabalhando em sua propria casa. Perfumes, 
pó de arroz, brilllantlna, esmalte, baton, rouge, leite de 
colonla, desodorantes, antisepticos, sabões, sabonetes. etc. 
Fornecemos prensas e pertences para a fabricação de sabo
net.es e sabões com en.s!no grntl.~. Importação dlrecla de 
i>.ssenc!as e vidros para perfumes · e licores das maiores fa.
bricas ela Europa. Pedir formularia grntis. « A RICA. FLORA" 
- Av. São João, 601 - Sào Paulo - Phone, 4-5556 

O costume de -cantar o "0 
Salutaris Hostia" durante a 

Santa Missa é de origem fran· 
ceza e relembra um momento 
maravilhoso da hiato/ia de 
França. 

Boje, a falta de espirito ca
tholico não poude impedir que 
as forças do neo-paganismo fn. 
vadissem a terra primogenita 
da Igreja. 

Realizou-se. no <lia 19 p. p. 
o 3.° Congresso dos Op0rar-ins 
cathol!cos. Essa solemnidade 

qu0 10vp lugar· nn ('apilal do 
Paiz contou com u prPsença 
·honrosa de S. I•Jm. o Cardeal 
D. Sebastião LPme, Arcebispo 

Escreve o Cardeal Bona, que A 
em 1513 "de todos os lados situação na Poionia occu

pada pelos · Soviets 
do Rio de Janeiro, de todas as I Alurnnos 
c1ignidac1os ecclnsia;;tica~, doo 1 Cathollcos 

para ·Escolas 
Cathôlicas 

a guerra haVia irrompido COll· 

tra a França, ataeantlo-e. · em 

todas fronteiras; nunca se ha. FJmquanto o nazismo espallla nar suas victimas pelo terror. das varias tlezenas de milha
v'ia v-.isto um perigo tão gran- a rniseria e a morte nas Lenas A cidade de Swow tem assis- re1s rlP operarios eatholicos de 
de". Luiz XTI, então rei de 
França, vendo seu paiz á beira conquistadas á Polonia, o com- tdo ·borr-0ri7.ad.a as medidas · to<lo:1 os Pst.ado8 do Brasil e 

ruem IH'OS dirigeutt!:, da Acçifo 
Catlwlioo, doR representantea 

do abysmo, volta.se J}ara Deus, munismo, por outro lado, se violentissimas dos soviets. ainda das altas auctoridades Sobre O grave problema que OI que seus filhos ou tutelados,'.'f:rê;;_" 
--~, 1 assumpto apresenta., e as respon- quentem essas escolas pro~ ""'.ie aos bi.spos qi:w implorem incumbe de fazer o mesmo en- Rm nm arnbient0 em que siio civis. 1 

.,,_... . . _ . , . " , ,.,. . sabilldades dos paes que entre- t.es, maçonicas e egpfritss, JUllll 0 nu..",:llio divino. e-:tniando, no tre os po1oneze.s sob o seu des- pess1mas as eond1çoes .s:>.wt'.l-
1 

1'.o dia .. 3 _P P., <1omm"º· fo:, g.am seus filhos a qual.quer col- quaes, alem das discl,pllnas pro,-. 
momento da Ele-::J.ção, a to- rias, defficientes os melli~a- ce!Pbra110 o ::;anto 8acrüício da i legio, o Exmo. Sr. BlSPO D,:.1ces.a~ fanas, ensinam ás c:reanças OS' ca.nte estrophe: poLSmo. 

mentas e difficilima a obten- Missa, havendo nessa occai;füo i no de Campinas fez rep:ruduZir principios dessas seitas hemfeas 
"0 Sàlutaris Ho~tia 
Qum creU ,pan.diR ostium, 
Belkt premunt ostilia; 
Da robur fer auxfüum". 

E a França foi salva. 

E' espantosa e qu,asi inacre- _ , 1 0 .. 1 d d 1 1 o seguinte aviso: condemna.das pel!a Igreja. 
dita.vel a oppressií.o que as for. ç:ao de alimentos~ morte .tem ~~:~~:~

1
~j1~t;t·1 

· os e ege.. Para demonstmr a gra'Vidade 
,..as totali'tari·as vêm •lesenvol- se es,palhado rapidamente en- C d •• Aos senno:res paes cathol!cos do peccado desses paes, <Ille en--"" , om essa emons,tr:1çao ae · · 
Vn,ndo na. Poloni·u.. pri'nci·pal- tre a população de Swow e at- Ui e esperanra em Nosso Sn I manda [embrar S. Excia. Revma. tregam os seus filhos a qualqiaeI;' 

º - \ · · ., '· ' - · - · O" que de accordo com o Direito collegio ou escola S li!xcia. · 
tingido 200 pessoas por dia! nhor Jesus Christo P na Igre. 1' C ' ic 1 d u1d .. o~ d ··"'lica' ' ,,.~- · mente, com o intuito de domi· , . : anon o, a em os c a ... os ma- ....,vma,, man a p...., r o ....... 012. 

Oppressões de toda ordem, já Cathohca, ApoSlohca, Roma. terl,aes e da educação civica que 2319, que, no seu · § 4 lança e1ro. 
tem sido commettidas. São na, encerrou-se O III Congres- (reVem d.ar aos filhos têm ainda communhão :reservada ao Ord1~ 
communs as prisões e extradic- so rlos Operari·os Catholicos dQ o lmportante dever de lhes mi- nario, sobre os paes qUe ~ 

• 

ções de .polonezes, ás vezes de Brasil. n.lstrar uma edumção religiosa mente deixam seus fllh&.,1 ~ 
Jntellectuaes; outras, de anti- e moral de modo a gozarem nã0 educa.dos 0-&1. h:istruidos. em. m11 .. 
gos combatentes; ou, ainda de Lê só doS bens t.emponws do pre- giã.o acatholica, como certa,,w.eg .. 
familias inteiras, que são le- r e propagar o sent.e, como ainda a se prepara- t.e aco:ateoe nas escolas !·ls:o:t*lAa 
vada.s para differentes pontos ,... ____________ rem. para os bens eternos da vi- pe![os 1nimigos <lo ca·~. 
da Russia. - da futura. Nenhwn pae de familia se n ... 

LEGIONARIO 
consequentemente, como obrl- luda com as promessas de.neu ... 

giaçáo · gravissima, os paes de- traliclade offer~ldas pe'lo mes,,, 
vem dar aos filhos uma educa- tre acatholico. 

Invadida por ambos os lados 
tem cabido á Po!.onia ex.peri
mentar dB modo tão triste a 
identidade dos1 methodos da 
política totalitarla tão real 
quan1o a identidade de suas 
ideologias. 

çã-o rellg.tooa, aompleta_ Junta- Uma multidão de· fMt.os ahi 
menta com o bom exemplo de esté. para demonstrar o .interes-

K' DEVE& Di: TODOS uma ,".!.da eh.ela de fé e bOD.<; se, que taes mestres-têm de aug,,.. 
costumes. ment.ar o numero de .se~. adep,,., 

08 e .a Ta o Li e o I TrataIHl.o-re de e/1001.ber uma tos á cwta de seus inc~ al.ur&> : 
escola. para os filhO's, os pses, nos. Oldena, portanto, s;. E%$...j 
develII primeiramente se fnfor• Revma. que os Revmos . . Vfgao 
mar da& Ql,18.lidad.es religiosas e rios e Reitores de iii$s; ào 

.~·-·------.-.-..-.-.................. w--..-.-.-.............. :·~ ........................... ~~ :r=1m~ ~~_::t~C: ::~!: ':~º ex'!::!: 
~ PHARMACIA E DROGARIA ~ a, esoolas ~ias, leigas, protes- ao.<; fieis. mostrando às. conse-
1 s A N TA e E e ILI A I tantes, ·esp:U'ltaes ou ~tras. quenc~as . da c.xCOJlUl1Uilh!o. e ÓSI 
~ · j can. 1113-1302--1375. penas annezas a. que ficam :su,. 
'.~ . -.. Constando a S. Excis. Revma. jeitos os pa,es ·que incidem no ci• 

SO ..... dME~"'TO OOMPLETO DE ESPECIALIDADES I que alg-unw.s seitas ímpias, pro- tado Cu.non 2319, e, depol.-;, sejl& 

PHARMAOEUTICAS testantes e espíritas, mantêm al- tudo executado conforme o Pi• 
~ . Drog.i.s, ampolas, artigos de borracha, perfUmana& gumas escolas nesta · diocese, le- reitQ." 
~ finas, farinhas par.a lactantes, etc. vado pelo seu na.tll1'81 zelo, como 
;t MANIPULAÇAO ESMERADA pelo dever de seu munus pasto-, 08:mJ;>inas, 9 de ~vei:ein> diÍ 
~ ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO "i ra1, o Exmo. Sr. Bispo Diocesa- 1925. L . ~ no lembra aos paes de familia 

.. -~~::,.!~;!~':1::r::,v.J ~~ a4e.gm~ == Pe. OScal' de Ollvein;
~ ~ ~. 



Mais uma vez os acont.ecimen
tos vieram comprovar a solidarie
dade das potencias do pacto an
ti-komintem com a Terceira In
ternacional. A inVlU!ão da RumR-

Anoo XIV T 

O •IYI DOS CATHOllCBS BELGAS E HllllMDf ZES 
----------I 

Vandalismo nazista 
Por nm. collor.n tocla sua ·es
perança •'nn nuctoridade ele 
Deus, des.preiada pelo~ incre: 
tlulos chefes eh, gov-erno. mas 
que reinará de novo acima 
dos poderes humanos ••• " 

Utn documento que honra 
.um chefe de nacào · 

Chefe de uma naçaõ cuJa maio- Em respmm, ~ llffi côirimuni.' 
ria do povo segue o credo pro- cado do Sr. Arcebil,po de São 
testante, o sr. Franklin Roosévelt Francisc"o da- California, pi.a~ 
tem dado provas de 9,Ue: é uín dente da "National Catholie Wet .. 

,f' 
estadista que colloca à :acção da f.are Conference", ·que lou.:vott al• 
Providencia acima de todas as · guns dos seus actos e ofí.ereceu .. 

tentativas humanas. 1he as orações especiaes e cons

.nia se verificou sem que um UDi
co protesto se levantasse por par
. t.e dos governos "soi disant" an
ti-comnnmbta8, de rorte que, em 
todas· · cs paizes tomntarios, a 
b!>I~ dos Balkans teve 
miéto em uma. atbmospbera de 
aqufescenêie._ polida e sympathi
cà; emquanto sangra indublt.avel
mente o coração do Santo Padre 
pela . criminosa transferencia das 
populações da Bessa.rabia para o 
perlgo do athe!smo soVietlco. 

0 "Diario·' (1e Bello Hori-1 movente carta transmitlindo R 

zosw publicou commoventc impressão das victima,'3 desiws 
carta de uma re1igiosa belga 1 ~ que acont~e "{, o fim cln 
que em-igrou, fugindo aos ho.r- horrores, as quaBs creem quo 
rores dà invasão neo-pagã nos l mundo, é a corrida. da morte 
paizes-baixos. do "Apocaly.pse de São Joã.o." 

Essa carta é um dapoiment-o ===========·=·==============================::i do marty.rlo dos ca.t.ho1icos 
..:antes dos Bispos, Clero e fieis 
para qu.e Deus o inspire, ó sr. 
Franklin Roosevelt dirigiu ao 
emminente Prelado 'U1l'Ul, CllJ!taí 
que é uma das mais bellas·. pagi .. 
nas da historia politico•reluáosà 
contemporanea. 

•• 

belgas e hoUandews; narra o 
violento bomba.Fdeio dos con
ventos da irmancdad-e, situados 
entre IDsschen o Antueripia., 
proximo á fumteirn balland:e
za, bombard-e.io e.;se que obtl
gou_ 39 religiosas a abanéiORa· 
rem a ela.usura. e se refugia
rem no su-i <la Fra:nça, em uma 
viagem arrisca<Ia, debai,im de·. 

Como de costume. a propiigan- contiouo8 bomharneamentos. l 
~ totalitaria não perde de vis- Segundo o depoimeA:tó u0Bs-a_ 
~::a· làmentavel existencia de religiosa, a HoHanda e a H-.eJ, · 
ums grande massa de ingenuos, p;ica se acham ás portas M\ 
que .continua a crer na hostili- fome. 
dsde teuto-russa., e procura, tan- A população civil de Rotter
to quanto possive,I, cpnservar o rlam foi metralhada barbara
apoio desta massa. Dahi o appa- mente, pelos avii½s llUl!istas. 
recimento na Imprensa de cer- logo apôR violento homliardeio 
tM noticias sensacionaes, que fa- quando, OR que sobrevivera~, 
zem prever um dessidio t.P.nt.0-1 procurnvam retirar seus pa. 

· , . rentes dos escombros. 
(Conclue na 2.~ p,tg.) 1 A religiosa termina sua com-

''Charitas ela.~ .. ,, 
aurlSil ••• 

àirigida JJE'lo amor eni Chrls-1 
to, a benií'.u::~ncia é regulada \ 

Assim se exprimiu Roosevelt: 
"Só Deus sa:be o reconheci• 

mento em que lhe estou pela bon-

dosa communicação de caridade 

de tantas orações. Mais do que 

nunca, no momento tragico que 

o mundo atravessa, o genio dos 
homens não consegui1·á cousa al• 
guma se não lhe illuminar a gra,.: 
ça e protecção de Deus. 

Espero poder ser util aos clda• 
J:].ã<>s da America. ma.~ ponho m1 ... 
nha , confiança em Deus ant.es 
que em mim e em meus collabo• 
radores. A ·unica Conferencia ln• -, 
ternacional em que d,t. antemã.O 
teria eu grandes esperanças, l!e4 

ria aquella em que os goveman. 
tes se reunissem para peµir offi .. 

Foi' decidida a crE'ação de 
.. nina escola paar crianças le

·: ,tÍrozas na G-Oyana Franceza. 
·Em Cayenna; annualmente 
mais de· duzentas crianças são 
,excluidas da. escola por terem 

lepi:a, 

pelas verbas e orx;amentos, I 
pelo interesse material cm 
fim, pois . J.loje o Estado trata. 
do doente sob o ponto da eco
nomia, tãQ somente. 

CASTELLO DE KRONBORG, NA DINA• 
MARCA, CELEBRE PELAS SCENAS DO 
HAMLE~ QUE SHAKESPEARE AHI FEZ 
PASSAR. 

HOJE E• UMA CABEÇA COROADA QUE cia~mente a Deus luzes especiaes 

REPETE: "TO BE OR NOT ro BE .. ·" 

SOU OU NÃO SOU REI? 

para a resolução das ingentes 

necessidades publicas, cuja falta, 

de resolução ou cuja .• ;imí, resoia .. 
- • "t.-' ____ ,,,..,......,_,.....>, .t ' ===============================-==-==·=========;::;::==::::::=:::::=======,. ção ·ameaçam, não já em~ ·, 'Essa obra de iniciativa par

ticular será confiada ás ir
mãs de São José. 

Neste ponto é bom lembrar No~ paiz dos relogios e do tur-1· sm' o· 1-~t~;;o:,n~ ::;:;º::: 
nacional. 

o contraste entre· as obras de 
caridade e as de henificencia 
,e amparo· social. Aliás, esse é 
um dos pontos, facilmente 
comprovado pela historia, que 

0 Estado nunca conseguiu rea

lizar. 

86 as instituições particula
res, movidas pela caridade em 
Christo, são capazes de rea
l.ue.r com plena efficiencia o 

. auxilio aos doentes e neces
:Sitados. Imagiliem9s o con
traste que haveria entre uma 
<0scola de leprosos .menores di
:riglda uma pelas "irmãs de ca
:ridade" e outra pelos "techni
<COS burocraticos do amparo 

social". 
· E' nesse ponto que a cari
dade se differencia. da benifi
cencia. 

Ao passo que a caridade é 

:Benção Apos
tolica pelo 

Radio 
o Santo Padre Pio xn, dese

jando que os; actuaes progressos 
sctent!ficos sirvam tambem á 

salvação das almas, benignamen
t.e estabeleceu que a "Indulgencia 

:plenaria" annexa á Benção Apos-1 
-.tolic.a "Urbi et Orbi" seja lu
•crada por todos os que recebem 
•essa Benção, a qualquer distan
.c!a. por meio radiophonico, do 
·mesmo medo e sob as mesmas 

,condições como é lucrada peloo 1 
•l!lte estão physicamente presen-
t,es á. soiemne cerimonia. i 

De sorte que, daqui em diante 
todos os que receberem pelo ra
.mo a referida Benção e cumpri
:nm as condições exigidas, pode
:rão ganhar indulgencia plena.ria. 
,(Veja-se Acta Apost. Se4is, is 
• .1wa1ao c;1e J.ii9-J. 

A torre Cl'e ~erna tem um re1og10 ramoso 
em todo o mundo, pois que, apesar de ser 
um dos mais velhos relogios medievaes, ao 
badalar das horas um habil jo.go mechanico 
faz appareeer diversas figuras, como São Jor-

ae, <)_a D:oze Apoatofoa, ~ !llOrj;e, etc: •• - cons· 

·•================= 
[orações PE:la_ p~z 
t e rn. Portu--gat 

tltulndo assim um dos pontos de maior at
tracção dos turistas que visitam a cidade. 

Hoje, quando a Suissa é uma oasis no in
ferno europeu - ameaçado de submergir na 
tempestade - não existe mais turista para 
admirar as suaB maravilhas. . 

Os a1iados tem feito preces Paz. Disse em nome de todos (j 
pela Victoria da civilização Exmo. Sr. Cardeal: "Todos oii.i 
christã sobre o paganismo mo. catholicos do mundo devem'. 
derno. · orar pelo martyrio da Polo,,. 

Tem-se feito preces, em nia. A lei da fraternidade chris~: 
França, onde os bispos fize- l tã obriga-nos a isto; ~ preclsb 
raro o voto de construir em soffrendo em nosso coração as 
Lourdes nm templo a N. S.ª dores alheias (que isto é com• 
Rainha da Paz. paixão), orar e fazer periiten. 

A Inglaterra instituiu a cru- ela para que Deus afe.ste âe 
zada do Rosa.rio e a· Noyena. a nós e do mundo o flagello da 
Nossa Senhora de Lourdes. guerra. A millenaria civiliza. 

Além de outras muitas na, ção latina, creação adrniravel 
ções que tem pedido pela paz, do Christianismo, está, -sob a 
queremos salientar entre todas, tragico ameaça do eslavismo 
Portugal. brutal e sanguiario,, devasta. 

Em Lisboa, o ministro da dor miseravel dum neo-paga,. 
Fran<;.a mandou celebrar u'a nismo insolito e am,e~çadõr, 
missa soremne, na Egreja de ambos concertados PQra reda. 
São Luiz, á qual assistiram o zir o Mundo a einzas, para es• 
embaixador ela Inglaterra e mi- magar a independencia dos po. 
nistros da Polonia e União Sul vos livres, pa-ra expulsar Deus 
Africana. Apôs o Evangelho o dss almas. Estigmatiza a obra 
Revmo. Pe. Moné leu uma sen- dos que voltam con.ua Deus, a 
tida allocução em que appella- sua. espada". 
va para a protocção divina. O E' dever nosso ele-var a voz 
bispo do Porto publicou uma qaando a consciencia dos fieis 
provisão, oxhortando os fieis a corre o risco de ser pervertida. 
pedirem a pez! "Poil caµsa elos A atmospbera do mundo enve. 
nossos poccados, tod~\ te,mos nena-se, a organização officia,J 
complicida,le na guerra, disse da mentira, o prestigio do 
S. Excia. A guerra é um' fl0.- triumpho da força material, o 
gello ele Deus. Commetteram- contagio das doutrinas neo
se peccados contra o Espirita 
Santo. Raças e povos presu. 
miram tànto de si mesmos que 
chegaram a considerar-se osco. 

pagãs, tudo isto ameaça fazer 
caiar ás exigencias do ideal 
christão. Ora; o cbristão não 

lhidos para dominar as outras pode admittir indifferenternen
nações, deixando o sangue e a 
ra1;a deste povo". 

O Revmo. Arcebispo de Bra
ga ordenou para ser dita na 

te, perante Deus, na presença 
do atheismo militante, a verda. 
de ou o erro. a justlçe, ou a 

missa a -oração contra paga. violencia, o direito ou a op. 
'nos, contra os pagãos. pressão. 

EM FATIMA 
A missão, do christão é pres

tar tostimunào a Christo até o 
A maior e mais solemne ora- sacrif_icio da propria vida. 

ção em 'favor da paz foi feita Que é a barbarie senão d 
em Fatima no dia 13 de Ou- falta de organização jurídica_. 
tubro de 1939. protectora do direito e da mo-

Estavam alli 1;e.unidos Sua ral? 
Eminencia o Sr. Cardeal Pa-
triarcha e os Exmos. Bispoi;, A missão do Portugal em 
pedindo a N. s.n. de Fatima I frente desta crise é: defesa da 
uma nova graça: a graça da, civillzas;ão christã. 
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SE;,L-"'ARIO CA .• - visões mesmo as mais sombrias ti- e por SU;l_ tendenci_,a contemporizadora. si.ias lnstiti.ii?ó~;;, segv.ncio i.im, .... f?r,:;,: 
~ROVACáO ECCLESIASTICA ver;llm.,_ dos f:iõtp_(l, ~~a comp_leta e A resoluçãó ref(;)rida que foi pro- Jf.çtó tf~ Lê1 el.a.i::o-;'àdo no i.iia imma-

[n~,xo_ryi.,v~I ~~nf!rm~ç(c;,1 f'. e~a dor, p_osta ~lo dele_gaqo. . .de Edimburgo, ciíato l\Õ ~ó ~r-tnj~iol~. 
, 

· ._ ~dl:1C..ÇijQ q Ad!llÍll)Str!l,çáO: -, 
1tuà. luunàçulada Conceição, 59 

Teli;lphone, . .5•l.SSB 
Qa:ili'.á :i?ostal, 2849 

Ano.o__ !! , -º 9 

"'~lor 
Semestre 

,. •• 15$000 
•• 25$00Q 

. :t• exterimr " 
~uinero a,~? .. 

.li! atrázàdo • • 

3$000 
]3$000 

$300 
$400 

. ~~ás tios í:iossos .M,<Í:l,g~:m~ 
~t:rs eµdereços ~ra e, __ ~!i Pos
tés cóii;únuiilca:i:em a mudança de 
t.iJ., 284:i. 

CIIMMf NIANDt .. 
NAZISM_Q.t!· 
CAVÀI..HÉIRIS.MO 

As ruas de_ Lçindres,. ~m, 
tempos qÚe já. vão ben;i r~ 
m0.clos, erain um c()D.ju~cto dê 
lamàções e de p9.gas ~e ~f;Ua~,.i 
Pots foi exactamente dengc_) 
de uma destas pÕças dê agu?: 
suja que o çoche real s~ _\le
tev'e. A Rainha, 91,1.e deveria 
presidir a !Ínportànt~ sôle~~ 
·nidaãe vacilou um momento, 
ante n' perspectiva d~ enchai-
ca.r os sapatos no immundo lo
daçal. }\Ias a vacil;aç!l,o sõ du
rou nm breve momento, pois 

- ,1ue Sir Walter Raleigh, que 
e. esperava junto -á portinhola, 
corriprehienilendo promptamen-
1 e a hesitação do vulto real, 
e;1terideu sobre o charco sua 
riquissima cepa de ·seda ,.re
cainada de pedras precjosas. 
:2 a ·Rainha d.e Ing!aterra não 
sujou: os pés -na lama das sar
getas. 

Esta curta scena, bastante 
conhecida e r:mnca assaz admi
rada, veiu-nos exp_ontaneamen
te á memorif!., quª'ri:do as agen
cias telegraphJcas nos trouxe
ram o resumo de tim dos ulti
mos discursos de Rosemberg. 
O doutrinador _do nazismo, fi~ 
,g;ura de. inegav-el i_mJ.)Ortancja 
e prestigio complexo ideologi
co-politico elo terceiro Reich, 
declarou, a proposito da pro
J ectada offensLva á Inglaterra, 
que, assim como a rêvolução 
franceza havia acabado com o 
eavalheiro,. a revolução hitle
rista haveria de acabar com 
a. e.st!rpe do~ ." genthemen•·. 

. 9ra, esta d_eclaração -é al
to.mente esclarecedora. Por 
ahf, p nazismo reconhece. of. 
fi.cialmente; uma filiação-_ pou
co_ recomenclavel. Já ficou as
sentapo, _atrav'ez de uma mi
Dudosa Jnvestigação _da pater
nldade, que o communismo foi 
. engendrado . pela revoluçi;to 
franceza, Donde resulta serem 
irmãos nazismo e cóinmunis
_mo. Uma bella f1J,milia, sem 
duvida, unida pelos laços mais 

· estreitos. 
Nem se diga que. o :r;,.aralello 

estabelecido pelo proprlo Ro
sem:berg assignala. apenas tlma 
semell:\ança -historica e não 

ttma conUnnidadé doutrinaria, 
a manifestar-se gradualmente. 
Uma revolução tende .a intro- · 
duzir na Vida pratica, ma.is, na 
Vida quotidiana. certos princl~ 
t,fos theoncos :nov:os. . Para 
chegar a este fim, não bll.sta 
alterar as instituiçõe.s; é pre
ciso attingir o homem. Assim, 
o auge da revolttgão .-franceza 
não fol a republica; fot a .ex
tincção do cavalh_eír.Q, · porque 

que sente de m9dó amargo o . "LE:- sr. Ã. H. Paton, será e!ltrégúe ap A~l.iím; é~~ân~ ~d~ â~ atts~~ 
GIÇ>-ri/.ARJQ" JJ9 r~gi!l~.r:,ar. as JJ9tic_i.ls ~i ./?rge VI, ,:io primeiro ministro, sr. çies. do . .Sº"'.Elr.rlo .. fr<1nce~. d~v~riam 
publicadas está semana .na imprensa Churchill, e ao titular da pasta da ~,ar ôoncentraôas noê múitiplos e 
ai.v:ia, acerca da naziflcãção da Guerra,. major Anthony Eden, tendo- corpplexos .. problemas relacionados 
França, . _ _. s~,. além .. disso, çl!lc!dléfo desta_car com. o armi.stlcJo, era oiJtró O seu 

A nazi{lc.tçâo da' Fran_;a I Et~s _uma d~legação para qUe vislte o ct'.e. ~entro d~ atracç~o: 0 . aJ_uste das 
pal~vras "hu~fen_t, de Se trquyer en- fe dQ goyerno, Ç0"1 _O fim de "obter, institulçÕ!!S francezas segunéfo à mó-
semble", e, nossa pena treme de se urna resposta dlrecta"., da de Berl.[m, . .. . 
terror ante ~ enormid}lde dà expres- Infelizmente, .o Parlamento ap, 
síio que escreveu. Naz_ificação signi- TEXTO DA RESOLUÇÃO provou esta reforma. E teremós pal'a 
fica. pagani_zação, e a nazifiçação da a França uma constituição, ao mes-
Frapç::i será; pois, a paganização d,1 ,) texto da resolução proposta mo_ ti,rneo.. autoi;itarià e proietaria, 
prJmogeni!i! .. da . lgr~ia. Nazificaçãô e approvadà diz o s,éguinte: . baseàda em .um p~rtido unico d.e fe_i• 
sJ9~i.fica prçle_tariz~çfo, e a., nazifi- .. _ "Solic:ita~ós resp~itósa, porém, tio to~l!Tlente n~zista, q1.1e _ na~ifiça• 
cação Çla França ~lgi:,iflc~, pois, . a imperatiyarnente, e como ~uestão de rã a França, e terâ_ â testa c;fo govef-
pró!e,tàri~?:tção do paiz em que as confia11ça publica .e _de m~raiidade no todos os "homens de Munii:h''. in-
beilàs rnaneir;is, .!! .dlstincçâo, p "air l'.)acional, que os membros cio Gabi- clusive Lavai e Flandin e De l: a 
de éOj,lr", att!nglram a ex~essão nete e outras pessoas que ciésemp~- Roque. 

m~is alta -~ .rn~Js g~n~iná. ,E;', a. Pll· nham altas_ funcções e que estiverem E' possivef que, dt- inicio. crtc 
tr~ do_ minueto. que s~ p~tende, ligaqas á pólitica de apaziguamento gov,erno, se.guindo as. pega dás do fas-
d'or_a, ~m d!_an_~1 _f?fZe17 maré-!Ja!'. ~Ç>_m dó governo anterior, Sejam removi- cismo, se mostre sympathica 1i lgre-
0 "passo _de ganso". E' a literatura dÓs immeciiàtamênte de seus cargos, ja. O futúro dirá o valor da sincer,. 
francez~, fin~,. l~ve, çÍ:i.st~Ena,. nl:)bre, e q,ue_ se preenéh:im Sl!as v.:i_gal'! çom d ade desse gésto. 
que se pretende aviltar óóm a intro- homens,. nos qua_es, P.O_r seus antec~- ' Finalmente, cumpre ~ccrescen-
duc~ã_o d~ Õal~r nàiJ~ta,. i?es~dci, in- d~ntés, se possa depositar eonfian- tar que, se os francézes accéitare;n 
Sl?Je~te, _gÕ!~j:tntfQ_ f?ar:~~rje; N.ã,o __ bil çà". . - - . . tal. forma de gove~no -ª~ ccin1ições ~e 
0.f!t.Só)~~Pir:I~? )}~!:l'l..f.~rrn,açp,g~e '!~() O At.CANCE DA RESOLUÇÃO ~az serão extraordinliriamente bc-
confJd~fe-,ste.,empreh~ndf~e1M.-!lma nignas. 
~b~mi!laç~~ •. ,! ._é --~~~!!; .. ft_~mln:ição, . Ao el('t,licar O alç~n.ce da resolu- Mas em compensà~ão a . Frarr~~ 
qúe se trreteride -perpetrar! cão, O._ sr; Pator, declara: não passàrã de uma Bohemia em 

.•. .- . "O ,:;.Ú_é .réc_.eio hô_1ê mâis do q. ue '. t. · : ·e. d. . . -.. · d. . • .. é1 
,. , . ..,,.. ·-·-.. . . • ... . ..•• J • • PA'! o gran •. e,_. g,overn~_ l;l_ P.or . _ e-

,. Jll~~t~$ ~,!~mós _ _?~np_s(. C>_ "LE- n~nca, F!ffeO é ~. ,P.óderlo da f~_':Çll ae- tra_2:. ( ?) __ dqs Córtinâs nor um "ààú· 
~.IOl1~RIÇ>" tetr).~1JS~~~~C>_µm;1 foc. rea allemã e nem o do seu exercito leiter" nazista. 
t:t .!!19!'~-~. ~ inf~nç:LnC>_ senti~g -~-- ····--·----~------------- ----------··----- .. .. -•· 
d~s~~~_!r.!lr à-. p~li_~ ~C?S ".r.iC?.IJl.ens r · ~ ·· · · · · . ('.o _me~n,o tempo que _ i:e pro-

~E,~~-gttff;~ J:~::J.~!é~_~; 11!;!,~ª~~! flirutLCJHlll!A._DAJUJ.V.ElB.A ~e~sr:ª~;º t~:b~~~.,~u~~~ii~~t;;~, S:it. 
àll'l_bO~~ d~/9ma.~5tr.iJh,. (fLr>9Jiii- bo.ra-se de módo mais ou menos des-
cos_t,109.~ln:i~t~ Pó,.tlt~tL~! s~;iª.ó,"d~,is ----- A"· ----- far~;id;o úm trabalho de desbasta; 
~~tt,!t_éOi~a .. ~~-f~-~~f!l;.J,~n~. pre; ------ ------ menlo dó campo p~fitlco. 
Jo_çfi~l'I!'. 01;,_ re,~~ç~fvõs pái~~!L~!n .. ~e. Por isto, o Parlamento francn 
rJ~fJcJos ~ •.. ~:tlsn,,9_;_ .. A, r:'.>r_gp~gMaª ,:. r· --,· • ,_. • , , ·- · -· ·· Já disc~tiu uma moção, ~ue prõva-
,i~l~Jl-. ,~'!1P~e .~!1f~~ ... ~ 1JtY~t: n_ a Z ._.,. C a Ç a() velmente será approvada, e habilita-
n~s ff~n,~z t?_ tn~l~. ~~,a{lêri_t~s _ rã Ó Sr. Petain a perseguir todos os 
do. jug:aJJITI? e.;,d.~ "'"~º~ri~~ ~ ~r d a···_, F ,-,· a~·-. n··,, ft a·. políticos .que lançaram a França n'.'I 
ist_o._ nie~!Íl,,,0 ~Q_m:o,. f()~àf! _ ~h,vi. . y guêrr:t. Em Outros termos, os "ho-
santes irNiêlUétivélmente adversarias mens dé MurÍich", ou !Seja a qllínta 
d!) _n,ái_r~rij~; () ~~~~~ ~ib~~t~MP· ~!!!~!!!?~~!!!.!!~~:!~~~~~ columna, procurarão elimina_r todos 
lotoff provou; entretanto, que a _hos- os que, na França, se oppu:r.eram a 
tllidade téÜto-rúsii~ nãÔ AAÍlsàv:') de "mécaniZ?do, m~s ~1m, d.os elemen_tos suas manobras. E, para tanto, che-
um "blúff". Ístb póst<Í, CO~ dêflnir \lUS.peltós qüe continuam occupando 9arão ao extremo vcrdarleiramP.nte 
ª· pcisf~,ão dós gôy~i-nôs. ~â .FrariçÍl .é pOSiÇ?ê~ de• re_lev~ no poder. inconcebivel, de Os resp0!1sabilizar 
tnglàterra? Se obedeclaitl á Ili ln- N.ão desejei menciônar nomes, pela derrota. 
ternaeicinal _e esta ef'.a !.lgada ao eixo nem quero que os integrantes dessa Assfm, pois, os autores da der-
Roma-Berlim, forÇósament!-' :teriam camarilha sejam submettldos a ne: rota condemnaráo os que a elia se 
efles de ser sympathicós ã Allerna- nhuma classe de torturas: o que, opuzeram, con10 se fossem estes os 
nhi entretanto i;tesejo, é que os coifoque- verdadeiros culpados! 

Infelizmente provou-o de modo mos em uma posição na qua1 não E:vídentemente, o trabalho serâ 
exhuberante ó proprló éui-so dos fac- poss~m. atr::iiçoªr ·º paiz". feito com inteli igencia, e _é possível 
tos. A inciminavêl vêi1Joníiâ cie Mu- Simultaneamente, óbservam-se que, "pour epater les boúrgeois", se 
nich; o colapso. polonez yeriflcad_o novos systemas de apoio do traba- procure processar tambem' os srs. 
~e,n gµ!l ___ a Fflâpça,.e. i[I. Inglaterra ág. lhismo official contra as tendencias Da_ladier, Reynaud_ e Gameli_n. Mas 
g_recJissem a All!?_màn_ha_; .~ _désaba- ap~i9u_adora~ qué o sr. Chamber_lain como estes fazem parte do grupo de 
men~o da Norµegà e Dinamarca qu_e orientára, figurando nesse movimen- Munich. ou "fugirão a tempo illudin-
os alllados "não puderam" prever, to .. p<>pular importantes orgãos da do a vigiiancla das autoridades po-
a 9probiosa lmmol:>ilidaéle .. ~- qu~ re- impré:iís-à diarTa e parlamentares, ficiaes", ou serão absorvidos. E' mui-
duziram pór Qr:'(f~m. superiór .:i\S he- rnilit_ar~s é .outra~ pessoas que, ante- to difficif - se bem que possivel -
roicas forças franc:ezas d.a .M;lglnot; riormente, militaram na opposição. que algum defles seja effectivamen-
as "curiosas coincidencias·~ ~ü~ de- NOVA MOÇÃO APPROVAl?A te condemnado, e incarcerado. 
terminaram a invasão dà. França; e A noite passaüa, a_ cqnferencia Não podemos concluir esta tris-
a tra_(Íédla desse armist!él~ j~~ PU• da UniãÓ Nacional dé Operarios Mi- tíssima e longuíssima série de com-
ramente vergastado pelos.. fr:jn9~Z~J3 neit'õs Ésôot:eús, de Giasgé>w, appro. menta rios, sem uma observação re-
dé> munélo Inteiro, que t_elegraphar:1m yoµ; pÍ)r _ 61' _vé>tos _ contra 45, out~a ferente á remilitarisação da França. 
a Peiain l~_~ç4ndç,~lhe em f_~9~ ~ ~é!O m<>çã<>, .P..ef~ qu;il se pleiteia tambem Como o publico não ignora, verifica. 
que pra,cticá~à; túdo lst6 PfÔYcâ _qú_e, o ;lf?stamento .dé todos os elementos do o ataque militar á base de Oran, 
ou os homens de f\.1un-U:h. !!~<> as y)ricutad9s â politica erguida pelo a ltaiia tomou a iniciativa ·de permit-
creaturas as n,als l11eptas do l)'lund_o, !m. Chàinberlain, quando estava á tir aos francezes de Petain qm, se 
ou obédeceram â um plano diabólico fre.hte dó._govêr!lÔ- !'earmassem, para mais efficiente-
qúe _vis~ a Únp_l~ntMão do paginis~ . A con.fei'er'it:ia solicitou que o_ mente luctar contra ti lnglatcrra. Em 
mo nci mundo inteiro. - . Congresso das yriiões O~r.arias da outros termos, o governo italiaYIO-

. • . Escocia celebrasse uma reunião es- confia tão absolutamente em Petain, 
Qúand'o o "LEGIONARfO" áfflr'- _pi:lci~I ,.de eitiÚgéncia, âfiin de élis- que não lhe passa pela cabera qÜe. . 

mavá .estás: cÓisas; os. frii~ç~~~s ~. ,n- clltii' j\_ i;it_uaç~p beHica, !> qtie ihé• os fotalitarios francezes poderão 51.· 
glez~s _ que o. fiam aécusa'i(l;ln\ _ti.e. ini-. vltavê}me-nte provo.carã· uma analysc guÍn ~ia voltar estas armas contra 
migç, dos alíiiiéfos .. Ao.s. f~nç~;t_~s, se dá cond_úCta observada no passado, outrem, a-ue não sua ailiada da ves. 
nei:~stiar:i9 foss.e,_ rup9_nçle_r:•iamó_s tjp. pelós p_o,deres pubficos cjos prepara- pera, a Grã-Bretanlin. Para ql•e com. 
j~. _que neste ça·sç ~arribem, t~ó .ini• tivós feitos para a campanhá e da mentar este facto? 
migos de seu paiz as colj)_niils f~n- situaçãc, Íigada ã guerra etn. si". • 
cezas _que .tã,o ~ever:amente t~}eJJra- . N!io é preciso dizer_ mais. No Mas as coisas 11ão pa1·ar~o ahi, 
ph;ira.!'ll a .!='e~/lin dos mais varJa~os momen_tó e_m gue a Inglaterra se e a nazificação da França não se 
pQntos d.o .. mundo, .c!~séle Tokio até o apressa a enfrentar a maior crise de consumirá plenamente. Dia virá em 
éairo,. Ça,:iadffe._ _e M,an\!h~.. . .. _. sua Histq_ri;i, é um crime manter no qUe Deus levantará sobre os adver-
. Aós. il),gl~~-~s, pergun\àinos hoje, governo elem~ntos. "moderados" em sarios de sua Igreja na França e na 

se _sãó. inini_l_go_~ .a~_seu paii 9.S c;ga. relação ;to inimigo. Tem toda a razão Aliemanha o pezo de seu braço vin. 
cjâós brití;tnni.C.!tS. çi;ljo d~J<::011ient.a- Os autores da moção: é "uma ques- gador, . 
rnentó o telegramma abaixo desére- tã_o de confiança publica e de mora- Nesse dia, uma era nova_ ra.iará 
ve: lldacté _n_acionai" expulsar do poder sobre o mundo, finaim·ente apazigua-

" LONDRES, 2 ( Uniteél Pr~ss) ·tai'H; figura$. do 110 aprisco de um SÓ Pastor. N~sse 
-e- 0 de11éontentamento ~opular la- l_n.fellzmente, porém, tal expuf. dia, os povos exultarão e o mundo 
tenté ~on.tra o~ .membrós,.~o g~v~r- slo não se dará. inteiro ouvirá a repetição da pro-
no e ._de,:nais-. funccionarl_b$. pAtrJ.Jda• • messa evangelica :· paz na terra ;aos 
r!~s ,.da poUtlc,a. ~e ap~;i;lgu~ment.9, Penetremos., porém,. mals a fun- homens de boa vontade. 
ganhj:,tJ hoje Hl'TI. _n<>yo in:iput,o ,,éi?m çfo neste _oéeal)o de brumas, ele o pro- E não adianta a nossos adversa-
ª resol~ção ill?Pl".ÓV~da por ,unahl,:nl. biós e_ de_ desgraças. rios que se riam destas . previsõe3. 
dade, pela ~onferenéia. ânn,ual ga Os telegra171mas desta semana O riso da coruja não consegue re. 
União Nacional dos Ferrovlarlos, nà infi>rmain que a "França" (esta pa- tardar a auro,ra que se levanta. 
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~ C'A T-HOLICOS 
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VIMTEM POUPADO 1 
,.YINTEM GANHO 1 
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russo. Trata-se ae ump. _ cortinai 
~i f~ÍrÍ!lça,, j~t_êné0~,~~tê, Çlt,s• 
seíninacta sobre a realidade. ~traa 
da cortina, .J>Orétn, O -idyllio-. dajt 
potencias . à:ntl-komintem com o, 
communismo continua mil.is·. af• 
fé.CtÜoso do que ntmclí. · · • 
.)>!§~Ô _ cfa . ~iíiLt4.efii, ~ a 
noticia de qúe foram co1:1clUidas 
com éhi~. fiá sefuán~ ~â. 
áS _ négÔÚaçóes cómmérci~ teu. 
tó~ruàslÍ.~. que. vieram iilsnii ad• 
d1éc10:nur~se âos in.1~s Í!ác
tos ~µiÍ:,l~rr,te~ta,rê.{ .. 9~;. fenclezh 
a transformar o âi&irdó Rlb·. 
bentrÓp~Mo1otóff em útiíi · união 
éstrúéturâ ]mente rii-ine é. éltten
slva aos maJ.~ variados càmpos, 
entre o ccmnrnnt-imo e /J n~o. 

Antes drt capltulaç'âÓ c;la,:Frti.n• 
ça, o goyetno nazista sentia ai 

necessidade. de trata~. cók ~tt.a. 
contemplação ~ <>P!í1~!ió ~µn/;llal. 
pelo que fez constar qlié hos Rei• 
nos da Dinamàrca e da Noruega· 
seriam occúpadôs a titUlÔ ·exclu
sivamente militar,. cont!fiuando a 
subsistil•, para todos os êffeitos. 
a organização politicâ ê a-: .sobe• 
i-an.ia. intern.acfonâl, ·de aquelles 
paiz~~- · · · _ \ 
. Agora, porém~ consolidâdq <>: 
poderio .nazista pelas mãos tre-
mulas _~e. Pétaiii,. ·~~PÍ*receu · 
a necessidade de manter essâ il:.. 
Qusão, Por isso o g()Vern.o iiazis.: 
ta está eXigindo que tod,Ós OQ 

pàl~s neutro, tratem direct.a-,. 
lllen_te Cô?n O Reiç_h. ~OS ~?,SUlnp•. 
tos relativos _á ~o~e·~. eni lugar 
de se dirigir, para este êffeito 
ao governo norueguez é; iio mes: 
:mo tempo, :su,l)ériht~nder .-. a di
ploma~ia . dinam~rp.~;i:a, tentan
do fo_rçal-a. a. _repúçliiir lJ. allált 
já deftmta Liga das Nâçõés. 

• 
- Não- s~ diga q__1,1f .e~t~ _folha· 

é .. ~stl)~fil,iilf.c;àf*eht~-:·!)r9~i:isi a 
notan?s âétéltõs e rfã<f íis-'quau:. 
dades dos politicos de qÜe se oc
cupa. Assim é qi.ie mantivemos 
cm suspenso, até aqui, nósso jul
zo sobre o Rei Leopoldo III, cujo 
gesto teria sido reàlmente -mi• 
seravel se fosse exactamente igual 
ao que noticiaram os johi~es . 

Mas, a deffecção a q~ os ''. ho• 
r.;ens de Muriich" conduziram a 
França denota a eXistenciia de c!r• 
cum,qtancia.q tão mysteÍ:Íos;s na 
política internacional, que o ges• 
to do soberano belga é_ suscepti
vel de ser mais bem narrado·: a 
mais bem comprehendido, 

A este proposto, convem não 
esquecer que, dias antes da fa• 
mosa ordem de cessação das hos .. 
tllidades, dada ao ex~rcltó belga, 
o Rei Leopoldo conferenciou lon• 

() oo,aiheiro representa,a um Comorem 
typo de humanidade lncompa. 

EXCLUSIVAMENTE suas .Joias e setis 
- _.. .., JOALHARIA 

Presentes na . conhecida 

ga.mente com o M'.arechàl Pétain. 
Que quadro lhe teria apresenta
do o heroe de Verdun, que já, 

estava em vesperas de se tr/\nl3• 
formar na triste figUrâ de .Bor•, 
iieaux? 

t!vel com o satani&mo revolu- à 
c!onarlo. Da mesma forma, n 
f!gnra do "gentleman '.' é in-
compat!Yel Com O naziSffiQ, 

O cavallw,ro e. o "gent!E'-

CASA-- CAST o • 
Dentro da mysterfosa ordem de. 

. OFFIÇINA,S PROPRIAS. coisas, em citie nos encontramos, 

man" são radlciaes c?_nquistas IR- U A 
do esp!rlto sobre a materi.1, .e 

., "" D -E NO VEM B R o· N- 2 6 '(E .. d R A h. ' occ_upa situação digna cte nota 
i ~ .., . - -· . -_ .. - . . · . .º . • sq,u1na a ua nc teta; a: 'ctesmilitanzação das .ilhas da 

__ JJnJ_~ós concessionarios dos AFAMADOS refog·ros "ELECTRA w i:vrancha pelo ióvérnó iiíiíe-z. Nfu-repre"entam uma ,intel,lert11u. 
U:zaçüÓ profunda rfa animall
dade humana. tà1 como sõ se 
poderia conse,;ulr com o auxl
llo sobrenatural. da. gm~n. Sâo 
como QUE' tecqnstit.u!ç.µe:a .. Ua 
~atur-aza humana. anterior ao 

=::-=::::::·:::...·""-;;.:·=.:·--;.;.·~--==:;::::::=;:::;:::::::::::::=====================::i:::::======:::; .. :::_=::· :;:;::·:::_ ::· =::::::_ ===-=·=·:;:;;':·;::i: J gueni i_gno:ra ~ fàcll~d~d~ _'qu~ a 
peçcfl..40 original, ~11to. quànto t_e um, do_;, ~IiJC_to,: mais no- nisriic,. h\tlerista. --gentl,?man ", isto é, deste co·n, 1 occupação destas ilhas -poderá, 
ê J;ID!Ú,i'i-el !'CCO.nst,lttUl·~ em taye\~ t.lo çathoiic-,smo,. ,1 r,er·· R' te1·dadr, qup ha muita,) i_nncto_ ide;;tl :de q_u_ ali~ª_ des_ qµe_· .. tàl~~e~. prop~rcfonar a . u.ma ln~ 
.seus qot~S t,uril:m,e_nte natu. nurar_ !_ltravez do pro\estant_i_S· _r'Oisa., ,ia Inglaterra qL1'? a fã- deve lló,S:~lll!' .o .. ve_rdade_i!'.°b V~,o allema. Porque ~s li.bando• 
ra.es.,. i..p(l/, a. ~edemIJç~o- __ . m9 ,1ngiez E· por i~so qu·é. ,;em ir.:-gnímamente conderuna- "genti~man", é uma abomina- · . ' 

O "geiitle""2n" , ;iU..ri~eti- ~tra ai.1$, se langa ç paga, tei. Mas 1.r..ual-a. por caui>a 1.io ,f~"" --· · · - , .\Cox.clue ~ _''Ú'- -f.JL 



Sã.o Pa~o, 14 de Julho de 1940 

Çogrésso de 
-, · d·•o· ta,e~-e; e~· . ,__ ~ ·~&' ª ij ...... -

LEGtONARitr 

vocacões sacer= 
~ 

SeUo Hori~orrrce 
: êõni o fim de dar ,m,_. ,·re_s. j j8 _. est .. i p,;,rf0-ita mente orga.ui: D1iranlc esse!; ,:ws far-sr, ào 

cente dese.11~:olv1n1::nt1) a.;. z::idP. . n 11vir Yari1)~ confc~.r-:.ncif+a~ 
obrás dar; '-'ôca,;ôe,: r.ar-,,rdo- J\"o pmximú dia. 16. a aherfn. T\-o rlia 20 pt=rtir:i 1mw r0-
t8.ês. un1 d_:10 rn:":ig1~,.:i., prob'.c. n:1 (Jo t··o:1grc..,~·o ~;c f811<j c0111 a rnari::1 ;)ara ;i cid~1d'\ d:· :~::1b<~ 1·;1, 

n,:á:s 'b1'àslleiros. fJaa E'.,cla. celebra(;ào da '.ll!rCc,:1 rl0 Espi- unde S. Excia. R.r:,·:1:2 D Síl 
Rêvm:L D. Atiton:o c!os Santos rito 8.11110 por f,. FJxcia. --~rio celehrarn. a primeira 
Citbral, Arcebi,no :\leLropoli- :Revma. o Sr. Arcebispo :'de- '.\lissa. F~mquant.o 0.m Bello Ho
ta.tio de Bcllo llori,:0:11,,. <·c,n- tro11olita110. rizonlr> 1rnrãu rca!iz:,da.~. varh3 
vbcou par(t 11111 CnPgTf'S~>o. os ~o {~ia 1·i·. ~'lissa {Js 7.:: 0 , snlr-111nidc;rJc,~: hr1\·u11Uo 11a ( ';1 .. 1 

- \1} -

Archi 
S~ll$. 11umcro~o~.; ;;r,·:tir};'.;;_,'.\):;;J. Cornrn:11::1~n !"•. ~;(~fif-!Ü{l d.,~ f'Sl.ll- tlir-dr;.11 ;J lfoLI S,:i11!:i ('!l) que f 
" · n. rci::,:.r,i. 0 H,JV111o. J'c Antonio· 1Jio. 7 rl,: Julho. rJomini:o. o 1::!•l:as da Immacul:da. <'oncpf.: Cntliedral. Provisor!n. a. trarH-rios. elo:; vara ,,,, ,:cnll•,,r::". o cJja ·- n . l. l :1r· (' . ' 
. Cot1fffle.t1-iortnlrJci.s(•··,_~s-tr: -~~nno será dcdiet:;1do ;~ f.-L~0 d:) ~;a, .. IJ1itr.a. r:n1 ~:zabt1r;j_ ,,,-.:ebrar· , Ex:1110. e 1 r:Yn10. Sr . .:-\rcc-nspo ção, do Y11ir;1ng;1 l)l'l" occasiüo 1 ciona . 1s:---a A1p1tu1~i.r. 

,.;, ,,e· h·t~,i~i·r·,·i ,.[,·; 11 .,.;, 111_eii·o Ar- ccrdot(•. ér·-ú ~- .\li,;,a com Cornmunh:lo; ;1retropu!it.a110. ,ili S hora,·; cc- do cincoente1rnric• d:1 P'anda.

1

, Será se•,,!Jrantn 0 nen110. Sr. 
" v e Q • 

0 

l ;.;rol rias dua. l':Jroclli,1·. j !ebrou a. ~:a!11:J :\Ji,:1;a pnlo~ •:ào da Cóngreg,aç.ãu. Conegr; Br.nrdlcto P<>,-eir2 rl-0s cebfapo de :~n:·ia.:ma, S. Excia. Quinta f,,ir,1. ,;,; rnb111a,: in. '-' F .,. 
t·:is. '.lli,,,,,-1 ,:· Cc,mmnall:i.o par:i N"o dia, 21. '"'r:', r·.elebra.clo.jl~_·nfenuc:iro,; e E;nf0rmeiras l\o dia. 1g de .Julh_q;_ Sabbado, ! .Santos, fazr,nclo a .· ··1111 ,~ o rtevn1r-1. fl. SiI,·r-rio r;.01wo:- Pí- , , B d · f · · á 

8 
,-, s r· n 1 t 

0 ._ ... Se:nin:Hi>'·-1 ,,. :iJ,, 111 cJ,, ,:esâo 1-ir,sr;,i cldadE· nrn r:o!r:m:1r: pou-1 etnc.S· cnt_o_. 1•,n o apos cito s_. Excia. comparece. u, s l :.-e-i·mo. , r . "111 0,'.J .c.·::ue,,.:c o menta, nada. mai,; •l\Jpnrtuno · 1 · ·. i ,., 11 d ~ ' 
dr: ,... ''i'·!····· · 1ifical. pr•r S. F,.,d1, Revrna , <una a q,·u,;ac•. horal'. á. Inaugura\;'ãO Ia ,,,a.. ,-Iarcos o ":·02.ac>, 

e feliz. '
10 

f!il" ~.:s-'C1
2

:· ~~ s, :,·•:, r, :r.·, ;Jí~ ,J,-,~: sac·8r D. Ant•.lll!O d0s :'óant.os Cabral! RecsheiI ues~e dia a vlsita .pelb. dob Tuberc11loi;.os em ViJ ... 
·solemniclá.d"l' rl'.l Con;re . .ssn. as I d D \ 1 b s I Dr l l ,....t.F I 

1 
,.-,....,,,,.,r,r r'~ANA hotnenàgf'llS qu,:, nn11tr1. oca. <ktc~. n,m )ii:;q r ('0mmu durantf' fJ r1n~l rn·.,ar~ o. e om • .r.,3.! erto o ,ra]. } la :\1ascotE', onde ce _e ,ro11 3 j 1, . ~ ,. . . , .• _,_.o,_,_,_ ,l -· 

nhão p,u-;i ,,. Yic;ar:n,; ., r!,:·. Re,·1úo mo1Eenh··,r LP!H> '.lle-: Bispo r!,, Pesqueira. q110 rr, Santa. l\Iissi"J. . 
1 ·!ilâo seri:vn, pre

5t2
rlas ª· 

511
~ m~ig,· f.:nc,:,rr'rif0s rJ<?iros Leitr. ,:,ncontn1.n1 nesta Cap1Lal. A' (,arde deu innumcr~s au j :vnw,. Er"c'-t, r:c. Pau'a, Vi• memoria.. Possnlndo a p'en1. 

No f.,a11\J,s .. rlo. o rlh r-er:í rkdl- ,\' tarde na lgrsja cio C'armc•. A' tarrlr. ,Jeu audieucí:ú; cm diendas ei_u l¾lacio ,
1 

gcirio Ger:, 1• ,:-:~·pachcn.1, tude do Sacerdocio. 8 F.x<'la. 
Cad(l :t n10m0.rta rl" D. Sih·erio faliírão 0s Rr:vm0,. Pes. José Palacio. " r::,tc,·C' ta1nbcm r:rn A's 31 horas compareceu :J 

1 
Rêvrila.. D. Silverio G0mPs Pi-

. Gnn-10 .. ~.· ,_,;:r."':,t.JJ. 1·Pa1'zando-_"'ª 

1 

S_iq,1rira. Cir Assui_npc:no "'Clo- ,·isíta. :Jo F;xnw Sr. Dom Achl- S:::ssào .;0·I8!nne. 1·,ara collaçáo_ · rarncho cls S:~o Ra.p!1,u'l1 ~ ·,·nforita é bem um ~ymbo!o das ' - 1 

· á.:· 7.:10. :lli,rn " Co111m1rnhao v1~ rl"' f>ouza " S11,·0 1 bt-:rto <;::ibral de t_itulo_ de primeiro Socio ,10 f~Yo, do r.s·:0:1•) P0. ,1;2vlno finàJida.des do Congre1Sso. , 
1 · ~era! do::: m01~1hro-; rJ;, Obra 'Enr.errando o Congre'sn. 1:i. I !\'"a l"8g1111da-fC'ini. á.,. S horas.

1 

Instituto Direito Social, oo ~n .' 'êni_ 
ÍIÍO PALACIO DE CHRISTO das Yocaçôe>' Sa.cerdotacs. ver:í solenme T0. Deum. 

1 

celehrn,; ;1 Santa '.\liss;. ua Ca- Jão noliire da Faculdade de D.-' '.'igario Cocpzrad·c,r d;,: Vü-
i:tEI peJla das Irmãs ria Ebperau- relto de S. Paulo, ondo pro I h Prnden'c. a fo·,·or do Revmo. 

. _Nô P<i1ac!Ó f'.hrlstn Tl<>' "'.~l 

,; l3ello t-í:ôrlzonte. re1111iu-f0, <l,1. 
>:, r.í:.ingÓ p_ p .. pela r,rirüeirn. ve;;, 

·:ã; Commtssilo· inr.umbíd;i rk 
, ~rónfover o C'ongrí,,ssri. cu 'a 

(, 

. · · - ca e pr~si<lni a inauguração nunclou um discurso do agr:!- r0. Casimiro· StJnifor. 
é'Jo.C; ·,-:::: 7 \\!i! o.» r,s .. ~ ~--. r---.,......,""" ~ ~ ~ !'l; ~ ~ !!:! ! d'._) Postulani?do da yo1,1grega- decimento. Kennesse a f2:vor da e1ne1 • ~~ wu ~i:D CT'""9ai,:,,,Y'='ªl2>•1'e;Hi.{.'Jtlil!ii'~J;;141~@ ,;ao dau lrmai; da. Eqwrança. la de Yilla Sa1:t'Auna. !'aro-

.,,8 d ,., , . ~ , ,m , ,. ~~. ~~~ "."' PJt. .!.·'residiu, às 14 l1ora,;, a ~en-c:Jel ~@s ~~e~ na e 'ciM',QJ~'I.;_~~_, lllao <lo Ckru. C <leu and1cn-
HEUNIÃO DO CLERO 

~ _ t'_lªl.\1~ WJ das Publicils. nm seguida us i\a 8ci:;unda-felre. passada. 
4ª,;a@S ti'i~n@S 117 ho1:a1-;, presidiu ;;,inda a reu- dia 8. houve na Curia l\letro-

chia d« Penha. 
R0maria a fa ', or d:t Farochia. 

de Saut'Anua. 
-ibêrtitra Rer:í. TIO di~ 1 r, 1'1º<) 

·.Xirlió ê cuja · "."r.('erra.n1r·!~1 ') ~e: 
·. Êãrã. no dÍa ~L 

, J'.I';:;,)· 10 -·~Ja" (1'<!>. C ·n d.-. ]_10'.H,911.,3,; a r~ün!i"ir) do r1!p:··r} 
Dnr:1111,, o 1'.l"'l rir-, _innho Pr'.l· :rn.iirl_adc" re,iglo~,L fci:a rlun~ 1 L0;io:\ri6~· ~~- é:th;~~~~J. .s secular 0 rcgulàr d:i Archid!o-

Pl,,;no us:; C:e 01•dc1·,r,. pr,r V:'!U 
a uno. a. J',3.vor e:,,' Re,·mo. Ps.. 
Luiz Lo,·atc. C. SS. R. xirno findo. a Junta Archidio- 1gu.alitarfsmo rel!g1oso qu0. e ';-,:0 dia 9 de Julhu. tor<·a-fei- ccsê, sob a preslàenc!a do 

- s· Durante a semana for3m ul- cesann da .\ceiJ,-, ('atholica rJo a ucgai;iío ilH <>xh-1cnda tlo Ira. s. I•!xe-iu. ReYma. 
0
',,iovc 1_;;:xrno. o nev·mo. Sr. Arcebispo 6inacão ;i. f8w,r do_ R'l''Ulü. 

'tímãtlds. os preparativos p;ira Ceará. f.--z p1!li'ii(::q· no "0 Nor- nma, "verdadeira" IgrPja) ele! aus011f(' rJ0 i=i. Paulo. i\lcl.ró1i6liti1bõ. P,·. Savinn J\e;ani. 
. à. reàliza.ção do Conr'.feff'.:). cle,,f(!"' lJJ]l ;,pp,-:,!j,J ;JQS pacs Cllristo. - .ª TgrPjo. :nt110;,ic·ii.1 Dia _10 de _Julho. Quarta-foi-

. ::·têridd .. i<e d<>senvoh·irJo nn1a. r,atho:k,-,,: que; rn:n1t0m filhos -_- em favo_1 .?ª th. :sei, - to-1 r;i, e_ .stcve om viàgcm a PI· Í-tEtTNIÃO DAS TIEL!GTOSAS 
. ·,:.'.'J>rbpâta1:1dà effidentc r,01· lllf'io em ..- 0 :10:;iri~ prot0stantes 011 d::i.s ar, rel•g1oes :-;ao oas, to. r:-iporn. 

ii t · N 11 · o d t t d · Dià 11. réal!zou-~-0 tHl Cu-.··:· e car azer ·os co eg10~ ~; n<=:utrn,, <'f\1lí'itanrJ00~ 'l que ª" con em uma par!' a ver- Dia. 11 de Julho, Q11li1ta. rlà ilHih:npolifAlla 'l r~\rnião 
·. ·• .a.}11 __ m11os dtem. tom:i.tdo '.'ºª·! ;r-t- ' ~ p1·0 i·rit a, srm o prazo lega\ rJad_ e_. etc. ete.) m_i de u7:1 pro / feira. o Elxmo. e Revmo. 8r. 

1<crn1l:'SGC :, l;nnr r1a~ Part1° 
chia~: d\'.1 ,-.ilia 1.::speranga e 
Chrif;fo Rei . 

Ausentar-e e rla Perochià · -" 
tior dois mezN° ~ ra.,·or do 
!1sYmo. Ff' :'>ligu.el P.assion!s
t::i: p0r oito rlias., a favor do 
Re,·m0. Pe . .Toã0 OgnC1 

t r-a" ' ., 1 t tl J mensál dás RPliE:i!'.l5à.s. Presl-,, ~en ° ª J??ºr,ancia ·'/ 1 para t:·21l,-feren<'inõ (~.ª q11in- tse.i .Jl'<mo aca · 1° ico mais ou Arcebispo pontificou no Semi- diu éssa i·eunii'Jo 
O 

Exm-n. l\f.cn-
, · .·:9bras: .. /llls ,. Ol açuC's :w 1;1 -· 1 '''"ª ,;e i;i!1,10). r"' i1·anrh f;efü, lllºE. nos velado.

11
. ~ T nario l\Ienor i\fotropolitàno de senhor Alherto Pequeno. -On. 

,.:.'.~~13v~Jver !?5 th
emas rinc .ics: fillu,,, ,;,. •20" estahe1ccimen- m _ ~11.3 • pu i ica.,:,.o~ ª · 1: 11 • Pirapora. por occàsi!io dás Visitador elas RéYmas. Rclf-f.~r:8:~ confiados c quç nn;,in1 i 'of; rk r,;,.ino. ta A1 c,11d1ocesan,3 rl~ Acçao f t d !-l N ·b t 

sobre à ne"es"'icladc rio S3,,.,,. · ratlvilira do Ceará .. i!e~t,óe mn es, :i,.f' "iºt'". ' 91,d.r--!r 0 : ã' glosás da ArchidioccJe de São 
Ritun Parvulorum a. f::i"<"OJ' cl('I 

Vi~:irio Eccm."àmo pe Yilla Ze, 
lina. 

· _v ' '. .· :-,:· • "~º io re 0 a'tar , . • ,,, no e pres1 1I a sess O . · õôéio e da cooperái;iio paq o 1 
' 'H.1 

8 uc:r-". · ·· r · ;,. rll.plda ma.s 1rresponctn·eJ argu. 
1 

. . s·····- • Paülc,. 
skm. ÍJesertvofr'imento. 1 ° . _uppr,!·l:;rnrhd<> ?e 1Jl1J(). tal inenta.,:ão. todas 31" allegaçõei; f'O emne no m.esmo emma-
. Pé1o radio tt'.,,m haxido. rli:i- i 1lllCW!!l:J. 11 "<:'P,r:Bna em t?do~ levantadas em rlefeza de t.ã.o rio. 

'· +i:imênté desde tei·ra feira., 1 nr, _f'Sl:l,.lnr- hrar-ilel_ros. pois e criminoso proce.dimento de in- S. Exclà.. tlevma. regres-
: palÊrstrà 'a respeito 

0

do C'-on-1' inf<: 11111;<>nt"' "irnr,on_:il" esse numerm:as familias catholicas, sou de Pire.porá na Séxta.fei-
. ,, . . . . . ·}""''~---,·, l'~h for•1,~ça0 moral ~-- 1·en1·oc'uz a1·t1·~0 .. ,· du co· d1'wo t·a. di.a 12. '···grasso; proferida:s por "ªrios I t -~ ·0

:·. · • • · .: -'· ' ~ , ~ ~ ~ 
" ···orá.dói-és. · : '" rel1g1c,~:0 elos f1,hos. do Direito Canonko _ a màls , · )'<esse ·dia. :!. tarde. presiàiu 

MISSA CAPITULAR 
Fabrigueiro da Paroch!a de 

J\-Iayrlnk a fav'or de D. Affouso 
Hi:,nn. 

·· · · · · \ o· ·1 · t o 1 n ·o a · r<'un_ia_·.o ~o1emn,. das Tr111ã-1'' · Esse; em seu aspecto geral. e> ,··1 1.e:;1n ne11 rn 1 • 1 _ - autorizada voz. por ser a voz 
() °l.aâo puraÍuent0 na.tunrl rios te,,tan'•· ,·,.,n,,-, 0 "'llarkenzie na. Igreja. - que tratam clà ,((' -~ 

,;; i,réi>ârãtt-í.-os. 
1 

('c,J1Gff'. ,),,r;t:J C':ipita1. as As- responsahilicladP dos paes na I s ' 
Hoje, áE-1 io l1orn~. cn·,1 a 

nresen(;a. do Colêndo Cr h'clo 
Metropolitano. hiJ,·e--,í ""· Jgr·~
ja Má.triz de Sint:l Í,,1ifge,,,a. 

Pleno ueo de ordens. pór um 
a.uno. a fa,·or r1os Revmos. 
Padres: José Gor! e .A11tão 
Jorge. 

Procissão: - Parochl:rs de 
itapecerica, C~)varlo, Tmma
culada Conceição Arujá. Stt• 
zanó. São Bernardo. . 

.·:·.,: .. )iinl:ó ~i,sso pros_se.;ucm, ÍII· i '""'Íll•:nr:· '''1<'1\+r~,-" (na rea- educação dos filhos. e (\..,-a· o E s p e e ·1 a 11 · s ª' Au· a· 
. ···tensiu~e.nte, a.s -· obras espiri- / lic!:;rJ,, r-rol 0sta:ntP;_F-) eomo as São· tres os referidos "cé- ~- j 
~ ·tua.és. pará que não falte o; A.G'..;\I rA,::.c,.-.ia,;oes Chri~tã~ nonef'"t-

àuxil!o dé Deus e as suas licn I rle ;"\lncc·1 · "'' frw<>ns. ,·,cti. Canon 1113 - "Teli1 os paes 1 Trinaeão a fa,·or dos Pad-rs~ 
Cecil!o Sinulders, Alberto Amt 
e Pio Ragazinska:a. 

r.ãos: }1àra fructificét•;ào r1~ 
1
\ mar; r1e,,,a. nimi_no~a !;rl'.ffe: g-ravissima obrigação de rui- LINHOS E LÃS 

gràndiosá obra. rcn,:a pnterna. 1'<'111 J1R.,. 
81 os dar, segundo as r.nas 11ossilii- 1 NAr<IONAES E EXTR. ANGE. AS 

1 mell!nr(':: 0 1111°" r!e 1,ua. infan. ]idades, da educa.c:ão tanto re- '--' ' : - IR.t1. · Cai:iell;:i. pol' um· anno a -?::1-
vor da Capella. de S. Antonio 
de ~Tille. Alpi!la. 

. ;; . 

O PROGRAMM~. 1,·in r n·,c'd:1 ,:,,. - os mais Jigiosa e moral da prolP como 
,1(0is "" =1-flu•·urin« formado. cívica e physica e t.ambem de 

O programma a ~,er obedeci- ra1; do c,Hoct11_r. <Ia rnentali- provPr o bem temporal dos do nos . 5 dias do Congresso, rlarle. r:11 :1 mb1811te de "neu- filhos·•. 

---·--------,---·- Canon 1335 - "Clfl paei:: cs-r----·-----...... ---~~- tão sujeito::; :1 obrigarão rl" 
V. S. QUER SER lNDET'F:'lil)l~NTE? cuidar que todos os qur> lher

t\.prêtléfa. grath..i a f8brica 1;éo d(~ r1:·1:·d1Ktc1:- rrnt~o8:s e 
coru;w!10 dia.riÔ. trabaU1ando en1 ~u::t rr·~19r2:1 r~=--:j t"'erf 11n1e$t 
()Ó de air~z, \iti1113 r1ti11~. €'~s.!11alte. ba t '~_l_"l, P)Ug!~. 1_~~1t~s de 
ookinià, deroéiorantks. a'.1tiseptlcos, ,·.3.b6e1, ;abs•r:~tes. etc. 
~rnecemo~ Pr€11siu: e ri1:rtr11rFs P$.ra B ~;;.brka_ç~,; I~{' :~abo
nêtê6 € t-àbõe.:.~ r-0111 ~n~in~. g.ratú=;. 1n11r:irt3~;%0 di!ecta ~e 
e.:;t,e:n;:iàs e V!tira". para perfumei; e 1icor,õ', dªl', maiores fá. 
bnêas d(i Éurcpà F~rlil formu!arlo ira~l!- .. A tl.ICA FLORA" 
::... Àv. SãÓ Jc§.o, 601 ~ Sã:c> Pauio - i='!1cni,. 4-5556 

são submlssof\ se instrnam n::i 
doutrina do catec!smo". 

Canon 1372 - "Todo:- <11' 

.. #*'"-t···· ; : == 

fiei!" tle,·em ser iustniclos da 
tal maneira. que não só na.da. 
lhes sejà en,sinad') qu8 se op
ponho á religiã0 " ;j moral 
mas tàmbem deve a instr11-
çãr, · religiósa e- moral ter o 
primeiro l_u_gar" • 

• Todas as quaitdades de agulhas 
para crochet e tricot 

Secçao Completa 
OE ARTIGO~ 

I'AHA COSTUREIRAS E ;:cvrnTAS 

* 
Rua d.a Libei'd~e 1-00 :-\. P!rn.n€ = 

' 

Exame Cancnico a favor Mi 
l\Iosteiró das Carmelitas d-e 
Mogv das Cruzer. 

Api,rovacão dos Estatut~~ 1:t 
Uüião Catholica 1taliana, da, 

i !'arochia do-Brar 
Ause11tar-sc da. Parochh d1i 

Pê11há. por 12 di.a:,, a fa·;-or ,1t, 
Revmó. Pe Jc.§0 Baptísta 

Kermesse a Lr,or ,1-1 P>.ro-
chia da Lapa 

Rómar1a a faYor do C-n,F·P-•!· 
to de Sác Frauciscô 

Bençam de uma. imaÊ"em ~ 
·raxor do Re;-mo. Parocho ,1s 
Sant.'Anna . 

OFFICIO PARVO DE N. S, 

(Sttlla Màris - S. P:iulo) 

CÓNS, _...:.. Ha der a11110& eu !alo tcàc~ NJ 

i-J1as ,o Offício Parvo de NoaM &enho1•a, JA 
eata11do tão habituàda a e&ta devoção, faço,, 
quasí que n1achi11almente e muitaf.l vezei; e1,
tre os atropellos dos affaz:eres ·d_omesti<:;o~, 
por ísso sujeita a muitas dietracções. 

Rad • 
10 Co ns uJtos 

RESP. Foram. de facto. 3 os que Mn-
correra.m pará a feitura da "Ave Maria": o 
Archa1~jó, S. Isabel e a Igreja. 

Da bocca do Archa,njo sahiram às pa!~q 
vra.s: "Ave, chéia de graça., o Senhor 's cnn
vosco. bem4ita sois Vós entre as mulheres." 

· Terão valor ai.; mínhàr; oraçti\rn fi:iti¾S 110;. 
'ti~ cón(iições? 
··'()a será metlicr Gubs\itu!-aa po1• otJl:rat;·~ 
Óuaes $ão as i11clulgéncla& a,111exa& a e1,ta 
t!évóção? Ar. cwa~6e& do Offic10 Parvo devr.m 
Jer têitas vocal ou meirl:almentlf.? 

RÉSP. '- Quer parecer-me. Exma C'OlllilJ· 

.,lente. que se rle'"ª· di?.<'l' para ~ rccitac?i0 do 
Officio Parvo clc :'\osi-;a Senhorn. mutatis mu
tand.is (i é. muclondo o que se deva mnclar'. 
qua!ldo no .cli~ d:i rccit:1,,10 cJn Officio ni1 íno 
·completo rlifo prlos Saccrdotos. 

I',Hím a \·cbpcito d:i" Jlor:i:-;, de, .. e o .\J;if11-
Hvo ser ><r>i;nidii p1;la:, Lé<JJdct'. pela,, l·f<1r:1,; 
mcnorcr;, r1d:is \'f.'~l'''ªt' ,.. p•~1a.H Compi<,f,i,-;_ 

· Em privado, porén1. p'or .lm,1,i_ causa pmk:i1 
0

Pf"rf;,it.ame11tc: ,:rr in,-0rfí,Ja~. 
· · - :Quanto ~ pronunr.l;içào ,18,•e ser vocal. in

tegra e: continu.i. Um:. int•'rrupçào, a ;1rfa ,:, 
3 n"ó!à~ _F~t~e, 11:"'.:~ ·?"~:·~ "' OUtra ,~ prr·~ Í 

tàmente 1icúa . . . . . . 
O temi,,:; pare fl redlaçào _i,ode ser ccmtàd··, 

.. }'ê!Ó tempo locá!. quer verd?-deí~o _quer !11".' 

·-Ílio~ ou p€lc, t"mpu 1<,;;,it. queí· regiona! '"!'l"'~ 
~-0\firo e-,tra<JrdiÍFHÍC' 

·_:· ·· ;\s d1sposl~õE>s mternas s~i:, ~lu~s: ;i l11t,;11-

·ção, l'.illo menou v11·tua!, _de ,eVérenc1a?- a 
Dkus . Esta intenção vii:tual e:idi?te pel,o_ p_r_o, 

. pr!o facto de , se toi11ar el11 'mã.ós ô Officio 
iiãfê. leÍ-o; a AH:enção, pel<> w.ê.nos êiterna. 
L e. reino,·endo e afastandó àcgões que pela 

.. Wà.. propriá i.ú.turszà s!o lncÓmpàt!YeiS com 

a. :i.:rptti::àção dà mente. u:i.-na attenç~o ,·orun
tariamente distrahida seria peccado '"Cnial. 
màs não i:mpedfria o cumprimento da obri
ga.ção, comtà.nto que :houvesse intenção vir
tual de reverenciai· a Deus. 

Depois dâs considerações acima expostas 
Gegue:-se que a Exma. Consulente não tem 
necessidàde de substituir o Offlcio Pano por 
outra,; devoções, mas :;;im procurar um tem
po :irkqnnrlo para recital-o. A rcc.itaçiío rlelle 
cl 11i-rrnt0 os. affazeres domesticos. tc11ho para 
mim que imp0.rlirá a attenção nincla a c:xtcrna. 
<'ili<' (, a 1ni11ima necessaria. raso ,·.rjn i111pos
:,iv<>I encontrar tempo mais ~dcq1rndo. '"'r:Í 
rn81hor cutfio. substituir o Offil'in Pann pur 
11rit.ras orn,:õcr, Yorae" ou mcntac:-'. 

Q!liJnto ~s TndulgenC'ias pela rC'r-ita<·fin r]n 
Offieio Pa.rl'O. pnrr>r.P-me r;crem :i,, H,guin!c,,. 
,·onr~dida,; po1· Le~.o XTIT: Urna inrlu!gvn,ia 
di.Hia dr> 7 r:111110,:; e 7 qua.rentenas ,, 11m:i 

rreni;al p!Cm!r!a. A0s '}'le recii.a~c;ém ~ó :ll·i 
1 inah e Laude6, 117'.J.a inrluigE,i.',~1a dia.rid fh. 
~00. diab, e aos quaE s recitaJ,r,em só Yespera,; 
,. Completas ou cada. 11ma tla:- Hnras rtlf''.10 

r~~. 1in-n rndulgenc11 cJ.i:,rià ri" \n diarl.. 

i;A_LV!::. R.A.!NHA 

( Um 1,,mào do SSmi:>. ~ 1'5. Paul e,) 

GONS, ...;_. Acho U!11a oração bellisi1i1a '! 
"sâ"tve Ratnha". !ieste ·va!!e cle 1agrImas ... 1 
E;etou eMtãO cur!btc q~ sàber quei"!1 ~ co!"!1p6Z e 
q>Ja!'!do? 

RESP, - hão b.à certeza sobi-e o '.J.L:.: or. 

dessa, em verdade. bêUissimà. ,oração. Foi 
attribuida por exemrlo, a Pédro de Mon;;oro, 
Bispo de Compostel!à (cerca dó anno 1.000). 
Outros querem que -seja obra. de Adhemar. 
Bispo de Puy-én-Veiay, que ·a teria compos·to 
como canto-de-guerra da Cruzàà.a, ahi pelos 
fins de Outubro de 1096. A attrlbuição à S. 
Bernardo não pode ser mantida. pois que a 
lenda. corre sobre o caso diz ter elle accres
rentado apenas es palavras: "Óh clemente, 
oh pi<'dosa oh doce sempre Virgem Maria," 
ao entra,- cm uma Tgreja. na qual já se estava 
cnnl:inrlo a. Salve füiinha. 

,-\ct11:ilmcnt0 os entcndirlofl na 111nte1·fa es
tiin rl0 ac<'ordo e111 attrihnfr a autoria da 
;.;11prNlita Orado n Herman y·on Reichenau 
monge da í!lrn. rh mesmo nome. E' mais co-
11 beC'ido pclo r-0brenome rJ0 Herman ('ontrac-
t11,:. p0r causa <10 11m defcHo do corpo. Foi 
nptlmo chro"ni~ta. bom mathematico e d"li
c1.,;1 ;_J t"~+(! r- :'!1 11nic1sta. A · e~1c tam bGr.:i f: 

a ttribuíd;i nutra bella ?ntiphona sobre Nos
r0a :~enhq_ra · ·· Alma Redemptoris Mater". 

A.VI;;. MARIA. 

GÓN8, .,;... A. "Ave Mài-ia" todos n6s ~.abe
mos que é a síu,daçãi;i angélica, mas a "San
'ta Marta ... ", que e.leve ser UMé jacu!ator!a, 
quem a fez e quandoi 

Santa Isabel, de i;,eu lado, ao receber a 
visita de Má.ria, que lhe trazia, concomitante. 
ménte, a. visita. de seus Deus inéâ.rnado, e:i:0 

elamou, inspirada pelo :Espiritó Santo e re
tomand-o as ultimas palavras do Archanjo: 
"Bem dieta sois vós entre as mulheres e béfu. 
dieta é o fructo de vosso venfre .. _ 

Parec~ ter sidQ o Papa Urbano !Y (1261· 
126~) quem "introduziu os nomes ·í¼ l\:!àr!a e 
de Jesus, respéçtivameµte nã parte do ArQ 
chanjo e· na de S. Isabel. 

As 2 saudaçõe~ já. reunidas começam a a,J'o 
parecer ne. Liturgi·a, mas sempre fazendo 
parte de outros contextos. Foi sob influen, 
eia dé S. Pedro Damião (sec. XI) que cons- · 
tituiram uma oração á parte. No séc. XII 
::ipparece um esboço da 2.ª parte (Santa Má· 
ria ... ) em um hyínno attribuido ao Capel· 
lão de Heni·ique VI. de nome Gottschalk. 
São Bernardino de Sena, que morreu em 
1144, t;Õ colihecia uma 2.a parte dizia assim: 
"S~nta Maria, rogae por nós, pobres pecca,. , 
dores." 

ti,_ forina <J.dual que usaruos: "Santa M'a
rià., M:ãe de Deus, rogao por nós pecc,i.do.. 
i·es. ·àgora e na hora da nossa morte, Amen. ", 
foi consagrada officia.lmente pelo Breviarlo 
Roma.no de S. Pio V . 

AS CONSUL TÀS AO REVMO. pe, JOSt 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, S.J. OE· 
VERÃO SER DIRIGIDAS OU PESSOAL
Jl.'ENTE. Á ELLE A' R, S. CLEMENTE, 226 
Rio CE JANEIRO ..... OU A'.-CAIXA 

POSTAL, 2849 -- 8, PAULO 

/:, ·-



t;EGt0N'.A:1?1O 

'Pastoral collectiva do E · , .,.::. : ~ 
1pado Portuguez sobre:·as 

10R QUE A NOSSA ALFAlli1'ARl4 
ADOTOU O CORTE ''ltENWAY''? 

, l cornmernorações' ce·ntenarias 
Dada no Santuario de Nossa 

Senhora de Fatlma, a 20 de Abril 
de 1940, a pastoral conectiva 
acolhida por todos os, portugue
zes catholicos com regozijo e 
devoção. 

* Para melhór servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* Para oferecer maior con• 
farto, consoante com o 
senso prático do século I. 

Principia por lembrar que "não 
6 preciso forçar as interpreta
ções dos acontecimentos, nem se

' quer recorrer a engenhosas com

tugal é pela graça de Deus, um 
palz catho!ico, o paiz fldelú;sÍmo. 
Não esqueçamos, cariss!mos · fi
lhos, este ultimo titulo de glo
ria. que é tambem razão de ~r 
e a explicação daquelfte prodi• 
gio a que ha pouco nos referi
mos. Fomos tão grandes, porque 
unidos sempre dent1·0 das nos• 
sas fronteiras, fortes e indissolu
velmente na mesma, Fé, nessa. 
Fé que cimenta e embalata os 
seus primordios." 

das victorias que coroan.m u 
guerras de :restauração eó!!li,lp8l\.a 
de a um cboro de precés' ""'°" ' 
rosas e ardentes daQUelle porct 
que por ter alma. .:et,empna&i 
de fé, nl\<> podia. ~-- 11· 
escravidão ••• " "E .padrio l!Hlon• 
testavel da, influenciá. déc1sl\l'a dá 
Religião na.que!J,e herofco Mil.Ir• 
g!ment.o ilaciona,l t.emoI.;o nesss 
acto solenúíe e publico que fo• 
a proclámação da Padroeira de!
Portugal," * Para proporcionar a ele

gância, o conforto e a como
didade 700%, que o novo 
corte "Kenway't empresta. 

ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY", 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MEiLHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, M(NIMO EN
CHIMENTO. {ELIMINADO 
TODO f! PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA ~Ã, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS , 

CENTENARIO 
Occo~·no corrent.e anno, um l No porte reunia a majestade encimada de uma cruz dourada, 

eentena.:rio que deve ser muito com o esplendor de uma formo- com as palavras "Coração Im
grat,o aos ·coráÇôes que alimen- sura toda celestial. maculado de Maria, rogae por 
tam uma verdadeira. ~ ao Esta visão que se renovou va- nós e na hora de nossa morte". 
Immamtlado Coração de Maria. lias vezes no correr do anno pa- Ao mesmo tempo que Nossa 

Trata-se da apparição de. san- recia a principio, ter como fim Senhora apresentava o, escapula
t!Mima. Virgem a uma Irmãzi- exclusivo o de augmentar a de- rio ,á Irmã dava-lhe a entender 
nha de Caridade em Pariz, na voçáo de Justina ao Coração Im- que esta imagem se devia distrt
ca.sa. M~ das Filhas da. cari- maculado de Maria; .porém outra buir para a conversão dos pec
dadc de São Vicente de Paulo. a.pparição veiu mostrar que Nos- cadores e alcançar-lhes uma boa 

Nessa occasião foi reve!lado ã sa senhora tinha em mira fa- morte; que devia confeccionar 
Irmã Justina Bisqueyburu,, 116• vores de maior alcance. quanto antes e distribuir com 
sim se chamava a confidente de A 8 de setembro de 1840, es• todr. confiança. 
Maria, 0 celebre escapu'hnio ver- tando .a Irmã em oração appa- Mal se conheceu este escapu
de que tem a virtude de conver- receu~lhe Maria Sant!&sima, tra- la.rio, foi logo se espalhando por 
ter os mais empedernidos cora- zendo na mão direita o seu co- toda a parte, proa_uzindo con
c;ões, principalmente na hora da ração encimado de chammas , e versões extraordinarias, fazendo 
morte. segurando, na mão esquerda, um ás vezes recobrar a saude cor-

o escapnlar!o verde consta de escapulario ou antes, metade de poral. 

.. binações ou alegorias para se re-
conhecer e affirmar que a funda
ção da nacionalidade portugueza,. 
primeiro do Condado Portucalen
se e depois do Reino de Portugal, 
tem as suas rai:r,es na religião 
catholica e que portanto os a),i-

, cerses deste edlflcio oito vezes 

1 
secular são essencialmente reli

' giosos." 
E' pois da esphera de acção 

dos Prelados erguer a voz para 
incitarem a celebrar festivamen
te a data gloriosa que passa. "O 
prestigioso Chefe do Governo fa
lou já e convidou os portuguezes 
a esta commemoração patriot!ca: 

·é a voz do poder pub'lico. . . Mas 
o appello, aliás tão eloquente e 
tão justo do Presidente do Go
verno Portuguez não correspon
deria á realid.ade · historica, se 
não fosse acompanhado do · ap
pello da Igreja, porque Portugal 
não nasceu nem pode consoli
dar-se sem ella, que lhe amparou 
os primeiros passos e sagrou a 
emancipação." 

Provada sumariamente esta af
firmação, continua: "Já vêdes, 
Carissimos Filhos em Nosso Se
nhor Jesus. Ch1isto, que algo fal
taria, faltaria mesmo um ele
mento essencia'l, se a Igreja não 
fosse lembrada nesta commemo
ração festiva, como nós os vos
sos Bispos faltariamos ao nosso 
dever se recolhendo a herança 
daquelles Bispos que foram os 
'arautos e os consagradores da re
conquista, não tomassemos a ini
ciativa de chamar as greis que 
o Senhor nos confiou, a render 
graças ao Altíssimo e a reavivar 
as grandezas cuja memoria nos 
enche de consolação a alma. Não 
julgueis descabida a expressão: 
não é apenas a recordar as gran-
dezas passadas, mas a reavival
as que -vos convidamos, em nome 
daquella Fé que alentou os nossos 
maiores e que não morre, embo
ra morram os homens e as na
ções. E' que a missão historica, 
ou antes a missão providencial 

: de :Portugal não terminou ain-
da .•• 

"Chega a parecer um mysterio, 
alguma coisa de portentoso e ina

Fé mantida sem que se vis
sem as guerras de religião que 
mataram a tantas nações; fé de• 
fe11dida pelos Maiores com gran• 
des sacrifícios e muitas vezes com 
o proprio sangue. 

Essa fé de tão gloriosas tradi~ 
ções é preciso mantel•a e fortifi
cai-a na hora que passa, tanto 
mais que o inimigo procura se
mear sizanea. "Filhos caris$l
mos, os vossos pastores tocam a 
rebate: dizem-vos que a fé catholi
ca, a fé bemdita de Portugal es
tá sendo traiçoeiramente atacada 
e chamam-vos á liça para a sua, 
defesa" contra . as infiltrações 
protestantes... E' ô protestan
tismo que divide a fé, renega o 
Papa, que abençoou o berço da 
nossa nacionalidarlP. p ri>nnoo ~.~ 

suas homenagens á Mãe de Deus 
que os portuguezes se acostuma
ram desde sempre a aclamar e 
invocar como sua Padroeira. Co
mo os grandes Bispos de anta
nho defendemos á Patrla defen
dendo a sua Fé tradicional:" 

A Pastor~] recorda a seguir a 
segunda data commemorada, a 
g 1 o ri os a libertação de 1640. 
" . . . )'!]sta ressurreição da Pa-. · 
tria foi tambem essencialmente 
uma obra de fé, ma.s de fé viva 
e ardente. Não só os homens que 
a realizaram eram homens de 
fé, mas durante os longos annos 
de lucta aspera e angustiosa que 

custou a victoria definitiva era 
nos templos, á sombra dos sa
crarios, que os pioneiros da in
dependencia iam haurir coragem 
e pedir protecção: e aquelles que 
não podiam pegar em armas, re
za vam e choravam juntos dos 
altares, implorando do Senhor 
bençãos para os defensores da 
Patria. E a historia mostra bem 
eloquentemente como cact'a uma 

Lembrando ·rervorossment.e es-
se facto tão conhecido de todos 
os boll,1l filhos de MarTh.0 em eW5 
Patria, os :Prelados conviciam to
das as forças catholicas:,:i .t.oma!' 
parte nas festas centenarias, .que, 
N'ão principiar por um 'l'E,.DEIJM 
cm todas as catlledràes e-tnatrl2.es 
de· Portuga'l, ·, á · mesma. •-hora ena 
todo o terrltorio do Imeperio. 

"Assim· a Patria · int.eira, der 
joelhos pef'ante o altar , dó Todo 
Poderoso, cantará -0 seu · et.erno 
reconhecimento pelo passado e 
implorará benção's pata , ás ';gera
ções futuras, para o Portugal de 
amanhã, que será eterno se fiel• 
mente conservar a fé viva que o 
fez grande." 

E termina: ·"Paira ,sobre o 
mundo uma sombra sinistra, Uai• 
vada de fogo e sangue;' a guerra 
assola as nações mais poderosas 
da Europa ,e ninguem pode pre• 
ver até omfe se estenderão os 
seus estragos; e no meio desta. 
babel sangrenta, Portugal está em 
paa, é mesmo o unico , paiz ela 
Europa que se pode dizer verda .. · 

deiramente em"paz. Mais um be• 
neficio incalculavel dó Senhor 
pelo qual devemos á Sua Miseri• 
cordia infindo reconhecimento. 

Bemd!gàtnos pois o Olllnipo• 
tente, proture:mos não desmere• 
cer pelos nossos peccados· a sua. 
protecção, oü n:iélhor, procure• 
mos merecei-a positivamente; e 
mostrando-nos_ gratos api_;, gover• 
_nantes que . tã<:> , cuidadosamente 
se empenham eni ,nos t.er afas•, 
tados do terrivel flàgello, impio,: 
remos para elles as . auzes e Olf 

auxilios do alto, para que no meia 
de tantas procellas possam con• 
tinuar a dirigir a nau do Estado 
por forma a evitar perigos e nau .. 
fragios." 

A nova 
torio 

cas,ella 
de ViHa 

do Sana• 
Mascotte 

credita vel a permanencia, diria- Realizou-se hontem, ás 8 ho- A Capella do Sanatorio co?t• 
mos quasi a sobrevivencia de uma ras, a cerimonia da inaugura. siste praticamente m.ime. ca. 
nação materia'lmente pequena... ção da capella do Sanatorio pella-mór, cujas paredes são 
Durante estes oito seculos, nesta para Tuberculosos Pobres, do inteiramente de vidro, da fór• 
mesma Europa surgiram grandes Abrigo de Villa Mascotte. ma .a permittir à assistencfa 
Imperios, floresceram nações po- A cerimonia foi presidida á Santa Missa ás _pessoas que 

pelo Exmo. e fü:wmo. Sr. AÍ:- se encontrarem fóra dê. ca. derosas, ruiram tambem, frag-
mentaram-se e desappareceram: cebispo Metropolitano, D. Jo- pella. 

sé Ge.spar de Affom;eca e Silva, .Acha-se ella localizada entr& 
pode dizer-se que nenhuma ou que depois da benção da Ca- os dois pavilhões ...:.. _mascuit. 
quasi nenhuma das nações coe- pella alli celebrou a Santa no e feminino - do Sa~atorlo vas de Portugal do seculo XII Missa. para tuberculosos pe>bres, de existe já e esse Portugal é ain- E stiveram presentes, além Vflla Mascotte, podendo· assim, 
da hoje a nossa Patrla amada, de S. Excia. Revma., numero- dadas as suas caracteristicas. 
com a sua vida propria, com ª sos sacerdotes, autoridades, e permittir a assistencia ·á San~ 
sua independencla e com a sua bemfeitores do Abrigo de V, illa j ta Missa aos doentes lmpossf., 
gloria, com as suas esperanças, Mascotte. bilitados de sahirem devido ao 
e digamol-o para nosso conforto, A nova realização da Assis- seu estado ae sande, das pro. 
com a sua Fé. Sim, com a sua tencia Vicentina aos Mendigos j prias janellas dos pavilhões do 
Fé, pois apesar dos erros de uns apresenta uma interessante Sanatorio. · 

=e=d=as==inf=id=e=l=id=a=d=es==de=o=u=t=ro=s='=P=o=r=-=n=o=v=iª=ª=d=e=·========== 
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, Por, seu aspecto original. 18 

pela solução extremamente 
• • : pratica que permitte ao pro• 

fflll~-- · blema da asststencia á Santa Uniio Catholica dos 
tares em Cruz Alta 

, Missa pelos doentes, o empre• 

fluas, estampas piedosas, presas esc.apulario, pois neste havia um Estes prodigios se multiplicam 
no recto e no verso a mn peque- só, pedaço de panno verde no de di.a para dia ª ponto de já Durante o Congresso Regional l Ffaeram uso da palavra o Tte. 
no quadrado de panno verde, qual se prendia pelas duas ex- se não poderem contar. A cada d c· 1 C th r c uz M 1 F é d ff .. 1 d tremid d d. d instante registram-se conversões os ircu e>s a o icos em r r anue r res, ora or o icia a 
suspenso, como seria uma meda- ª es, um cor ao ª mesma Alta, no Rio Grand'.: ào Sul, no União Catho1ica dos Militares, 
lha, pelas dua.s extremidades, de côr. mesperadas de infieis ou de pec- dia 19 de Maio, Job a presiden- sobre a personalidade do Duque 

hendimcnto da construção da 
Capella ne.s condições em que 
foi feita causou a mais grata 
!mpressão aos presentes á fes
ta dP sua inauguração.· 

um cordão tambem de côr ver- Em um lado deste medalhão de cadores rebeldes a todas as in- eia do Exmo. Sr. Bispo Dioce- de caxias, patrono do Nucleo; o· 
de. Não é portanto um bentinho pilnno verde se achava ª !ma- dustria.s do relo, e que se decla- sano, realizou-se a instalação so- Tte. José Marques sobre a pra
propriamente dito. gem de Maria Santisslntl, tal ram vencidos, desde O momen- lemne do nucleo da União Ca- tica da religião e o militar, sen-

As c!rcumstancias da origem como se moStrara nas apparições t'.J _em que se emprega O escapu- thdlica dos Militares, com a par- do multas vezes interrompido por 
anteriores; e no outro lado, um · l:!nn, _';.)rde. ticipação de_ todas as auctorida- salvas de palmas; o prof. Anto-

do escapulario verde perecem dar- coração que despedia raios mais E Justo que os devotos de Ma 1 
,,., te b t 1 . . . - des civis, militares e ecclsiasti- nio S. Netto, saudando a nove! , ... e um carac r 80 rena ura · brilhantes que o soo e transpa- na SantJS 1m l b 

A 28 d J iro d 1840 na . s ª ce: rem O cen- cas lá presentes por motivo do agremiação em nome das ru,so-
- ed an;ilh ~ C '"da rentes como crystal. tenano da revelaçao do escapu- Congresso. Foi um acto de gran- clações religiosas da Parochia. 

Casa Mae as as e an • Em redor deste coração trans- lario ve--de pr curand t 1 o 
de em Pariz, uma Noviça, de no- passado por· uma espada. estava . - ' 

0 
, 

0 
raze • de solemnidade e imponencia, on-

f i f comsigo e promovendo a sua pro- de mais uma vez se demonstrou me Justina Bisqueyburu, o a- . i - d f 1 -
vorecida com uma visão celeste. uma mscr pçao e orma ova ; pagaçao. 

Como estivesse em oração du- • ---, 
o espírito catholico de nossas va
lorosas classes armadas. 

Depois de varios numeros de 
musica, foi por S. Excia, Revma. 
Dom Antonio Reis, encerrada a 
brilhante sessão, com breves mas 
tocantes palavras de orientação 
e animação. 

Festa do Nossa 
Senhora do Car-, 
ff'IO na Matriz do 

Bom Retiro 
Damos boje o programme. 

das ,50Jemnidades da festa• d& 
Nossa Senlwra do Carmo, á. 
realizar-se na Matriz do Bom 
Retiro. 

As novenas foram iniciadas 
no dia 12 de julho, sendo os 

rante um retiro appareceu-lhe a 
SS. Virgem trajando longo ves
tido branco, que quasi lhe cobria 
08 pés immaculados. 

Por sobre o vestido trazia um 
.manto azul claro ; estava sem veú, 
e CIII cabellos lhe cahiam sobre os 
bombros. Segurava, nas mãos um 
~o de onde sah!am pela par
- ~rior cila!!l!llll!! abunct!l,ntes. 

PENSIONATO CATHOLICO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazive1- e sob direc
ção catholica. luformações no proprio pensionato. 

A dlrectoria do nucleo ficou as
sim constituída: Tte. Lourival 
Doederlein, presidente; Tte. José 
Marques de Oliveira, vice-presi
dente; Tte. Emygdio da, Silva, 
1.0 Secretario; Sub-Tte. João Jo
sé Saraiva, 2.0 Secretario; S:tb· 
Tte. Almerindo Pedroso, thesou
reiro; Pc. ,José Busato, A.ssis
t.eni0 1<:e.dc:;i:i.sl:-iC<lo 

• Revmos. Pe. Luiz Mlssoni, Pe. 
O nucleo novel da U. C. M. Mario e, Pé. Roberto os pre

será um ponto inicial de reaes gadores. · · 

Avenida Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 
PEDE-SE REFERENCIAS 

actiVidades, que farão da Paschoa. No dia 16 haverá. missà can~ 
tada ás 7 horas. E no dia 21: 

dos Militares da Guarnição de hav-erá varie.·s missas das 5 
Cruz Alta uma das mais brilhan- ató as 10 horas. 
tes do to.do o ,Estado. A procissão será no, dia 21. 



LEGtONARI6 -·-
A ZELADORA _PREDIAL 

EVANGELHO 
ADMtNISTRAÇÃO ~REDIA:L, eommfsisão 3% ou 5%. - ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEt8, jUt"Os 1%. - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reformas. - Compi"a de lmmovels por conta propria. - Informações confidenciaes 
cf• inquftttnos e fiadores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos deposites com juros 

'Vendilhões do Templo 
Não será difficil 

. jm1tiflcar uma !lla
' ção entre a primei

ra parte desk ev&n• 
galho e a ultima, 
pois que a Santa 
Igreja propõe-nos 
juntamente no mes
mo domingo estes 
dois factos da vida 
de seu Divino Fun
dador. - O desres
peito em que ti
nham o Templo de 
Deus aquclk~ '"A"
cadores demonstra o 
·nenhum forvor rt'.,

gioso <los maioraes 

Nono Domingo depois de PerN-ecostes' 

São Lucas, XIX, 4147 

do-o, com elle col• 
laborar na diffusão 
do Reinad" :'°" Deus 
flUC Rik vinr1a ins
taurar no mundo, 
não se concebe peo
cado maior do que 
o desle povo que 
rejeitando o Envia,. 
do de Deus, tenta 
annullar a fina.lida.o 
de de sua e:xisten. 
<'ia privilciziada. -
Sua pena. poi~, n/fo 
poderia ser 01itra. A 
·mais desastrosa 
destruição: sua cf. 
darl e arrazada, sua 
na,,ão desfeita. 

mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar -
PH-ONE 2-24-01 - Renato Alvim Maldonado & Filho 

_., ... '-· ::;:::;~====::::;:::;:;;;:::================ Naqueile tempo, tanto que Jesws se appro
ximou da cidade (Jerusalem), vendo~a, chorou 
sobre ella, dizendo: Oh! si tambem tu, ao menos 
neste dia que te é dado, conhecesses o que im
porta ã tua paz! Mas agora estas cousas estão 
occultas aos teus olhos. Porque dias virão sobre 
ti, em que os inimigos te hão de cercar de trin
cheiras e sitiar e apertar de todos os lados, e 
derribar-te-hão por terra, a ti e· aos teus filhos 
que estão dentro de ti, e _não deixar: J em ti 
pedra sobre pedra, porquê:: -·n_ão,)conheceste o 
tempo em que foste vJsitada, .E'-: -e.ntrando no 
templo, começou a expi.iOiaê:: ils que nelle ven-

. . ,.· 

" 
Prcteando 

11art--11anclo· ' do ,Tudalsmo ao 
t.empo de Jesus 
Chri,sto. - Pois, o 

. diam e compravam, dize'ndoilh~s: .Minha casa é 
casa de oração, vós, porém, fi-zestes della um 
covil de ladrões. E todos os dias ensinava ~o 
templo. ' Voltando sobre 

nós. 
facto de se aboletarem nos corrcdor<-'S qutt Aq1,10)les mercadores do 'Tem11lo apps,. 

renta,1am uma adhesão á Religião de Jeha
\'á. Eram Israelitas. Não cumpriam tota1men• 
te os preceitos tla- LE'i; mas prncurava.1'11 
mostrar se l)icdosos e mesmo auxiliáres do 
Culto, pois facllltàvam a-os Judeus os ant• 
maes destinados ao Sacrificio, bem como O 
cambio necessario para a acquisição da moe. 
da convenieute ás offertas l)rescriptas. Sua 
attitude, porém, tibia, sua religião "de me, 
tade'' multo contribuia para o desprestigio 
do Culto do Verdadefro Deús, bem · como 
para o pouco fervor dos mesmos fieis. A 
ponto do !)OVO eleito chegar a renegar ao 
l\Iessias de Deus. 

~ - ........ ,.._ .. J'-- -.~ qual depois se distribuía se- i 
gundo as necessidades de cada ; 
um" - Actos dos Apostolas 
- C. IY-32-35. 

circumda,1am o templo, aquelles mercadores 
dos quaes - como em geral das pessôas que 
sr- dedicam aos cuidados dos hcns da terra, -
não se deviam esperar preocupações de 

SEMPRE TEREIS POBRES! 

P~peres semper habeti~ 
Vobiscum - sempre tereis po
bres com,~os~ ! Até hoje vin
te seculos depois de pron-un. 
ciadas estas palavras memo-
1:aveis de Christo N. Senhor, 
nem· os factos nem o orgulho 

A EGRfJA E 
O POBRE 

FJis ahi a pagina mais bel
la e tocante da vida da Egreja. 

Quando o Socialismo, o 
Bolchevismo ohras do Diabo 
- o eterno "Macaco de Deus", 
quizeram imitar a obra da 
Egreja, nivelando as classes, 
não por amor. mas pelo od:o e a 

ordem superior, precedia de uma cuml)Iicida
de criminosa dos sacerdotes a quem incum
bia o cuidado da casa de Deus. Os ministros 
do Sanctuario estavam, pois, tambem elles 
com os olhos mais voltados para o commo
dismo da vida presente do que para o herois
mo de quem deveria co1laborar com o Salva
dor na sanctificação das almas. ~ Num am
hiente rellgioso em que o sacerdote assim se 
amesquinha e rasteja. não ha certamente lu-

dos sociologos e,nti-christãos 
puderam desmentil-os. As· revo-
luções sociaes de Spartacus a Lenine, ja
m·ais conseguiram alterar a ordem estahele
cida pela Divina Providencia - ricos e 
pobres. 

Todo pi'ogresso uume.no sera mcapaz cte 
annular a palavra de Christo: - Pauperes 
semper habetis vobiscum ... - Tereis sempre 
pobres con-vosco... , 

E a este .po.voroso problema da desi
gualdade que solução, que explicação se poda 
dar em face da. Omnipotenc!e.. da Miaeri, 
cordia e da Justiça de Deus'? 

' 
O PROBLEMA 

E' 111n probiema vivo, -de carne e OS'lO, 

e'beio de .:terroi'és e de espanto e: nmeaça aba
lar os fundamentos da sociedade contempo
ranea. Vêde a multidão faminta que ruge co
mo. uma fera de jances abertas. 

-. Já 1r1editamos alguma vez na miseria da 
turba dos 'desgraçados nos porões e cortiços? 

.. iãconsiderámos a dureza. da vida n'uma fa
. : · nÍ'iÜa oP.erària? Já visitamos as choupanas. 
----·-·-----ás Vüas: as tó-cas verdadeiras tócas de rcras, 

. onde . he.bitam familias· inteiras na maior e 
~ais imunda e imoral promiscuidade? B sa

. "t>emos que -õ-S que assim padecem ,:onstituem 
hoje uma tão grande e impressionante massa 
humana, como jamais poderiamos siquer ima-

- glnar? Ah! o problema da desigualdade! O 
problema das massas proletarias! E' Im
pressionante e e.nte elle não é possível mais 
à.o christão a indiffercn!:a n~:;ta hora tragka 
do mundo. 

A EGREJA E A QUESTÃO SOCIAi..: 

A Egreja sempre foi a pl"otcctora 0 Mãe 
«!as classes desamparada,:,. Qu0.11do Ll'i\o XTTT 
na Rerum Novarum e Pio XI na Quadragesi-

-··mo an·no, clamaram pela justi<,;a so<:ial def<'n• 
dendo os dh·eitcis sagrndos da cht~8(' operaria 
à do·s pobres, foÍ"alll O echo da VO?. dH prupria. 
Egreja em vinte seculos dê_ Imita,; e, sacrlfi
cios pela ca:usa do p-obr<>. A maior das injus
ticas -e à 'niais vil calumnia. é sem duvida ll 

qú'.e o Sociaiismo ·atirou á face da E!grcj,i., ac
éúaando-a de protectora rle. burgn<>,da ,, dos 
pa:tentados grande oppre~sora (' "'q,lonirlora. 
das massas proletarias. T~' prcci><o 1wgar a 
historia e desconhccc,1• os elementares princí
pios de. doutrina catholica. para urna affir, 
macão tão ousada e atrevida. 

Ã·· Egreja para a qu0stiio social posc:110 a 
mais equilibrada ·e a unica solu<;ão vo:-;:;ivel 

NA EGREJA PRIMITIVA 

Uma pagina dos Actos dos Apostolos nos 
rilostra o espirito social da Egrej.a de ChribLo. 

"Toda a multidão dos fieis tinha um só 
éoracão e un,a só alma nem havia entre elles 
quem considerasse como seu o que possuia, 
mas tinham todas as coisas em commum. As
sim é que não havia entre elles pessoa ne
cessitada porque todos os que tinham posses
sões ou casas, vendendo-as traziam o - preço 
dellas e o punham aos pés dos apostolos o 

* p e. Ascanio 

lucta, eis a que estado miseravel reduziram 
hoje e.s massas proletarias e quanto sangue e ! 
quirnta lama, atiraram sobre a t@rra. · 

A solução da questão social estA na volta 
ás origens, isto é, na justiça do sa_larlo na 
justiça s<>cial da doutrina da Egreja e na ca
ridadfl heroica dos santos dos primeiros Be· 
culos, descripta n'aquella pagina sublime dos ' 
"Actos dos apostolos", 

minosidade,; •espiTituaes ·capazes de entender 
0 acceitar a mensagem divina de .Tesus Chris
to. - Eis porque Jeruimlem não conheceu a 
missão rle paz e~perialmente para ella diri-
gida pelo Senhor Altíssimo. 

Não lw, crise sem c,astigo, e na proporção rla 
culpa. O crime do povo eleito foi monstruoso. 
Esl)ecialmente escolhido só e unicameute l)ara 
preparar o advento do Messias. e. acolheu-

Ko seio do Cathollc!smo não se darã 
cou;;a s0melhantc? Porventura não sacrl11-
camos, !)OI' vezes. princil)IOS em· fa_vor de 
certas pessôas cujas att!tudes e espirito s6 
concorrem para crear um ambiente de tole-
rancia tal que impede o espo-rço generoso dos 
que se dedicam com ardor á diffusã.o do Rei
nado de Christo? 

UMA PAGINA DE BOSSUET d A J e 
Ô genlo da agu!a de Meaux nos mostra f Critica Clr:c::~atographica -... a I I • 

O logar do pobre na Egrcjn. 1 

Que injustiça, exdama º orador, que I O .. -t- - Moral dos Espectaculos 
nesta vida levem os pobres e. carga, o peso l rzen açao 
das miserias sobre os hombros. Somos todos I SO 

1 

... , ., . 0 publico desacos-
óa mesma massa. Não ha differenca de barro I SONHO '.\TARAVILHO -- 111 e~R,Ol,al . ··d 

D P .. t com Allan Jo- tumado ao cmem,a. Cons1 e-a barro Porque esta desigualdade? E como a aiamoun · _ t . 
· "l ~1 ·t·n E' a rando o caracter de aven ma explicai-a eom ·t Providencia DiviPa? nes e -' ary " ai 1 · -- A Pro~iden,cia estabeleceu na., :tena- 0 historia de um casal de can- e de heroisi:no, que sempre e_n-

. t . d h'-' que alcan- volvem os filmes deste genero, meio rle repartir os thesouros e riquezas. .01es e opere '· . ·tá .. 
, ·t os a1Jplausos e a que o nublico eR a<'.os-A Egreia foi estabelecida sobre a emi- ,,a irranc,e ex1 o. · . . . . ; .. 

venturas, arropenc1e-se ao ~ 
do altar. Há algumas scenaa 
e dialoJ?;os passiveis de crltl• 
ca, embora o ·unal seja rena. 
radol". Nio é. nois, aco;nselha,. 

Aceeitavel, • e!' 'd d d ? recebiclos pela esnosa Ievàm o tumado, pode ser visto por 
nen .. e .rgnr a e... e quem. 1 , . ·t toclos ·1 m_e_n,_o_s-p •• ara• _c_r_iª __ nça_s •• .....,.. __ Dos Reis? dos grandes dos riC'Os? Nã,o ! mando a scenas e e c,esnei O e · 

Sobre q eminente dirrnidade do pobre! o inv,,ia. Há certas passa:_ens Cotação: ACce1tave1.• 
meio que justifica a Pro\·idencia na desigual.: su.foita-s á critil'a, mas O fmal I Dr. Durval Prado 

veJ .. ~s. crianças. 
-Cotação: 

dade entre os homens, é a H)e;reja. A Egreja. i repararlor resolve tudo 8< con- O p,q::;sA"RO A7.TTT, - l'\" Ocufüta 
é a cidade dos pobres. Na intençflo primeira t,mto. O filme: no co1: iun~to, 20th. Fox. com Sh!rley T0m-
do seu Divino Fundador, só se fundou para nfto apresenta_ mconvenienc1as. ple e Johnr>v RuRsP.1 1• - Ba- R. Set>a<l<'r P. Eeyillo. 15 

1 sPia-se no <';:;-;,to j,-,fàntil t~m- · Salas 513[14 14 a 17 hs os pobres. Os ricos não têm posto algum Cotação: - Acceitave • · -. · 
hem i11t;tulaclo "O p,,1ssaro ? Telephone 2-7313 n'ella. Os pobres e os indigentes sft:i os Heus , 

verdadeiros cidadãos. Os riens não temo ESCANDA.LO DO DIA ;\7.n~ ". E' uma li cão aos ain- -.- ··•••"- ·0 
.,. • ....., * *-"~• • ,.. 

dizel-o. affirma Bossuet, só tsiio ad111ittidos Da Columhia Pictures, com h'";"~n,; one anilam ª nrocura "TA'R. ""JOS IMPPOVISADOS 
cl,i felkiclade nos ln"'are~ mais . " '· 

na l<Jgreja por tolr>randa ! ! Otf.o Kruger. - O filme encer- dispa.rat.aôos, anando ella se 1 - Da U. A., eom Stan Laurel 
F,ntão os ricois. pen,11111:uiio 11aturalmcnto ra uma <'ritica aos jornaes encm,t.ra bem i,ro"ini«, 110 hr. e O'iver Hardv. - o Goi·{ln e 

os lPitores, estão exc·luirlos ria ~-;greia, 8 do 1 ,;ensacionaliSlas e Hem C'-'"rir- na,_, 111 ee-rias da vida <le faini- 0 iv'a~1·o a111·e,;P.nt~.m-Re, rls,qta, 
Reino rlo C:l"o. :,,:ão. diz ainda Bossuet, Jesus I pulos. (Ili<? forjam escandaloii lja. }Jp,·irlo a'gumas scenas im- vez, preoccupados com, a "b11• 
Christo os rnceherá na I<Jgr<'.ia. mas <\Oin uma:_ para fornecer noticiaria aos ",''t·n--_ -"'~" ri" ,,~ ~ 0 ,1.-,- -() pre,rnionantes e outras que -- , .... ~ = " 
<'ondição: - a (k se11virem oc: pobres, afim 'l s@us leitore,;. A .apresent,ação sugerem ideias errarlas acer- caracter comico da pelllcula 
de que a ahundancia d.e uns, supra a nec,cs- de um i10micidio n de um sui- ca · de i>nJiort,1,,i.P.!; fodos da não nos permite levar a r'e-or 
sida,lc de outro:-; e o supcrfluo de uns. supra I cidio, hem como a menção rle ,'ida rPal este filme niin deve uma ou outr'L peonena fal'1 a, 
a miseria de outnrl-'. 1 um caso de atlulterio e o de- ser visto'por cria,11 ,às. Os a'lo-; porlP.nr!o o f'lnie ser visto por 

J~is ahi, depois dos Actos dos apostolos, senvolvimentn do ll"'-'llllllllo, le"centes e arlnltm; nO'l<>riio qualquer pnblico. 
uma dat;i. mais hcllas pagina;; elo C,ilholicis- roubam ao filme o beneficio: assistir a esta pellicula. em I Cotação: _ Aeceitave1 
mo sor:ial. quC' porleri_a t_razer. Dev'e ~er j vii·tudc do seu fupdo fantas- I 

J<} em face oe~la pura e 1JeI1a noutriua, reservado a:,; pessoas de cri te- · tico. 
1 

QlT A NnO A VIDA COMF~A 
Jiodc alguem sBm grave injusfir:a e muita má rio formado. Çotllciio: Acceitavcl, -- Da. \V.B., <'01ll Geraldine 
fi, accusar e !Dgrcja d<' oppressora dos pobn,s C:otação: -- Restricf o. menos para crianças. J<)tzgerald. -- Um drama cal. 
e (!XIJlora!lonJ. das mas8nH proletaria:-;? cado nas dh'ersas conrllccões 

O CR];\:11!) DO CIRURGIÃO o 8!DGRF1])0 no DR. l{[T,. moraes, psycho!oa"iCllf;, SO<'iaes 
JUSTIÇA E CARIDADE 

A J<;gTP,ia <'nifim ,lá para a questão soc!a1. 
a 1111ica. :-;olução po;;sivcl e equilibrada. Per- 1 

mil.te e protnge o rico e n sua propriedade. 1 

contanto que sirva ao })obn, de J<>sus Christo! 
P1•ega e exige ,. justiça do salario. A 

j>;g1·<'ja n~o pede, eim10la para o ·opera)·io. 
Exige Plll nome do 7.0 :viandamcnt.o a justiça 
do salario,, Quem já leu Rerum Novarum e 

-- D,t Universal, com fl,·uce DARE _ •Da ,l\iTPt.ro, com Lew, e economicas, que podem ante, 
Cahot 1) Ihelen ::\Ia1.:k. -- Filme Avres e Lionel Barrymore. -- : cerl@r e succerler ao nas;cimen
nolieial nprese11 tm1do varios E~le filme gire. 0m torno da to de uma criança. Dada a pe
,;rimes rlc mo··:c:: "ommetidoR historia de dois meôicm; inte-: euliaridarlc ·r1ci thema e o modo 
dentro de ti111 hospital. E' um rm;><ados em-pesquisas scien- - pelo qual é tratarlo, o pMsen
cnredo, portanto. improprio pa- tificas. Quanto á parte moral, , te filme não deverá ser visto 
ra criança n adolescentes. há. penuenos- def@ifn,; qne, süo .

1 

pelos menores cm geral. 
Colação: - Acceitavcl para entretanto attenuados pele. in- Cotação: - Acceitavel para 

adultos. ' tenção de fazer rir. Pode ser adultos. 
vh;to por todos. 
, Cotação: - Acceitavcl. PROXIMOS FILMES Quadragesimo anno. sabe o que é a justh;a PRfMl<!!RO REBELDE -

social.· a justiça do sala rio. E como ufw basta I Da RKO. com John \Vayne e 
só a justii;.,,i. a T<;greja Jll'PgH a carirladn rla I Claire 'frf'vor. -- ,Mostra este A GRANDE LUZ 5;,;- D_a !tal- "Zanzibar". F1w~. P,ira n Pa. 
e~mola s111il<'mcnto neccs,;ario da ju~t i,:a so-1 filme .aspectos d(l_ vida <los fi1ms. com An1edeo Naz:rnri e . tah,o ·· e "Anrly Hardy Banca 
c1al. . . . I camponios da America do '.Nor- Lide, Gloria. --- E' a. historia o Sherlock.. - foram conside-

Justrça de saiarro e ca~rdade da esmola. te no pcriodo do dominio bri- de um chefe de familia acc-11- rados Acceilave!s pel,a Legião 
Bis alli em summa n uni<:a soh1,;ão da que,;tão tannico. ScenaH violentas de sado injustamente de contra- da Decencia. "O Fantasma da 
social. Ou esta ou nenhuma outra. tiroteios, luctas e assassina- bandista. No momento em que\ Esperança" - foi apreciado 

tos, c01rntituem o motivo cen-1 se propunha vingar de um ini- pela União como filme AecelB R A N D. Ã Ü * tral da pelicula, podendo im- • migo, o causador de suas des- ta-v_el para adultos. 

SENHORES ALFAIATES \ l 
Casi1n.iras, Brins, Linhos- e Aviamentos ? 

SO" na SA ERT 
L.argo São Bento," 40 ,,.,.: São Paulo 
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do. oú as sub-divk~s qúc to-

GRA~ôE :ro~nço ré.m crcadfis po:· 6orpcst.l da 

:;;-:;;·-;;:::::;: .. :=;:::::::========:::< Cofüiíik~ão cte I:llQúádrámclito 
Syndical. 

A REl\ÍOÚEL;\.(:ÃO. ÍiO 
. · ENSINO 'PRIMARlO 

O go·,;er110 de Mili.á.~ Gétàcil 
n1>re;centou líll:Í.s suggest&s ,fo 
p[-,:,;~i:-to de oriàiiiiãção do en~ 
:;1:Ín JJrimano i orgáhizádo peio 
r,Hn!S~.Ho dâ . Edl)cá-Çá,ô. . 

~uani-J;. áô qft"ã.o à ser -~º 
ti<')() .Jrt. 1::! letrJ a) do p.rcijec: 
t.i. pará ó á~rivo~vllnenfó g~ 
~rltJráção -priJllàrlà é fonnaçâo do 
nr.ofE>~r-ádo, juiiâ gtie ti.Ít•a}'.ià5~ 
!lH es liiuites dá. co~pctencl& !e
•!rral dádâ peJ_o Constitajção, e 
criaria doí;; citgâos _;.. f~deràl e 
'-'lih!dUaJ. li0. t'ilesttlo sector, OCcá• 
!Si~nalldo _l.tiwnv~nielitec; .n.í.tu:raês 
c!es:;a dlolr\licldáde. 

l\12.nife.stá~se. contra à divisão 
do ell.fiinO pt-llfuírlo ell\ dofi; CY• 
c)<>s. .1Ulgando o cm·so de 4 á.11-
!JOS. ll1sú.ffi~lente C prJncipá,Ilnen,• 
tr' o de: tres i111nos, . quandQ .. em 
rc:·aJ - tios, Estàdos UhJdOS. 
Frnnr1:· Japão, Arge11tina e Urú•, 
~'.:Ía~·. ô . en:s.ino'. 1.>rím.etio se ex
tende no u1inin10 por 6 ámios. 
Accr<.'.sce11ta ...;. cÓntrá o cur;;<> 
nre~vocàcionàl . ~ que a, idade 
f-'cCO!àr· .é pro}'Jria para que se de~ 
1i.J.1,tni '.vocá<;OO:S.. 

,Jtll;;á.. tan1b!:m exag~cradá :Í. 
cónl.rióüíção de um qUlhto dá. 
tcccita:.,JJá.r~. ~ .•. ens1ti.ó ptl.tnariÓ, 

O frescor .,da tez .. 
.. 
1
. . D.epend.~: .. ~) de 

· ,.,. bbm. teg1n1e an
.. ~ : tmmtar: fru~ 

' 4l!i, . t a u, . legU..Tll~, 
f. ~. 'lei!'.& fresco, eté; 

.. ~ •. b) de .. boa G.\l.U· 
. ··· .?' . iiê _;;erat . , T.â,-

• . . , . . • w.i,gtã~ .. àjl l Í'<!• 
fJfÇ«-$) .•. 'tâí~r¼i, 1t:n\"cf!, d? 
seús ijormen1os i·eJüYéríé.see a. 
1:1úlhér; f) de . w11 ~ôiii ~~Ç,~ 
me d~ bé1Jeza; ·~ni, !liá~*em 
tla cüt!s. Giydehnol, à l:iási;, âé 
boráx !3 dt! ~1~JÓini, é opt.urto 

~rão. tsn,bcrn. rY.:?rn-:ittida:1 fi~; 

syndicalizaçõcs \>OÍ" categorias si
núlarci; uu con11exas. comprcllcn
dfda:; nos limites de cad:i. .:ni
P9 constànte do qúàdro. quando 
pelo inc11os reduzido não fór pos
uivd. à syngj.calizàçáo nu tor111a 
áciinà. 

PodêFÁCÍ-'1éF:+i?co1íhêê1ctá!l w; 
tédet~ç~~-;!l~ ~~lé~fus d~ vá;, 
rloi; . gnipoil,. ·. ~preii--.. nhitvio. dol:~ 
terços dds. syn/lkâtos 1'ecori.hed
dci1. 

O . qlli!dro re!erido sera revisto 
de 4 CJ.ll 4 aUllOS, 

. A Contmísi;ã.o c!é Enquadra
nté1lf.o, ,(!ta :~eadll; sel.'.á presl~ 
di<t~ Jj!lo dltiictor, do Depártá
inett.to Nác.ionaJ ·do Tràbàlho. 

,·. 

OUTRÓá DECRETOS· · 
LEIS 

O Prési4entc da Republica as
slgnou . qecreto-lci . instituindo a 
ii>rin~: ~ô ~~!!leme e !t~da
çiµ) do ;1ovo imposto syndical 
devi.deis pelos que participam das 
ca.te.,,oriás cconomicas e profiS
~' e fi.xándo vã!& do p'.a
giin{énfu deviâo. o ili1posio de
vido pelos cli}Pl·cgádotcs obedeça 
a tlÍ.beJlà ·àl'IJlCXá. sendo de 20$ 
íinnúaes p~ni, capitàl de 10 :000$, 
â~ 1 :000$ pâ.rà capital supci:'lor 
á nül coiitós. Aos empregá.dos ilc
râ. dcscontâdo um dia de traba
lho. 

_é A DJ.rcct.btW. de Sà11eàit1cn
t.o dá Bal.xadA F 1 u.1111.nensc fo 1 
t.rans.forma.dà, Cl'i1 DcjJá.rtàment.-0 
N:i.c!Ónal dê Obrâs de Saucameli• 
to. inCUlllbid:i de ei;túdar. CXC

ct)t~r C fiscal!z.ar obrás de Sli• 

ticamento, preparii..r planos ge
r~.és dé tJ:;j balho. C cooperar con1 
oútr;il; rep:li-t.\~órc:s no aprovclta
ll1f'llt.') dàii zónà.S beneficiadas. 

NÓTlCIAS MILITARES 

r:'rêrne de _be~ezà..· _ . ··-· _ j P~r occaslfo· do l~n6àmcnfu do . · · · · ! contra. • torl)()ddro '.' l\fa rcilio 
,1. vtft.a ôos ou.ttos aspectos do I D\ru; ... está ~emai1a. ~riío b,a

.pr,J!Jl€111a cducàcionál. que o Es· · tidas as (JUilh~ do "Parana" 
·1sido 11ão peide. desc1irár: Mrruat, · e do "Anmzonu:; ", do. me;;mà 
p,·;>fi.tslonal. ~nUcáção phy.;ica., çaté;:;orla. 
1Jt!Jliotl1~cas, cte. ' 

Dd°en.1e. á Uxà~ao do ''pér1onÓ t • O Muiistro ~á Marinha de~ 
·:i>~eo!át em 200 dias letivo:;, ~.la, t.eriiunou (jUé seja.ui vá.ilido~ •. por 
. rJl!11il11iiçào dat . fcrilis, e júiga. dÔis ànnos, os e.xá.me:; de admfa

llt'Jltâ.';· vetes ihe::.equí,·eJ a obrl- ~ó. pr~tado para. uwtricu!á i1& 
· i~:I•;iJo 11os esta~led.Úwntos nj- diffcrcnf.es cnr~o:; de Apcrfei

rl lJ~t,riá.c& e àgricolá:; de propor- t;oanm:,Jo. 
ri0!1'1rêtu e.ns!rio fún~á.rtienta! aos . 
trabalbàdmes e seu:; filhos, quán- f1 l''or~;,, 11omea,do3. rhdc do 
do 1111m raio de 6 krr>..1,. Í·tcsidlim Está.do ·Maior da. 8.ª Rfgi;l.<J 1\1:l
?\l .r~.$~~. Dé~::á~. C(?l1dt_~6!s . titái o fetle1ltc coronel !>.lYâtó 
np.inando pelo c!Cvàção deâ& nu-, ~Umpçao D'Avlla: PLÍ-ect,Jr ~lo 
,1,,·rQ~ . . Hospital Mllit:'1r da ll.8· R~gião 

. . . , . , , . . , o t11ajor !l1edico ClaUdiàno 'Be-
OHG A_N JZA ÇÃ O . E EN• ~rfa• Cava.Jcàntl: Dl.J:Pctor dá fà
QU ADR;AM~E~TO DOS bFiç~ ae_Piquete o tte.-ce1. Lclll11.'t 

SY.NDICATOS · A. Mlllliz iiiocu-o. 

ô ~ttslden~ .. l'.lâ nêp~bliç.a_ .às
i;lgnóµ Ulli d~cre.tó ãpt'ovii~do o 
q1üdrei lias ãetí~4é~. ~ ,1,ror0;~ 
;;&>.il. .briá~d!:í _. ~lo .Arw.Is.tetjo 
rio Trábàllio, i?àfã. ·o feêó1*ec.l
ml!)nto . do$ aetliàêt> srndicàf.& 

. r.out,Üti:ÚÍ!Ós . d~ accol'é'Jo coiit ·o 

. decr~l:o 21.694, d~ 1934. . 
Diz o dectêfn qüe ós t,indicà~ 

r;:i5 tõffi;t..ttâfr:~:;ã'.ó por ~Miór,t?!l 
c,:ononucas ou p_mfÍliSJO~ ~ 
~1ogeneji.s. ~o a. , ~iêà
~.a coru;l!s;ti.fu . cio qü/idrô àlludi-

o i\...<:;,'UJlliU o commando da Ar. 
tllllària. ·n1vlsionària. dá. 1 ," Re
gião o génerâl Joâo Be-rnardo Lo~ 
bãto Pilho. 

• O Mlllistro dà. Maritl.há 110-

mêou unm con,.mi$ão C:01.npôb-fá. 
do. ciµitlli (j~ trtiit e gílerrà Ôàl~ 
dibo P!Jnentel ~ preliidenfo ...:..., 
pi-:ê;motêr .À4.â1Qe_rló ~átteto e 'cà ~ 
pitto:.reneh~ Aoe&rdo. ~1reµe$, 
M-ra rever os êodigos de Justiça, 
Militar e PeMl dà Artnadà. 

OS MELilORES~ l~REÇOS 
E Á MELltOR QUA.LIDÀDE 

Presuiito é Frios - Vinhos Finos, 
Fructàs, Biscoutos e Bombons 

Generos AILtuenticios 

ElVIPORIO MONTENE:GRO 

BRASIL 
• O Prt~identc da Rcpublka 
à8:oigI1oú decreto-lei anwri:it.n<lo 
o Ministro rla Gucrrn a. adquirir 
cm Hr,r,md0 vürius t<'rre11os d<'.5-
tinados ú nova Esc::,la Militar. 

HEGTS'fRO 
CHIMICOS 

DE 

'l2.12l contos de rei:-;. Em 1935. 
H producção foi ele 366.:lôl tone· 
!adas e 7,,.na contos ;i.ttingindo 
cm 1D3!l ,i 697.793 tonemrJa,; rw 
importanica de 159.30'.l con1t>i; de 
rei.~. Nest.e ultimo anno as et,t;i • 
t.tsticàs destacam o .Estádo d<~ 
t;ão Paulo como o ma.ior produc
tor coni 34-0.370 tone!lldtil; corres, 

· · pond1:nt,a; ;i. 89.880 cont,·n;. l'P.· 
j Mirlwtrci do Trábalho. !i.Ui$~ i;uldo do EsMrJo Fl.\o com ZG0.817 

f 
--•.- ·---·-~-- j 

PRECISANi)o: 
DEPURAR 
~ SANGUB 

TOD'IO 

ELIXIR 
situação decorrente da occupação ~ NOGÜEIRA 
mWM.r daq uelles terrltorlos. !:J: .,= ... : M=·= -= --= -= -= -=-= -= -= ·= _:, -... -., -.., -,,., -... ~ ... -... ·""':..,·~_ .. :.._"!!·~· -~+:t· 

Noticias 
do Brasil 

1 HAVi\N/\ = /\ bordo dô 
"Btiir-i.l [l,farü" seguiu pa.ri 

Hàvà!lll, o embaixador MálJl·lcio 
Nahuco, ú'ci-etarío geral do Ità-
twlrá.ty e chefe cJ;l rk!egaçiío bra
f:llelrà á êi:111fcren.cia cte Havana. 

o~· J 11-ITNAS 
brltanntco coinm1lllicou b&

vér minado as. àgua:s do Àtlla.nti
cô Norte, entrtÍ às. IDla:s Orca., 
das. a Islandla e a GroeJ.ancHa. 

uoü ünw porta.riá concedet!cto toneladas no valor de 'l:l.3'11 
11ovo prazo JJárít regl~tro dos qu,: 2 NEUTRALI.DADE .;... ô go~ 2, OFFE"·;,;1 .,.,. ·· ··.;..,,,.;;, sem diploma. Yérn tràbálhando conto~ vel'nó de Cuba dirigiu um "~º .,,. - No • ..,..,:8 ,.ae 

. . Londres affinn.am que .a. ~-
como chiniicot;, dct.€rminando te- . . . convite 4 Commissão Inter-Ame- quadra ingleza tomou a. tnicláti• 
J·a o 1·e~1·ct.1·,·· f,;1·t~ no. "~.r,·1·ço de LEI ORGANJ('A DO ri.cana de Neutralidade para par~ · · ... · 

:ó ~ ~ , = ' va dos ataques em todo Me\:iiter• 
.td€11tüicação Ptoflbsional. ,TRANSPORTE ticipar da segunda reunião con~ raneo. 

Pàrá. esse registro é c:dgldo: s11ltlYa dos Ministros das Rela-
. · · · çõé.s Exteriores das RepubUcas 
á) requerimento do ll1ter~'bSado A.tJ.m d~ reci!be1· sµgge.!itões o 
céiin à. tlnim réêór1hcCÍdó; bl "Dlat.lci bfficlal" po,bl!cou 0 an- Americanas. · 
provi!. de 1taclornfüCÍàde braslld~ t-e-projectó de· Lei Org.J.h!éa, dos ~ AUTOM:OTRIZES _ A ad
ta: e) att%Uido do respectivo Tra11~p_orki;. E~tâ. ct~ claboraça? ~ mlnist.ra.ção da Central do 

3 MOBILIZAÇÀb :::.. A T1Ír9ãri; 
· · prevendo um ultimatwn rbs
so, mobilisou 18 c~ de re• 
servistas. 

s;i-1Jdicáto oú aúebtádo do emprc- da pa1 t-e refoi ente ,i tran~porte 

I 
B .. 

1 
-
1 

to · ff t· 
gâdor declátatotlo de ctue o ln- d b 1 rás1 reso veu mar e ec ivo o 4 FtJMAÇÀ ... .;,;. -.:a esq· - . uá.Ür.·._â,.lili .. • .. ;;, 
tcrc.~sado vem trabli.lha11do como o agagens e pn.ssa.ge ros. . trafego d~s ;iutomotrlzes entre Iiana qtie-. travHu cômiíãii 
chiJnico no perlodo de 1934 li AS REPRESJ!'NTAÇõE&l; esta. c~p~tal \ São Paul~dEss~s com à ingléza, â. iestê1dl!. nhá dii 
1940. • ,- · , :.,...,..., • ; ~OlllpOS Ç(){.'S es avam serv O - Malta, zátpóU Í)ti)tégida pbr deu~ 

No c.i.5o de não ;;,:,r empregá-. B-RA~fL.::,fRAS EM ·r r.R· timnmente no trecho Rio-Cruzeiro. d. f _ .. 
do ou interessado deverá ptovàr RITORIOS OCCUPADOS _ sa nuvem e umaça. .. 
que esteve esi;âbekcido como. chi- 4 MISSAO - tlma Missao 5 RESTRICÇAO ..:.::, Fortes ri5;,; 
mico 110 estabelecimento mar~á- o rt.ima1;1J.t:); baL'C0U ó sêgulrtte .. Economlca Brasileira sob a I trlcções for-ám impos¼,s- nâ. 
do ua alínea ."e" deste artigo. communic.idu: chefiá do sr. rran~isco ~ona:~o ItâÍ!à,. ao CÓnstirtiiJ .êlb citfi. Só;. 
medlanto ceriidilo expedida peta. Tntdà, e secre ana a pe o sr. - mente as forÇM armadàs ~m 
competente autorldádc fiscal da "O governo 21lc111<io nc~ha do varo Teixeira. soares, deverá vi- permissão pá.ra fàzer uso dá bê.-
União. wli.dtJJr ao:, pal:c-es ne11tros <JUC sitar as Americas do Sul. central bidá. 

No l.11tcrlor doo l1ot.1doll. o do- retirem a~ !>lias mi,.,,óci,; di.ploma- e do No~. 
cumcnto cxlgldo peh~ a.liJ1cn, "e" 
deverá receber o "visto" do col
lcc~r federa 1 e uas capit a.es o do 
dclegfidei do 'M:iJ'l.\sterlo dO Trií
bàlho, Ílldustrhi. e Comnierclo. 

lHFFlCULDADES NA 
APPl.ICAÇXO DA LI•~T 
DO SALARI0 MINIM0 

/1. .ASiiOcúição C:0111111erc!:il do 
Rlo de Ja11el1·0 dcb:itin. na t;1J~ 

ultbná rcuniào. o p1:ohlem:I- rla 
a_piicáçã.o do salll,rio minl.11ô 1)0 

Br-dsil, •JUe SC npresent.à, co111plc
:;:o e . !t1çà<lÓ de dtff!c1lldá-dlÍI; 

tlcas nos Pá!Zff; Baixos, 1111 No-
ruc;;a. na J3elgic,t e no Luxem- 5 l'lf.INil\Í:0 - O Ministro do 
burgo. O go\'crno brasileiro. por Tra.baU10 assignou uma por~ 
inkrmcd!o ela nossa. cmbabGida. ta.rlà baixando instrucções pará 
cm &rliln. informou áqur,!Jc go- a flscal!z.ação da applicação da 
vento qtie rctir-J.r:i :is suas mis- lei que !üstiiuíu o salario mi
sóeô. Este acto 11.ttendc :tpctlll.S á 11ll110. 

-·1sN'.:+~.Ro 6 c1A~ 

6 CONSTITUIÇÃO . O p~-
sldente do Paraguay, g4!ne• 

ral EstigarribÍâ. · em proclâ.m:).ç~ 
áo ·povo apreséntou uni.a. riova 
constituição, que será. subtnêttl
da a plebiscito no ptoximo dia 4 
de Agosto, · · 

7 PERDA - Em combâte sobtfJ' 
o Cànal da M3neha,;â à.V~~ 

àl:leniã perdeu 10 àv¾ões de caça; 

8 CONFERÉNCJ~;.:;;.c~cí~·nãó 
foi deslgnàaà a ordél,IÍ . ~ 

i dl.a a ~r Ôberv~dâ nâ. bdtrléi,,eti; 
i clà Pàn-Amérlcàtia, 

Fà1A11do sobre o áMtlll1pto, fi 
81'.,J. de Souza po:r, <'lll reicvo a 
lln1:iorta11c!Jl. do sálário 111iJ:1it110 

pl:Jra o eo1mnérclo, a lndnst.rlJt 
o a. l:i.voura. merecendo, portàn- . 
to, demorado c~t.udo e. por t,~0 !liÍlmimiiiilllii-'!MWlillliiiallÍll...,,,_!IÍIÍIÍill!l!IIÍli ... _.,.......,...., _____ ~ 

RU.t ~ Pl"É M.à!O. ~ 
Ph~11eaa .4-3GST • ~ffl 

9 Í\GRICOM ..;;. À unpren.d 
füJ.Ji;J.11:1. affüma. que 4'dni.• 

vante ri. Frànçá. serã um paiz es.;. 
ocncialment-e agricola,. 

mesmo, r<'clàm:lndo o adhlmcn1u 
d'l t-ua vigencla. 

O deliemjm:,go em 1:lrga e1<ca • 
lá qlJI) já 00 est.à ,·,~rlfka.11do cm 
varlos pontos do pàlz. t; on..i~ co1.1-
ikquc11ola. desi;~ leL porq11c 1.1'.fo 
Ó po&S!Ve] qUe O conimerclo e 
:i, .mdustria. renmnerc o hld!vJ:. 
duo coi.11 Mlirlo su1i,c,rior das sua., 
1l1t!.t11il.8 hàbUit.açõcs. 

O irrclivlduo riut gà1;11a por ià, 
refa t:em rm b!MS Ínàos o àtig-
111e11t·o do próprio i,a!àrlo. Com li 
no,·a. !Pi O Íl1dividUO (jl)C Í1ão i;aJ. 
bà CÓi.sà 11é11.hUJ11a, en1pregá -se 
con10 fipr'eudi:Z. riue entra grmhàn
dô . um bom ordimàdo. 011 esso 
áprendlz n.ào c:dstirâ mais óú a. 
sítuaç.ã'o t:érá de iú modific1!(.h1. 
Em Juiz de Pórà. as dispensas 
de opera.i-too sã Ó f eitis em massa, 
potque 11W .. Ó l)0$1Vei pà:;ar O 

mihl.nlo estâbelecldo, 
O ma.Is grave. porêm, 110 mo~ 

ment.o,. é a, enorme dispensá dos 
opÉi.ràrloti dás fabricáo. Muitàli 
dellas cstito diru.itti:ndo certo:,; ope
râríÓU que te111 ri, defutniil1àda 
idade porqu~ ~ }X>dêm àl-s;J_ 
111ir as obrlgaçóe.l impostas pela, 
lei actuál. O sr. J. de $ouza, ãf
firll'!à, que a prorogàção da Iet 
do salario n1inin10, por prazo 
longo. para que possam ser cxà
rninadas todas as suas exigen
cins, é uma medida de cxLremu 
necessidade. 

PRODUÇÃO DE CJMEN· 
TO NACIONAL 

EXTERIOR 1 O rmwo . "."'.".. E~~11tfa~~ 
cercado pelas forças lrl• 

gléza i;, o forte itáliàri.ó dê ci..; 
prüzzá. 

COMBATE NA V ÀL I t:.r-:iPtR11J·l'f' o:. 1:J!<ir,:, de ;J\J;J· 

t;áo 11:-}Z,U,I.J t,11 brr· ;-J !PgJ::Jfr-rr~ 

No di;i f! ri~ ,.Tulhri. p31·l.r rJ% 
J 1 GOY.ERNA.OeF).-:--. o nu
- que de Windsor foi ;t.10• 
meado gorer11ador das llilas Ba.• 
hamà. cÓJ.ll o:rdenãdo de :l.ooó li
bras ,a111111áf1l, 

ebqUadra.:; itl'iU:rn:1. e in;i.rz:J ,Jo 
Mediterrànco M' cncontr~.:r~.m 1~ 

leste rlll, ilhá de MÍHtà. 1.tii.vo.n.<io 
enbío Y lo!Ú1t,0 co!Ílb;itr, 

O c0111hate dw·o11 pouco& mi.nu-
to;;. sendo inut.ilazado 11% ope
r:i.çóes. o dest.royer lta litmo "Gr,e. 
rio" e 1l111 cruzador d:l l1W&llW 

11:icionalidade, cujo nome ainrlJ:t 
nâo fel publ!cádo. . . 

À o~quadr-à itàlwna :ibando110u 
:l luctá. protégida por UlWl nu
•rem de fmnàçá. 

os fe!egrammàs de Row.lL d
tuam a .lucta. áo norte da ill1a 
do Creta. e restringem at> perdas 
de sua. esquadra no afundari1en
fü do de5troyer "Sperio". Not-1-
ci.às da mesmit fonte informa -
táÍtl que UCI prÚnelro elllhàV: Cll• 

t-re i11g!ezes e J1.à!iah0ó, e:,fR,:; per
derám 23 hÓuv::m:, e&t!indo fni
.do.s cerca de 69. 

No dia 10, pàrtc d.a, esquadrà
inglezà pàrtiu. com o objectivo 
do cortar à retirada. das bello
naves fasclstàs. O laconismo do 
communicado officia.l contenta
se em dizer qllc a esquadra in
r;lez:\, pàrt!u paro. uma acçã.o "do 
caça, ao~ navios' illlli;tnoH". 

NOYA OFEN~lVA 

PLENOS PODE:RES 

Forani ~011crdidn1< :i,:J \\tarc
Últà1 PetaJn pl~no::; podi::re:.; pára 
go1tl:rnar ;) Franr;-:1, 

Os rJ~iutadm: r+'l!11!.rlô& "'!11 Vj. 
clw àpprovaram ~ 11ovâ Corn,t-1-
tuiçáo tótallt-ária d.a F'rançâ. 

Est,a const.ituiç,io c!nborada. pe
lo sr. Piêrrc La.val, modüicàrá 
visceralmente. a-0 i.nst.ituições 
francezas, tra rendo para a. Ga 1-. 
li& os coi;tumes e ill> leis que 
regem o povo na:(;í~ta, e fascista. .. 
Será creado um partido unico 
governamental . que subotítuirá 
toda:; as actiYida dcs part!darlat 
dà l''nnwa.. 

1 j APOIO ..:..;. Àpp1'ÓidlnândÔ~ 
"" ~r, unia fi9s&ive.l à;g~ 

à Irlànda do NoÍté prepârâ.~se 
para apoiar inoo?ld!êión~imenl'ê 
o governo do sr. Churchlli. 

13 DIAI't!ANTE - Está ê~ 
No-ra, York u.m d.fá.mante 

e1tcontra.do no B.râsil, .. que tól 
a,valiado em 750.0ÓO dollâres. 

14 l!:LEém1êmADE . ~ _Õí 
Oll1llibus itaaianos são àgól'à 

movidos a eléctricldá.dé. 

Ouro CA GT.E'LLAS DO MONTE DE S'ÓCCôRRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES _.... 

Compro pagando 08 melhores preço• 
Rua. .Alvares Pentea· 

do, 203 - 3.') audar '"" Dei MonaQo 

Com.merclali 
BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS . ,. 

Andicador 
ACCESSORIOS 
para autmnoveis 

Segundo o.s dados do &-rviço Scgunllo a:; preYl1,ócs ger-~f'S. ;i, 

Nàcionii.J de E:;tatil,tíc:i. ai-; <:'lll- Alkma.nln 1.ütlerl~t,i. l~nçará o 

TODAS AS ÜÁRCÂii 
ISN ARD & CIA. 

M.D.:LHOR SORTIMENTO 

lntp,ótill,c:ll~ Dlrecta BRINS 
EU!! r\UGUSt'A, 1..,;w (Eó:.q. E, Luiz Coellio) - Fh:m.é ,-!Hl33 

l\IERCEARIA _AVÊNibA 

pre.sàii briwUeirà;;i product,:ir~ 8 do dentro f'l11 po11co •mlll, nrw~ r. 
ri1~P,11f,, ~n1 r.;11JJ-iP-t0 cl~ ~r ~0n- 1 r::r~r,rjf- ol'f,:rwi•:r:1. rnntré a Ingl~i-

1 

fam. com um cap!t.8.! de 170 ni.11 terra. 

1~nt:?87t;g .. fL. te··1,~c:F,ª,' .'·'d~t~o· d?:un:\ua.t·o.1. 8egffi:!.dO li crençà .tlos d:rc•?l05 
'-,U IAJW ,à<ti<, v pl ~·,r; h!!tf!l1):1\•c(I$ a. 111,·/l'_s~".) i}f'!J9. f~!l~ 
Éss.à.i, empresas !'/Uf' em.pregam tadà- TI"- !rJ~nda n:, ingl.';Z"E' tn .. 
2 85;'.;) · 000!"/il')ds. fr1!c!À.!'à!11 se•l& 1!1a!ll .todàS fl-,i ]'.'!OV!de!!CU!{, pH-'l 

iSN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

SORTIMENTO V ARIADlssfii.J 
importaçl!.o Directa 
CASA ALBERTO 

ÀV, !\!UG. LtJlZ A1q0~0!. 2. 1198 ~' t~ f!e~~- i !gre~ 
. · !D~~~ 'Colâ!!~) ~ !'!!ONE 7~545~ 

· E~~fi:m~~~ À . .. 

. ~~!ÀNTÊIGA ';t BANÍYÉ'IRA.N1'E'' 
Ki.109$000 

Úabâ!h;; à pâ..1"-t;!r de 1933. ex- resistir _d!Í!.e!ld?-$€ qu~ .. ~ 11.has 
ch,fu wi1á. êwii proêiuéçk data brita.nn!càt ~o actu.~ente de-

:;.'i 1 :n ·. çen· d1-""i. ;.,.· ~r· , .000.000 de ho--. ~-;- ~ ..... -6... ,,. . . .• . J.· u'tt'" ...,...., --: 

Ee!it!1,wenf.s ! ttuant!dade 8 mens: Pà.tà. preventr mni pos~ªº n::for do cl.!!!ento, verifica-se vel !nv'às~ tfe pal"àqued!stas. 
4!lé. ~ 1930. o ~r~il wo4uziu ~x!ste. no Reino Unido 1.160.000 
àueó t.t!?U:~u ,,,... vaJnr éie homen1, 

STOCK COMPLETO 
Conaultem e. 

CASA ALBERTO 

LARGO s. BENTC>. _ N;é>' .. :«, 

CASIMIRAS 
. -- .. . "---··. - .-~·---~ 

Aurora. -;- Pl-i~~X · . - P.litt.ubií 
Na.ciona.es e Extra.ngeira;s 

CASA ALBERTO 
á. BENTO N.• «o LARGO S. BENTO . N.0 '6·, 

, 



q 

Ôti~ã its uh:i:n1.ã~ Il-~s dliéêt~~ 
menfe dás C~itaes Eurói,eiâ:s. 

.com a. marav.Jha . de 1~4{) 

,..,.-·=- ,"'~ .. .-:._. ·~.t:.· • 

FiiiliÍlia . . .., ; .. 
'. 

Rálicou il' TI.J domingo u.t-. · . :éi:r~.,J.1~ái· t~ ~ ;Pii,J·:V 
Um.ó, a CDiice.nuat;âo_ dà.$ f'l· (À~~.-·: -~a.Sii~jo~~. ~('..··. Yi.i JP"íS'tí~-_j>~\-~i\ú~.:fu)o· 
~8 ~~ r~rà lo~ ~~~d1~t~ w••~ 1111 •• ª'~,, .. ,... ., .,._,___,, ....... ·~, ,' ;;,. . ·~ -~r~~· . v~1:· 

· · • ·· ' d A· · ahs .. ,'. · 1 · 1 té-én .. os & ã fütu. µe " ·• ttàlii. · ,. •· .Ri~ ·-"'r14.. réàll:z.aç,fo fellz essa, na tra- têrll fi<lel! ª"ª u p-r,nú p os ã 1tetícidáde e .si:i& ®Íh ~ ·"1~. . . .~. . ~ "f .. 
d!cionàI cidade paul!sta, onde fundatnentaes da lgTejà qu~ ,,,. , _..0 ••• ~ .,..-. • .,.· ,., , ~~.d .. a:4~, ."--· ;"~ 4é N, 

· · d J Cb · · •nu d · m a. ee~em ..... "l.u-G,. ",.:.,ottt s =ti· · :.."'.i.: · ,;Mii(;,,,,, ·1;;. •. ·. 
(lo. espt~!t,J'·tli:-- -pl"Dª e s~ jun-1 8$US rr.tD, ·-:- ~ •.• o ~ ;1{ddfÍÊ ~ ·•·'.-, . é fbrtii ·s. -;~~ç'f, -~- ,Y'). •°t-<'r,'.~<'ré:a:c,~. e, .. ~ 
taYtt i, :.lngrla. e:qxmtanea .e I M~rla, a }I.ul)lei M(_tdel<i ·- •.. -~)!:,;,~., q~ __ ,,:.;\:. _ _,_ .:·,.~·. tor-çô êtíli1 ~l~ ~.Maria. 
,, •.. ,. . . F. 1·. .d. M ... _, 1 . . . ·a "" t!ndó verd~efrOs .cbi-1-ã.t_, v . a- ....• ,,.. ··~®~·• ;:,,. '· -r 
tr,rnquilla ,1àfl ilias e l a,,a. ens °;..q11 (JBncan o, sen; ·. e deli()$ ~líiÍlct<>t' h~Íiii.' ·f4ft~; .,.~~~ ·~~""' . '.~t-. .,.):1º!.'.ª"'• 

Repel~icl:ts cpm; todo O cari; i !!).Ol'rentl.~: _num? y::i.l~ Yr0., CÓ· , ,,., e-;;-.,.._,, . ar ·, ~ ''tfi3· Cj:ijt,•em ~(flli,'tlll: ~:qtpre, fül 
oho P.~là PQPL1!3.çâo l.ocal. -apó~ 1 mo.!!" F1l_h.!l.s d,e .\l!ma vl_í'eril d~~ ª~- ç~mp!).e a · ll}'b!!:r cl!, ~ •. ..: ffctiidef.l a éô:tt<tUjfF·· i· e ~ ti, 
.,. ".·1\·s·-.·i,; ce·1?-.br.ddh nn :VJi'ttrlijns vír .. tude;s l,1Mjcs,s .. clo ... d.1ris- {iDa.-rorte. :Xãô.S(iinên:te~.,.P- "Il"'J':1·,.,Lf.:.,,:,, .. ~·· ·-·,.;.·,·- ... 1··J,;;:.;; . ., ...t ., ,;(, ::i. a ; . ..,. ..é,?-:·, · _ .. ,...., ..... -·"";.~ · -~ ~ .. _,,;;~ ~ ~u.~· UA §- -.... ,l(,.l,,uia, 

p2io _ftP,trQO. f'~i:oc!Jo, Pe. Jo- ,/ u-ànJs.:!Dó, -i~l:~:- _Esp~pmça e ~f. lil.f\~.,..~_o .. s~n.t}~,. maté_f}~ :Íião.· · (lof-~ -i;\()m"tiê :dão é éq.: 
. > " ,· ,. · t 1 ó á'> · ·1nn c~r·anAn· me-n<I ~au"gndo .JXC!{S_ 't!l.IIl,bem apostoT(};. P_!l.!Jl. • .- ·l.,,·" ,, ', ·'·''.11:::B, , ; s .. :\'13.r,~. lTIOn t? J: ' •. "·

8
' " . · "', .. I «u-:, 

1 
........ ...,., _. . /.>. . târit.a co:ls'a bélla: Urtes Oiên: flª>,~-,.,,Wf!-S .d~' C?~~~~ (!,o ~o,, 

t€$ da Capltàl. Sã.o Roqu~ .é nri· .. ª [.Ífón~lrÍi éfé 1deaée . . ... ~,e. u-,~ • I me:(J,"1:!T;llUi$.l;iá.~o- r: S-E!'-

!- ,,• ÔPTÍM::.t\ RECEPÇÃO ir~DR
PENDENTE Oó CAJ,Oft 

1-ÍlJMÍDADE C>U FRIO 

dks éJdadé$ v1sinhás. foi of m~ianó~.: cias, .. e..:at~.,ZQ.Yf1_1'I)O.''. ·":--_:__ CÕ~~l:ieittt i, ~:·: PÚ~ 
i'êrecl<lo âlmoço Dos CciÜegiOe , . °-~~ MHOido, 11.,n1~: _e~~. o ,.. , ... ··,,e.-:::: .. ,> ... ,_:,::-;;;;,_·. ;~n.t~: qçial ~ry_~·o )"osso dí:~~ 
dô t'~tÍ-oclril,;, " BÔrr, . Coir~f pro~româ •. pre·B'.,t~i>Jec1cto, ! ;7=- · - ffl,;:_, . t:Iifii ! Wl'! ~ . ~áQ vl~àsê ?g~ ,'ffo. 
jjjr; (:< 1JO :,áJâ.:, üllü~J.Ú ú lgJe· li;Z \'tt,a rapida Coriierr?Jcla _ú '-,t:. .. ·,. . : 1 füer, :ifQ~'? • . 
jJ. R~imo. Pr..~ré' J. &\lLts.pta ~<'t ~ ':-. . ~fu o pâ;~fmo ü uoraêrn 

! l'"'mai·,,o :-,; RBvma. cooslüe- · .. ,...,,,,N ., .-_. .. .?._. ._ . A',i H.J ~ 11::.. l1epois ,. " º ,, . preten~en tlra.'r-1:tiê att; a aw,.1. 
irnsseioR peli, cidad ... P i·i~i.r.a ra tamberu ~.s virtudes theolo- A; ~ti; t'~ .. •. 

1 
. 

g. àt·s. t- ús mo'Í-. aes T,níite1:wia, 41ii,j11Ri~ . g ra e .... os a sua e ev,wa,, 
ao Salto. tp1·,, lur:ar· n A~s·em- ,. ficOcÍ.â: Í:Íia1s alto lev~hta.lll, 
Lléia. D<! lg.n,ja <,tülriz, sob a juSliç:~ fortale.Zil e iéfü:peran- para mal~ bâiio' dbi.lr. b dÍri·i., · · ........ __ .......... ·· · '··--·.·· · - · 1 · · ·· · p · ça. Percoi-ré cóm eutbL,siasti10. . .. -...,..,..,.,.., ... -_ .. ,.. .... .,..:-._ . .,. __ -___ -_.,-_.-. ---"--------:---,---,----:-:--:--,---,---,----,-:--~ presloléncla llo Rê-vmo., . ,~. . t 1an·1·.,.,;;o·. t.r· o·';._.'~,.1._•_ ' ..... "'r:·_;,.·•_r··.·,,;;,, "1.·1"', 

~-,---,-·-·-,----,--·---_,_··--·.,.---· -··"'.'·:-·· ,::,-,--:::~~--::::-::".""'.=-:==...,.....,..,::·-:::,-::::,:- . à ~ ... vol.u.ca ... "'o da mulher. ~lf'~. ,!c, ' ~ .. , .... _.,_ ''.~"" ,.. 'i "' 

. :t· ··. 

·"'·-'-··-_ .. _._ .. __ ._ .. ;..;-_···-·....,.-----..-,------------'---,,-----·,,_···--e" . :H:du~:rclo Roberto 1·epresen- suTg-e e.orno nmâ' l'!lavauc.'a po--: 
· - · · ' · · ., 8 E · i;: , · · ft sua fàáé dé tnercancia. pus. : ~.'' "', · ·· ·= º ''"'~--- · .. · •1~0 :c::.::.~::::-.::.::::.::.~.L-,~.::~~" :. ·-- '1 tallt,, ue • . sX<:Í[l., o --r .. rN·· tl '1 ' t dél'.os:á.i'Si!ra. Iel~di. mull:ie,·: i 

~-,·. -- l:iispo. D: .Tos~ Gas~r- Uf' Af- ;:un ° pe .-, J::í conteste.da Jn. i (õ - e.·.i_.1.a,· ·:'n.' .. h.·._a1i. .. ij.'hi._".- ·.·. d_ ê_ ... Y·fê_· rlor. f\1). :_-
1 · "· · ll · · Dl t forforidade biologlca ut{, a strn.: - . . . .. , , ,.-,: 

,. . ronseca.e s va:etim_o_. r~c.or . . .. . . . • - , .. - . ONI···~ fii ~º.!ll .. Çm .. :. IP'.à, ... ·."ª SÍi. •.. n_t1iic_~ .. ma.. 
P··.'~.·=m··. d·e···m·on·s·t·ra·,.~ s·em . ., c·om·:_..-·p--·r··~·m···,;,.;;,.-· 1·-,• -··1· ... "r···, ".~·,n, r·estàn.t~cão p;:-1â Cdna .. l\fu.• .···.· . . 98:.1:".f.1.lll . . :fl_.~ . .i;.·"· ..• 
-~ :,.u .. ;:3 = iH( Fe,era,;:ao ·~· ananu •;ew,l· · · · · · 1 . ~!f!"~':!-~-:'='-!ii!:l"='!ª"!'!!,;-i:!!i-'~~~!'!!-;;=; ·~_'r!l.- ·.·troi····· .>.!i>ra_-.~.·.-.:,:,~.~rit_mc .. aílt'â":. 

1 nin:i A~<!; r.c:h. ldio.c'P.$1:, E.st_íY~- ;.
1,\~~iiil~~;sig;;ªtt~s° t~!;::b~~~ , , : te . DAllOSc.EAB WJS.. p~q·~·--º 9?ty,9. f ~~!11~ recnm-; 

AME R I e o N i Q Q LA t TI 1 :i~1:~r·1rrit~-~~pi;:~~.,~~c~1: !êrpbra facto~ dn via~ rle By- 11,~-· !~.~~Ar fl;li P"~~ttétii~~\~~írf;p~ $;;;~~1~' 
· · 1 etcfod~. Pe. ,Tósé :.'ilàrli ~õnte!- rb .. rt ·é· de T~j)éi 1ª Jngl_!l;.ter-1 · ·' ·· ~ ' , qu~ é. hlôr, icirça, pr,rqu;,;-: ·Prâ..;.. Ramos de Azê:.fédo D.º is~].º àfidar- rn: ra, para. contra?tar Os dese:n- ti/4 cik j ri¼ c.ónsm.""1ité·.ª o .. ~uanto. ~ .pre'3ii:1· 

- A.põ,;,, ü h~·t(lr,,? '·Sálte. O ganos quO vem com ori nentl ct ~:- iJ ri~ ma!B filei! à niciGlda,ú( r.c&.'.!cu-., 
TÊL.: 4~4423 :t; ~üo PAULO l MftP," 11 SPetetà~!o ~-~ ~LJ - ............. - .. ---- '·:;. .. · • Upà,.'i~*1-f3~1i irõ.i-t~'.ri'*·gner~ 

..... · ·~'-··. - · ·- .. -~----. . .. , ·--- ---~ -·-- -·---·····----~ --- ~~_
1
f_:!_

1

.!. t}!_~J:::::~2::~1¾1~ i} II nf t'·· n1· a·-,«! Jf a 1· 1,~, (âf·~r J"o,··-,~- irtk{~iº1~f;~º:1¼1if.ti~:~ 
Â. â i;;r ê j â n i i ü i t t l ã derae[o n:i. Jiiibi{ual ''., lli,,Jra ll'u " o ll"tJ . li Íireóê'rij{. (is -~· l i,)eJJ 

Dia â dla péiôrá a situàção I Apernr de todos esf0Tç0<1 dP ~1:J4i~· 2t~á:;~~--ª \~te~7:~ 1· . . . : ifff;~¼-ij;_~;:1}Í1{f \; 
füiã êatholfcôs aú~tHacôs. Uma s. lilfucia. êm t-er ª" boas gra,· ªP., ii~_:l _f.'il il::J .de fü\1 ;a ag,T·, 1 e À M p I N A /,; f'OlU c:,antico,~ e comrrnrnhào tCldaf_-~ .'b.ft1T{i,S, de~ .:so),i2tG9,1 
üas ult!Íi:íits paitôfus de S. ça8 do iiaz!!.Ímo, q inimigo 11/io rnp·_i:fJP?nd ,; r.lg,?ern . ,. hopr,r,. f géràl. d::i. ~rpente_ do amor tFl;, 1i-
Etticid. o ~tdêal lnnitzer, SO- poupou, por ;el\ llidn, to,fa:1 as taltl&nte {t !3lHl mau~1r1 de T.l?TI· / nc,Diiu1 ·10 hoji' a sr,grrtçào A';, Vi hor:is teve lnlclo a i;iáhão,':n'A'ó d6. ·guJ· criÚlJ·!'.oé..c. 
i>fê d eiisiiio téligi,osci, ~ um mêdidas pr,:,Jud,iciaP~ á Igr-ejo. SEll' e sên,t:r. ,, Dl? _,\lons, Bou" dn l'Íiatt·iz de Xossa Senl10Í-n cêrimnnla du. ben~àm e ásS'êll· I ~-'.-~~~UI- ~~,ra ~tf~.!. rt,r,fJa e,,, 
êi~~S}V? iloéu!D-ento çlas _gra;. ~m sua Hlllldida rarta pag. , e.<~Ud, ,Bi~po 'tlr: Fl'~n.,;o. -~ .. li." as do Ca.rm-0 p de setts altares, tawénto dh pedra fundame?J.- ~r-.a de vós, ~-orqtt~ sJ ú mal 
tes. difffouldades da lgreja na torai S. ÊllH:ia. 0 cardeal [n., mulher?;, têm rou\o qu_R 01 Qtlf' >1Pl'/i frita p~os ~xmos t.O.l. êciii"'..Z:ª Qa fuuJJier- 'píi:~ ~br·d.:.:r 
À'listrlitriazlfi~aâa.' . ·. . . n!t2e~. d!rig!ndo'.sé aos r,àéi d,>- 1 h~l1leM. o sen_tim;,nt.) th• tf) R,·VDÍM. >)!''.(, D f·r:;orl·eo d€-I AO lado <lá prlmeíru pédra o hóiii~; à. ;g·r~ja :.%sj,~Út (l,a.: 
. 'é) tom enérgico ,ê irulophiS· fámilla, afflrrna ciae o di.>Vet': d..·u,1 :.ts tlellc::id_ern~; P rlta. uipa C,1mpo.n l\S1·:rêtó. Bifl])O Dioce- forar.n collo.cada[\ duna bnrrl_- y6.9 nira. ajl.nUtfti~lco;' ;:~,;:Fic,J~ 
Íji*vêJ da~ afff~fu~~õef d$ S. ãe. fuinf9.trar _Ô etfrln.o rdigiü"10 C•:q,rÍéd9,âo dP mull:ér: •·_ní\o :!? ~O.,r;o,. D. Oqt.aY,iu 9g.gss de ca,~. onde tóram Mpo_s_ltadcr, nn ponçtntfa~, irtr.\inbil. no 
Emcfa .• são !~fótSF~º.s .pelo 110~- !!J~os_::e.ugtnenton---oonsi- con~,:.ço no. t:~J'1.rtJ. 1c:0:.~~n~o um l'Y{II·nndíl, ~J9PO_ de Pouso Ale-1 1()0 e!J'Velopes, M qune8 co1l- $ltar. Sêréfü. m,íéii. n'ãô ~nin,. 

·ftí:cto·~-~.-o ,me_sriib ()à~d1al não 4~rav,~1.~erjté;, Y,{syi ns gim diteito. ll.~fp ;:uer· fnéihor· ~ue l gre, D. José Càdoil de Av.uí~re. j tinham _10:31'6:!:90? . , _ ... dfrnÍÜl" qué !36""~uêi~ irn tío• 
!ef _J?f~fu_ra:do , ,!1.p~tilizar ~ !)'\_!l~i.;t9es qo enl?,I~?- .reHgi()so M o~rro;1 : 8 \:'.to r- ª. p::il~~rn H!.~po dt:> · ,9oroç:.iba. D. Sóldlo I Lentoes ést_ú cte parn~Pr,is fJ r~;i, sêm os é:~plnliós: Mott1a 
nacionaes-soclahstas. ll!lS e~çolªs.:. já. }/(_)jQ~e a let'e- do Se_l1hnr:. :13! _:\'Gf>S!l. Jus.1 ,,a .fo~é Soares, BJsp-o de Per.ro-, esp,,ra em brPVe Inaugurada ~E'~concl"cti-sê, nà?ri ~Ô ftj\r(:[rer."r. 

,•,,.,-:=::::::====== da de enshÍa:r · já porque qÍ.Htl· . t'/f.eWf e .E'SC'l'ib:1S. llfiO Pllft·rt· f>.SS:l a prJme\f:'I, _Igreja em f . nod~iS Ser m~; de 0Íi:rfrÍto. ,~e,. 
J!l . e. §._t{t. '.·. ·com··. i>.·le. t.artiéJ'.lte ... P . .r-iv·á. · .. 1.1.ã.o f_t,1· rr,r.,.,o .... r ,.(Iur• a .,10,1 pha,. l Jin?,. ll;·.·· Jnt.e.re. ~sa.:. nte .. rrotar. tler , a sua. no i·a Matriz; sêú l'llllo· fií..lgurâi:ifi Sf n!iõ 

(j~er_;:e~siiio.'. : ·fel1t··· 1oiio nàs t~- -, ,r·ei_ri no. R .... s.

0
!1·10· dos. Ceus". A,,. e::i.in .. ~in;t;g ·q.ue recebe a bonra ! - kí,êiâ, dá: .@í-fstã~. croã não 

--~ .. ,.a:.-,1· 'e."< .. a··.,"··,····· .. u·· . ffl Ç!9l~.s j>ffic1aes é de todo l!Zl· ~1!.m, lnd~,a SLíl.0-FJlJt!lS dt>_ 1\fa. da; ifagr'.1-~fio. . . i .· .. É onfros ~i'il;füg_ g.,_ n[o· rn:1e~ 
W ·possftel;. . · rw .. em sua romm,mb!w, rnnu- .As restnR tla Padroeira tl" 1 I.&R PROPAGAR O 

1
· cl_Íl.ó , ctr,:'.J.~bln'!Ja~ dos ·. berço3, 

fafíiOse ore• -........ ~:-. , ., ···--- -·~ X~t:111Jn 1~~êei~rit-~~ 1;t ~~ I · ,._.... ·:·:·.·:·~~:"-·" ,:· ··-·:· _ .1 ~~h;8t1 .,,. :·)~~&~m. rla~ 

gWélôt lft9_ ··tez .1::,~- Jlii1i5· djfl r····e:······v·-~,•s:··.•··,··,_rr'.a·· 21 ~/ôilmó r1ítni·o. '" LEGIONARlQ "l!rtre1-m~n!tf. it:ãªln:1! 
Re~ntinamenre ~atlecéu ô CO· lí,ffq. . - u à o T u e A ;- u• 1 c,e -"'.., >-;·-'·:,~: :-.·,,,·.~·'.:;.-:·:~:··:, 1 íôl::nt~ssão, qúã j;: fuifoül~ 

n. h'··ee''·.··1·d·'·9· p''re.·.·,;..,._·~ .·.i> .. r, .Fa ... tii:er .. ·. woo.' d· . d. :é 2··.i. .~,;-;;.,) . : .•.· • • . " . . : . • 'ReâJ.Izà-ilê lia ddàa~ 11.) Bo. l Íll' .O.'EVf:~ llÉ TODOS 1 ·Gtac~ .. ,.;. ~'-rln S" ·P· l' "~ 
es- (Coliclusló .. .,_ ve:i L\-Pl'úi1on.a.clo.~. seriam.lrrt>me- ·,·.•,,··,, .·· ........ , ...... ·.;·· ., .. · 1 . .·.·· .' .', .. ª·.,.~. '.'. ',':.'"""., :"'"''.".-·•.·.9 n"'" 

Iock da. cqriipânhia d~· Jesus. éiiàteún~:nfo r,i2l1àdos Ílf.lôs nà~ j tooatp · .. fµli ~~cl~ ,!fOV,men- . os C A 'J1B.: O X. I COSI P~r~eo p:a.\31?ià?. _n.~ pagti.:alsmo. 
~a''th·. e··r· w· oôdlo. ck. era o P. re.· gador ..;;;~;;.:,,, · .. ,. ,.. · ·· · · · · ·· '· ,:.,;, ··· · 1· to e.m .. Pr.ó a_ Ca~_qral. ~-- ." · ·· ··. -- · · -·, · -· ... ··· · j mas no chrisUan.!tmo f> .· po1-
.,,,, _ . , . . ., . 0$ nbu o governo 1ngle~? . ~,.;, *tas. Setln para o ",..recha , A térl.tá do mesmo :. Ji i . · . . . . · · · · · . · , .. , .. ,. ·· , · , .. , ;'' · ·. 
mãis irifluep:tê. qe._ LOilctr~s.:. ÍÍ.ó~ametltê em ácçãÓ â "qü~ ~á1Ji u.m tle\'t"r do Ínàis éle·i ·. · ... , ' a,.,-..~-,,. ,C ?~; "··' -. · . · :: ··.,.·J ;,, J!)S .. con~fl'Y:lr cb,r.1~,Y\!J, CUjô 
io'"rn"•·ae···s. p'·u·b.lic.a.,v .. am. •, ... freq.ue .. n.re- co .... l·um·,,na,··,,·?, Ha·'·v:·e'r''á ·m-'•a;.tx~~~ "'o·.· ·.'.'•:·';.:« - ...... ·,'··, ... ,,, ........... ' $(:' pessoas d'egraíÍ<l~ d~staquelM a t f i • ·d".· • unJc·o dír:eUó de catbo)froi:i 
~ _ ,.._,,.,.,.., " Ii:i:éritár cavalhelrlsmo assegurar d· Íd·' ··, · · :·r.1 · _. . · :·•. · · · ' · · · · .,..._ · 
mentê ióngas. ~~~E;ÍfS' de seus sr. . êiíà.iiibêrtiüfi nó K~nô ii:l~ dÔ àmiisticiÓ, a .e~à:sãÔ des- a. e.}.?~! . . . . , ' .. ! _, . ., . , '. .. f . -C,OI?_iO :i~ foi <ltto, ~ ser me-
sêtfuiies. :ôêrinsor, ínt~pido, 90:'l ciestas illi.as âiiéífu já. oéêii~à~ tés ~élos. fa1 pr(iv1dêrtéta, en~ . :o..,re11M ,1'.!3.ª1 'rtf O vro:xim-0 , Clf,~a,t ... a·' •e'~-.-~ 11 lac· · 1h<!r. Q~f.ps ··.º?t,r0 s.", .· .. 
bóns éostúfues, ataeB,va vigoro- pelo3 hàzÍ.-ítiis? . . triita:ri.to, não foi tômáda; é Pé~ f:'?_ngre-s_so Elo<õl1a~;st~:co Dlo~. i üaw 1t '- .. . ~ 8~t\_l.lit.a. $_'. · R,,f:vnrn .. r:nm. 
sa·me·· nte e semª·· tnlnlma hêsit.a- ....... , .. _ ... C'o·;· ·• AADO _nestil, cldáile, Cl!I cathol1• ---- lTIU!J-Jçu< q_ue. será,P,a,~flfl(lo HTil 

tam ent)1lgou sem , t tubear. es cos botu<'atuensell d~vem ter iete!.i'fütiunn. a. ·s,. F..xcta. n. Jo-
çã!) ~ )_ice~ciosid~e m~:r:a· • t~, ~f.~~ro.&~ vict~ ~- .!hç)e: o. sua Cathe~.rol prompta, e. é, ('~~ª .ta p'riAn~-.·· iitti.· o· .ia·.· Fé' s. é e~;~ d .. J A.rf.ôíí~éc_ n ,, ~fl. 
J>tln~iJ:i.&lmente a "novà} .· r a- m~nc1n brutnl da justiça na J)pr. consegutn~e; ,Que ::i. ~ornmis- uut· U l1fJIIBUVU U 1 YA, pm:tecipando o e.xito da 
·de ênU-e os· sexos" e a llmi~ação :Jltà. capittiÍaçlío assignáêta pe: zista. são organizadora se -dirige in- eoncéntiac!lo, ' 

.: •• iJà; ·.nàtalittade, "a maior ameà:ça los. plenipo' tênt!àj-fos ·dos.· "Íló- · · ·. · ·· · . · , Real!za.s.e hoje, domitigô, 14 .. ·· 
., s ui:n1. ééMlizaÇ!i.O jlimâis este- inens de Munich" fràncézes, ha distinc~mente a .!-º?º~·' ,e~PE;· de Julho, á.'l .19,1/2 lio.r~·s, SO·. . Al~J!l aos. Pias DliíõP_;: tlfl 

V··e .. qe·.,...,;,.;.:;.;;.;.._._ ... ,. .. .. ·. ·.· . . , . . . . . , . • rando_ ª· illelJ:to. r_. boa _vo_ntade, e lemne hora Snntà, na matriz. Çapltnl .. es.·t;tVf.J'.:l.]'Tl . prP""·nle,. 
.-.,=:s""' uin à:s"". ctó.9ue nã_o. · foi .. su.r ... r_i_c .. le,._n_.~ o maior au 1 1 1 i 1 ·t "' 1 "' 

. .,~ . x1 ro . pollsJ1'e. de··. Santa. e.·. e. cili.a .... ·· •. .· . ,.· ·•· ~~.fl. :n .. 11 s_c_,(?:P ..... n, __ fis .. : '.Pª .. _lo. '· n-Seús · isérlptos c·aui;àram. nitii~. temente áccentuado peia impren~ 'Em ÍÚliç1ío n ! ~el'lor · n:~nnmos l • p ó p 1 1 
. . .. · . 1em1· . . . . sa. Deflagra· da a g't1er.ra, extran· - .b.Iidàd d . . 1 Para esses Santos· ex,erc1- 1 )reu va.. rt'.ap rn ..... ar1).a iy Ja, 

tas e agudas. JtO .. cas co_m os com a poss1 1 e . e uma guer- L E. N Ç ô E S elo convida cÚinhosa j; ln-1 Bar;iy~ry;_ s: fwcitíe, .Tu1Hli>1hv. 
· tÍieólÓko~ pÍ:ófustân:tes que nes- geiros ae todas às procedenciá:s, ra de opereta enti:ê a Allemanhà . . . .. . . . ÍJ!sfent,éméÍHt> V. É'Jo.cia. ê S. ,

1
- 1:í;a;:n:;iJ(~. to~F; (la,:,. ,\r,'hiJi..., 

t~ ten-~nô üié ei-àm .CIUASi sem- inclusive al:lemães, austríacos e. 6 & Russia. cuja consequencÜi. N? c1rn_ '.{0 .de jun_ho p. p., Exmâ.. Fhiiimn. , ces.e, e m:iis u .de .Ti.ete. 
pré inretiores. Father_ Woodiock italianos; se apresentaram como seria a derrota da Ultima, e sua realizou-se a rer!moma da ben- t 
érá friáti.dez de nascimento. Em voltintãrios para lúctar aó lado conséquente na.zmc.íição, tarefa çain. é ~s~éntamento dit pedra PFtOGÍ=IAMMA-
iSB9 entr'ótt na coÍnpanhia de da França, com o ôbjectivo de que, com alguns ret,oques de fa• fúndaméntal da rtova Matriz 

.AVISO 

Jes'lm e eill 1903, ba ida~e de 33 libertar- as suas patriás respecti- chada. na organização russa, in- 1 de Lençóes. a) Terço rezàdo. dia.nte .do No pro't!mo lll::i. 21,.cle .fo!hn, 
~nÍios, foi ordenado sacêrdore. Yas do jugo nazi~ta. o PrihciI)e contestiweimente se tornaria! Nó dia 29, â~ .17,30 horas. Sántlssimô Soieiniteiiiêíitê Ei:-1 :l.~. dom!Ítgo, hÓ:Ver.á TÍ!l'ulhl-
No dia de sua morte, pela ma- de Stahremberg, por exemplo, or- completá. 1 º v!glirio da .fárô<i,hl.a P. la. ntqu .. t. . ,,. . . . . . . :, º ·. ·. 
nhã, ao entrar n,a ee>lla de um ganizou um corpo militar espe- com guerra ou sem guerra, .o a pr :rp.e1~a Crtlz,. ~o: ~9c~! do _b) I'teg~ç_ã9.: P .. ~19 .. J:1,ev. mo. l ri.à, Íib éoll~g:!ó Á.s.stirnpç:iü, 

1 

1 . pôs o; . .... . . . . .. . . .. , . .,, ; mento teral de Fm1:iia· a,, :\iâ-

doo outros Padres; t.eve uma syn- rial. certo é que a. Russla se na~ifi-l altar mor da futur!1 ma~12.. Pe. Jo:ão B. de ,Carv.nlho; . . .. . .. .. , .. . . , . . .- .. . _ 
cope, fallecenâo poucas horas de- Evidentemente,~ 'P'rança é gra- cará, OU, .em .outros termo. S mu.- . ~º.· di.a 3 .. º· á~ .. 5 .. _30 .h .. órii .. s f0.Í _._p) j)raçt\es f:> f!ettçâÓ li.]úcha· 1 ·d~:' S ,~,::.,~~é ~;_~.5 ,!1~,I'~'l 'fo. 
~~ l ta a estes collaboradores que, uma .. ct~rá . de. ro\~lo. . . . . .. . . .. ... c~Le~.r.p.d1!,. a .. .Pr.trt.1-_~i.r.~ •.• IT:1!~~-~- .i:is.Eef:t.c .... --··~ .. . _ .. . .... ~!?. .. ~t~!~â;Q .. ~vaI;.@l~st . 
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U liª • Ili e Íil ma an11qL11ss1ma c.er1rnon1a 
celebrada n·o Vai icanno 

1 

Na nnte-vl'.'spera ,1e Sã.o Pe
dro, todos os aunos, o Ponti

. fice Romano consagra os pai. 
lios de lã. branca que rlev·em 
ser concedidoR aos arcPhispos, 
bispos, patria.rclms c primazPs. 

A historia do,i pallios ó um 
<los symbolos mais commovc
dorcs da liturgia catholica., 

syinholo de pure7,a e de inno
ct:ucia. 

Conforme um costume que 
.remonte. aos primeiros tem]}Os 
da Igreja, no d ia da !esta de 
Santa lgncz, na Basi1ica con
sag-rada ao r.ulf.o da Santa-mar
tyr, cclPbm-,se uma cerimonia 
característica. F}' a entrega fei-

ta poi· parte· dos conegos da j pelo Allbade dê $anta Igiiíe2 êJ_ 
Arch.i-basilica Latteranense ao em seguida, os portadores 1atil 
Capitulo de Santa Ignez de teranenses entre6am os anhos! 
candidos anhos, tributo á can- candidissimos enleitad<ls e<>14 
dura da padroeira, e a benção fitas brancas e azul-dan>, cóJ.., 
do,i mansuetos anima_ezinhos, looodos sobre abnofadaa éle da,i 
celebrada com sole~nídade e ~asco vermelho; dois_ ~
com grande affluencrn de povo. sao depostos no áltm--mór; ~ 
A missa pontifical é officia.da ao lado do Emngelho .8 ÓUtta · 

=================::::i:===========;;:;;;;:;::===::.,J do lado da Epistola. O ~ 
com rito especial, dá-1lies • 
benção, com grande poidpa d• 

Es:tuõos Marianos 
em Portugal 

Por iniciativa da Congregação bre a "vida interior e as Con
:Ma.rtana da Juventude Untversi- gregações Marianas;" foi wn tra
taria. Catholica Masculina, real!- balho sobrenatural; teve depois 
zaram-se em Lisboa, no Salão da a palavra o Revmo. Pe. João 
Acção catholica, de 30 de Abril Mendes, S. J., ,apresentando um 
a 2 de Maio os annunciados Es- notabHissimÓ di.scurso sobre "A 
tudo.<; Marianos, presididos nas nobilitação do homem pela vida 
duas primeiras noites pelo Sr. interior". 
Concgo dr. José Gracias e na Na sessão de encerramento, pre
terceira pelo Sr. Arcebispo de sidida pelo Sr. Arcebispo de Mi
Mltilene. tilene, falou em primeiro lugar 

Falaram p.o primeiro dia o Ju- o Revmo. Pe. João Cabral, Direc
cista, Congregado sr. Francisco tor da Congregação, lamentando 
Miguel de Souza Tavares sobré a ausencia do Sr. Cardeal P.a.-
8 "Victoria da personalidade no trlarcha, por motivo de saude, 
apostai.ado christão". Foi uma pediu ao Sr. Arcebispo fosse por
aprecia vel rricção cheia de pen- tador junto de Sua Eminencia, 
sarnento e espirita sobrenatural, dos sentimentos da Congregação 
dada por um Novo aos Novos. da UJC a ciual se confessa grata 
Tomou a palavra em segundo lu- pelo carinho que Sua Eminencia 
gar, o Promotor nacional das füe tem manifestado e promette; 
Congregações Marianas; versou o . que o recordarão nas suas ora-: 
conhecido e sempre actual as- ções. Logo depois. o Jucista Con-1 
swnpto "As Congregações Ma- gregado sr. Nuno Maria Rebello 
;ria.nas e a Acção Catholica". Vaz Pinto, assistente da Congre-

Archivemos nestas paginas . os gação da JUC, desenvolveu a tese 
dois votos formulados pelo 01·a- "Portugal Patria. Christã, teve .I: 

dor ao concluir: que neste . cen- Ma.ri.a pdr Mãe". A ultimn, these 
tenario todos os organismos da Ac- marcada no programma foi ver
ção Catholica, mas sobretudo a sada pelo Revmo. Pe. Antonio. 
JUC, a JEC e a JIC, reronhe- Dias Magalhães, sobre a "Reale-; 
cendo como a devoção a Maria za de Maria e a hora que passa". 
Santlssima é insepanwel dRs nos- Num hymno de louvor e ex.alta
sas gloria.,; patrias, estabeleçam ção á Virgem pôs em 1,uas pala
em seu gremio uma Congregação vras todo o calor d<> seu coração 
de Nossa Senhora: em segundo ardente e juvenil. 
lugar que as festas centenarias Bem hajam os rapazes catho
se prolonguem até ao dia 8 de licos da JUC e Congregados de 
Dezembro, havendo nesse dia Maria Santissima com o exemplo 
uma grandiosa mAnifosí.açií:o em ~ue nos deram. Com uma visão· 
Portugal inteiro a M:11.ria lmma- clara das coisas pareceu-lhes e' 
eulada, Padroeira da Nação, po- m, que a melhor maneira de 
dendo essf' acto ficar nssigna·la- d. ar inicio aos. centenarios patrio
do nalgwn padrão ou lapide. tícos era erguer em suas awias 

No segundo dia falou o Jucista e em seus corações um padrão 1 
Congregado, sr. Lino Netto so- de grandes realidades. 

O tnimpho da Inglaterra 

Nosso cliché apresenta o "Rodney", se. 
guido pelo "Valiente", o "Barham", e o 
"Hood". 

Os tres primeiros são veteranos da Ju
tlandia, na guerra passada, ao passo q-ue o 

"Hood", que os fascistas pretendem ter attln
gldo, é uma das mals modernas unidades da 
marinha de guerra brftannlca - e garantia 
do dominlo marftlmo, com que os ingle-zes pre. 
tendem_ sustentar a guerra até a victoria. 

musica e canto-chão. . 
Depois do áoto, t, mestre .df 

cerimonias e dois e~ t1íf 
Sito ,Toão . de Latrão lévàm ~ 
anhos ao Vatlc.a.no, onde o ~ 
J)a os bente, na Presença dd 
prc-decano da Sacra Rt>ta da 
Adv-0gado CO!lgiStOÍ'ial . e • dei 
monsenhor prefeito das ceri•· 
manias. Em seguida, Rã.o cofi• 
fiados ao decano d-0s audltoré!I 
da Rota, quê os etJ.via ao mos. 
te.iro de SatJ.ta Cecflla, M · cbi. 
clado elas f'relras, q~ 08 áli• 
mentem e · criam. 

São tosquia<los na qnin~-feI,. 
ra santa, e a lã, lavada e PU• 
do cerimonias que com ell~ 
fará tecer os pa.llios destina
dos aos. pastores da Igreja. 

O pallio é uma especie de -pe. 
qmma estola de lã branca . .An• 
tigamente, era usada só pelos 
Pontífices como insignia, da 
honra e da autoridade que lhes 
é peculiar. Mais tatde os Pa. 
pas conced-eram o i>a'llió aos 
patriarchas, aos. primazes. ªº' 
•arcebispos e bispos do opbe dll~ 
thollco, para usaJ...o soinetitÍti 
nas cerimonia.'! pontlt~es, ~ 
mo emblema de jurlsdieção, àô 
,passo que o P111>a o emi,~ 
constantemente em , quàlquê\O 
teÍ1lpo e logar, em testemuilho 
do seu pleno poder !lobre· tod!I 
a Igreja Catholica. E tal é ~ 
importancia symbolica do pal• 
lio, que no anno 538, quando 
foi tirado do pescoço do Papa 
São Silvestre, o clero penso11 
.,ne o Pontífice tinha sido de. 
posto. 

O pallio leva seis cruzes_, bor .. 
dadas a seda preta, e as extra.. 
midades são ornamentadas 
com pequenas laminas de 
chumbo, capeadas de seda pre. 
ta. A11 seis cruzes, que,. anU. 
gamente. eram vermelhas, são 
co!Iocada.s a intervallos iguai~ 
O pall!o é preso por tres cra.r 
vos da Cruz de Christo. 

A tradicção cathol~ afti~ 
ma que a institui~ão dos sa,. 
cros pallios remonta a São. 
Lino, successor immediato de 
São Pedro, e que a lã necessa. 
ria_ a.os primeiros -foi forneci-==-================================ ======::::========================-"=·~ da por anhos criados e offere

Uma vista de Praga, a cantiga cllpltal da 
Toheco-Stovaqula, onde o despotismo nazista 
npera aem !Imites. 

As ultimas noticias nos lnform;tm que o 
,,,. lbuno. Sr. ArcebisPo Primaz de Praga foi 
~ psloa nazistas, soo o pretexto de oona-

pirar, em uma accledade tcheque llíegal. 
Quando a censura hltler-lsta que amor-

9ada os povos escravizados, deixa passar essa 
noticia, podemos Imaginar pela prisão de S. 
Emcla. o martyrlo do cleró e do povo oatho
Uoo daquelle lnfeUz a,aJa. 

Os jornaes de Stockholmo 
fazem appellos á população 
civil,. exhortando-a para que 
se previna contra a quinta co
lumna. E tem illustrado os 
seus artigos, com os exem
plos de Quisling, na Noruega, 
e pela serie de frahições ha
vida na Hollanda, onde os pa
raqued.fstas agiram impune
mente graças aos nazistas hol
le.ndezes e allemães residentes 
nos paizes-baixos. 

E' preciso - frizam os jor
naes -- que tiremos ensina
mentos dos acontecimentós. 
hollandezes, afim de não se 
tolerarem sob pretexto, de de-

moera.eia a acção corrosiva dos 
uahidores e a formação de or-· 
ganizações ligadas a paizes 
extrangeiros. 

Certos extrangeiros natura. 
lízados usam e abusam de suas 
preroge.tiv'as de cidadania. E 
desde o pacto russo-allemão, 
os nazistas e communistas 
agem conjuncta e amigavel
mente. 

A nação sueca caminha pa. 
ra a catastrophe geral. Roga-. 
mos a Deus para que tal não 
aconteça, que o governo crie 
leis de repressão da espiona
gem afim de salvar esse paiz, 
da derrota e da ruina. 

Novena de 
do 

Nossa Senhora 
Carmo 

cidos pela propria Santa tgnw. 
que no pontificado de São Lino 
soffreu o martyrio. Outros l)Elll .. 
sam que o uso dos pallios re~ 
monta aos Apostolos. Certo 6 
que, sob o pontificado de Síio 
Marcos, no anno 336 da nossa 
era, o pallio era usado como 
antiga insígnia do poder esº 
piritual dos Vigarios de Chriso 
to. • 

Os pallios, bentos pelo Papa 
e não concedidos, são eonser• 
vados dentro de uma custodiai 
especleJ. sobre o tumulo de 
São Pedro. Symbolo da dignf• · 
dade e jurisdicção dos Poderes 
diocesanos, a concessão do pat.. 
lio dev'e ser solicitada dentro 
de tres mezes da' data da con
sagração episcopal e, antes d~ 
sua concessão, não pode se:t' 
exercido acto nenhµm de lei 
gitlme. jurisdicção ou cerimo. 
nia, sob pena de nullidacle. 

Vem sendo r0alizada so
lemnementc a Novena de N. 
Senhora do Carmo, promovida 
pelo Convento Carmelita da 
Rua Martiniano de Carvalho. 

vema que foi 
7 deste mez. 

A benção dos pallios é umai 
das grandes solemnidades pon. 
tificaes. Reveste-se dum brilho 
extraordinario, assistem a ella. 
todos os dignitarios da Corte 
pontifícia, os representantea 

diplomatico8 extrangeiros co:in 
credenciaes perante ·a Santa; 

iniciada no dia Sé, toda a grande aristocracia 

Hoje, domingo, ás 16 horas, 
uma procissão percorrerá as 
princlpa.es ruas da parochia, 
recen~ente creada p e I o 
Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano. 

A noite dos dias 14 ,e 15, ás 
-1Uli haras pr45a~ a no.-

No dia 16, terça feira, festa 
de Nossa Senhora do Carmo, 
das 6 ás 11 horas serão cele
bradas diversas missas. A.'s 
10 horas, missa cantade.. A's 
19,15 horas do dia 16, fim do 
solemne novenario; será feito 
o panegírico de Nossa Senho
ra. Antes do encerramento das 
festividades, será dada aos 
presentes ~ benl:i,o pqal. 

romana e numerosos preladoSI 
italianos. 

ter ·e propagar o 
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1A Franca a m·o rdaca da'.Oma data d.e aua 
Esta seme.1Y1, foi cãriicterimd_a I - . ) · ) c:1 

·=ro~ ~~~ :i~ira:n:: lJma ctas notas mais impres- paràlizadas e tem-se a impres- gªmcnao sobre o peso ae uma 1 . s 1· 11 11 1· f I j1 !m , fi ft~ 
olhos da, opinião publica o sig- sionantes da actualidade é o são de que a gravitação de a;probiosa occupação, a Fran- D li a y·u u·. -
nificado profundo dos trlstissi- silencio. indevassavel e , pro- tantos tal-entos pr.e'll'ilegiados ca inteira se indigna e se agi-r 
mos acontecimentos occorridos fundo em que se encontra mer- cessou inteiramente par.a se ta. E para evitar que o clamor O dia 29 p.T. assignalará o r ciosa ephemeride, será_ êelá
.na França. gulhada a França. Alem de ai- absorver na contemplação es- desta agitação transpuzesse as tran&curso do primeiro anni- bra uma Missa pelas inten-

Passado 11.gora O estupor dos gumas noticias sobre a nazi- tarreolda da unica cousa que fro:1'!'1:eiras da nação martyr, 1 versario da eleição do Exmo. ções do amado Pastor. 
primeirós momentos as agencias ficação daquelle paiz, nada hoje se move na França: as muito sagazmente introduziu o Revmo. Sr. Dom José Gaspar A' solemne Missa que sel'à 
telegraphicas começamª distribuh· mais sabemos do que lá occor. mãos tremulas de um velho s-fl. Hitler uma cla:usula no de Affonseca e Silva, Bispo cantada, ás 9 horas do día 29, 
conmmnicados em que se mos- . 1 • ct s,........- 1 ,_. · re. A vida intellectual tão brf- marechal cuja senectude não armrstioio, segundo a qual fi- titufar de Barca, e antigo au- na greJa e «rn.a prrigen~a, 
tra a .total desproporção entre os xillar do Exmo. Revmo. Sn.. Ca,'thedral Provraoria, deverá. 

·. recursos do Exercito Francez, e 00- m Du~rte L ld SJI com=recer O Exmo. Cabfáo. 
das forças atlemlís, insinuando as- a eopo o e va, .. -

(Conelue JJl!, 2,ª pa~.) 

No Instituto 
Direito Social 

No dia 13 do conente, na sala 
:João Mendes da F,acaldacte de 
Direito da Universidade, realizou 
o Instituto de Direito Social uma 
reunião solemne, durante a qual 
o Exmo e P,,f:'vmo. Sr. D. José , 
Gaspar de Affonseca e Silva, Ar
cebispo Metropolitano, distingui
ria aquella associação, recebendo. 
o diploma de membro honor.ario 
que ella füe rogara que acce!:tasse. 

Estando presente socios r'<iquel
le Instituto, e representantes das \ 
autoridades civis, alem de um au
ditoria no qual se distinguia 
um grande numero de Congrega
dos com suas fitas azues. teve 
inicio a sessão, sendo S. Excia. 
:Revina. recebido com 
festações do respeito 
filial- de. todos. 

Abriu · a sessão o sr. dr. Vicen
te ·Mellilo, membro do Instituto 

,.!de Direito Socui1: Falou, em se- i 
gU!da, o Revmo. Sr. Pe. Saboya ; 

·.oe Medeiros, S. J., professor do 1 
.Co!legio São Luiz e tambem mem
bro do Instituto, que pronunciou [ 
uma douta e calorosa saudação 
ao Sr. Arcebispo. Em seguida, i 
-fez uso da palavra S. Exci~ 
:Revma., que, em breve porém subs
tanciosa aEocução agradeceu ao 
:Instituto aquella manifestação, 
cexternando · conceitos dos mais 
exactos e opportunos sobre o 
assumpto. Finalmente, em elo
quente e ardoroso Improviso, fa
lou o dr. Vicente Mellllo. 

para o ··solo archiepiscopal de Metropolttano, e 'Revdõ. Clel!o 
São Pauto. secular e regular, Assoe.rações 

Tal data dará aos fieis uma religiosas, Coltegios catlioll• 
feliz ópportunidade para de- cos e Fieis em geral, 
monstrarem sua filial e respei-

1 

Em n~me de Monsenhor vi
tosa veneração ao Exmo. gario Geral peço encarecida
Revmo. Sr, Arcebispo Metro-, mente aos Revdos. Srs. Paro
po!ltano, sendo certamente chos, Reitores de lgr;.,jas, Ca• 
muito numerosas as homena-. pellães e Directores ·de Cotle. 
gens que 1~: serão prestadas 

1
1 gios de meninos e meninas no 

nesta occasrao. Arcebispado, que env_iem á Ca
Sobr-s es~e assumpto. a Cu-· thedral numerosas representa• 

ria Metropolitana publicou o' ções dos seus jurisdicionack>s. 
seguinte edital: 1 Nesse dia de bençãos para a 

Archidiocese, todos unidos em 
AVISO N.0 81 fervorosas preces, suplicarão 

P · . . . d I de Deus Nosso Se11hor a cc11. r1me1ro ann1versar10 a • . 
elelcão do Exmo. Sr. Dom José I serv~çao da precr<_>Sa saude do 
Gas· ar de Affonseca e Silva [ qu_errdo Met_ropolrta, luzes e 

p A b.. M t 1 ·t · graças celestraes para ·(jue f3.0S• para rce tspo e ropo I ano · . . 
d ~- p I sa sempre, mais e mais, tra-

e ~ao au 0
• balhar para o bem dàs almas 

Transcorrendo a -29 deste e diffusão do Reinado de Jesus 
mez o primeiro anniversario Ghristo, nesta grande porção 
da eleição do Exmo. Sr. Dom que o Supremo _Pastor lhe co~ 
José Gaspar de Affonseca e , fiou. 
Silva para Arcebispo. Metropo- ! 
litano de São Paulo, de ordem · De ordem do Exmo. Monsenbor 
do Exmo. Monsenhor. Viga~Io 1 
Geral, aviso o Revdo, Clero se-1 
cular e regu'.ar e. Fieis do Ar-, 

Vigarío Geral 
São Paulo, 12 de Jul_ho do 

1940 
cebispaâo. que, em .acção de C-e11ego Paulo Rolim Loureil'!O 
graças por tãÓ grata e auspi- Chanceler do Arcebispado, 

Reuniu-se recentemente nos 1 
Estados Unidos cfa America do 
No.rte, o Congresso annual dos 

1 Capellães Militares, do exerci. 
to e da armada desse Estado. 

Convem antes notar essa 
bella instituição da grande na
ção amiga': a capelania mili
tar. Comprehendeu esse paiz 
que o bom exercito '?~o que 
respeita Deus, para poder hon
rar sua patria. 

O congresso reuniu-se no 

columna - o amor de .Deli$-.• 
da Patria. 

Nos Estados Unidos usamos 
de benevoiencia para com t,d
dos. mas não devi:U"iamos Set' 
exaggeradam-ente benevol~ 
para com afluelles que t'&~ 
trahir a nossa ter-ra.! ! ! 

"Não devemos ser demasia
damente democr.i.tlcos para 
com aquelles que pretend:em 
destruir a nossa democ:racia.""~ 

Este trecho do discurso de 
S. E'xcia. Revma. bem aetual. 

Notamos constantemente 

NA PRAÇA DA CONCORDIA. RADIANTE 
LUZ, OS JA:eTOS LUM·INOSOS A-R:TISTI-

Hotel Commodore, com a pre
sença de S. Excia. Revma. o 
Sr. Arcebispo Mons. Spellman, 
do Governador e do prefeito da 
cidade de Nova York. 

No discurso de S. Excia. 

que usamos de grande co.m• 
plaeencia para os inimigos da 
d-emocracia. 

Sendo demgcraticos I)al'll. 
com taes i'adividuos nós com• 
promette:mos a democ:racia. 

lhante, a vida soelal de uma 
tão inegualavel dlstincc,ão, a 
vida artistic;i e economica da 
França parecem b1teiramente 

o Ostensorio da Adora• 
cão Per;,etua 

Com a competente auctorl· 
:zação do Exmo. e Revmo. Sr, 
Arcebispo Metropolitano D. 
José Gaspar de Affonseca e 

ção Perpetua, têm offereeido 

a Nosso Senhor ostensorios de 
grande valor. E S. Paulo, que 
tem merecido de De11s Nosso 

Silva, vem a Adoração Per- , Senhor graças tão especiaes, 
petua ao Santíssimo . Sacra- certamente há de sustentar a 

mento, definitívame,nte insta

ltada na Igreja de Santa lphi

!Qenia, promovendo uma desen
:volvida campanha, no intuito 
l!l.e angariar donativos e obter 
os meios neeessarios á con
fecção de um preciosíssimo 
-Ostensorio, que deverá ser usa
do pela primeira vez nas so
lemnidades do 4.° Congresso 
:Eucharistico Nacional, a se 
l!"ealizar nesta Capital, no anno 
de 1942, 

E' de se esperar que nenhum 
catholico deixe de ·contribuir 
com o se~ óbulo, por pequeno 
que seja, para a concretização 
lde tão nobre e elevado ideal; 
que nenhum paulista se furte 
ao sagrado dever de collaborar 
na realização desta .piedosa 
!homenagem que S. Paulo pres
tarã a . Jesus Sacramentado. 

Outras cidades, que tambem 
_po~~-•m A ~M~ _0r.a de. Mora-

sua nota tradicional, qual seja 
a de nunca ficar atraz, São 
Paulo não ficará atraz! 

Que todos contribuam com o 
seu ébulo, em dinheiro, pedras 
preciosas, ouro ou prata. A 
homenagem que assim presta-. 
rão a Jesus Sacramentado, me

recerá a recompensa do Céu. 
As· ofertas poderão ser en

tregues aos Revmos. Padres 
Sacramentinos, na Igreja de' 
Santa lphigenia, os quaes es
tão encarregados de mandar 
executar essa preciosíssima 
obra de arte. 

As pessoas residentes no in
terior poderão enviar seus do
nativos em encomenda, ou car
ta registrada com valor decla
rado ao seguinte endereço: Pe. 
_Superior dos Sacramentinos, 
Rua Santa iphigen_ia, 54 São 
.e.auto, 

o privou das f01"ças necessa- ·caram suspensos na FranÇa to
r.tas para rasgar suas orago• dos os serv.1ços <te emisseo ra
nas, crepor o cnere do estado diotetepno·nrca e raato'Ctl·fegr-a
e por em ru1nas toda sua pa- phlea para o eXter,or. 
t;rra, Sansao não corn;eguiu. Mas o proprto Tacto de ter 
dermn1r t:ant:o, ao cterrulr com-1 ""ªº necessarto amoroaçar a 
um aoraço hercu1eo a columna Fran9a 1>rova c1anmente q.ue 
famo:;;a-, jama!s sua bocca ·se <1esatàrla 

A razão <1este tào protundo em tof.lvor de seus senhores 
silencio :se explica facilmente: de l'IOje. · 

o peor 
Os dirigentes rcsponsaveis 

pela "debade". da França, que 
hoje tão clarividentes se mos
tram em manter a actual si
tuação, não souberam, todavia, 
comprehendel' as ameaças na
zistas ... 

Toda a política do III Re.ich 
visou, desde seu inicio, a he
gemonia na Europa. 

}Tas os dirigentes francezes 
e inglezes minca puderam acre
ditar nisso ... 

Dia a dia a politica europea 
se tornou mais tenebrosa. :lles- : 
n;o assim o "angeli'smo paci-: 
fista" era a mentalidade domj
nante etitre muitos estadistas. 

Finalmente, surgiu o episo
dio de iVIunich, depois do qual 
não se comprehende mais a 
actividaclP. de certos homens 
de governo. 

Estourado o conflicto, inva
dida e 0xlerminada a Polo-
nia em 18 dias, sob a observa-

cego. • • 
ainda os alliados as palavras 
de Goering, dirigidas á moci
dade naz.ista, em 3 de Abril j 
ultimo. 1 

Que outro documento, mais 1 
eloquente, sobre as pretensões 
do sr. Hitler, necessitavam os · 
dirigentes .francezes? 1 

Entre outras cousas affir
mcm o marechal Goering, no ! 
referido discurso á mocidade : 
allemã: 1 

·"A Grande Allemanha nos 1 

promette a maior e a mais glo
riosa victoria da historia. Do 

·mesmo. modo que vencemos la, 
embaixo (na Polonia) nós ven- ' 
e e remos em outros lugares; é 

tempo de mostrar que a Alie· 
manha pretende pôr fim a essa 

~uerra? E' frente á Ingi.ater.ra 
-:i á França que a guerra se d& 

ci<lirá". 

ção de addidos militares, po. E mesmo assim os dirigentes 
liti~s QQS a.J.liados, ouv.il.am fr~ce1'elil llão souberam ver,.,. 

Revma. Mons. Spellman, des
tacamos o , seguinte trecb-0: 
"Temos ouvido falar da 5.ª, 
sexta e setima columna" .•• 
"Como ca.pellães militares, o 
nosso deve!' é con:e6Iltrar os 
nossos esforços, na segunda 

E' um dever r-eprlmir taes 
elementos, os quaes, aliás, nas 
horas de aperto, invocam em 
sua defeza os pl'incipios &mio,, 
crat:icos. 

lerceiro Cl;fa Emtico ·Nacimlal 
Por uma fel~ dew.rmittação de S. 

Arcebispo Metropclltano, recehiu so.bre 

i\fons. Ernesto de Paula 

Excia. Revma. o SY'. 
o Revmo. Mons. Er

nesto de Paula, Vi. 
,. garlo Geral da 

Archidi o c e s e a 
superin te n denqia 
de todas .as acti. 
vi'dades eoncei'
nentes ao Tercei• 
ro Congresso Eu-

. charistico Nacio. 
nal a se· realiwr 
nesta Capital em 
1942. 

Ninguem ignora 
a grande comple• 
xidade dos pro• 
blemas suscitados 
pela organi:zação. e 
realização de um 
Congresso Eucha• 
ristico, m a x i m e 
como o de São 
Paulo, que pro· 
mette a s s u m i r 
proporções inedi-
<as na America 
Latina. 

O Revmo. Mons. Ernesto 'de Paula, foi sua cultura, in
teligencia, virtudes e excepcional capacidade de trabalho é 
bem a 'figura indicada para ·arcar com resp~nsabilidades "e 
µ( ~nvergad_W''"· · 
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~~\\s~~~iia{i~!a~~ ifi~~ 
:mas' · cp~!!1\~ª~ggs1 · ~~ 4lJã 
í'.erlu . · p:rineipalm~nte i!, técla 
à~. nac1õnàli;aQãÔ i;~ ·ç1~~ ~i~ 
,EJndo. · mençã.9 · ~s · l~i~ · ª~ na,, 
I?lon,a1i~l:l:#~ dg !\U~ll!~· ,/\' Q<?~, 
c~u~~t?, 1<i ~:t:tl.~ é 9,U;~ j\i ~ã~ 
é Po~~iv.êl ~-nnitti'.!' (>,l!f;!. ~~~ 
ez:ti'!llngetr~s ~nti:n.~~tn. a. :p)as: 
:Wai:' o. I?,.reti<?S'? :ro,at~:rilcl:i, 9;\1-e f 
Q coração do homém brasllei: 
:w;· 'e qµe, :iss~'.íÍl -~Àgig qµ~r~; 
mos nai;tonaHzar ~ escolà, de
-vem~. n~çio~a~~~. ~ I,~a. 
(s!c). · . · 

Bem. O Clero 11ac\g~~l., Qm, 
bo.ra escasso. oo.nstftue uma 
(ias mals legitimás glorias ·do 
J3rasU: Os -v~r~~s .. qiif ,i°'ç2Í9,, 
y;ôem, são -de uma tàl elevação 
f, de "uma tal tempera dé àirà; 
ct~r. quê' r;eria de desej~:r que 
f0das as pessoas, )n;,:~~t!d~~ ·de 
;1iguma responsabilidade na 
vida c,1o paiz, r;oubessem iml· 
tar-lhes as virtudes '1 o zelo 
JJG1a · ·vBrdad,:lr::i ·_ g. rancle~a- da 1 
p:1.tria. e o desprendimento 
com q110 ·sabem esquecev-se de 
si. r,.r.opr:!os para conslderaY 
?.penas a· tarefa. que' lhe·s· 'roi 
confüúla; Esh.•s hemons de 
Tl,0 1rn sempro seubera.Il.1° <la,· âo 
problema das v·ocações sacer· 
dntaes os cu idades devidos; e 
pone-sr> nffinnar tl priori que I 

o Con1<ress0 de Minas Geraes · 
Bdoptou as med!dn.s mais ae~r
tndas. (!Ue O lllOIUOBto· exigia, 

Entretanto, se nos ê licito 
tr,atar do rtssumpto, diremos 
~uo. de} fae:tu, .:, 1weuiso g11~ o 
C)9ro nacie.nal 1?ª i?, µ,i;1rn~r9s0, 
e só por si baste ás neeessid!}, 
tles esnirituaes do p-0,vo brasi, 
leiro. Niio ponrne l1aia algum 
perigo na. collaboração lle sa
eer,lotes extrangeiro;,. Isto é 
uma bobagem, a que sp a n10r'.. 
biela exac9rbaç~9 nf).~ienallsta 
do SElCUi<J I,l()QB d!_l.r appa.1:e11, 
cla8 de 1·a:zão. A TgreJil . é. ca:: -
thq'jca, ÍS{O. Ç:, Ul)ÍV~fS!!l ;: e. 3,. 
prev~1:ieeer o ('ritét'!â. 9ll~ im; 
fel'zme11te est:'i eni'foodi:i,.o J!!,, 
pão estaria em seu cljr~ite, 
quando lfnniri ou a ingiJ)j~p.tfl·. 
olira de São Francisco Xavier. 
Da me"ma forma, os ·barbaras 
)?emrnnieos. que ass@SqjJ)aram 
$ão Bonlfacio, 'apenas teriam 
f~fto um aeto· digttÓ de 11:mvor. 
E assim os exemplas' se mul; 
ttplfea'l"'iàm quasi . ao infihifu. 

4 ye,r<'lade/ra razão .é que o 
Clero 11,aeioRal tem . outra fa, 
efüdade· para· penetPar RO ill, 
'i:lmo do coracão e das . COR$, 
etenefa1;i', estandà mais à.pte. a 
eomprel1enâer 88 probfemas. es
pifüilaes qu~ se l!J,~ d~pi,J.f~HP, 
Alem disso. ponto de tre.nséen, 
d(ilntaI lmporta1ieiE1., · ~ · ~~f~- ~ 
a rHJilra de u~a TIM~9, -~ ~~ 
seu desenvolvimento está o 

sfg.n~l de que esui nª§iiÇ ~!!M
corresnondeng~ á v9~ª~ gª'3 
'Deus lhe deu. , · · · 

Mas não· basta affirmar e. 
neces!!idade do e!ero --":niiet~;· 
nal.. o padre não .é. senão a 
fruc~o de uma vo~ª~!i~,- ~ a 
voca~ão é alg-o de multe ~lei/, 
cado, qu.i precisa de ser (lUl· 
tfVGdO COtn muito car-inho ..... 

temP.IQ deà~ln;~~ :,.q ~1,1ltQ de Nossn ~çm a e~P.trar dos rigorei1 de. Oeu~ 
Senhora (/C> Sªipt'A~O Çor;ição. A. este Mas Deus, que é lnflnitar(lente mise· 

i:mwe~nQlmtnto çte ti'? ªlt9 e P.ll!· rl~~rdl?~C>, 11~0 qtrer a ~~!1:e ~~sta 
doso significacfq, q1,1ero émprestar humanidade peccadora mas sim 

tnif)ha collt~~!'ailli., mçn~ll Plll!I e!i· "que ella ae COl'!V~!1~ ~- vivf'.. E, por 
pe/lllnça de lhe ller ..itil ~Q ~ye fJelo isto, s1,1a graça Pl'Qcur.a h18istente· 
g_etl!J9 cf~ hott1fnaqe11r ffi.,,, e~•-~ !;>e!- ment!! to~9.s, 9s hQ,l'f\~n~i p:i_r-a cwe 
lissim,,i ia~~ção a F.l~ini<l.i <lo Céo. abandçnem seus pe(lsimç.s eàrninhçs 

,.. :!! " e vçl\em fi!~rtl 9- a~1'1l$Q,9 g~ ijom 

Se ha umit ef?oca pari! ovJa mhle· P.tstQr. 
ria s_ó e2~e exi§tir esperil~iª de re- Se não ha catastrorhes que n~o 
~~~ic;i ~ $,@r~t~ Ç~rlll~~ ~~ .J.~f!lfS, ctevª temer 1-1ma hu:ri!,!lídiHle imP.i!~ 
estª é. a n,11$a. nitent,e, n~Ç! ~@ miseriC?Çf~iiis 91;1e n~o 

lnuUI aelll• aite,n111r. 11 11normld . .tde P9SSõi! C!SBerar uma ilYmílnh.llili:le. !lffe• 

dos crlm.e.ç ~e por 1Q~a a parte pendhla. E para tabto não é rieees-
~r~ti~ i hurti!ln!~ái:I~ em nQssos s1;1rio q\le o arrependimento tenha 

f:il~s. Pi_sse PI~ ?(I~ e;~ um1 <te. S\las cQosum~do s1,1;1 9~!'{1 ,est{lllf{l.~ora. 
l;n.ÇY9lic;3s, q"e a deSJP.3d~ç~p q-ip113I ,~,.t~ que <> peççaq~,., ain.<la q_\l~ no 
do mundo OQAtel'llr,or-aneo é ,ai, qite funf;lo do. abysm~, s,e v9He ~a;,{I Q1;1,.1s 
o cgloc.-1 na lmml~~Ff~la de i;e ver çQ!n \lm slfl)ples inl~io ge a.r-refH.in· 
pr~ÍP,i~,gg, ~6- \Wl. ffiQF'l\~~t~ ij3~~ c;l!rn_en\9 effic.J, !!i:!'iQ e PPQfl,IFIÇ{o, 

Q~~ro; t:!m ç9!1çllções esP,lrlt\laçe ffltls q\l~ elle enç9~trafã r~me~latar:rie11-
miser~veis, · do qi,ae ~q~tn~ · efn q~e lei ~ so1,1çoPPo çle ~le/S., · q1c1e A\ln<H.1 -~~ 
se eAOQAtPSjV:t ,q1,1aJ1<i1~ veiq. <Í~ ~YA~Q -e- fliQ\le00\1 l;fel\e, f!l,q Q Jl!!fi~I\~ ·~ll• 
o ~~lv-ador.. 

Elfl Oltteor. ~~rm9,s1 ~S er!'~li ~Ç\lffiÍ,I• 
fa~<,l$ ~I~ s~lo,~ q~e nos p.r.eee·. 
~~ram, os ~~l!11i~ 11, pll.~µl'fq•í(•f~r
ma, as audacla11 ~labqliçJr.. gª . l,in-

Cl«?IC?-~~'~' ~ lllrerti~aqem. ~es~n
fre~~ª- ~9s C,91!\1:!mes;, QS ç,,m~ ~a . 
fl~9luç~~ flr~n\l~t ~ ap~111t~lftt ~os 
~~il~~tmQs lf!lle"1i.l!S, ç~~ \I.~ 

amqleAte de uBlve-ra.il ÇQP!"l,lt,Ç~Q. 

Q\le c4lmiAoµ nas deso~el!St "ªs 
catastro.phes, Fio desmtnd.o, . no deli• 

bragaf'l1e"'º da. CQ.OCUfJi&ee!lQI.ª a q\!e 
assiote a t:iumanid1ªc:1e do seç1c1lo XX, 
E tal é inig~l~a.de pfo,f\lnda em <Hill> 
abrsm1> t1Qs p.recf9itamos·, q~e Pio 
)(1 temia ver cance71ados, para a 
gr~~rJe ~alorla C'los h~mens, Qs be, 

11eHc,tos Íf\fíai\9s d~ ~de.m~ã9 que 
N~!illG ,l!F.1h9r Je1n11t • ctutl!Ícto...-~ _y_elu 
teªzee a~ rnLUtdQ. 

~ Vl§ta .de tantQs cri~$! .sugere 
naturalme_nte a 1~el3 da v1n91U1ça 
dlvi~a. e quando õ1Fia111os pa.r~ ~ste 
m~1111fo peQCador, gemendq fias tQr, 

· tU,l.'as de ~li or.lse~ ~- tte ,nll a!'IQUS· 

tll\$1 e ~~e ~ dt1fpeit1> d1$t(I nA1> ee 
peni~e,içla; qumipo çql\sid•ramPs os 
prQgr!l)S!iE!S ai.s~\&QO!'es ~Q · noo,pa
ganism1>, q1,1e está nas v~speraa de 
ascender ao govern~ da hurr111nlcfade 

Plblio Q(lllllA DB OLIVBIRA 

Nos-sa Sen ~ora ü o: 
saura~o _.-·c:orac:ão 

to na Sa1Jr.~da.EaQrlpt1m1: ainda que 
t1rn pae e tl,O\ niãe te ibiniíonaí~em, ; 

• • ~ . . i' . • • ~ ' •• 

e\l n~o me eiiq\leoerla Je ti. Até n~_s_ 
cai;~ ex,r@rtl9'1 efil ql.ie o paroxls~ 

• "'~- do mal oh~~· a ex.~otar ~- pr.~pl'la, 
ln~ulg9nC?la m.ate,n!l, Deu1t não i;e 

çaruJa. Porql.le a mlaerlcordla ~e 

D~U$ b,nefü:it o '"ÇC11dOI' até mes
mo qu1u1do a Justiça dlvlnt1 o fere 
d.e mil desgr,a9as n~ e11minhô d~ 

lnlquld~çle. 

• • • 
Estas dµas hn<4qens essenoiaes da 

justiça e da mi11t1rlcordla dlvln.i de
vem ser constJntemente postâs dian-
te dos olhos do homem contempora. 

lntei r11; quargfo 11e1T1qs, p9r fim, a neo. 0 11 justiça, para que el le n~o 
pusltanimiç!;ii;le~ li lmprevl4;1eriela, 3 supponha temerarii1mente salvartse 

desunião daquel!!S que alndJ ni\o se sem meritos, Da mlsericordia, para 
ban.de;JP'am para o mal, nosa9 111,~lrl• qUfi!, ri•o desespere de sua salvação. 
to se apa"'.1:>r~ nà'~p~e.yls~ó d.~s ;ca• 0 •·. deà(fe que deseje emend~r,se. E, se 

· t;1stP9phe8 q1c1e açe.umulé'I s~~rf · si· as hecatom·6e.s de rfossos dias· já fal• 

· .r;1r.opril\ a hl!Pieiiade otn1tina~a des~ Iam Uo clat-~monte da Justiça de 
g~rMãO. • · · - · · · · 

!,la algo çl~ Hbe;al i o~ de· !eft1te··: 
r11no, em !ma91n,r. qµe ~ritofl cri- _ 
'!lfS não m~r,ec.@m, 1t~$tl\19,; e q~!\! \."ma 

.. ta·r ?-,PO.\lta~ll! ~8 ,rnl!SSiiS se operou 
pçir um mer<;i errt !ntelteótual, sem 

Deus, que melhor visão para com._ 

pletar tate quadr-9, do que o sol de 
mls~r.!c;ior,~ia,· 1ue é o Sª11r•do C9ra· 
ção de Jesus? 

r:>~us é caridade. E:'. p9r Isto mes-
. mç a sim~les 301.mciaçã_o cjo N9me 

sum~çio. d.is ~ltlinas fó.~ú.. d~1,.1el-

fe perl1~9 "ll!~lante o- qyal o ·t.9,p 

L~?.!'~9 f~4~9.Y. o ~P., U~q1,1elle dqm 
extremo de um~ Mãe ç,lestial, ~ 

ht1m~n!~a~e mi~@ray1:1rr Cada um 
destes e~!SQdios fo,i metlculos;ime,ite 

e~!l.!cJa90 P!!IO!} s.~~l~s, ple4~same,nte 
meditadQ. pelqs Santos-, maravilho-

~~~~nte ''i~~L!1'!tl.~~ @tt\Qf ~tttª"-•é 
e ~br-,tudo fl'le1JuaJevelmQ~te ~,e; ·_ 
bPadli!! pelt. 11~11ràla da hJ~Ja.' PtPa -
f~llal' sobre ~-. ilaijra~C? Ç~rà.çfq ~~--
Jl.l.$~~. só -ha ~1m moto: e re.~apitulal'):, 
d.~Yi\!~m;fl,~ a iwi.1 ~m !.l~ÍÍ~;:· · · · · · 

Realn1eA\e, '(!tnePan4o !> S1;1grado . 
Cloraç~o\ 01,1tr,a C.Q!si Ji~o ql,(~l' .t Sta,. 
!Q~lai se,~J~ · trt!!1llf Wf• lOll~r e3•., 
Pei::!Íl! aQ · ~fflQP .lflWtlti qy, N913(t · 
Se!lllt!~ J~i!f.;ls Çtlr.!$\o 1.fülf~tns..~ÍJ ij9i1, 

1 

homeps; Ç~fflí> * t;i!!'ª~ªQ $fm~P-lh,~. · · 
o ~rm1r, 91,1!,~aM.Q q_ ÇQ~~i~, @, l~r~: . · 
J.~ ~elebra Q /\ffl~r. .... 
. lilQr rn@ls v~fi!aq-1s e !>.elll'!s 'iHW 

se~~m· l'!S l~l(QÇ,~~eç Ql!!ll -~!.!e ~ ~nt! 
! areja s~ , r~f,te ~ N9s.,, $~!lPQf>il• 
em n"nltu.m~. ctellii_s · (Jctl~ren.i9s. 11, 
enço,nvu lJ~~ '''ª~!1>- ent~ 1;11.t e 9 
ª'"ºr ge o~~~- Ess~s lftVQÇações, QIJ ' 
celel,lr~rn \IM 4~m 9e 11)e1,1•i aç,. !l~í!l 
Noss.~ ~~,.h~I"~ ®'lbe se.r ·J.>e~itii, 

l.l'i~~~e !l~l. 9!.l"~-,,411_1/:.e~pl!çl_J! ~\f.~-.: · 
E!!~ W~ J\l~tQ ªº ~1:11,1 QMrtQ F-11119, ' 
Or.i o q~ prql(tffl ç,s ~Q"S d~ l'?e\li.? 
senió um. ~m(lr éa9eqlal r,lo. Crea~<1t1 ', 

-~ o que ~rová ,Q, P!àl~e~ c,ff!. No~~ª . :: 
. Ser.hora Junto . .-l D~us, s~nijo este·_''._:. 

.. meà~o. am9.r? Assl~,. pohi, é çorn: .. ' 
toda · a prot>r·.led.-tde que, Nossa $e• .,. 
nhotà polfe· ao mes!i1Q, tempo se~:,··. 

· eh.tma<I~ "espelh<> ~e ja$HÇ1t'' ~- · ·' 
"Ôr~/nlpottÍnc{IÍ. S\IP,pUé,nte''; E·si,elha 
· d~ ii,atÍi~; ~ijfqJ~' :D~~ii· ã-arnou t,iF· · 
to; que riell.-l conçentrQ.\I todas as 

. , -· . - --;fV ,_~ 

per.fel~ª·ª> qi,,e "ffla' ()Je!lWM p9de 

ter, e p~r lato mesmo em nenflumll 
Elle se ~,pelha tJo ~r.feltamente 
como n'Jlla, OmnlpQtençfa s~1ppll, 

eante, porque n~o ha gra9a qr;te se 
obtenha sem Nos3a SenllQ~a, e não 
ha graça q1,1e Elia não obtenha para 

nós, 
Assim, pQis, Invocar' Nçi'sllil Senho· 

ra sob o tltul9 cfo Sagrado Coração 
é fazer Ulfla synttiese' :belHsslrriâ d;: 
todas as 01.1.tras .Jnvo.o~i3~s, é:_ l.eni,. 
brar o refl'e~o mais puro e mais 

bello da Mateirnidade 0t111na, ~ fazer 
vibrJr , u~_.,$9 telpp.~; harmonH::à, 
monto, todas as.. oQrda,~ ,do amor, que 
toc3mÓI! Ymt-ii' µ1nJ. eflunclançlo . as' 
varias lnvocaçõ~s da ladainh~ 'l;iu
retana, ou da Salve R,alnh~: · · 

* * :!t 

Mas ha uma lnvocaçJo que quero 
lembrar especlal1t1~ntÉ!,. :E• a c!e ad· 
vogaçl~ dos peccâdÔr~~- Nosso . Se· 
nhor. ij Juiz. E pqr m~ior que seja_ 

grave pei:cado par,a a h1,1rnanldade, A 
~l!alidaçle niÓ é esta. Dey"· a..b~r,do,i'ª S.ant19slmo de Jesus lembra a ideia- · 

do amar,. O amor lnsondavel e infi· 

a sua mlserlcorçlla, rí~o pode tam
bem i:!ebrnr de e)(ercer ~, sua funêção . 
d~ jui?:, Nossa Sehhorâ, · por\'l_m,, é sã: · suas creaturas, e se e~M .~!' eílcori• 

~ram !onge ~f'Elle a p1,11pa só a ellas 

P\lC'le .c;111>er, e flJ9 a º" 11s, 
o quadro cçnteinp· rjlneo não é 

sen~o e~t!l! 9e uin I"'«º uma clvll'r, 
zação lnlqua e peçcadora, e de outro 

1~!#9 t, Ç~!!d9P, 1!"1P!fnha09Q 9 ior• 

rJe\!it g.ç p1,1P.lf§H ':f!vln~ 

Não h,v,r~r errtJ(), ~~rn a huma, 
r.ii!#@~e, 91.!tP!J d!§f!lçh9 nqs ~!aç de 
h9Je, sçn@g 9!HPp.ar~çel:' em um i,ti, 
!!!YI~ d~ !am~ !I d!! fg!Jo1 l'i!ãc,, se 
pg4!11:'l stÇf_)~t@I' par" elll'I outro fU~\l• 
r9 F!itMe s~cµlg, sepã~ um 9f?Sei lgno
fT!!nlo119, @111 ~IJ!' @ lfflRÇniie~cla floal 
ççr~ c;_asi,~a#:i P!!l9S flagell9s s11pre
Rl'1.l!I, P,~/iunc.iª99!1 P.!lla ~sçript1,1ra 
ç9rno ln~l~ior. gg flrr,r po !"lµildg? 

nlto que levoµ a Segunçla i:>essoª da 
$antlssima Trindade a se incarnar! 

. . 
O amor expresso atravez dessa hu
milha~~º l!'lcomprehensivel de um 

t>~us que i,e manifesta aos homens 
como um menino pobre, que acaba 
d!! nascer em uma gruta. O amor que 

transpareç:e a\rav~z dªquelles trinta 
al'inos de v.ld1t ~çolhldi,i, na humll, 
dade da mal1_1 estrlota pobre;!a, e nas 
f!ldig11s tnçef?S;intes d3quetles tres 

ann9s de evan~eliza9ão, em que o 
Filho do Homem percorreu estradas 
e .itafhos, transpoz montes, rlçs e 
h1gos, visitoµ clcja<;les e aldeias, cpr 

toú desert9s e povC?adçis, fallou a ri
cos e a PC?bres, esp~raindo amor e 
reégiherídQ na miiior parte do tempo 
princlpalmet1~e in11ratidãÓ. O amor 
demonstrado naquella Çela supre
ma, prec(!dida pela generosidade d~ 

advogada. E nlnguem igl)ora _qu_e não 
é fu1:1cção çlo advogado·' outra aolsa 
senão de'fenl;fer o réo. Assim,'' pois, 
dizer que N9ssa Senhora do Sagrado 
Coração é nossa advogada implica 
em dizer que temos no Céo uma ad· 
voga~a 9mnipotente, ·em cujas mãos 
se enc~ntra a chave de um oceano 
Infinito de miserlc9rd!a. · 

o que de melhor' pa_ra se mostra, 
a está humanidade pecc;adora, á qual, 
se n~q se falia da justiça dJ? Deus, 
se em~ota cada vez mais no peccado, 
f! se delfa se fa!la desespera cje se 
salvar? Most~emos a Justiça: é um 
dever cuja omissão tem pPoduzlcjo 
os mais larnentaveis fructos. At:J lado 
da Jus~iç3 qµe fere os Impenitentes, 
nunc:;i nos esm1e1flm,os, en~retanto, 
da mfserlcordla qu·e ajuda ~ pecça, 
do.r seriamente arrependido a aban, 
d9.F1:,tr 9 peçado e, assim, a se salvar-

A ~~~iw. ~1,o,,, ~\\s -~l'.Cl@~IM, 
rJttªt\vw~ ~ ~Bs.Q~ç~~~-fi.98 
~~i 8!l \l~~re~r .w~~

~-if -~..W.~., .. -~~~-, 
. tq~ ___ ll,1!§ ~ ~- ~.s~\~ W/!_. li!f• 

fi2lW!~ 4ªs f~l.>11~ . g~. !ll~~;ç,~ ~ª .1r,r~~~- Af!~mm ; 'V@iti(),<; 
~~\~~ªS, ~l;l, S~ij~ ~ijsa.
ij/),! que ~ fii,b;ic~ ~ ~X!~~ _e 
ta~~. ~a Pninça, pg.st~ -~eoiia 
~i> ~dmlI\i~.r~çã~ ~Ris~. : ~r9-
çllji!l~.ã9 mna quant~g_à~i· ~wt.48 
. v~_Zlls ;ti!!lor de llli\terlal, · d~ qqe 
fazia_m spb a adm~t~cíio f~-
eeza. ' · 

Ditá 1'4U!t.a. gente qµ~ i·,~f~ 
. UI?a. oo,s,s.eo~u~nç~~ ',Jg 'Jq

~inip di!s soel~tj.ages ~~~\.wi1 ;e 
clj,ssgl.Yi,lI\. ., 1,<1a ~!!~\\. ~~mmlo 
~~- ~ª~mt~ç, ~Jl\ l.'~t\' ;~ii
tn.tn~\1-ra ~I:'-~ ,~1~
,;i1~tt(!!l. ~,B.l~ ~s {~\\i ~~11 

~til 11:!~f!!~ em, <:i~~lVeP tu
do, ~so!v~~Ill t~~m, 8:!I ln
dust~s ~i<l\lS, qµ~ ~- ~- :eão 
pud~Ill o.p~r filS~ll'1¼ e.frl
eaz â m'\'~9 ~zis~. 

IDiffic!4nen~ se w:a~ imn• 
glnar a~ento mais i'~CQ. ou 
estas for~ . ÓeÍütas,' j~~e.~,ma
ç,miç,as, são· inim~s d!l ~s
mo, ôu nãa. N'e Pl'im,el,rn e1_1.,;o; 
deverlam ter dis.qo1vido túdo, me
nos as 1.p.ciustnns d~ . ~~ir~ .. ~o 
s,;gundo c11so, est(t con.f)ffll~~!l a 
nossa these de (!\le; a. cippi,istção 
entr-o .nazl:S~o e m~ÇQn\l.l'it\ é _pu .. 
ramente ilittoor~ · 

Pirli. ,atguem qµt! · t .Pl'l@IPf~ ln· 
d0.le . ela,~ Ci?!Wicç~ Il~s ges
fi}?ra oi; .s()lgl,l,.d9ª, ·'-' por'--~ w(!• 
Juçlice. a res~~c,te.; J!l' W!1 en• 
,an~. Q ll~!'a.U:s@~ . em . ~fl<os 
cl\So.s desfibra, pa, . 1n"!!i1Q1' p{'l'to 

. das. vezes faruitisà .. Brovs.tam~no. 
. exhu\lêr~nte'rnéntc as·-: 'guêrr~. 
mantidas pela ReVQ}UC~ F~

ce~ çoiµ .'as mqn~m:hii,\s. ·• eJi.<1~ 
pelas, .Aliáfl, tudo se pode'.J}l7R;i° 
de ulli:, Robllspierre; .de um: 'Da:pi. 

ton o-u de um Stalin, exceptoa 
· ,que são ctE/sf!}?raçl9s. 

+ 

(!e ~eus 9eflilnS$8 ~glr l!!XCIUsfv~, 
ffl!'llte Sµa J,m!tiça, sem ~1;1ylçiá. ~ 

-- nem· sa~~!l'lgs SJ 8!11 ~~I C!!~º ç mun1 

.. ~l ,!!fif s!mmle @!~ P X~ seç1,1lo <je 

Contra el!a se opp~e 1daici, 
dade das e1;colas e a iafoidade 
offleial, que impre!!sioiá'ã' ·de 
modo especial . as 'ê1âsseà ín, 
f~I.QJ"~~-•_cla _P..Ql).QÍ§l.da:_:Ã,in<iá~ 
pnr exemn10. o registro .élyll, 
tornado essencial _.á subsiatàn
cla, é sobrevoi,io ii0i ~ntÍ)s 
Sacramentos do B~ntismó e ciô '' ~ . ..,...- · .... '-· .. 

. lava-pés, e coroada peÍa·. Instituição 
da Et,rcharistia! O amC?r daguelle ui, 

.. : .... _. __ :,!, ...... , ___ ..:. __ ; ___ t'_ .... i¼'l' .... 5 ..... 4.::,."l:1.!:.,. ·'-· ... ... L. !,--~ 
fre-néamenté, esfrar:iliâmós q\lf>_- . nos,. quando, pe1G Interior . li 
se· tenha· em· vista em matrirla déntro, se foriniim" 'e se' dese~: 
de nacionallsaQão exactamen, vo1vem ~ystos d.e populaçifas 
te os abnegados ·sacerdotes 'éx, ~xtra,nhQs;· que, apesár ·de· -tQ· 

~rf}ns:elros,. g~e ~~án.d.ona~tl:l ª~~ ~~ ~rolil'bíçõ~i Íeffª~~, ~~ 
aua~ · .paµiaa p~a -.1~ -~ . çesli&Zll de .floreoet. 

Uma di\~ agencias telegr-8,,fi)l).1• 
cas informa csic f-a.cto ciµ:jqsls• 
s!mo: "Recabe sobre o e~~
do rrance.s outr-a ~ave reSl):(J~
i?lli<:ladc. As publicaç1íes tnillta
rel'. alletnãs lµivia,m ~ l:lÇÇUpjldO 
durante_ annos cja nova . tliç~fca 
de gueITa aliemã e 90 JJa.pe} gtte 
teria <;te de~µipf!nh~r o· êx~~ito 
rue~~aµ!zaçio. Os al~E/p:18,CS ~'? f1• 
zeram nf!nhum _segredo d:e ~eu., 
planos. O Estado l\liaior ~~êel!l 

teve, assim, ampla adverte*cl~ 
çlo qlle IJodia esJ?erar ~. Pá.~ ~s
tante quando o coronep;>e ~§Ule 
l)ropoz, E/m 1933, a ÇI.,'~~-. de 
uma força mechanls_aga; Pi9 -JJO• 
mente não se lhe de"4 _ ~~~o~ 
in,as te,mbepi·'foi _l_)r~~!'~~ -~- :~sf 
çala ~lis P,r9,n,ip*~ p,pr ~--,f.dCl 
cQn.~i~~:ra~ · çh~fe ~~~~,~ 

Matrimonio. que não têÍrt nQ: tirntls. f:ntl'lrecldo pela impren! 
nimm vnlor perante as repar; sa, J.)'l'!l? éinema ~- p~o',iadi~; 

tl<?,ies pnhl!cas. Alen{dls_ so,_ ·o 1· q_" ue_ a._h. ! vêm .. _ s!~_nª_· e_·.,s. d~ .llr.~, 
d"$1l'egrnmento dos costumes- · eocldade -e de esperteza i:las 
~. o que ainda é peol',' ~ d9s, c.r!Ít!!S~~. -~ tÍI?~ . isi>8~fe -~§ 
re,ramento dos costumaa iil• furacão àrd~te, qJilll ·,as ·Ç· 

char as \iocaçêies lncipJentés. 
TodQ o tr;=ibalho feito no 

senÚdo de reméciiar' iaes males 
$8l'À ·ue. ràéto. urna contribui
çã.i>'' 1é~í ti--~11:1¼i~- d_é;· ~roJ?{~-
i.Ra '1<.> Olero .aa'1loAat· ~, 

po mesmo commyntca~o ~e-· 
graphlco eskahimos n:tal$ os ·ae• 
-~~~ · t~hiis: •· ;A·'::~jt~ 

(~1'e~ ... ~~ 
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··:;~êé>hi'c>·/0~:ª:q_tq:§. ctJf·fcre,rn 
~,.?.;~.~~~ .•. _. :Gt:i s -~-:p-~Ji:i\í ·~ ci··s Q 8 ·~ 

.,..
/ 

·--~-~J,niç1ii. rrtiil~ ÍseÍlfi que aé se ~égfstra:tn, estes. p'rôC.-'.'!'alll l:ie- é judeu e {o! cruc!!!éádô pelos 
liôa óü mã fé sustent~, .a thesé gal-os ou· àterttial-os rias pala- judeus, à quem viera pregar o 
cie,iii~ ó nà_fümo ;!'1~9 persegue Ytas rad!ophobícai; dds liilfTuti~. Evàb~élho. Os l\Rzis porém di~ 

· 'a, '~ja .. tnfeUzm.ente o nurnf1:o Agarram¼ê' as pitfàvrak·e' êi~s~º zeÍ-ii nãt> ser Íesus Judeú e iiada 

____ , ... ,-............................................... ..... 
A·r .. e·· ·"~ i11ce· () - ~--:-de f.blos ná tertá é füfinito, pofr preiáin ·os fàctQS, á, i'ealidade. ter ciJ'm ós. judeus. 

i,ref~l'.e~ . . dar çr(ldito ~,.µn1 âis E' 0 caso typtfu. da perseg111: Donde esse anti-sem!tmmo não ...... -- li -._,ji/ \.., .__ - • 

cfil'.!fçi. b6Í{H,asticó á _ertc'ál'll.r à ção ~üê 05 nazis moveni á Igreja. floa. reduzido a úmà defesa dos 
~µ_~à~é ~?'s fact?_s. ~I fc!.pi·esen:. I .. __ . , . ·. . ; :. ·. ··. ;· juc\eus. Qúefü q'uizer que seja ..• 

.. .t~õ~ .!J,,,,e&Sall. pe~so~s º~ f~çt~ A "PROVIDENCTA" .. NAZISTA 

..,.__ •.. ,.. •· ·--.•-•••tio•_,......._ ................................................ --.• 

-~:.wt~~~1~b~.~d;!1.·~r~~ 1 . . ·;·.', .... ' .. · . : 
• ;;:~ ... ·.· ·_, ... T. .,. , . -·º'<t_,,_. , . ,qs tolo.e de [)'.la ou 11Ja. re t:J~ 

.. :'"""~ 9~ ~P~ªº ~.,&_?-1!1'eY: .8:.\'fl,: ~ll_l 1 çifüi:!n negai' ·essas pecieguJ,çêiés, 
• '. â, j~.ti?tu~aqe de (,O!_!~ece!'111º~ a ! e pã;Í;a f!;sc;> trazerp. 4-,· ,ltlZ di;,cur: 
.• ,:V~de. t!O~ry <J< 1ue,: ~ pa~s: : ii& eili que o," Fµhrei·''_ ou. seus 

. ~~·: .~ ti:ite1:essan~~ e .9~e . ess 
6 

1 ajàa,iUa~uat:1os ,fála'11_1. ri.o . _;· Qmrü
.dtt;t~uldaâ~ d~ conheoimérttó s , potente" oú t'lá "'F'rovídencia": 
oo dá em relação .a certos factos 'i . ·, .. , · · · ·· 

. r~âeÍÍ,. guàildô Óµtr9s (!úe estão .. E' bom que os. catholicos de 

. ..C?ll completo desaccordo ; com a µma vez por todas, se compene
: )li~i-{a. podem chegar:.·~~. nada, trem que esses termos sã~ :sem
:,/Pii.M~~ em seus elemento.&· de cre~ ' P~ empre~ados em sent1ao o.u-

dibilldad6. ; l tl o qu~ nao o nosso. . 
·: , ,. · . . , A Fl;ovidenél;J pará. clle~ ê o ·::os ·Mêi±bs E AS PÀL:>\VRAS: p'rt>pí-io esforço e tra:bàlho peil~ 

e· · . : 1 soa! no . selitid? mais p.agão do 
·,· J:J'.•o,•-facto do nazl.sino.·'A trna. t~rn~o .. o. Omnipotente e o san-

• •. ·~t,t:il,Qii:~·~j,.'J~ilQI.qgicá 'é perfeita~ ! gii~. allem!i.ó ~- a supP_rioridade in~ 
r:,~.~~~:çg~lii:!()i:-tet ne~/l\ pod-~mos contrastavel ~- indkcu.tivel sobre 
· 'ti.1~ ~, }!~. ~~~u:li.nça• lpg!ca dis- os demais po,o~. . . 
"·~ll' õêl'tó's- prlilcipios. · Prihci- . Além disso os factós ah! estão. 
•. ~Íi:i~ )ifi ~~t i~1~/~~ :11?: ~b9:ixo }ranscrevemos màis a1: 
. ~· !~,e!(.~ ;.:!'-6.~ :çh. ef~!i0 1:a?ãs. éXpor 

1
1 gl11?:5 ... ~cto11, d!): nazlsm~, e espera

-, CJ_?~.-cl~r~~, ,a~ .~v?~, , . ·: m~ que. os de boa fe não blais 
---: Em vtnudé disso setYs éhefes I sé illúdant. 

'~~~:ffi.~Â-~~rt;!{~~e:ra; 1 m~::rn;l~es:~b~u:s(~l~ gi~; 
~~ . c.··-~~an~o. PQ~<,t,n.noJi che- 1 palavras. 
~y:t ,,HIW~l~. ql!_~ ~.~¾1$ factos, . . 
~~. §9 .ln~tem_ ri.f~.ll.1~Hês. princi- ANTI-Stl.\IITISMC 

. . . : . , .. . . . , ult1uio, o Exmo. e Revm6. Sr. Decanatos do Cambuc:y ~ .. da. raes Arruda . 
A rGRE:!.~ PERSEGUIDA .('-.o dia 14 de julho .. 'd~~tl'n;;,o ~à~. ,a ,r~~n .. '.ão em Pa'ac!o. tros 

I 
ao. Revmo. Pe. Arnald.9 d··. vi 

Contrastandó a!uda. sua. propa- ·.Al'c'ébispo Metrop.oUtano .. ás 9 .J\; 09:,à. Das 14. horas -em â!an- . Blna~iio: _ RR· .. f'--e.1-. .••. · 
gàlida .pal:à os .tolps" o nazl~~o horas, celebrou . Missa 'po~iti- te <leu alidiimclàs· pUb.ié>is 11.. ti.o s. Corac;"'ri dº ~·a_-;-···· 
continua. empre~ando os maiores f' · 1 s tá ·G e · 
êsfo'r'ç'os p· ará 'despa· J·ar li !g· teja ic_a em an .. · .enerosà, por ur;á. . Nicolau de s~o :;o,,,;, r ... __ .,_ . 

OCê~sião 1las b'odiü; de j)'ràta Na seÜil.-feira, :ã3 ·s 'h~~-.. rn;,vmó r1A Sfío José'~ --· 
e 'áffulàr os :seüs direitos. Destà · r. p j · · · · . . . .· . da él'1açao da aroch!a. . cé êbrõu ·a Sa.,ta ivn,,,~·a e é1 Americo Dndrizz!. 
vez a desculpa e ª. guena, em , A's 15 ho1">ts assistiu o làn- 1 :. o-· id · !d' A-·· .. , .. ·· bl,,_ . d 1 . . . . . .. . . , . .. . . . . 1 _se,,,u à pre,;, .u a saem .a P~oclcs:io a r~ --0 - ,·~ ~ t~e ~ã qu; .t,s ma,ores expo- çànHmto da priD1é,i.-r-a. ~"'<1.rf'l · G~ràl dos. n~-·-as r'e C~-id"'"e cl-Jas: _ :-,

0
~~" s~nn:·, 

lB.Ç eé S O ei as. fundamental dá Pa.roclijá !lê u·à Casa Pia de São V!tente. Cru:mo da Libw·<l~.~P.. 
Ultilnamen. te varios.· padres sal: No' :,..·sa Senhora· do ·ca· ··mo, d'•.· .. ... · ·· 

· · · · 
0 

' ª A's 15 horas est,-,,vé em v'iB!· vatoria.noo foram ei.iviados p,arà :Accl1mação. · 
ta ao Hospital S:io Lüi.z .. d'e 

os éampós de concetràção dê . .A· t~.rd.e __ <léU_ Yàríàs _aµdi'?n.·-
Orienabtú'\f, Ao mesmo tempo óii c··ia··s' :;,."1 ... ;,.,a·· c·i·o·, o·· ã. ·n·.,:.1·t0' ·vi; 'Ç,:011za~à deJP,ÇàJ1íí. .q !Í t:ar"e 
· · ' . vil fo V (:QltCêdeu variê.ll âú'd1é'fiéfa·s ehi 

&'0m. ina.,ris.tâs_'·.· .e .. hov_iças âessea 'sitou o Exmo. Sr. B, ispo de . . . . 
b tt d b li PaJacio. 

campos nao su me 1 os . ª r - , Si\o r·~ rios :Oóm Gastão Libe- • · · · · · 
taes persegu,ições, obriga11cto-os a I i·ai Pinto. · , Hóntem, s.à.bbitd9 •.. ~ .í!.;'x.J'll?· 
confessar coµs• formuladas pe- 1 , . . . . . . . . ~ ,,. ,.. . Sr. A'rcél'líspp ~lét'roticmui;nó 
la Gést,á,po coin o füo de confis- ; ; Nq ~l~ 15 de_ julho, S:JJxclà. estev~, em ,".íàifa. ã..;Asslsf~'nç:fit 
car às. proprÍedàdes da lgrejâ 'ê r· flev~. ~.- presidiu ás_ 10 horas, a aos m.~ii(Jrê·à, ápan~<>~ad9I1 qb 
declaral-à~ dó l!:stâdó. reunia.o em Pala.CJo do Deca- Braz-Móôêà é ·aura'nt'é õ ré~; 

: . ·· : . · · · nato. de . São José do Bélem. tó de. '!:ardê' de.ti ·vàt1ii.'!l àÚ.dlê11~ 
Os padrei;_ e os se~inarista_~ A's .14 líÔrás d~Íí andléilCia!l clás ~l'n Pitlã.cib. 

Úui'herm·e. N'o~ 0 a s"'~'Hra 
x1 iaclo"a 0 São Roque 

Exame canr,nico a ravor <10 
1WC>steiro d0 81nta Th 0 r~Z'.1., 

C,onfeesor. Ordln~ -lo rias Re. 
ligiosàs do Ilon1 Pa ~tPl'. a ta. 
.,,.,_ do Rêvrno. Fre1 Paulo Ma
rià. 
. l!ryiá M'.1:sa em c-,p~!,ll. a 
fáiw ~as Paror.hiR.s de .Taçanã 
'') N. S. Auxiliadora . 

rec~bem ol'.dem para ·a.bl~11donar · ·bl'·.· ·. 0 ··1, · ·á· ·• ·16 30. 
mlnài·1os fi se recxilhbrem. em . pu [00~, .. 118< .• ur ª·: e_ .. 8.,. · . ..,. . .., 

os se ·.. . . · .. : , hora$; âsslstiu ::i, rêuniao da. ctii'nÀ. ME'I'ROPOLITANÀ c.xpediéntê ue. 17-Vll-1940 
casas de parentes. Ao mesmo 1 . • . · · .. · . 1 
temrio. ·uã.ô ik póupa", u.i áo_s .c.ltr.i~ 1 Co_ lJl~_l.115·.~ão.~.fia Callle<iral, Dá M .;.,. E. _. ·e' 0 t' .a p ! V' 
.. ·'-··' 1 '-t' . . ..,_c:1·· 1 Catboçlra! Nova. é:_f-~dÍêilté âi ~i;Vll-1.9<ll> '._.º'-'"."_. rn. "o ~e. aua, Aº gos e sem nar,,,_as para o "' u- ,. ·· : .: · : ... , .. , ... ,. · · P . gano Getal, despachou: · 

tamento, visándo àssin1 enviàl-os ·. Na tê1:1;a:feir~ .S.,. E,x_cja. ... és- · · · · . . · - , . . . 
toaôii pari 9_ front e deixar ; 8 : teve ~UflEi!ite. de •. Sà9.f(i.1'.!IÓ. . l.Vfóri.~. E'thestó dê Pil.uhi Vi- .. F-~briq.ueiro da Ponte de Sfilt 
villas i,-eni Itssistimclà 'rcligiosà e . O fxmo. Sr. A1·c~b1sp.01 na 'ga'rib dii·ii.t t'.lêspac:liõ\í: ' . ~q~õ, ª- fâvor dó Rev~iló. LuiZ 

, .l)los Mó ,cofiVéih expót· à.os tolos, 
-;-~:·- .. -~---· .-.., ....... de ê~riec\c àigtui1a. quarta:retra, ~.ura,n~e ~çdo:, o ... :'l,i~ãrh, ,.Ç,~çi;,Úà~.ó:~, .éí~ .i?k: 'àera_rdiil1: . ó . . . 

ÃiJ;1m é oue os n.~:dstáii uêà,::. · • · · 0 · • · · . · ·•· ' (lia ~eu hlbúlü,êra.s aud1en41as, fõêh1â .ài Sà.i\fa. 'I:Mrézlühli â . · Plen~ \!~?, Je :º.rdens, .Pô1" tg~ 
b~ni dê édita'Í- à BibÚ~. Éssà eâ!~ ",N~ . Ba~erá, ?5 pr~rcss,.o.~estrdal~ ~ esteve ~ln ~tsítà às !gr'éjá$ tivbi:. dõ .. ke~llió. Frei Ni~ófãu liA.D9• '· ll, f~\'.>l" . do. ~evnio. Pe. 

_Faeuldag~s 7'heolog!cas uas µ '.' ê CiiPêlla~ D.O-Vás de Sã.ó Íósé. Mat.hill.i/ Gasnér; J>Ol· dez dias, 
ção _foi. revista e expurgada pelos .versidades é!-6 Estado foram pro:- N. li , . ·~ d_· : , ·.. :..- ~-:·,.,. ·':é•·~ . _ , .. ·º, ·,· ., it fàvor. do Revmô. Côl'lego 
"àlt?s êénsoresi~ º"'.'1;>rqtectorcs h!bidos dé 'êhslp~'r; dé .. outt:o li: 1 " 9: . la..)_.,; tjullio, .s, /4:Xt;Fi, < ;,.Fa~r1qu_elfQ a.11; '.(?a,róclíw- (lé. Êtiillió jósi Sallm. 
iá dvillíaçàó ócêtdêü.tã.I". do_ . àos es.· t'\ldá.ntes toi \:>ênn. ··1ttido · f-êv~1ª: .. Pr~§tdJ!1,,-.~§, .. ,J~,~o: h 0 :.~J~~N ... E~~i~ d,Q.J3,elen~r .. ~_,,.J.!l_Y.... õ.\· 

· .. ::-=::-::::===:::::::::::· ::::::::::·=::::::==::::::::::::::::=:-::=::::::::::=:=::~-:i:::!-:::: , .,U$~ de Ordens slmoles. POl" 
I)ella fói tlfá?9 .tMp que lein~ .cóntlnuâr seus estudeis, em c:à- - · u· rrt áfilto. a··. favor do Frel. Grd-

'Jre º judeu. e aci.mitté-se ª pôs~ rác~r próvlsórlõ, cóÍ'itàrtfu que _ A·' s····· s·· '· u-... e··· ... AR. · "':EI·--· a·· .. o··'_-.' s--'.··. ''s•·.: .. ·1···.o···. ·A,-·. ,, tõi-Jó . G~~êboóil'l; por quinz°'; 
sib!lldade de que N'ó.ssó BeiÚtor ~us -~rofessotes não fossem os . .. - . . 
,Jé.sus Cl1rlsto fosse a' ·r· 1'a·í.o·, p .. o· is·· a· n·t1·,.o· :... <_li.a~,.·ª fá.vor do Pe. Herman 

u " - oí ü .w,~c&:s; Ku .. · 1 
~ÍÍúndo .essa Bib'lla, a .ddâde.~ E' o caso ae se pergµntar: es• 1 , ~;(...e'~- . k!~ffiéi.$ê a .favor da Parô-
que nasceu o Salvador. erii. uma tud.~r oom quebÍ, ént~o? . . . .--.... ..,., éfl.iá dé '\'illil D. Pedro. 
cidade cosmopolita, onde haviâ , como vemos os t~ctos áão fis: si:~om&bs .. ~ .. p~i)crssãó. a favor das Pa.-
vãi;ia.r, ràefâs' . . .. iies e ~nt?'â. 'os mesmos n!~ ti<): ·:..i,---pii,ii--. • .. e - . . . • 

oi-à, ~.atá, ~ Mth611eõs :i&ü's de ha.v_·e,.:r, .. d_.,~ •• · .. •. 'u._1_·1)8,_· .. · .... ·,p1aus1v,e.· 1. .. ,. ...;..;;..;..~ i"ôé'h,iás de. i\.Iogy das Cruzes e .. , .. , ....... _, , .. __ . .. . . . . ~-.. ~ K J;. d() Càtmú da. Llbr>r<lade. 
-.-; .. , ~i~~~Áo a . fa,vor do Revmo, 

CAS~A 
Quéda 

... dõs 
Gbêllos 

Fâí.i..&êlMENTô ~-bul~. ií'r.êi Gtê.iorfó Gazeboom. 
~ 0 B"*llll . Ttlti_a~ãÓ à favor do Revm-0. 
. , . · Pe. Achilll'ls Silvestri. 

Cbrn profuriiile pézar nót.'tciiJ.; Únó e iàiàdõr, é tido CÕlllO llih 
il'),os_ ,o. !alÍeciménjó .dQ. sr. dr. dos và.IÔÍ:és má.is slthifióàtivôs 
L!b'era.t.l} da ,Costa Fortes, oc- do.s i~eiÓs rélig!o~os Íóca.es. , 

i <i~rrrdo em Jàh~J;Í~~b~l. . o df Pedimos it beus qui3 dê .mu~ 
: Libérâto da Costà Fortes, fc:ll tà resignação ,á. taiµili~. ênfo.. 

·1' ptornbtor público rtà~üellâ úô- tada, r~~ij;lla~ão e.~ta de . que 
11~11:r~a· durante trinta ~ tt~$ é11~ .. s.oube dàr • tão .Jo.cant,~s 
antios. Sempre fot um grande é?Ce,n.mios, µos tres. annos .. ~e i 
c.afüolico, tendo pugnà<io co.m.9 sotf.r!l]lê_ntç,, que_lqe açarr~tçi;t: 
jô!Jl .. &;llstÍl,. e. àth.olieo _co~h~.cid.tl i do. !'!P:çà,, ª .. Jl.POtttHll!- cp~ s,,iit!li 
e admirado por sila .cultu:ra, ju- e. ed!f!cà:nte conformidade ! 

PAMPLONA & _ .Ér&~9ãó .êá.11oúica da ue-a de 
GONl"AL.VES i;,Tt)Á; Pr~çpes para a conversão dos 

Y fi&cãdÓi'"és. dé. Pàrochla <k s. 

•

#" .,,.~ ... ~, ~·. ,:o: ... ª i".. Th~re11inM de Hygienopolis. 
. í\b_rir Noviciado á f;vó,· dÍrn 

.-<zfit J :~~~~7;h~s ct~~ Sfibi
8
P~71~.edad~ 

... -.., ..... """""'-,--""~ ··'f· ·y···· '""· · · · ·- ,,s.· '· ·. . . Aµsertt.ar~se da Ai·c.hidlÜcew, 

1 
~9r um llle?,:, .á. fe:yor do Rüvr~o. 

JlQ:á }1iijâmti, ~iiãtinl; tÜ ..;. , '7 4 â,dar ...., Hía. fÍ-, Pe,, A rl'lí!ldó d-e Souza Per~lra. 
.T,-~~.~·''"-'· .... ··-~ ~ii.5·.i ·. Rito t>a.rv.(!l~rOltl i i:á:v·oi-.do 

ridica e 're11klósa. FÔi 'viêéii. vóntà.de Divi11it. , 
. ···--·; . ;:· . -~- .. ~ -:-- :..·•·' . ---.. ~- -· - . . . ' .. ; --· -.... "). 

-< 

-a--.. -• ·1 · J ~éYhi(\, Pár?cho de São C--e-
-. _____ , ........... _ ......... _ ............ ···-·· ··-···-· ............... , _______ . ~ taldó de Pe1diZ€!l . . . ·.;_:__:·:·· .. ··-·,-,·: ....... ----,-. =--------·•<·.•,- ... -.... ........ .·. ;ti 

Àt>VENTisTÁ$. ôo 1.h 01À 

(À. M. ;.;;. Estàdo do Rio} 

CONS. .:... Pod~ríjl fflé indÍc-ar quaes são 
õ'.k j,,i-'i~clpá~â etto~ da aélíta _Àdv~iitistà, dl>s 
'cliàn,ad6"& "~o s~tlhi~ dfÍt"? o qué significá 
·o·. ~àbbllfo ~àrá elle~7 

RESP. - Pelo proprio nome. dà seita po· 
êJ:ãfiin'l'ô's }Yãrã lôgõ (lêfüizif ôs ãiígffiàt:l ~ftii; 
c1pa~s. della. S.ão À~ventW-t.as e· <to .. p Olà. 
·. C61M Adv'ênttsfa~; ~ésp~:i,am: ~1~ 2.a. _vin• 
·,fa "1ni1i;.1nin~" d~ N~M Senhor J'ê'stti3 
Chiiàtó .. Não s~ vel'lficando poréli!, su.a ex
·i:,ec~tt\.à.~ _\'-ão ti-ansférindô de aiittó ,).)\i,rà àll~ 
1lo essa Parusfa. innuiuente de . Chnsto. 
. ,. "ci,ii\Q Àdii~íU.liilas dô 7.0 D\i, ~~ííervàl'n º· 'á"~ç~-;, :íú, .. sa:&t~46 e nãô _tó J.,~m~~gq. 
"A i'gfêja âà. ãfiõ'stlsià, d!¼n, tB'rf;adii máis 
tarde na do Pai>àdõ {~nteMil.-se: o CathoU• 
~sjn6) nãtLti'nhà dire-1t6 dõ muda:t do sàb
biído, ~ara. Dómint(>"; - .. 
. ói-a béin; Éicmo. consulente~ é'stes Ad• 

•~ntlstas do 7. 0 Dia ua são Judeus ou são 
Chrlstã~s. Si são .Judeus, que observem pois 
COln· éX:actidão o .. Í·epoÚso saÍ>bàtitlO,. mas 11flo 
citem ô. Novo 'I'estafile11to l'.OlllO argumento 
:~~, aUtS,flfl~dc, pqls . ~ió .· ~!á. J~d~US, !íé~ui.!1:os 

.. ~ã.'9 Q -~íJl'!jWél}l. .$i ·s11<? .Q!1t1.stãot!, }'1.11~ ob!Jdo
~i,rri._i:>o,i~ J Çl)rl/ito !') ág,1.~110.s. ~ue}éixoú ~~fo 
cõh\O SMs rcpi'esélttêhtês vl}in'CHi: •. o P~pa; 
à Igreja. De feito. ji n6 N6v6 T'êstàmei1tô 
ÍÍâ '.úmà i-'ésp<ístá dt JéSl!S ~os T'flit:rJséÜs, es
<;'ãn'âãtizii.dos. fiorqliê 08 -~ pç\i;lõlos !\ão obser
'V~)'àÍU. O sàbbodo: ;'.º sábní1db foi :fe.!tQ por 
êàusa do homem ó 1ú'l.ó o \Jo1i1Cm no, causa 
dõ: .'Sâb'bà().o. Poi'tai'tto õ Í<"ill'lo á'õ :Mon1cm .1'
!lénb'6i'.. tàmbcm 'd.o !rn.bbado··. (.\Iil,rc .. JI, .2~). 

· mit:e dtte1tõ de .i'lispbl· dô sabbad'ó passbu-o 
~risto á, SUà Jgf;ja. · 

. ,. ' ... -
.-.;Quanto. ~.ora ao ten'n10 da sub~ptu.lçl!.o ªº 
tiab~àdó :lúdâico pehJ domingo eht:iíltfo, não 
i.)>bri da "!grej'i, d;i à))Ostas!a ... 'e6)no Ílll/! 

íithM.¼ oe1; Acl_Y~nt}s!iis 90,. 7. 0 D,iã1 . núrn já 
!ntr.odú-;Icla: uo. t~mPú· .mes.Illo 40~ al)~'stoli:i};. 
~, Ô,, qil~, ~e.,J.~diµ Aó,i A.it9s-:,;,doll i\póttêilós; 
~.J;, d;â- t,ê<>r. xyr, 2;.

1
d~.At\óc.y_. ~o, Sànto 

Ig1fàf!o de Aut!ochfa, das prn'Iléir$s. g~ràções 
ele Christã.os, escreve aos Màgne%fà1'1ós: "Si 
~ . . 

Consultas • 10 
' .- . -. . ~ -.- ..... 

pêiõ flê. J.,, t.·da COSTA AGUIAR s; ~d. 
atgÚns se con'O'~rtêréin \iiL JÚditsfuó â nossa 
~êÜglKt,; µ~ a~v~~-.ô~~~fv~r ,à ,féstt~,, s~~: 
bado, Dias ":tat!. KYri&k&ll Zôntes ", vlv@" s.e. 

flt!i~:\a[\f é, ªt$éir::}\~ini ;:: t~;} ..!! 
nos P.fincipios do_ 2.0 seculo, . pode ler-se: 
"'Pôi-, ~t;Í~ ~eleijri.moà .. ;ç.Qin,_ á,i~tQ,. ,Q. Ólt~y~ 

::wrlt. ~ttll!!il!iiti~rí6.rtstfu:~8±i\°i!1íf ~: 
() 'ÔÚtl'õ\:l, 

~-· '-JO'GÔ NO BICHO 

tt>t1i1~ü'ri, :.:. sió íiàüíõ; 

coN$. ~ é~~ár~i nô "Leglõnái-1.;" éJé 
25 ae Janhó, com interessante Consulta sobre 
o fam6s'Ó jogo do bíeho; á quàt V. Revmà. 
êneãrandó .sob detl!rml'nàdõ políto de vistà, 
deu respostà, sem '8i1Vl~:t; ileertãdà; . Nã6 I! 
pecêáti;, jõ~ai- ~o SIBh6 co/i,ó rtão ~ í:i~ccãd_ó 
jogà~ seja o qi:ie f'lrr; úrn/i Vez q(í~ SI!) obsei-~ 
vem êértàs éotiéli<;'õei;: isê'n~ãô dé f'ráucl~ e 
rttóde_r1çJi1. ,ní,, éàttó. tsslítt, o jog-~ Íl6 b'.ctló 
~ ú'm dlvertlméntb ace·éttavel como outró 

qáãlóuér. 
Ptlreeéu-me êntretàntó, qúe, e"°'?>ora V, 

Revmà. tive·sse dàdo r'é·spostâ éêrt'à; ó põ_tito 
ífe vistâ d~ ·cônsulente e.rá differente do que 
foi considerado por V. R'ev'ma. E, â Se res
P,Ó~der . é?(aetàrriente o que foi perguntado; 
chégar-t~:Ja, p~lo ràeioéilílô àbâlxó, â Cotic:IÕ• 
síó oi,i>~i.a, . , . . 

Ha ijifferençà. lndá~ã. á Consúlê.nte, en
tre. jllgâr no bichó e 'éó'mp'râr bllhête de lote-
rf~. pQ"rM re_1a9i~ .,- fttóral? . . 
.. _A,cret'JJ~ó',tJfi~. ·sfrtt,. re_sppnderla, pórqfrê ~s 

lót~i-ià's -~º perrnlttltlás p'or lei .• e ... flseálls,J8b 
pelo gstado:,, .ào ~ãssó. qúé ·o )og·~ cio 'plého, 
-.,mbora mànildo sem fraúde pélàs casas io
teÍ-iéàS ~ clãi\de:.tlno é ós ~cus infráétoÍ'es. d~ 

~~cor.d~ CÓ\n • . !ei, d,éyi,~_ ·s~': .iun(~os~ O 
~~v.e.r~o consíd~a .·~ iógo· .do· bfoho como v.er'. 
flàtt&,J.~• p~-a:ga ~~-'~! q1'6: 4,tiv,ij; _llir. éombatlda. 

oi-a t.odo éidadl9. deve l"líl!t>éltàr e ~um
prlr ás i~s emanadâs dq _ Eiit~if~,, ~rgú~ 
estas, em ultimá analyse, são .d6- âJguma ;for
ma,. m{lnif6staçõ~ii êl~ vont.àde ~e ó~~s, s~~
d.l? .. ~, Jogo dó bfofi~ . pf~~,bJi!J~. ~l)laf lê!$ ~r~
s!l•ir~s. ~eg~e~é rüsl:ê8131lriáminto; 'q~ é peé· 
·éa-do. ifélle jogar. . . . . . . ... . , .• 
. A. i:,nréa ~t6J,tlpit cfoe·, ·t ri\ea;t _yê.r; ,.~,d~
ría evltàr tal eónclOsão ii~.r1~ ~~i(?tithi&Í,te 
ft.q_u.i!to para. ~ qu.e. a._Ç~n1m1~.n\-e éh1!.~~!U! ;@.~~ 
ten9~9;: q, fàft<?, da. g~néràlizá9~,o. ~: .áe~.~it!l~,~o 
do r!'feridci. Jóflõ. e!\'\ ~da.s a~ C~ltt,~~~ ~~cla.~s. 

Gíüererla ella !la!,~r até qtie. p·ontó ós osos 
e eosturttes têm põcfeí' de revogar as leis es
erlptas; de iMdo qu~ ~ sot _inffá'c~,~ i\ão 
eonstltu~ y>'eêcàdo ném . ao riienós lev6? 

Nã~ podendo resóiv~r ~tit6 ponto, . para 
mJhi c6mplexó, fã90 mh'lh'â â pl!...-nul'lt:i da 
Col'ISCliente: E' peccàdo jogâÍ' no biC~ó? 

hESP. - F'Ói grã:ndê o prazet inlellectb.a1 
éltie senti, Bx1no. C'ortsUlente, aô léi' éSta slla. 
Consulta, aemotfstradôi'a não $6 que ti:s "Ra
dlo-Cousoltàs" são llcHi.s,. mirl'l iit~ cór.dmentà
das por péssoás qiie lohge ·de serem .simpleH 
"Di'scipúlos" 1,ão i/.nte's Mestres óil tyêlo me
nos Discipulos aprovelfadós cm Càsú1Sticá é 
Moral. 

,Vamos poÍ~ á. Respçs(a. FJ~tà. não ti'odé 
ser ou'frá sina.Ô ãqi'iéilã. jà dad7t pôl" mim: Não 
é peec1Jd9 jogar no bicho. 

E lslo, Ii._otê . Mm, ãindà nrê'su).)pó~to .o 
poi1 to dé vis tá ~Pl qüé sé póz ó Etmo .. Coii
sülli!!itê; j~tó- -~' s~:ó j0gó nti btch'o pfol1tb1dô 
peJ~s ti~t~. J>r/j.ilU~lt'~'s. . . . . . . 
.. A. Yà.zãó. dlst,Õ ·~. póh'{U~ à lei. prásile!rà. 

q1lê ~rónlbe Ó tàl j6'g6 ~ Umà Lei ~enàl. 1'ão 
l:liil t1,;; "'~ª aãte â4Jêéttl"o! ·;,-4 111-·~ ezpUco •. 

Ç~ii.ma'.se elÍ:t D,lr~itÓ, . l,,êi Penal aqnelI,i 
, que o~rigà a fazilr oll a oniittir _um acto ciual-
9~.~~- ~~o. sob culpa mas sob pena. A reali· 
ZàÇão ou a omis:;;ão de un.1 açto qualquer con. 
t)'.â il dl.tá L.êt . iião córiiporfarlà culpa.bll!
df!/i~o l!á:l'.ª o individuo, m~s sim o de solver 
rinfa .. P~iiâ determinada quando assim o o:s:i 0 i:r 
o fogitimi> legislâdtir. · º 

. Sãó \él.s .• ~iv)s htiiramen'te péuãés ia 11/ü, 
ser qné. :ó _1l§gigl~dór gêéla're o co.ntfario) to
das aqu~t,!~ c1_1jà ti.iiâ.lJ.dádé se ptÚlér obté 
1?ª s11bd_tiQs . peI1 ~l~pl~~ tenfor . dii. pona 
l'fQ~ lMrí callh:á em efmâ St:l não ôbêdécerem 

A~ tMi ' ·· t'· . '' -· ·.. ,. ' , · · · · · , 
~~~!!ÍfaJ.ô,'. ~i~t(Iª ~lii~~f!t:~deª i~~l~\~t~! 
1!:~. patt~!}S etc, es,t;ão todas .no supria dito 
~:$ó .. ~-; -~~fuó, )t ~iga: das. ,tài:ffüi àdit~~êi
~~, ~ ~21~ /,»mi:.-que iütêressà. âó nosso 
cà'Só) rns ~gõ dó bicho. . 
:;,."t\ii Jilt _fil~~ :1Íq~ !'ê,g~~ ~a. éõmo 

~~1itª8 .. R!!:r3:s ~ater,as,. -~. ll'.lêramente pe· 
2:.~-~~, 9u_er,, d!z.e1-;; <l,lã~ ;'cqmett~ culpe, moral 
qtJ~)ll :d~l::~ .. dê !)bll,é!.'V~l•â.S. E'stá:. porém 811• 

jeito à culpa ,u~r~l; :~i. não .Strbmette.r-se {j 

pena que lhe tõi: __ .il!l.POS4 pela au.torldade 
Cl?,lll}).~t~nte ê legitima, quando reconhecido 
em falta. ' 

Não hll-. pÓiri, e'ô~ó Vê . o Enno. Constt
Iênt~; . n~~é·sf,i.~,ãfié . "tl'é; te60n'é! :t :r~vogaçn.o 
l!à.~ leis ~s~rJpJas 3'1'elÕ$ miéls . a ~stúm'és dê 
t<>da u~~ r~gl~~- _E ._isto potqM, a .lei civil 
cõntra o jogo dó biéhó nãt> 'é utnà. lei m6üa 
(obrtg'àndt> fstti ~. sob culpa e. só~ p\3na), mãa 
nina .. ·, tet. ~etat_nénté pel'làl Obrtga:ndo Isto é, 
apenas sob péna). 

. . F1êi pôfa d~ P,é, Ei:fuo, . "<Jô'.tisuÍente à 
relÍpostâ <l~dà:,. :qti~.Iqüe~ 'güe séja ó põnto' 'de 
vl$~â que. J3, úónsulente ou alguem no.r Ê\ilà 
iiveWe Uà.o nà eô~éÔitã fote:rlór, - -- ' 
~ .. --··-.--~~----··.--- -~ .. ~---·-·,:_ ·- ·- .. · --~ .,--~.:------~--

"-$. ~º~i~vi:.r~s. A?! _FfifM~. ,P~. JÓsr 
f:.°'-t,J~J;NÇ.~ .. I:>~ º0$1:Ã ,A<3UIAi3,.,$.J, ~E· 
.VERÃO .. ;St.R 01.RfGl0A$ '01,J PE.SSOAL! 
~tNr~ À ÉL~~J..- R. ~- ei..EMENTE. 22s 
RIO ~i JANEf~O, .. OU A' CAIXA 

. POSTAI., 2849 ~ 8, PAUi.O 
----~~~ .... ..,...;---.-~-µ.;-".-e:·, .... ---- ...;;;r-... -. -·. - ·-
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"Osserva tore" exprlrne 

POR QUE A NOSSA ALFAIATARJJl,_ 
ADOTOU O CORTE 1'KENWAY''? 

sua i nd ig naç~·o 
1 Por occasião da aggressão anteriormente dadas pelo ·. O jatnaJ que us,f tal ~/ 

. i nazi contra a Belgica, Hollan- Reich aos paizes aggredldos. gem i' o orgão offle!Mo da 
: rla e Luxt>mburgo, o .Jornal commenta a proclamacão do Santa 'Sé. o "Osservatore Ro
l Officioso do Vaticano publicou I direito dos Belgas e o ·discnr- mano", cuja Voz, nascida no· 
li artigo vehemente, causticando so do Sr. Spaak, salientando Vaticano, tem singular mm,. 

Herorsrno do 

:,Ir Para melhor servir 
clientela, pondo em 
moda masculina com 
gância da época 1 

nossa 
dia a 
a ele-

* Para oferecer maior con· 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

Clero 

ÔMBROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

· TECIDOS DE PUR~ LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS f DAS 
MELHORES PROce'·DÊN
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS. 

Francez 

a nova aggressão que, escre- i sua nobreza e altivez. rida<l-e para ·nõs. · · ... 

1 

via o conde Dalla Torre. "nfo 1 "O conflicto actual, termina Tão iucommodà erà · ena· pa.-
se beneficia de nenhuma jus- . o jorna1 da Santa Sé, arrastou ra os nazistas e fMcistas qu.e 

· tificação, não permittindo que : em seu turbilhão, tres povos sua circulação na Italla. foi 
se . calem os ~entimentos_ d: i que deseja\fam a paz e por prohibjda só sendo snsvensa 
eandade cathohca, dos prmc1- ella trabalharam feridos pelo a prohibição com a condicção 
l)ios <le boa harmonia entre os terror que encarençadamente de supprlmir todo commenta-
povos, assim barbaramente fe- os assalta, tem elles por uni- rio político, o que foi feito por 
ridos". co fim na lueta a defeza ele ordem de Sua Santidade, que 

Frizando os su.ccessivos pro- se11s lares, e a generosidade de mais tarde ,s,1,1,s,pende~ .. de todo 
testos de neutralidade dos pai- seus sacrlficios é a unica lu·z sua publicação,,. tornada in,!ltil 
ze~ invadidos. o '· Osserva.torn I que brilha em tão negrn i)ela ce1rsura fascista !Íue .fi-
Romano·• faz nornr quanto a I noite". 1 zera cessar seuscom;nentlj._rio;; 
aggressão nazista é c-ontraria politicos. : : ,_ 
aos principias muitas vezes ex-
postos po1· s. S. Pio XII e 1 
seus ensinamentos wbre a paz 
com justiça, e o direito de exis- [r:' 
tir e ser independentes de. tu- = P®ílffliitidoa•• 

~ic r,ode das as nações, pequenas ou 
grandes". 

O orgão officioso do Vatica- · · ·· · Até os meios de agir do fas-1 liclsmo rra_ Allemanl1a:·E_. exig-
i no termina paraphraseand o as I ciHmo e do nazismo . são te ainda áté hoje qtle jamais 

palavras de S. Santidade o Pa-. iguaes! Ambos estão agindo tenha havido conflicfo e-ntre"o 
pa: '·~eus qt'.e pe rd oaudo. tor-' 11a surdina. Nmn um dellcs en- fascis1no. e a .Iirejá.' Si peio 
n~ mais · evid_en~e seu poder. frenta a opinifto publica aber· menos tivesseti\: lido· jÓrnaêa 
disperse o turb1lhao mortal que tamente. prefere mascarar os catholicos, o. que -não fazeµi 
peza sobre a humanidade redi- . J)Or Jºtilga'_ !_-os sectar· 10· s·, e· • 1•11• acontecimentos, oriental-os de 
mida. Que Elle guarde e de- tal modo que no fim a propri'a justos! 
fenda a Jtalia e trlumphe :no 

opinião pnhlica lhe,c; dê razão, Agora cneitou a vez aa Ita-
mun<lo .. restituindo a paz aos , lia. da sua afütude e.m,re!ação 
povos e ás nações". 

1
. lhe justifique o procedflr. E1 _ 

ao "Osservatore Romano". · 
Em artigo posterior, ainda tão bem elles sabem agir que Este jornal tem visto. a _sua. 

sobre a brutal aggressão na- • até hoje ainda existem incau· liberdade cercada cada vez 
zista, o "·Osservatore Romano" tos que acreditam não ter ha- 1 mais_, sua independencia se di-
após recapitular as garantias vida perseguiGã{) :o,'.) Catho- minuir cada vez mais. · 

1 

O orgão do Vaticarto no seu 
papel de jornal acima e fora 

Recordando os acontecimen-1 de toda ideolog.ias politicas. de 
· ' todos os nucleos governamen. 

tos da invasão nazista taes. nein ~empre pode agir tal 

na riollq:ncla 
. como deseJa o gov'erno do Sr. 
i\I1rnsoll11L liJ dahi sahir. cou. 

.Ras. · que . thooricamente q go-
verno . condemna: quandQ na 

Um cnrrcs·~')'1dente da Aii-cncia _aproveitando--se da confusão es- · · -· . ·· · . "'11ª r0alidade ._ os prepara .. , e 
ta belecida. " leva a effeito, ... ,. Havas em Amsterdan. descreveu 

os factos que transcrevemos abai- "A desordem. a suspensão, .o I O jornal "Osservat0 re''. .pode 
xoNo primeiro dia da invasão, derrotismo semeado pela 5.ª c_o- ·circular officialmente .. em Ro• 

ma. mas nà realidade· não tem os nazis tentarem aterrar em lumna na Hollanda foram taes, 
podido fazer. Pessoas filiaclas 

massa no aeroporto de Ypenburg que um camareiro da rainha foi 1 aos Camisas Negi:as tem agi• 
perto · da Haya, lança,ndo para- morto por um sentineJl.a por ter do do modo a cortar-lhe a. 
quedistas e aviões para se anode- ri d b d h 'd 
:rar por qualquer preço do terre- . emorn o em o e ecer suas or- sa 1 a. 

1

1 C t I E cada vez maif< elle tem no. A energica defesa ho!Lande- r en~. on ava-se mesmo que o . 
. . . sentido cortes na s 1·~ indepen• 

za produziu horrivel hecatombe I prmc1pe Bernhard, antes de con- clencia. Iiiicialmentr9 elle dei• 
entre os invasores, incendiando ; duzir á Inglaterra sua esposa e ' xou de publicar os commenta,. 
rtume::osos aviões. fi:lhos havia participado ela caça rios a politica internac!onàt, 

"Nao cessando para a avalan-
che, e exgotada as munic;oos. os aos pa!·.aquectisias nos bosques ela porque os vendedores de jor• 
hollandezes tiveram que recuar Haya, manejando uma met:ra!ha- naes não queriam vendel-o de. 
ou 'Se render e deixarem o cam]JO 
em poder dos allemães por cer
ca ele horas. quando voltaram 
com reforços e o retomaram, 
tendo sido obrigacl-0s a bombar
dear e incendiar um dos han
gares em poder dos nazistas, no 
qual estes haviam rec<Ylhiclo cer
ca de 6 prisioneiros que mon-e
ram carbonizados. 

dora de mão-" 

Lf:R l~ PROl'AGAR 0 

vido o facto de serem molest~ 
dos pelos Camisas Negras. 
l\Iais tarde cancelou o noticia• 
rio de guerra, mas os homens 
filiados ao partido fascista. 
não se satisfizeram, continua.• 
ram molestando os donos de 

" J ~EGIONARIQ ,. kiosque para venda de jornais. 
E porisso o Santo Padre -Pio 

Citados em ordem do dia dois sacerdotes 
parisienses 

"Apoderaram-se os hollande-
7,es de varios aviões allemães não 
des~ruidos, e nelles pudemos cons
tatar um equipamento completo 
armas automaticas, motocycletas 
grana-das de mão e até ~ unifor
mes de gala cuidadosamente ac-

XIJ, resolveu manda.r cancel
lar-lhe a publicação: Mas não 

E' DEVER DE TODO!, SP- deve esquecer, elle podia 
·circular por<tilé o ·oovel'no 

os e A :_r H o LI e o f' 

1 

deixá. mas não deve nem pode 
Um dos poucos aspectris J O tenente Gibon é o Revmo. 

consoladores da triste •· bata- Pe. Yves de Gibon, vigario em 
lha da França" é o heroísmo I Saint-Jacques <lu Haut-Pas, 
e o espirita de sacrificio dos ' Paris. 

fr;mcez e de trez allemães 
Pl'Ostalmente feridos". 

porque os Camisas Negras não 
querem .•• 

francezes em sua maioria, 
contrastando, confortadora

mente com a deslealdade de 
uma minoria "sympathica a 
B!tler". 

SomPntc o facto dessa. mi-
11oria. d i rig:il- e 1 ('J' dirigido 08 
dest!noR ria 1"ranc;:ci. nsplica o 
rnpido defast.ro. do exercito 
france-z: a inferioridade nume
rlca ou technica, alem de jii, 
ser um furto dessa desastrosa 
direcção. não é sufficiente pa
m explicar todas as coinciden
efas e equivocas ela campa
aba.. 

O he1·oismo fnrnccz. porém, 
nada. perdeu de suas tra<li
o38s e o clero como escol dQ. 
flille ho. ele mellrnr em França 
- os catholicos .. - não podia 
deixar ele dar p.rovas de seu 
valol'. 

Assim, transcrevemos duas 
l!'ftnçür:>'. l]o tf!I111Jo em que. 
para o,; francm:es, era gloria e 
não oprobrio combater o mt-
7,f:;;mo. 

"'J',,1tcntc GilJon. j:í tendo da· 
do numerosos ,,x,:mplos ,!e eo
!'llgcm e de tcnaciuaclc_, encar
regado rio serviqo ele observa
~es, pffectnou numeroso.s re
eonhct'im('nto,s nas linhas 
fl,T'll,IlÇada:; e em circmnstan
ms po.rtkula1·mente delicadas. 
Tomou parte. tambem. em nu
merosas operações em contac
te ~m as Unhas inimiga.s" 

O tenente Paul é o Revmo. 
Pe. 7,urfluh, capellão ela ca
pe11a de Nossa Senhora da Es
perança em Villemomblc, Pa
ris. 

condicionados, revelando a con- ' ============================::: 
"Tenente Zurfluh Paul, en

carregado de acompanhar um 
grupo em reconhecimento pro
fundo nas linhas inimigas, deu 

,prdvas do maior sang,1e frio. 
Sob um fogo ,inlento dc ar

mas automat.icas. t:umpriu os 
deYeres de suo. fnnc~ão eccle
siastica junto de um caçador 

fiança depositada na acção dos 
nazistas hollandezes e aJ!emães 
da 5.ª columna. 

Na ·base d€ hydro-aviões de 
O 11eroismo do clero fran- Waalhaven, a-llemães até entã4t 

cez, duramente provado desde occultos em refugios preparados 
a Rcvolni:ão F'n1.11ce1/,a até nos- por i.;eus curnplices nazistas da 
sos <lias niío pod,, SPJ" 'inuf il , Holland>1, at~v,i,m a guarniçâo ' 
apezar das infami::is e trahi- j lv>lhmclc:la emquanto os hyclro
ç(ies, aviões allemães arremessavam 

NOTICIAS MISSIONARIAS 

o commuR!:~o 
din2~:~ <e ~©I 

na escan• 
Balkans 

A accão sóYi(!'k,i 110s Jlai-, Com as presentes guerras, 
:t,·f'!-- PSc;{1ld iu:i \·e;~; ~ :~~11 d i111 i~1 ui- e:::.<ies n1ovi1n811los da, "direita" 
do ·sensivelnwnt,• no::; nli imf's lnrnsfonnaram na famooa 
annn,;. 1' ií.ª columna. 

O :racionali,;mo politirn pre- O pacto nazi-sovietice escla.-
paron o adv'lmto do rnarxi!':mo rece perfeitamente essa se
na Suecia, Xoruega e Dina- quencia de actividades mar. 
marca. xistas e nazistas. 

As actividades snbYcrsivas Actualmente a IH.ª Inter-
qATHOLICISMO E NACIO· j ciampan1rn <le aut?nomia l1in- sim r, qu0 Salem. ,1;oc0se su- da nr.a Tntornaeional extcn- nacional se occupa ostensiva,. 
. NALISMO INDIANO . du'; mas 6 p.rec1so mostrar f.roganea tfo p,, .. · dterry_ não de.ram-He finalmente em toda mente eom os Balkans. ! claramente que o patriotismo po~suia UJJt 1111ico padre india- · 

1 

escandinavia, e como rcsulüt-1 Ka Bulgaria a acção da 
Por occasião do Congresso indiano authcntico e a Igreja no em 19,30; graça,; aos esfor-

Nacional Cathohco Tudiano em não tem nem pode ter ('ausai-; COR dos Parlres daR i\lissües . . 

1 

do, directa e indirectamente :Moscou se realizou atravez a 

1 

surg:iram !l('ssrs pmzes o,; mo- tentativa de Stamboulinskrr,, 
i\'.ladras, seu presidenLe }fons. r:,:1e,: de dissencõcs. F.111 vir- I<JstrangeiraR r!e PariR, d. rlio- • 
Arulanandam Pillat, insistiu trnl" ilc rrna universalidade a ces-e conta <'Olll 10 padres len- Yimf'.nlos da "direita··, ° Ko- um vassallo de Stalin. 
sobre a necessidade dos catho- Igreja Catholica se sente a do sido ordenados em 19:!9. 31 mintcern realizou já sua mis- Na Rumania os conflicto§ 
licos se unirem para assegu.rar vontade em qualquer pai,,; 0 1 rfüiconos e 5 ,mh-diaconos n são. cunie(,OU então a decres- sanguinolentos de 1!>33 marca-
snuR direitos :ruudameutaes " que o Calholkis111n nas,·,m 1w qu,, 0l<'v,11·ú lll'st0 :rnno :i t8 j l'('l" ,m:, ac,;fw ll('SSf"S paizrn,. ram o apogeu <las actividades 
sua Jil.Jenk1dc de culto na no- Orieuit: " foi i111planlado na o H11n1<·1·0 lll' _Pª~'<'l, ·C,11Ar1,

5

·,,T.''Ana,;, ! . dos rennclhofl. 
va organização que o nado- India aiilcs d,! ,;cr iutrorluzido l'ia Yugoslavia os cornmu-
nalismo pretcndA da1· á ludia. ll,l Inglaterra. SEPARAÇÃO DE nistas se infiltram no partido 

l<Jssa unifw doR 1·atholi1·0,-; · do T>r. i\Tacek e lançani.. os 
nã.o S\' d,~vcrá 1-ni-;tingif· so- lim outro pro!Jfç.,111:1 q11,: dt!H-1 Croatos con'tra os Serbloir/ 
mente á cor.rnecução de u.m es-1· O PROBLEMA MISSIONARIO '. 1wrtou interesse foi a s<>para-

1 
Na Greéia préparam :;um: 

tatuto que lhe outorgue as ção de castas, h~rança pagã e I movimento sepa.ràtista da;Ma-
mesmas garantias e Jiberda- Nesse mesmo congre~so foi que se faz sentir mesmo nos , cedonia. 
,les do domínio britanuico maii com111enta<1a a sif:tmção rla ln- meios dos calholieos rec<'lll· i ~ 
eleve pcrsi1;tir pois uella estão dia 111i:ssionaria tonclo-,s(-l es- ('OllYc.rtidos. j Está faltando .apenas o: ai,-
o.s garantias desses mesmos peranc;a que 0,m breve tempo, No sentitlo de extirimr e:-;se I parecimento da 5.ª colurttna, 
direitos. . . o clero indígena possa assu- preconceito anti-eatholico tra- l 'a inevitavel sucessora. e :JJ.e~ 

Serú possiYCl que a~ ".\Hs- mir o encargo ,10 apostolado. halhain não ,,ú º" par1r--·~ :·o , <leira das actividad€s de Mo1J-
sõcs venham a &offrer nessa dado seu desenvolvimento. A&-1- mo tambem todo o laical!>. l cou. ·· 
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A ZELADORA PREDIAL 
EVANGELHO 

ADMtNIStBAÇXO PReOIA-L, commlalo !% ou- 5ffo1, - ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEJS, Jm-os \ 1%. - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reformas. - Compra de lmmoveJs pOf' conta propria. - Informações oonfldenclaes, 
de lftqUiülnoa e fiadores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos depositos com juro~ O Pbariseu e o Pnblicano 

me.ttUe&, deacontos, etc:. etc:. - ~UA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar -
PHONE 2-2401 - R,enato Atvlm Maldonado & Filho 

Conclusões aas theses 
da rnobilizacão 

'" 

Da, Juventude Catholica Brasileira do 
lf!lio Grande do Sul 

.-..,. ... ! 

lt-emri&Í a. Commisão de Es- das para formação intellectual,, é um transbordamento da v'i-

"A oração do pha

riseu é suspeita 
desde o ,começo. 
Vêde: elle está de 
posto em evidencia, 
proximo do san
ctuario, e ora inte
riormente... Porque 
não recita algam:1 
oracão, algum pool-
mo, algum cantieo 

.>E':CIMO DOMINGO DEPOIS DE 
PENTECOSTES 

São Lucas, XVIII,, 9-14 

que? mo é ass!m: 
que dizem tantos: 
Não furtei, não ma

.tei, não roubei, Dou 
esmola aos pob:-es, 
faço o bem que pos

so, não quero mal a 
ninguem ! POf'o 
tanto, deviam ellcs 
concluir, sou um. 

tudo das Theseg para elabora- religiosa, social e sobre Acção da interior, a Commissão de sagrado, como os 

Naquelle tempo, a alguns que confiavam em 
si como justos e despresavam aos demais, disse 
Jesus esta parabola: Dois homens subiram ao 
Templo' para orar: um era phariseu e outro pu• 
blicano. O phc:riseu, de pé, orava assim, inte
riof'mente: - Graças vos dou, meu Deus, porque 
não sou como os outros homens, que são uns 
ladrões, injustos, adulÍeros, nem mesmo como es
te publicano. Pois, jejuo duas vezes na semana, 
e pago o dizimo de tudo o que possuo. - O 
publfoano, pelo contrario, conservando-se á dis. 
tancia, nem mesmo ousava levantar os olhos 
para o céu; mas, batia no peito, dizendo: -
Meu Deus, tende compaixão de mim que sou 
p~ccadOf'. - Eu vos digo que este voltou para 
casa mais justificado, e o outro não porque todo 
<1quelle que se exalta será humilhado, e o que 
se humilha será exaltado, 

santo! Maii a cons
cieuci,a, protesta. 
contra essa nypo

crisia, e no dia do 

ção das conclusões da Mobil~ Catholica; estudos das theses re\3olveu 
zação, foram approvadas as re- e) - que seja organizado u-m approvar e recommendar o 
solllÇÕes enumerados a seguir, departamento desportivo que, plano ideal de vida, que é o 
referindo-se quasi todas á. pre- como meio secundo.rio, oontri- seguinte: 

outros judeus? Ess0 
homem altivo, cuja·, 

falsa piedade sc de-

'.!)aragão para o apostola1'lo ou buirá para a formação integral 1.0 - Hora cel"t<l de levam- nuncia desde logo, 
á maneil'a de superar os obs- do socio da J. C.; tar. lembra-nos certas 
taculos que se lhe apresentem, . ·f) - que os centristas, ·o 2.0 - Meditação de 10 mi- peBsôas n1' igreja. 
têm' ·as mais das ·vezes, um ca;. :·quanto possivel, ingressem nas nutos ou leitura meditada. 

em ciias cl:e Rolemni-racter interno. .. . · Congregações Marianas - ex- 3.º - Assistência frequente, 
1.a e 2.ª Theses: ·ol)staculos' celente meio da formação e es- si l)()Sslv-el diaria, á s. Missa. d-ade, De pé, imrnovcls, cm attitudc cor.rerta 

do Apostolado e requisitos do cola de amor a Nossa Senhora. 5,0 
- Visita dfaria, pe1o me- e re8peltosa ao8 olhos elo mundo, nf10 tomam 

apostolado - Considerando Foram a:ind'.: considerados nos uma., .ao SS, Sacramento, par(c ne ora<;ão oomrnurn dos fiei,;. - Todas 
f - . t 1 é f pela Commissao de Estudos 6 o - Recita"ão dio.ria rio 1 . . - · que a ormaçao m egra ac- . . . · , " essa;; prat1t·a:;, dizem, xao para os 1g11ornntos. 

tor importante e imprescindi- como requisitos essenc1aes ao t<>rco ou ao menos de uma 
tolado da A C os « - 1 d ' ' VPlhas e beatas, e não para os homens illu,;-vel para o apostolado e que ªP?S · ,, ~e j ezena, 

nunca se deve abandonar o es. l gumtes pontos: 7. 0 
- Uma leitura espiritual I trados e <lespidos do su1ler:;tições ! " 

forço de bem formar-se, reco- a)_ -:-' exer?_er O apostolado I de 5 minutos á tarde ou 8 , 
menda-se e insisté-se: cm mtima umao com o Centro, noite. ,:, ,:, "' 

, combatendo individ=lismo 8.º - lllxamc pari il'ular. 
a) - que sejam cuidadosa- religioso; 9.º - Exercício da prcs0n,:a 

mente preparados por todos I b) - desempenhar com ca- de Deus. 
os centristas, e . não só pelo rinho todos os encargos rece- 10.º - Hora certa para se 
presidente, os clrculos de es- bidos sentindo-se responsavel deitar, não esquecendo e. pra. 
tudos; . por t~do que o Centro faz ou I paração remota da meditação 

b) - que os mesmos sejam, deixa de fazer· e da communhão do dia se- tem de que se accusar!.,. Lança os olhos 
consecutivamente, · dirigidos e\ - Cultiva~ o sacr!ficio do gulnte. em tomo de si. com a satisfacção de quem 

•· Singular e extranha é t(,i,mbem :rn,1. ora
ção! Esse homem nada' tem que pedir a 

Deus, não precisa de nada! Basta-lhe con
tar o bem que faz e o mal que não faz. Nada 

por outros centristas de con- amÓr proprlo, obedecendo in- 11.º - 1\let1salmente, algu
formldade com o. g_:"ãu d_e cul- condicional e promptamente ás mas horas de rPcolhimento os
tura, gosto e aptidao de cada. orrlcns da autoridade ec-cle- piritual. 
um; siastica e df'terminações dos 13.º - E, para que este pro-

c) - que sejam organizadas superiores hierarchicos da gramma ide~! possa. ser reàli· 

tivesse a consciencia alvissirna como o. neve, 
o onconlra 11m publicano, um peccador, um 
mise.ravel digno de todo o- despreso ! Pois 

juízo hiw de ellos 
ver - o bem que 
fizeram e .o mal que 
não praticaram 1 •• •l 

"Collocado no ultimo logar, cm attitude hn. 
mildo e penitente, o publicano não vê o que 
se pass'a no Templo, não conhece o phariset1 
que ahi está, e-o seu la.do, cheio do orgulho 
o de suppostas virtudes, Só pensa em Deus 
afim de alcançar miserlcordia para os senti 

peccado8". - Tal a attitude que ;onvem a. 
todo o homem, poí1, a creah1ra dn si só têm 
o p.eccado; tudo o mais deve á graça dQ 
Deus. J<!' por melhor que pratique· o bem ha 
de reconhecer que não fez tudo o que devia, 
que é um servo inutll, pois sempre lhe seria 
possível uma correspondencla melho,r á gra-
ça de Deus. - A oração com estes senti• 
rnentos é agraditvel a Deus, penetra o céu. l'I 

justifica; "a oração do or,gulhoso é uma blau, 
phemia {D, Duarte, Concordancia) ". 

breves palestras sobre forma- AcGão Catholica. zado deverá cada um tomar · 

ção, feitas/de preferencia pelo 3.ª These: A_Alma do. Apos-' lll1l Director Espir,itual. ·1Cr;tªca Cãnematoaran~mca da A J e 
Assistente Ecclesiastico, den- t~lado - ,considerando que a 4_a These: Car.i.pos do Apos- 1 li 15 . ,5 ~ i11 ili 11 • • 

tro das reuniões ordinarlas; vida espiritual é a base <:. 8: tolado _ li'ormar;ão Soeial O ---------- . 

d) - que sejam organizadas aln~a do aposto1<Hlo: que so e: Familiar: · · 
bfblfothecas de obrai:; escolhi- legitimo e verdadeiro quando j a) _ que irnjam feitas con-

º
.· . CAUTNLLAS DO MONTE DE SOCCORRO 

. - JOIAS USADAS E BRILHANTES -

ferencias inter-nuclf'4res i,obre 
formaGão /locial e familiar, at
tingindo a todos os Centros. 

Orientação litoral dos .Espectaculo.it 

. . ·U r o Compro pagando os melhores preços h) - que Oíl centristas san
tifiquem o noivado peloR es-
1>onsae.s sole1nncs e, caRando, 1 

celebrem o malrimonio dcnlro 

O FANTASMA DA l<JSPE-1 1'RAHIDORA - Da Art, com 
RANÇA - Ih rr 111,cüntinun- 1 Viviane Romance. - E' uma 
tal, corn Jn.Jic1:1 Dl!vivier. -1 historie. de motivos militares, 
E' 11111 rn,no mn terno da hi,;. apresentando a. actuaGão de 
1.oria J'a;itasiic:i. d·i urn· ran-o- 1

\ um jovem espião francez, per
C' • .eiro fa11tas111a. Tfn t'entativ:1 seguido pelos allemães. Ha 
r;c suicídio, n,,;sa;;sin,1,'>S, fur- scenas e clialogos inc01n'cui0n
tos, lncla8 corpo;-1,~ e c:·.icl- tmi; infidelidade conjugal e 

Rua Alvares Pentea-

·do, 203 - 3.0 andar - Dei Monaco 
da .i\Iissa Nupcial. 

Especialista 
trahicões 

Ac,;ão. 8ociaJ e Ce.ridadc: 

e n, a) - prestar .aos Círculos d;des, p:rnsadail m1~··e pe;:i;<>a;; 
Operarios todo o apoio possi- r]c baixa class,,. A veri\'ica,;ão 
vel. , de crendi0es suporliciu:;as e 

b) - que os cm1tristas se in- n apparir;ão de faa(âs,m.:t'', t.,r-
teressenJ pela obra das Confe- mam O filmo aec.3 ssiVl'I apcmas 

aindà, suicídios e assassimL
to. 1-:· reservado ás pessoas e1e 
crilerio formado. 

Cofoição: - lbst!'icto. 

A carreira politica do sr. 
von Papen é expessivamente 
marcada por uma successão 
continua de trahí.çõe!!. 

, 
A sua u.ltima façanha foi a rencias Vicentinas. ás po::;soas de c,it,,,io for1Ha-

!nesperada e incomprehensivel lmprensa: d com Lola Lane e James Craig. 
declaração de neu.tralidade da a_) - atu_pai_·ar, com todo1< 08 

0
~ - n t · , - J<'ilmc\cl('. avent.ur·,is duran-

1 e ' otaçao: "e,; r,c,,1. -Turquia precedida de um tra- merns possivr,rn ª mri·ensa ,a- to nnt«. expedição á,; regiões 

7:AN½InAR - Da Universal, 

tado "OID' nie1·c,i'al com a Alle- ! tho'ica, cencretizadia. 0 nln~ uós "i'1··1(·,a11a,-·. Ha •'CC'll,º'c,· ele•. lu,·,t.a De sua primeira grande tra- ~ 1 "A N - "l l d N ~IÚLJ[l!}Rf•]S J<]SQUl!:CIDA,S O O º ,., 
mªl111ª' Consngui"do !)elo emba1·- ]}e a ''ar;ao" ''. ( a r, 1 O· · j 11 1 t h~o vem o trhnnpho do ·pa.r- u ,, t s tido -- n,1 UnivP.rna1. r·orn ~!igl'id e assa,;,nna .o a cm < e ou ras 

III R I xador von Papen. va ' e, ncs e .·en ' no c:n·- , situa(,'Ões tragicas. O· aspecL, 
tido nazista no e eh. as- A revi·ravolta poli·t·ica foi· l'e· rente a.nno, kvar a cffe1to Curin - Uma jovem. rlcvJ.Jo 
sim como- a situação previle- grandes campanhas, em N'o- uma infelir. c:oincidcncia, é fant.,,istico do filme P,ncobre es-
giada do sr. von Papen no cebida com ;i:a surpre~a, pois vembro e nczon1bro pela "A cunRidorada criminosa, ,;en<lo sas t'alha,;. Nii.o dPv., sci' vi 8t.o 
mesmo partido. toda ª pohtica anterior da Naçií..o" e cm Setembro pela prmm. c0ndPm11ada. cl1cga11do 1ielo puhlico infantil. 

d · · · 1 Turquia autorizava os obser- .. rct~" ,._-' " . Depois esse passo 1mc1a, . . ' , .•,v..iC ivova . a cumprir pa1·tc ela I>ena. apc-
·O "embaixador" v'on Papen vadores po1tt,1cos a pr?:er, ;::,u-1 h) - realfaar a campanha ilo sai· dc innoc,rrnlc. O mau cx0m- 110,; Jl~.nt u·ianças. 

Cota<:iio: -- ,\el'.e;tavel. me-

tem-se demonstrado verd_adei- tos_, um m~Y1m_ento m1htar fa-' bom liv_ ro, nos mo,1es de Junho I pio de ant<n·idadfJK que n:io 
ro esl)Bcialista em mysteriosas vmavel a~s allia-dos. 1 e Ago_sto. . eumpi·em com seu dever e a NOITl', llAS NOlT.f<JS --- na 
reviravoltas na politica euro-. .M~'... afmal, que valem as Acçao Rel_i~io_sa: . 1 aprcscnta,;ão el?-t.al'mda rio rire- Paramonnt, con> 0Iym1 :~ Brad-
pea. 1 prn~1soes de_ observadores te- a) - auxilla1 a ob1a do c~- paro ,10 ('l"irnC' c>C-'.t'Tetam 1,, na 0 l'at O' BriPn. -· ('.onta 

T d s chn:co!l políticos. si ha outros · t•iehrsse. de ac<'.01·rlo com o D1- .1,. 011 '1,ic;0 " ,1.,~1-" film.-,. ús esf<> filme a historia. <l, um 0 as as ~eze~ q;1e O 
• r. t t-ec"hn1f;n~ E-fr:,.e!;i~l!~i"R~ c:11 --~n:- i "!"c~r·tr.11 .. rfc, n,.-..·n?rt~mr-ntn rP.tn-: 1 . · · , ·_ 

1 
, . · i artista. que. Yende,-;:-;c aba1~C.-J-

Hitler necess1ta realizar algu-

1 

· p . ti , crwn<,:as e aao eflci:mt.es. 
. . . · prezas, como o sr. von apen?' cne · co. , _ 1Y<tflo pela ,,sposa, rli:shle tlo 

ma negoc1aef,ío pol1t_1ca, em que ·---------- j b) _ fazer com que todos 08 Cotavw: - AccnitavC'l p;1r,1 pako. Anuos mais tarefo, com 
se requer a actlvidade dos_ . centristas se i·nscrevam na Pia ad11llo:,. 

o npparceimcnto dP unv.1 sua 
"discipn1os" do .Judas, é logo Obra das Vocacúes 8acerdo- filha, aniina-sc e v()lfa uoYa· 
o-sr. von Papen indicado pa.ra taes e procuremº s-er seus ze-, DlDM /1 }!ADA . D·J POSTOIL\. ment., ;í.s sua~ activida(lps 

··:t>JtO·o.,,é'"NC:lA~ 
CAPITALIZAÇÃO·-"o caso". ]adores 1- Ua Cent11.rv l•ox com Gra- . .. 

' _ . . . · · ' . Uwatracs. 'Na parte moral, sao 

1 

Theses da Reuniao Especial J r·1e J<'rnlds. -· Uma artista re- d f .. 
1 

t , ~ ·- ----·-· - . ' 

CEPHAS 
.Foi fundada no Rio de .Ja

neiro a Empreza cinematogra
phica "Cephas". 

. . _ . e c1 .o,; e.pon avern 1Jrna sce, para Dirigentes - Cond1çoes , cehe de operarios desernpre- d b . ' -", 
"-- 1· · · 1 • b . 1 1 . . na P em naguez. cronu1cp,s para ,,.,,n r 1ng1r: g,ados a incum enc1a e e P 0 1-1 t· . 

1 
t 

l Que se concretize, o quanto\ tear perante as autoridades, o 8
rl· nper icios_as e ta gi'.nsNJ~ondos 

· t 1 · - • ,. t .. , d .. 1 d ,, ' e mencr impor ancia. , ao e· . an es, o pano, Ja p1eYrn o pc- re11nc10 as act1vH a es "ºs ce- . t 
· la Direcç'" ela r e H de um I " . . vc "Pr Y1s o por menores. 

. 
ao .. :,~ ·. ,·, , lchn)8 cstalc1ros de Clydebank Cotar.:ão: - Acccitavel 11ara 

curs~ pa~ Dni,..,e,~tcs. na JnglatP!Ta. Ditos e scenas 
BeJanmrns f: Aspn-antes: mn <lUü ;i. principal I)ü!"80TI(l· adultos. 

costumes americanos. Algumas' 
passagens são criticaveis, da.
ela a precocidade de adolescen
tes, em conversas e attitudes 
que rncebem o beneplacito pa.
terno: outraR, entr-0tanto, são 
louvaveis por apresentarem a 
umao familiar basead<cL no 
amor entre os seus elementos 
constitutivos. As pessoas adul• 
tas saberã.o eomprehender o 
effeito desses dois aspectos do 
filmo, julgando se deve ou nã-o 
ser assistido pelos menores 
que lhes estejam. subordinados. 

Cotaçii.o: - Acceitavel. 

~Dr:1~-P;;d;--1 
Oculista 

R. Senador P. Eg-ydio. 15 
Salas 513i14 -- 14 a 17 hs. 

~ Telepllone 2-7313 --~ ..... ,..,,,, ,..,,.., ,,.. .... ~ 
.l~UGA PARA O. PARAISO 

-- Da RKO, com Hohby Breea. 
- Comedia em toTno de uma, 

· viagem ,ln passeio que acaba 
;i-C'vol;H·ir·nando mercados. A 

pnrh nw ,tI 11i'\o apresenta in. 
t.:nnvenlch t06 ~r~asivoiR: un1t\ 
allusão a d1wllo <J outl"Os se
nõe,s, não ehcgmn a prejudi• 
car o -filme no conjnnet.o. 

Cota,:ão: - .Acceltavel, 

PHOXIMOS FILMES 

Direito de Peccar - Res
tricto pela "União". 

As Mulheres Sabem Demais 
- Rcstricto pela "Legião da 
Descencia". 

Mariposas Da Noite - Res
tricto pela "LegiflO da Desceu-A referida Empreza se pr-o

!)õe a iniciar o cinema catholi-
a) - organizar cm iodas ª" . . . ., ,, 

P h . d - . 1. . gem femrnma se, po1 ca uo ma-aroc ias, on e nao cx1s irem, . . 
11 

• 
1 

t , A:\"DY HAlWY BANCA O eia. 
co·no paiz. 

A obra de tão premente ne
cessMade, roga.mos a Deus, qire 
abençõe e dê a graça da per-

1 

severança, aos seu.s directores. · 

VIMTEM POUPADO:. 
'VINTEM GANH,0., 

os sectores de Benja111ins e neir_a mro_ venien. P,, ornam .a 
Aspirantes, e pell1c11la impropria para mo

b) - confeccionar um ma- no,ref', 
nual para Benjamins e Aspi- Cotaçfto: - Acccitavel para 
rentes. adultos. 

"SIIEltLOCK"'. - Da Mdro. Melodia da Brodway de 
com MickPy H.ooney. - São 1940 -- Achado Precioso 
:nait; algumas phases da viela Aventuras de Gul!lver -- Ac
da familia Hardy, que se de- eeitaveis, pela "Legião da 
"'"tJ.volve de accordo com os I Descencia". 

SENHORES, ALFAIATES 
Casim.ira.s., Linhos e Aviamentos ? ...... 

SO' na CAS~ TO 
Largo São Benío,, 40 :...-: São Pa.ulo 

, 
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~ICOS 

:TO~ -
·vtNHÔ 

CREOSOTÁDO 
·dê· JQ!o ~-- Silva 

5i1mra 
.. _(;.ÀHDÊ7_0NIC:O 

4." CENfflNÀRIO DA 
PUND:Ae\(:) :!r.Á. COM· 
P.\ ... N-HIA.-·DE iESUS 

.LBGIOJl'A'R.t() ·São Paulo, 21 de J'uUi:o .. b_âff 

til&idanfu º !:61itra-àlftill"à.ti.te A. B R.. · A s· ·- ·1· L. dé ~~çô Civil, tom.Í:>ostá dé sllfil 
e. Piciéfü!. · ·· · .... . . . mempros e (le~tinadá à, estüdàt 
.• ~ .. á.IJi_i~*t,e -,.. ~. Piekens, seu ___ ,_ . , -·----~------·-· _ a org~nizâção. adrrimrsttàtlvA ãó 

, ., .. 
Ui 

.W;;;.;á. 

. . 

~ ..... -. __ ,-;j;,· ;·. 

PRF:CISÀine 
.. f>EPU!l.i. 
O SANG'Uj 

roã.ô·- · 
EL.iXIR 

º'~ ::,,, <). 

NOGUEIRI. ----· .·- _ _, .. _ _..,.,.,..,._. ~- -, 

tá.d · · · · · w d F,sf.ado, Op!na.r SC>bre ... prop()\>tás, ~--· o Ji!ajor _é os -~P .. aes . e . , . ttormii.is e .~n.os ~e ~iôtlállzà:. ~ . ·, .... " . 
niàr e guerra. T .. À. Thómson Jü· clal. Ind:ustrlal e Agi'ô-Pecuê.rtà 6.348 construidas em 193Í!, Ml3 ção _dos ~rvlçós tiüb. Ifoôlf; àssin'i SUCCESSÁÓ . . 
p_iój-_ ~- :w. e .. ,Wl.· . ckÍl~in.·., ~i\n à_à cl.dadê de .. B. ~uru .. '., organizàd.:., .. a. são terreas. e 4.025 assobradâdàs, · . p'RESIDE'11.TCJi.1.' T'' 
. . . . éomo coor(lenar Ôli a5$1lmptos re- Ji• Ala.J ci?~9 dp,!! C,em~Is . ô~fi~!àes .est!~ sob o pátroclíÜo da Pre!é1tüta liwna. área de 975.875 m3. 
1'~. -·~~- vi~M a.,. ~. capitál, lõéã.l. fertin~s aos . funccionari~ e e:t- . A . Çonv~ii~ãA .. gti_ íie'si~ 0 ~~do pá.rà Santos terçã.: C~pli.~eccü .. Ô ifr. mwfvi~tô~ • A bordo d~ "!lfuú!", re:. tl'ài'u)l:neràrfü"&." . câ.lid1da.to demóêrà.~ u e~ 

Rcurto:;~~~ ·~~ -~-:.:.'j .. Íl~ fê~,--- . .· .. ::~ .. -... . Fédêrãl iie.ste E!'stádõ; sFs. Sêci'e- güiu p.ara La Guahyra, na Ve- ,. · .. · ·· · · · ··· p):esidenciaes 'dós. Est!Í:dos úm: 
,; io áe 1

a.' ;:._·.~ _i:ri-.._ .. óà., ,' ~-~· _ dó ... _To_. j:l .• _· A f4J.Méienao áô éônV1té ô.O st . · · · · · · .. nezuela, ª Missão Econom!cà Bra- 2 .JAPONEZ :.:. Pelo à vião dà dos. àcha. -se r. eun,. · ldá desde º «nã. " « ..... To' .. . . .., • -·--~ ..... • "" , . .. . ... • tai.ios dó Govertto, autotidàdes · · · .. · RIO .. 
ring Club 4ô. B.r114J, ~iyersá.s áµ~ .ç~t_t4:âimltánte ... ~éÍt.el)S._ , cofü~ federâ.es é. de,,.aran:.d. e numero de s!lefrà,. c:~efiãdá, peló Íi't. Le'onár· :f'ânáU-, regreSSóU . ao . o 15 se~âà,·tefrà 
tor!ctad$ H!Jl8'l<>i1$S~ filem,bt'ç§ qe ~l1dàhf.é dà Setllnà DMsão. dé éonvidâ.doil offÍ~laé!. dó .Trúda, e. ,côlfipóstà dos slíl. si-. K. Kuwaiipia, embáixador (lo . ~i:a~:se .·qile_ •~ ti,~ • 
associá.~ .c:~thôt,,~ _4á..~P!W C"ri}zã<it>~ dôs Está.dos, Unidos, · · - · ·.· . · · Sa.Jtàdõ Scâi'pá, Jos~ Ollvefrá JÍ!.pão em nôsso pàiz. O dlplo~ q~te qóS .~d~'s_,,'l:t1'\d.~ .,, _, 

d ........ ..,, ....... U .. ,.t .. "li.,a"'· 9' .sr· __ ··_._ -r~·_,._· ... ' .. --_ .• en·.~.··~_-._~ ."",·e·de·. i:.a' ·I_,, s~gu·,. tu· . .À, Ji;:xp~siçãQ~Feirà .. 4é,. Í'Ía;urú Dliil! Frànéisco aé sanes Vicen- Jnatà. nippõntco !ôrà aos Estado'II .. ·.·1·hid 'e.,_ . ...,,._ s.:a.s.·.,,...:;;t;.-::. n 
:igou~~co~.· ·,_·té""v,"':"". d .. :-, ... 'ff',;.;.;. .... ? .. _:r"'º::_· ~.·,._ .. _X:. ..... ..... v W• & ' • · dê~perto.ü enonne , hitêrésse .. não te d~ Azé. vedo, . óttóti Lyricb, Al.;. UhidM. . .epsa' ~. Q ·1do" •. º ~:a~":na·'.'! •. 'd·.· _·:.:.IJ<W.IU .•. :;..,. e··'' ~e' .. :..:.-º:, ~-
.. UU '- __ ==,- w,, gU~•fC~, pot _vla, ~l'eá., pàra ~,_ n· ô. fhfe;._..0r ._,0 .. .,;",:;.:do" -e fies.· tá 10 ui u "' UI ,_,.. "" 

qw,llà ent14~ê.~~ .ele del,\be.~ l;làn!;ôs, .. â.ffi!l, d~ vf.sjtár_ ~is vásos ~p' 1t·a·t·, ftl~~. ,;.uua.J:'e":.te eih todo .v1:1ro Teixeira Soares, Maj:fo. Tá: . . . sàbe afndã, 'ii t~f.b. . "') 
i;ollre ~ é_ó!]imehiotãçóes de Se- ~~--guêt:~1LE1~ _gtahde .. 11à,çãq, os ~ '6 vares da S!lvà e Oiyntl'IO P!Ii~ 3 FEIRA :::. .contaiído_ ~º~ o ··· 0 sr. Fràh~l!Â :R~~~jj;. ~ 
t.embro pi'ox!füo. . . . . . ' ., . ' QtÍâÀllL .l!~il.ram d4qüelle pôi"to ó pa!z, quer nos met';:' __ ruraes, Machado. A Missão visitá:rá, alêll_) . álto patrncmlo do Mtn!Ste~o. -vjôU Jl9S d~Jl'tadÇ,§:.·:~~:l~ • 

Entre os ~l)il,\t,f.õ's. trãf.â,dós ã~~:11onf.cin. , ihdüstrlà~ e pp~me:rq'*"', quer da. Venézúelá, á Çolottwlà, .Q l'a- do '.['râbàllip; rnaustria, e Com:, ébnvé~~ão \lnÍà. m~~~ ~ljê 
!la referidÍI. .~úiilãó desta.cou-oo tã.mbéfü fios ifiélós offtc1aes. Úamá, o EqUti,aór, à . Oüáte!11-8-'à, mérclo, e . leva.dá . à effelt!'> sol5 fól deliratífuni.(ll'lte âtilíU:imô ~':. 

· ··" á · NOTIC. IAS MJT·JTA. RES o ;r.rexico. e .<IS. Es~s .• 'C!nld~s. o~.· .. à .. us .. Picio.s ..• dit .. F .. edera.--. ç. ãó_. dàs ... ~ .. iÀ~_ ass·1ste· --.•·-·~ ...... . ,i rxcui;~~o .. c..,_oJ.l,;aJ~ 1 .. -~nt_ .Çf· · · · LI · AUAD·. RO. · .·D.A.' s· . "" .. ""'"' 

gJ.nizaçãô, protrtóvi~ J!êlô 'f<?~-:- "' cõíii, .. o _9bjectivi dé con.segU!r rndustriàs d.e> ~átâ,dó de _s. E1aul.p__. - Qtialldô b t~íàf" 
. ' .. . , v ;,,~ ' ~- 1' ' '• .,, . • .A.CTIVID'Ã nEs màtor expansãó pãrâ os merCà- à, .-:.tq~nl.a. F'êfrâ N'áctôi:iâl .dê rn- _..,_ .: º'-"' tt'ii·,-+•._;., 

ring Clü~ _e d~t-~~- 3(1 (.~ntnu,i . ~ili~~:.~ .. J10ii~ni . ó_ t4~çã:. ·· · .. . .~ . · . dos iió Brã6!L ... d .. usrtriâ~ skrã. lnà~•;,.ü.rà.da fl°éstã: tif~QU 4P.t,:'."i,_~í'JJ . ·... . 
Santo. Oiid_e,. áJéni. 4i. :· .. ~Pltâll .. é "".·.'e'"" .. _"º.·ll.,·,0· .... · .. a'.-., ."'.o .. ,.:,; .... ..,;, .•. ·.tõ,~- nb=FJ6 SIONAES · ·· ""' ···· · .. ·· · dé~tâ lnêi\sà~ JI, ~ = uw m • "' ""''~*"' 'I"' C .l\,V .:, . C;,-."'ttf} d~htró de lÜgUÍn-!:l!i lstlllfa:. .;, e ~;_;;_~1·,.; . ..0·, · ;;;l,~~~,_.,;_'~{ -.m ,-, de. ou.·.tros .. "" .......... ~·b 4é,a.t.· ........ ·.·ll --. .;,-- t."~ ........ ·---.-- ....... ,.'..e.. ........... ,,J.'.>.'"-.,'.', •. m~ ............ · ' ·,. ·, ,. ~., ,.-.;....,.,.. p, • .,,, ... ., ..... ii 

. r!rt!ca, !nPl~~,) .. Ja,g~~;: .,;:. ~a ~;t~dõ.....,nàviõô~á;i O. dectét.b:.1~1 n.0 fes1. 4é 9 4·· . Nli· .. _··.n· ". •R: .. ;.·,.·~ .. fl.;S .. ,;t'.i~I- }1$&. ·v,1Jlté 'e ·éfu~: ·~.#~ .. "':i.ranan, ·ii.e.rtó. v.f!ltã.d.ils. a ,hhtô.·:. ~.:.te· ~:.:.t' 'de··--.o·''u;,.:.;.:.:. co· :n·"v'1d· ou: . . .. . .... •. . . .. . . ... . . . .• 
·" ,..,.., ,,....., • " .,_....,,u Çit, ,Jum9 coi'ren~. Quê. app!,"~ya. 4 ANIMAES .;_ Cóm á prese\\: · ·: ·.• ·.t, ··, ·: · ,, ,- .; . ·' ·. . . 
i·je:,. cidade de Arichietá, ~x:iJe. a' sr·~. o· ·a··r·c·-y V:. a·'r.g00 • · . • .... d .. · ti !-';.d Ofis · 1 .. .. ... · .-..·, ·- APPROV'A·°n"..& --4 . ' 

.. = o quaui o as ac v ..... es pr • ç!J, do sr, , MJn!s~ró_ ~ _ Atrr1~ · - . : · ~~, :~ '·~ :; .. · ~· T]('lcnt-c, e a ãht!gà àldéià d~ Deu-se Üi.m'6éfu a cerimonia do 1 . para o registo das asso · · · · "'--'-"-'... · CAN)) ... ft.o,l~~.',j_--

l3iritiba; Qrt,de ... J~lleõéu. º· .l.'Jàdr!l bàt!Íhentó cúi1 quilhas dos con• ~1:~: prôffas!onaes e o enqua: FUN'CI.ONAttsM.ô. =-. o sr. ;~~~~ ed:s~i~ ã~!t~tiJ~ DE1l~ivn'f 
Jn:;0 de t,nch.leta, .. ~ .~tõ Çio tra..t.ot'pcd.~iri;s "Atnàlibnas" e dri!.Íne.hto í;yiid!bàl e_dlsp& ~b!:é.· 1 · .... ··· ·· ·.. ... ' a. E ! ã d A""•=~-- . · .. 

.. .. • - ..;..;;.~,H · · rntkrventor :àsálgrtóú .inh cfo- da a I~ XJ)O~,ç 9 -e ~=es,l - - .--- ·· - - -;.,._,,,_., ~~ 
Brasil. ~ ~.,-:~ão;o,i,.,.._~ada "Ar~guaya." .. ' a _toh~tituição dos. syndicàtos e ereto creando uma Conilhlssão no Parque dá Agua. Bràí'!cã. . 4\. Conv~nç~. tlp ~r\lg~-~ 
,l'li

1
1' ln!cmtiva..dé D. Hé),b•ecio Gó• . Estas n9v'a:s _unidà.d~s nàvae.s dR.'i.assoe!âÇôes syndicaes de grau . , . , hlo~~-.1\l:~~-'º".~ •• ~ 

l1JP~ .dê ouve~. Kréê .lsP,ó . 4é . eo11st.!túirão à primei.ni. flotilh~ i.,uperlor, conforme já. nôtle!amos, ...... !!!!!!!!'•--------'•"'•'•· •.•. -.~.--~~~~·-=·~· ., .. ., p. Roosételt para êa,n~f#f,6 14 
1\fari:üia, . !oi àI)prõvàdâ.. rielo. càr~ l d~ oontràA~delros cqhst.riiidos crlôü no te. r e r i d ô . qúadró terceiro pe:riodo.;:preWiencUtl;;. : 
d, •i!-árcebfi;po dC>. Rio de. Jà.t)tikô, f no :stàs!J .. São tmid.àde~ lldei'f'.s. a~ seguiht~ confederáçóes há· R l e O' d 4, O ~ ~ 
D l¾;t>àst~ç, ,LeQ1é,.cujq_ti11.>r~·l~es~hial'itlo-fo.por IB!ÍO il- ~pità_;. clo11.áes: de Industrias, do com- d9r~dclii~1s 

.,· 

0

~ ., ... "" .. • :l.· ,,Á· .. ·;:·;. '·. Í ".· ,,,, .·. !iPll
1
'ff!te, . fuoiiileiiliôr. Le,pvlgUdo; ~H)Íi.r. nova:s. P<?tllhás A- !11.Ççiiç!!l ú.1érciq, doo ttán,spottês 11:li:tt_i- ~~.6 ;,~..,-,d~ ffl!IO,,~il 

. :F:·;11c11 .• pre.s1êilú á l'éferldà réú- . ~Üe, µovã:s .. ililida,cjes . d'à. mes~fa, moi,,. e .AetéóS,. _de .. 'l'fa.n~i-t;e:; 
' . l.~.ó!.!LL.!_;__'C'.'.L. ·" 

'·- . iln . Nt.h p d6· !1!10. · · . .. ! tàt'.égorlâ i*Íjà.m lànç.âdas ~ hiát. 'J:ertestres, de Conuntmiçii.çôes e 
J;gpcsto pelo Tqürfüg . Clúb do I i P'-ó~àÍü .a~igna.dÔs deêi'êto1 PúhÜ~idáde, dás Elrtprézás de 

'.Br;,dl. 9 yrogrjilllp1à, <li!, p_ã_r~ _tµ~ f 11ohleàtidÓ. él'lefe dô.Estád.o Málór Crédito. dé EdUcáçáo e Cúltlirà 1 RRTUJm;\Çõi:S =-~ti-
~id'.r; dà excur:iã,o fo1 .. yonfiado i dl/, Insp_~ctorJ:!, 1º pr11né1ro. Gru~ .:_ todáS qüàntas a.etlYidàdes 011 .. 'tótidâd~.~~M~. ~~n~ 
,w 11actre Paulo Bannwa:rth, s.J., 1 P,ó <k ~~~.~ cbt?h~l ~á ... M~ cã~gótl.as -~~i10!hlçás,. . - \lfua lló~_el\

1 
stüe.:~~ 1, 

1
. --, _____ :_ 1 má de lu:tilhárlâ, Márló tU!.füõs; As Colifederàçóes dos Tràbá- .-11111r.'1!111··~1sªNÃ.Rttl .CIA. lJ?Vô.hôllãi\~Z.~;~~,à 

O "rescor Ja tez 'Direetor dó Sàrtat~ló M!lltá.r.de }~dores sii.o: Í1a. Industriá, do ... ·.' .. '·_ .. " __ '·., ...... ·.'· ..... :.~.-;;tt_·_:.JL_º_'t.,~1.b_--~' .... ,.., q~~ t:,odem~ê~r .. ~,ª·~~ 
. .'. I . . . .•. . _ ... ~ ·.•• itrlt_o?.ª· o major medico Carlos Colllmerclo, em. Transportrs Ma- •t~~Uli~IIU~Wll...,,..iiiiii:::..,,iiiííi~iÍiii .. •••_•_iiiiíiiiiiiiiiiííiiiiiíiiiiiiiiiií•• sotdens. ,~ué ·~ . ilstãti. t'éftltWi~ô .. ca.,u., rjtim_os e Aercos. em Transi>0r• : • em Háyá. .. .. 

Depettire · a> dé Re. i!i,Ó • ú;~ á v·IJii. 1.€11. Terr,e~tre:;, er:n .Gomrrrnr_i}ç~- --.. - ..-._ · :,.; .. (,:i;.,
0
··,;;, ~.··,. · ~.,: :. . '".ii..~' ·· ~ ... ,.,, .. ~ ........... ,:.,,.é,_." ... " ~ .• · .. ª ... u~~-· a,v J. · ... 1

~·- ,.;1v, .· ..., bll id. de ... E ...... ,.,...,~'· 2 PI'LO.L O - •~ P•uót,08 
.~,-- LNu., ·-""' ,au .... n· !ta" 'A-'-" , ... d"!d" Á ... ,mt' . d,. l"""s e J.'i). e a na u, ..... ~ ... as . .. - .... ~. I> ·. .~. '·o··;_.,_.·•.·.e .. ~·· -~-.... , ·m· .• • .. ·e'·:r1·-::..·.·lº_ .. ·."1,·,_.-.·.·?·· .. ".·~."' -;;.,. ..• ·-·-".'.· 

'1· • ,'""' tnehtâr:. frj)e- ;ità~ar.;~çã ~~:J:,s~~ ~-s· ·cdteedEitod-·u'·i;~/ãlno .. ·e~CtaUlbet·ur1e~liti.·ê11: ~--··_.· v_:··· .·.. T··.· .·. .f .. ~ .R 1.. .O"'... . ~. '"" .. e.·i ..• oóõ_ h.ói'à_~ .. -.-~_d.r~ ... ·.·.···.':ê=,. i ... -
! ·'.' .Q ;·e'."~·fré.·.~.:~:S:; . iZ!,. ~~=::l~~l~~:~t)'.~~'., "" ,.-,- <> ,L;., ~ . . ,. :ln l1a. àViá.ÇÂO "ciàllàd~fitê, 

·•, • b) a.~. boa ~!l· 1 ~e~~ti~t1~té, ~etleraI Pal,llinô NOTAS E•CONOMICAS t A EXPECTATIVA DO À füuc!inçà · do. governo. ninoo: · 
0
-
0
- ,.,.;._;;;:.:.w:.i:

0 
·;::2; ·~ ~ . ~;;. 

. ? ae ~râl · (Tá- 1 A·n•-•a. corôneis •..:a., ,"'-h-·r"., e 11ico deve trezer umá. mudança 3 ,,.__......,.KCIC A .,_ "6""' 

~·ii âà ré ,. """ "" " °" ~ " · · · A'l'AQUE ~adtcai 11a pa··11:·t·1ca c·.vter1·· o· r. ·d· ·es· t·e' iav1a. .pfeiêfüie ~tb-· :Bll,.·.·.·ã:a.·· . , - •. ·' a .. . . . ~ Mélillton Brito, ~néh.te.s coro• ó Instituto do .Assurar appro- 4' ., ~ .... 
fei<;ÕCíiJ .• !á.FghÍ.Jl, n;t,crcê de nets. Àiitóhic Pàl~d!no, Oúilher~ vou ô plano de dcfcsà d:i. lláfrà . palz e ~r este motivo as nações i::ªçdóeó. (; :,,C::n-llllllt·1·u· !n·~~e6ur~fil.;f_6 Vll-f• 
.seus onnomc,s reJU.ven~ .a. me NoYoà, IÔÍti KQko, Rieá.rdÔ de 1940. A offcnsrvà conLrà n Gran- occidentaes acompahham com =~ "" "" v,-v .. 

mulher; .. e)· ~e ü1'n ))0.11'_1 ~r~~ A' 1a·.,:...- 'e .m,.. a·· jorõo D' •• .~.hi'~ e F1'Mtl reso· lvldo a 1·"ti1·a· dn da B tanha de (IUC se ténl feito . 1 d . . . ' . . = = vv w -.,v " ~ re , grande interesse o desenro ar os 4 R._ETI,. R.AD. . A . .;.;_ _O g. Óvérno_ mo de.bélleza,.})13,ra massagem J . B t· •- V a·· · ·d - . t · 1., ·t " tanto .-alarde llltiman.1en.t.e, .JJa
1

re~ ·a·contecimentos. , 
f.,n ci,tls .. 01.,.d\, .... .-.:.;..l, ·a· b .. ;-,.;._ ~•e ose ap 1s.,.,, e ra. pro ucçap. m ra nm e ..,ara o cs- ltl 

1 
~ ordeno·,

1 3 
retirada das 

J~ • , .,.,...,_.., """ 
0 

· • · ec e;,L:,.r prc;.ima. a se ju.grrrl I g e,. · · ' ·· 
1·. ~-.01···,;;. e·. a·e. ,,~;;.,J'o'·1· 1, é ·01·>~·i·rn· o •· r..,.· ,.. _ _,o do n. a••lo-esccla '· 1..abelc .. ·c.iem.nt.1:i do eqmlibrio elos cre-11ças e mu·1h· e· r·es ·. que a' in.,., 

v ~-- """' u - e ~ =•'-' · .pelos co.nstanLcs rai.d:; da_ .·.·;t.via: RU~·.TURA ....... DA',! " " · ·-- ,.. __ .,.. l. crêm ... e _d····º- be.· lleza. "Almirante . Saldanha" recebeu mercados internos de um volu- d . r ., petma.necenl. eht Gibíf!,li4,t: . 
- .. . .ó gablriete d9 ministro da Mari- de 400 mil saccos de assucar. ção i:az1sta. ou. pelas not1c1as e RELAÇÕES CHILENO- . . 

nlia ~onuhüriicaç§,o de que. aqtiel- sendo de . Pernambuco 1.00 mil fonNt.eoss udl1tv1·emrsoass, dias, a insi'lten. - ÍlESl' ANi1 OLAS 5 B.9~Ájfojt~- ~: À i~ Reitor dó Externato Santo Ig
nn cio, é ao p;tdrc Fro~ Gentil, 
TI'..'itor da Igreja de Nossa Se
nhora do· PÍ!,rto, a Órg.imfaaç.ão 
da. 11rog.ra.mma. éta pat'te re:J.igiÓSà. 

,\ proÍ*Ító.: da~. 'éoírimentÓFI-
ÇÕt'S reUüi'vãS :i, . Ã.ncliietã. a Con:. 
gn:gaçãó "éfo CôlleS'ià .. Pedro JI, 
resolveu fazer tii.â.11gii:i-àr os ie
tr;i Los d() sa.nto do ~ra.sn niw $é~ 
cle,s do Inte~â.fu · b. do Extérnato 
do tradlctótial :e.«a~leclniento de• 
ClltiÍllO secUlld/il'iO, ~ÚcitatiéfO•OO 
ao mcs1110 tempo (ló governo que. 
prontovà à collf;truç~ de um ino
tJ lltllent.o, no .. RíQ él,É\}anelro. ào 
grande jetíli.l.íi.t 3: ;;i; .. tó&ls oo Sêú.9 
llllftlô~i! ~ltós -~~ só~ 
c!E:dadc ® ~ q® ~bt :t).ó 
Brasil, . ~ :6 .. --pâdté· '.~t;el dà. 
Nobrega, o padre Allto.nío Vieira. 
e outr~. 

Estiv~ ,à;ntói~dosekin)i~
tcs . o.s. crú.~~s ;nesaJI!)S _ 1,19.tf,<)
an:1éricános.: "Wfthitll." e "Quil1;. 
cy .. , qÚC. integttún a. 7_:i nivliíão 
do Cn~doi-e~ de que ê com-

ACGESSQRIOS 
para àutomoveis 

o MELHOR. SORTIMEN'ro 

Importa,;ã.o Dl.recta 

ISN:ARD & CIA. 
- J. -;' . • 

,..:; ., . ''F ô e E eo.ltPLETO 
~ .. 

CASA. ~Jl.~R11_9_ 
~.,_~ .. i,ii;i ••• 

ie veleiro dá armada l:lràsllcira para alcbOI e 130 mil para ax- allema l;>ó?Ai>àrdeQ.1:1, __ ª11. ~ 
estara ho ·po··· rlo. de I'iecifc em po~t~ç~o; de Alag.oas .- para ex- eia dos aviões allemt\ês sobre- inglezas de Thrirso e Scâ;pã, P'low. 
d. d , · . . t . . . port:açao, 70 11111 saccos. e do voando à Inglaterra parecem in~ O governo rbilcnu resolveu · · -- - · · 
· .

1
!1.S. 

0 
mez c~ire!l e, na s.ua via- Estado do Rio - para álcool - dlcar o inicio da norn offen.~iva roinricr a,; rclaçóes .diplomtttica.$ 6 CARGUEI.ROS .-:. O. ?~~ 

g~~ tje ,regresso. a.o Elo. iíor,item . em àllSúcàr - 80 nill. saccos e t t Íit. ·a . H nllâ. E81;a decisão . àprelte_t1tlçú vàrfOS, -~~ 
P=~ pclàs Canaruu; fa:aiendo o ·11

· .ari . 'i com a . ·.cspa · . ·" . . · . ·, tos êlttré.n .. g~U-os, t;\n-toil no ~....,,., 
· -.: · · · · · , · . , . ' .. · . correspondente a melaeo, 20 mil OF Jornaés dó Rele. h a111eaçar.n ·que ,fü,.,>l'chcndeu =lá .r.apidez de· Ch;.n;,.,,l. _ .... yia._g~ dlrecta á. capital_l){'rnam- · ,, ·• r .,, .. -

buê.a.iia. saccos. todo o ilnpel'io btltaimico, sen- com que foi tomàda, l'epreseuta . . ... ,,..,' , .. 
1. · ··· ·· Todo o assuciir das C'lüotas de do nisto coàdjuvad<!s .. ~~à . im- 0 .desfecho cÍum antlgo incidente 7 ATAQU_E. --;:- A Íl-~ª~-~}~'.' 
• · Em.- viagem dil · lns~ção tis equ'•1·b1·1·0 ~er,·í· do tu.,v, "de .. me_,_. - ·t 1· T l gr ln""ªS de 11 " ôltOU " "'~m"·=_.,,,_ 

.. .,-.,. . ... .. J,,..,. « 1 prensa .1 .. ª,.1an. a. e e a . ·:.... diplomatlco. an.. v _ !!- ~ oa.ru ....... 
guàrliiçc,.,,; de Goya.z, seguJú par~ ra''. participa:ndo do {il'iàllc.ia~ Roma ·aff1.rmani que o at.Rque à ., .. .- . • . . . . a cldadé dê Alexàn'êifili:. 
esseE6tadoosl'.GcüéralMáuricfo mcrttó Sã.o Paulo cotn $G00.por ,: 1:.t ·r· d. e ter llliclo iio dia Por ocea:,,lao da cntr~dá, cm,., ...... .;. ........ ;:..,, .. : .. :;, 
José.. .. Cardoso,, .. comniandantc da saccb. sergipe e Bahhl. cóm $300 ~~g a cr a ev 1 Madrid .das forçfts dÔ .. ~nór.'°ãl 8 T.N(mNI>IO,::; ~~;;~~ 
:tii' ReglãÕ Militar. pqr sacco •. Serão retiradas dCG , O tom qo ultu\.1~ ._discurso d? 1 Frinc~, a ~mba1~ada éliilénÁ i-é- ··· . at'.àe'.!Ue de ~yi~S C~t~~=. 
• ~i ass!gna,4o. decreto na pas· mercados inUlmos. ,as quótas de . Wlnsto. n ª. llurc. hlll indica I be 17 republicanos hespá- ~dade desconhecida, Jllani ~y: 
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BAURú 
DE 

Foi solemnemente inauguxada 
a. 1.11 Exposição-Felrà Cominer-

BICYGLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS M:ARCAf 
ISNARD & CIA. 

BR-INS 
·;:: ... •.•- I • .,_,~ • .·, -·, ··-· . -- :-. 

mtdMé. r>á:.!;e grande impoÍ"¼!~~iâ --~. em MíÍ.~tid Ó c~tré~àr l:i. dêfesà 11 1:f~ itâ.lni. ct~'~ 
bl:gani.ZàÇão do ngvo .gàbinete dos inter~$ êhitenos aos cu!:. lÍhà p hn 'rtantê, -isÃ1írt . . ... i 

e O M!nfstér!o do Trabalho 
baixou uh1a portaria detet·mii'lan
do · ·que pàra os trabailládorês 
pagos por tarefa, será considera
.do como :;alarlo mínimo, por u1:li
dade. ele tarefa, '?. qm:. se obte111 
dividiJ.idO O safarló 1Uinfu10. dià
rio local, pela produc,,,ão riÔririal 
de unidade de tarefa realiza vel 
em um dia de trabalho. 

é Ós dados e;t,a tistiéos refe
rorl.tes aos numero:; d.e oonstri:w
ções nesta cidade em 19:is e 1939 
mo&tram com efrelto. q~1e. a,,., ex
pánsão dé sua á.rea edificada se 
fai agora com uma .rapidez só 

i 
compara vel i\, l'erific,àda. no de· 
!Íél1\'o!Yime11fo de a lg1ll11..iit; c;!d~ • 
des norte~amerlcanas. 

ifun 193'8, à medl.Íi, dBiJ .oori..s
tFtJcçõe~ fól de _dúàli P?t ho.1:"a.; 
ijr!1 !939,. a;sci:mdeO à h"M ror 
lior~- ' .... ·. , .. ,. ·. 
,: .~}. 5.14--!l habt~&!!l. eio~!~ 
&.s · é~ 1938, 1,873 são téi:teát 
.!L~ .. ll~.: f!&sr;it,ra_fü!;d~; occui,•ilJM 
J.mao a:ea. de ~.712 ma.; elas 

. . 

nippollico, que substituiià, o àú;. dacÍÓs dà embíi,Í:Xada do Brasil. fe~fva do~i'i á. Óta:n~- .. , 
tlgo ministcrio, chefiado pelo sr. --··-i":. .-;,. ,-....•1/ "" , .• ,..u,;,~·i.:'· ,·.,,..:,ol..c.i~· ,.., ':,.;"C"'-' 

Arila. 
A femissii.o mini.slcria.l, a.o ()UC 

1w.rece, foi motivàda pew. pressãJ'.l , 
da$ cla&J<J8 armadas que exigem 1 
maior firme.-:a na política el{'te· / 
rior. O ultimo dÍ!>s:ursç elo. ~r. f\rJ: 
ai. ró! 11rntto 11\á 1 1·eccbtdo nos 
círculos militares de seu paiz, on
de as JiaTAvras êló pre8ldeute do 
Conselho japone:.: f9rt.m ,.enten
didás como poüéo firn.ie8 <im re
l~çii.o á Inglaterra e aos Estados 
Unldós. 

~ritre ;ii persõnâlÍdides rnáis 
indica.das _parii, subaUl::uir_ o t;r. 
Arit,a, figurá, o principç. Konoye, 
qne ha 1-ió.11co foi elev!j,d,o. á; .che
fü, do partido ~àcio~l.Jâ;ponell, 
tm1M- f/léçfio polit!cá, é(1le hoje 
eXLSte no Únpetlo do Sol· N~~ 
cet1te. . 

o !1"VQ . tn/.t\istro tem tockl .. o 
~po!o do .~é~c!to -~ . & m~i'!n,hà 
e· com fàciUdàde poderf& formá1' 
à iiêü iàbínêt~ 
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E A MELftÔR QUA.Lit>ADS 
f¼suflto e i,rfos = Vínfü:fs ii·ínus; 
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Nosso cliché apresenta um aspecto da universidade he· 
briiica de Jerusalem, instituicão recente que constitue um 
dos marcos mais importante~ da judaisação da Patestina. 

Ning.uem ignora que a Inglaterra reservou, depois de 
1918, uma faixa de terra para a reconstituição do "lar naci:0· 
nal dos judeus" na Palestin·a. E o Sr. Hitler, com o seu 
a-nti semitismo charlatanesco e de fachada expulsou para 
alH milhares e milhares de judeus. 

O d-ia 15 ~te mez assi.gnalou a passagem de mais um 
anniversario da entrada dos cruzados· em Jerus-alem. Estava
mos então nos tempos heroicos em que a libertação do Se· 

Não node passar despercebidn de Prança, tem sua historia, 
e sem nf'nhum commentario, a que monta ao rel.aado de Luiz 
cerimonia religiosa que, no dia XIV. Ela pooe csP:larecer muitos 
1 de Maio, foi realizada na Basi- factos com relação ao re<·ente 
llca de Montmartre, na França. desastre franct'z. 
Trata-se da Consagração desst' Quando no reinado de Luiz 
])aiz ao Sagrado Coraçã.o de XIV, a heresia jansenist.a provo
Jesu.~. ( L·ava uma cliHsPnçã.o JJos espi-

Essa cerimonia que ora 80 r<'a
Iizou por S. Em. o cai:deal Su
hard, em presenÇA de Mme. Le
brun e dos membros do governo 

rit.os e augmentava as duvidas 
nas consciencias. ai.mia mal for
mada.~. apparecP a figura suave 
de Santa Margarida Maria ins-

.. 

-· 

M , 

, 

. 

u 
"11 ... ~ 
D . , 

o . , 

pulchro de Nosso Senhor Jesus. Christo uni:i toda n Europ.:i 
niim mesmo su~o de 2elo religioso. Hoje, emquanto a, Europa 
devastada parece cahir- em ruinas a rerninlscença das Cru
zadas assume o aspecto duma tradicção irrevogavelmente mor
ta. Mas o heroísmo dos cru-zados não m1Jrreu. Pelo contrario, 
fforesce elle á sombra da Igreja Catholica, atravez da resis
tencia heroica dos catholicos ru-ssos, al-lemães e francezes. E 

se algum dia a pessoa sagrada do Vigar,io de Christo soffrer 

alyurn aUentaoo, o mundo o verá pela reação qtie os 

cathoHcos offerecerão em qualquer ter-reno, 

A aprese'.nfaçfü:> da <>..e.ndi<latüra. dó J)1'e1d1%eBte ltoosà'fftltl 
ac terceiro mandato presiciooc.lal dos Estados U:n14oià ._ 
oo.iliirmar como grande parte da opin»W -norte a~ 
apoia a política exterior f!_eguida :pelo gol'e,mn de w.~~ 
apesar da intensa propaganda isolacionista nos :mekls '131'Jtif!"1, 

Entre a sua posição politiea, e, a do seu opposlt,ot t•• 
bllcano, não ha uma distincGiúi de DOlos opJ)Osto~: um um . 
é pró-guerra, nem o outro isolacionmta. · ; 

Ao contrario, a oondidatura Wilkie pelo partido :repu~ 
bUcaao -· que até no sei-0 deste causou surpresa - mostrou, 
que entre os prop.rios republicanos o isolaciohismo pérde ter• 
re110, e d.c;,s candidatos apresentado.<: na convenção r.epdblict/.4 

na, o eleito foi exactamente o mais favoravel ao auXWo ào~ 
amados na gmirra européa. 

Mas entre a posição do cendidato Wilkie - aliás pouco 
conhe:eedo.r da politica -exterior - e a do presidente Roosevelt. 
ha uma distinção especial justamente quanto á visão dás 
acont~im-enl:os. 

RoD'ilevelt comprehenden perfeitamente que os american~ 
cão querem a guerra --- desde 1918 uma intensa propagati.lb, 
f~olaci-onista. acrma-lhes com ntna vida ele xiqueza e ·pra,;étÀ,s, 
eemelhante ú que tlesfileron -0 povo francP.7., e de indlfferença, 
quanto ú sorte do resto do mundo . 

Porlsso o presidente tem evitádo cuidanose.nt:ente q.uaiouer 
passo que JevA os Estados Unidos directamente ao confUcto. 
Mas elle comprehenden perfeitamente que a vlctoria do Reich 
sigllificar:\ uma guP.rra muitíssimo séria para sua patria, mais 
cedo ou ruais tarde. 

Cetl0ndo pasRo a passo, os Estados umdos seriam leva
dos, como os alliados, a reeuar ante cada gesto de Hitkir até 
que sua patria estiveRse cercada pelo Inimigo - pois não 
demorará. VPncida a Inglatei:ra, para que os allemães pr6-
('1?r0~ ~g~P.nhor,-,r~qfl- 0?. ArJP;·1ca 0.o Sul. 

Al'.T(' tà·;. Be:·:v, ,iroi·' mas, ha. entretant0, yanKees para 
N'. quaes sr.bel' se ô o :e'' ou 3.0 mandato do mesmo presi
d0nt-l." tem mai8 importa•,(,ia. E _quando a incapacidade para 
v-e.r a realidad,e a.tlinge tal ponto, é que uma grave ameaça 
{leea sobrc esse povo. 

Pcwisso nüo ó dn admirar que a candidatura Roosevelt 
n:lo seja apreciada em toda a sua significaçiio, e qne a pro
pag;uncla. nazista consiga e0ga!' com Rua imprensa mercenaria, 
os maiR atilacloB oppr·skionistafl, 

O Cat~olicisrno na finlan~ia 
A Finlantlia foi ell.rbUani- quona igreja p.,1.ra os soldadof'I 

zaàa no seculo X!l qnaudo o polonezes cat.holicos, que. ter
rei cl<> Suocia, 8. Erieo li pc- minado SNI serviço militar, re
nc,trou naqno!la~ n'?;ii'í,•s q ila- solvoram ficar na Finlandia e 
sP inhospitaR afim clf' s:1bjui':al' cont:rairam casamento com, jo-

1 seus habitantes que eontinna- vens finlandezas, o que se tor-
mcnte invadiam o" po,·o;, vizi- nou o berço das primeiras fa
nhos; o suhjug·,in<lo-o,-, o l'Ci mil ias catholicas depois da. 
implantou cntn, os venci<lcrn a reforma lutherana. Mas passa
religião christã e a civiliza- ram ainda mais de cincoenta 
cüo. J,;sta conversão ,foi diffi- annos antes que fosse possiv'el 
~ultoda não ponco pelo senti- construi!' uma segunda igreja 
mento vivissimo da nacionali- catholica na capital do paiz. 
daile qu.P 0st,, ::ir-migada no co- cheg-aram tambem ao mesmo 
ru<;ii.o cl0 todo~ oR fi111>1n<l0Zf>R: tempo algumi misslonarios llol-
1wlo qu,• a lgr1JJa C'H t hol iea d<'s- Jandflzes que ap&l alguns an
de 1 lfrt, at r l :lz·:1 t rNo df' PO!ll· nos forn.m f'Xpulsos pelo go
haf.er o Roffr0r ofim dn ass0- verno nisso. 
gurar sua cx!stencia. O pri- Mas a grande guerra deu a 
mciro Bispo, D. Hon,riqne, ele clescjada solução. A Russia. 
uacionn.lidn.de ingl0za, foi as- teve dn capitular, e a Finlan
sassinado, e Oll prim0iros con- rlia. rocuperou sua antiga in
v0rt.ftlo8 foram de cmiUnuo dep0ndoncia. F'oi o Papa Bento 
mol0sta<lofl pP\os hahit.ant 0s XV qnn sfl apr-0ssou a dar seus 
que nf\o linhnm nhraçado o parabcns ao novo Estado fln
Christianismo. Só no principio Jandez, o que nüo deixou de 
do seculo XI quase toda a Fin- causar optima, impressão en
landia era catholira. tm oR finlandezes. O novo go-

Com·-em o-bservar aqui que I ve.rno, que respeitava a li~r
clesde secu1os uma parte da I dade de culto, procurou logo 
Finlacndiü fazia partc da Rim- 1.er r0laçõm1 com a Santa Sé, 
sia · mas em 1 ::12::! o govorno e cm 1920 foi criado o Vk.e.
sue'co infllngin uma derrota riato Ap,,stolico, sendo eleito 

pirada e eonfianu•, para debelar 1 i, verdade do.~ factos que a Fran
o grande mal. E' ttni.'< das gran- ça assegurou a sua wben,niµ,, 
de;; f!gm·as que appar,·cem nos em muitos moment<;J.~ difficeis, 
momentos tragicos da França. mas. não foi desse modo qne Luiz 

1 

"Jesus, -- di.9se s. Em. 0 car- XIV agiu em relação ao appeHo 
deal Suhard -- deu á r'ranc;a de Marg-arida Maria para vencer 
Clotilde e Genoveva: <•nviou-lhe a llere;;ia janseni.<tta., o flagello 
Joanna. cujos traços Ele fe:>: tão· não menos rntE'l dos QUC' a guer
semelhante.~ aos si'us, que é pelo ra, e ])ür certo de consequencias 
Calvaria de compMgnc e de mais terriveis para o equilíbrio e 
Rouen que ella assegurou a res- a estabilidade do paiz. 

trPmPnda :í Russia, e deRrle para eRte posto um padre hol
aque-llc tempo toda a Finlan- Jandez, porque todo o aJ)Osto
dia ficou <kpendente da Sue- lado ·Axercido ultimamente na: 
eia at.P · 1809. Finlandia partiu de missiona.-

surreicão de seus paes. E quando Os favores divinos não foram 
Elle quiz achar sobre a terra acceitos e a opportunidade pas-

a confidente dos seus sentimen- sou. 
Com Luiz XVI a Franca se tos dr Seu Sagrado Coraçi'\o, 

foi a uma f.ranceza qnf' J·~ll0 s0, 
1 

consagrou ao Sagrado Coração 
dirigiu, ,\ humilclP visitadora de ! ele .Tesns, mas talvez tardià
Paray-le Monial, Margarida Ma- ' monte. 
ria,,; Teria a França acsses tempos 

JnffPeido uma intervenção tão 
E Margarida Maria, obC>diente milagrosa? Somente por congec

ú vontade Divina. rmnpriu com turas é quP se pode responder 
agrado a incumbencia de difun- isso. mas ron.iertut'(\s que escla.
dir a devoção ao Sagrado Cara- recPm não só os factos desses 
ção dP Jesu~. tempos. mas podem tambem es-

Entretanto, a victoria e o sue- clarer0r os de hoje. 
cesso que scg11rm ús oportunas A' Frnnca está reservado, por 
men~agfllB divinas. dependem da certo, uma reconcialiação e uma 
subordinação d.a vontade, do ri'- 1 Yictoria. quando forças novas e 
conherimr>nto pp]a inteligprr!a ! morr.rs. vie1·0::1 t.rn<'r outra vi
,, ela coi~-e."p')ndPncia dos lw:nPns J

1 t:iliclacl(' á "Primogenita da Igre
ás ordens e favores de Deus e jr. ". 

PEN-SIONATO CATHOLICO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazivel e sob direc
,,..<io catho1ica. Informações no proprio pensionato. 

Avenida Hygienopo!is, 733 Telephone 5-2392 
PEDE~E REFERENCTAS 

Na idad.r, mPdla a Igreja ca- rios dos Paiz.es Baixos. 
tholica finlandeza conheceu Tmmediatiamente o novo 
uma prOF;perida<le extrao.rdina- Viga.rio Apostoiieo me.ndou 
ria, devido sfrhret.udo ao apos- construir mais igrejas para in
tolado dos filhos de S. Do- tensificar a obra da conversão 
mingos e de São Francisco. dos finlandezes protestantes. 

A este florescimento veiu Vieram da Hollanda Irmãs re
pôr um fim a Reforma luthe- ligiosas que abriram uma es
rana, quando em Hi27 º- rei da cola para as crianças de qual
Suecia, Gustavo Vasa começou quer profissão religiosa. 
a implantar a heresia protes- Mas os missionarios até hojp. 
tante; e com o fim d-e illudir não fiz-eram nenhuma propa
o povo catholico finlandez ganda directa do catholicismo. 
mandou nH\,nter a liturgia e contentando-se apenas com seu 
hierarchia 0atholiea. sendo en- ministerio entre os catholiccs 
sinada, porem, a doutrina Iu- finlandeze·s e com o exemplo 
thcTana. 1 de sua abnegação, caridade, 

E assim deu-se o caso, qua:- pureza é g-enerosidade, exem
Re nnlco na historia, d0 que pio que não ficou sei:n fructos. 
os finlandezes catholicoR des- Por occasião da morte de 
prrtaram um dia protestantes Pio XI os catholicos cel-ebra
q1iase sem saber. ram em suas Igrejas pomposas 

Os dois successores de Gus- solemnidades liturgicas, e.ssis
ta vo Vasa fiz8ram todos os es- i tirlas por pessoas de todas as 
forços para restabelecer o ca- classes da sociedade,· e pelo 
tholicismo: tudo em vão. O representante do Presidente 
rei da Suecia Gustavo Adol- da Republica finlandeza:; e os 
pho destruiu completamente a jornaes protestantes, que · de· 
Igreja catholica na Finlandia. rom noticias extoosas, dessas 
Em 1604 foram pro~das to- solemnidades concorréram pa
das as religiões, menos a Iu- ra fazer respeitar a religião 
therana e a russa scismatica. catholica. 

Só em 1799 as condições pa- Que restará deste germe de 
ra o catholicismo tornaram-se catholicismo tão promissor ·se 
mais propicias, pois que na- o governo do Soviet vier a 
quelie anno o governo russo subjugar nçV'amellte a :F:1wan· 
construi,u em Viborg uma pe· di~ 
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São'raulo~ ce!e-Q REI LEOPOLDO Ili 
r~~br~r~co~ Ju1=nlc1aºEXPLICA A SUA ATTlTUDE 
temscional quanto aps pa~ O pnme1ro ann1ve.rsano 

:ra-:~zee.. atraz_, ~ R<issia far~e ·. leiª ra""" 0 · de s. 'f::li .. ";,,..;,a= Revma. Ao que saibamos, nem um Oi'" 1 o cta inglaterra. São os :;egmntes Rel pes.c;wim~nte av.so-u. m; :;nl'_:m-,, 
~ a Iãtll.Uania, a Esfilionia: V ~""'.r.: - gão ela mipr<:1.1.~a np_sta capit!l.1, os textos em questão: bros 1io s:o·H>rno bi..~ e l>-'> &a• 

- tt rua, . imtl). · fi s.~ B,,.,..a'i....,"· po ll:lf:e'·nnnl:·&~""" ptú)l;i<:ou ~ mm=6•••n mngiaa por .' iarldlHl.es mih'!lli'es ~ fi:llVema.me:n-
;;_.;:: .. ~~~~ ~- :~. .;5';•. ~~Ul~ .-: .t~~- :""':~~:..t.MJ~-w.': s. ~= 0 rre1 1:.eopomo. :u;t. MENSAGEM DO REI DA t¾s britmmica.s, do .facw ·que ·as 
quaes .aquelles tres pequenos pai-. . Eia ~. para exwcar a att1- BELGICl\ eventualidades dumu rernlil]áo 
ffl passattam a ser Virt.uabzumte : : tnde ®-!!· ~" :QO -:recente con- poderia t=hse irrevl'.-tável. 

protectora,dos de Moscou. Agora,· ::~ :cnmco-~. ~:r:nece- BRUXELAS, 8 - "A Belgica A :ri::iorw do gcn:.s•1:ü Bill-ott&; 
a "a~" deiXou de Eh-..í:stir, e. ::~ _w-,i;, ~- ~~i;_. 1e~1,<1re,s a .cum:i,nu os s;;us compromissos commo.ntlar,k do Enerdto. ctf, 
foi súbstitulda. pela a~o ·,~a ®Ste .uW1U-L-.i:."1<ce do-- internacionaes, primeiro ·manten- Nort.ê e a rn~= i,.:üí iliis .;.-m:,,~. püm e simples das infemes :re--. cianell:00, l)m(~. ti.ir "A Voz~.,. do escrt11)ulosame.nte a sua neu- municaçóe.<. f'om ~ tr:»:t,P,:l-, im= 
publiquetas, ao gigante bolche- . --~--~138!1!:0::®'.·~ em 10: tEali:dade e, úepols, defendenrlo, pedir!>m de (:Oill!NUl:Jici:r .(i\l:z,.{;t,:,.., 

'vista.. de J~_:®,l.'ffll1;·_ .. pas.so a JJl¼SSO, toda a 'extensão ffi{'llte 'com as !ltl$01'idn-des gú,"8:1'K 
Evidentemente, a mª Interna- . }!i:!tB. -~ fui ·entregue· : df.l seu territorío. Atacado' por for-- nativas frnn~s. Mri:s ·%\ mr:d1r--

cionàl · teve o ctütla,do. de prepl!.• ; . da P,ai:tl,. ®: JSet>erano ,ã N1mctah · ças ®ormes, o nosso exercito at- tros heigas, (Jtte abll,nwwa.rnro &o 

:rar uma ensce~ bem feita, -~- ~1:ica; e ás qmb{\llta- tingiu, em boa ordem, · uma li· Rei no dh 24, ::i redn· i. v-r,;;s;.,, 
e por isto fez eom que a anne-xa- , das @ Ital:la e aos ESta®s tJni- n'ha:-de defesa poten:ten;ente orga- 1ião dcixar.1,m tt" c·fü1:1munic,n· :.,. 
çíio fosse vot.ada pelos parlam:11· d03. ni:!'..a.da. em ligação cem · os exer-1 Parl1 oe i .01uh·e,; o 1<>m-!lz '<-'" 
tos interessados. Mas só um m- Em seguida. nublicamos tamh citos :aas i:ietenc:ili;; que a gm·an- tinhalii ,k uma car,;tuiaci0. · u 
genuo poderia illudir-se quanto belll a m~a ,fo uma carta t.iarii, ás quaes Hós · tínhamos fei-- 1,arl3.n1<:nth!' t!nvi::do ú,c:- ui.:tcG~;fU<-. 

,::n'iac
10
~untabel ndtie:~enn~.iºamemntosª

nd
,ateo, pa.sroi:5! sonre O mesmo assunw- tú appello. Mas acontt.'tlimcntos des mihtare~ alkmãs, na rai·&:". 

°""'~ ..,.... to, )Jlli)neou s . .Eminencia O oar- militares desenvolvidos .fora. <ID d!' .2'1 de Maio, tir,lm a in~um~ 
em consequencio., quanto, á 11- deal Van Roey, Arcemsoo ue Ma- nosso territorio obrigaram o nos-- bent:ia pru:.isa E: -.mica de i'é'iJ!,.l'º 
i.ura dessa annexa.ção. lines. so exe;.·cito a evacuar este cs,mpc rr;ür·-Je sobTe a:, condlçlíc0 p:,ra 

de bat.aiha'e ,impusera;m-1.he 11ma uma ce,,ssção· dM h::-stiJ;c\c~':f... 
Não 11av,,1·i.a, aliás, mandato 

nacional alglll!l, q11e se pudesse 
apresentar revestido dos poderes 

... sufflcíentes para incorporar um 
paiZ a outro, quando dessa ln

. 1..'0rporação resultasse a implan
tação do regime sovietico na. r~
glão annexada. O regi~e S<?v1et1-
<:a rept·esenta a violaçao cte to-
. (Contínua na 2." pai:) 

Antes de fornecer aos íeitores 
estes dots 1mportames textos que 
cxpnmem o ac!'oroo- ctos pontos 
de Viilta uas nul.is altas 9:utorida
dec re,;p,xnvameme. espiti.tu_al e 
temporal da Belgica, sobxe este 
delicado assum~to, não podemos 
deixar de pôr em relevo alguns 

1 trechos das declarações de um e. 

1 
de outro, que, a respeito da mo
deràção de ling1.mgem !rÚ])Ol>'ta 
peia censura allemâ, podern · ser 

1 J.nter!)retados e~ abono· d~ -con-
jectnÍ-iu; a este vroposito nrltas. 
pelo LEOIONARio.: . 

Sustentou nossa folha, que, a 
delibe1·ação cio Soberano Belga 
foi . poss:iv-elroente causada· por 
tuna conversa que ~-egundo . tele:-COLLE.GIO SÃO LUIZ 

o Instituto Superio1· de Tnl· 
tura Religios_a " Matc>r Boni 

'·. ::-',.·· ·; · !, '. :g:r!'manm:' ãd CPt>éa, que· s.··Ma~· 
gestàde tnànwve cem o MarecbAl 

· Consilii" terá sua aula lnaugll· 
1·al -do 2.º trimestre na proxi-
ma sexta-feira. dfa 2 <l<' Agosto. S> f!'xcfa, Revma. D. -sosé G11!:l'lar Cie Afonseeri 
Cabe essa aula ao Revmo. I't,. e S-Hv.i, Arcebispo Metropolitano de s. Paulo 
José Dantí. orofe-ssor de F.:U1ica . 
Social. A 31 do c_orrcnte transcorre I pors, 11esse dia, inspirado pelo 

o Instituto gow aa a_pprova- o primeiro, ···:inniversario da Divino Espirita Santo, s. s., 
(}ão do Exmo. Sr. Arcelnspo em: eleição de nosso Arcebi-spo, S. Pio XII, glorrosamente rei1ian. 
data de 12 de F'evcreiro de Excia. Revma. o Sr. e,. José te, houve por cem pre.íil'1Cher 
1940, bem como da approvação \ · 

Gaspar de Afonseca e Silva. ~ Se'de Met~ 11t · -da Sag1'Qda Congrpgai;ão do,; " .• opo ana, vaga pe-
. _seminarios e u_ ni,f'rsidacks em li Essa data constitue um mo- la morte do saudoso u. cuaru.' 

data. de 25 cJe Ago)llo de rn:rn. tivo de jubilo para São Paulo!' s. Excia Revma, ~- José 

ANNIVERSARIO 
de S. Excia. Revma. o 
Sr. Nuncio Apostolico 

TRANSCORRE AMANHÃ, 29, 

DO CORRENTE, O ANNIVER· 

SARIO NATALICIO DE S. 

EXCIA. REVMA. O SR. D. 

BENTO ALOYSIO MASELLA, 

NUNCl'O ÁPOSTOLICO DE S. 
' - . ' 

Gaspar de Atonseca, possuidor 

1 de um esp1r1to alt.ame.nte .ipos· 
tolico, tem emprehendido em 
seu Arcebispado a propaj:]ac.a:o . · 

da Fé, .com todas as suas ener-
! gias. Ei)i;_re às gr.indl!!s Í"eali-. 

zações ·ti;;: S. :º1:,xfffitRevm·a. ;: 

--~rie de movimentos de, reti.rnda Os ai!em".e~ ped!Tam a d0y,O'..;icii,, 
e dê culnbat.-;~~) emp~1·ando-o pa- daiS ann:w_.. :'fi?m corJ.diç68s

1 
o qu.z 

1-;;. ·Junto cio mar. O e'-:ercito 18.n- tPYe qu<: ser :;,~t:-:it:.t no di:;; ?.&, 
t:..ou, .. se, então, sem se potlp-8,1· nu-- r~~:; 4 h('·~·? .. ~ d::t rnanh~. N.W. ir ... -1 
nm baLaiha üe quutn, cth~, cor,.. rejlfl. quslquer IJ.efoé'\.roçi',o. t,:,-: 
dUzida de connnum accardo corei' missões ·militares trancem: e b:ii,~ 
~s soldados alli.a.dos. N~i; encon-. tannicas, · .11.mto ao: Gúmde Quai'= 
tramo-nos por fim cei·cados num tei Genernl Rf·ig;I_ fo;-am dITT';= 
t€1'ritorio bastante· restrlcto (en- dainohte postas' ao cm-rente 6,a 
tre o rio Lyz., o canal de Deyn- situ2çi?.o. Porém, o R'.:l tinha i)l',,'" 

Zf, e. o r.nar) habitado por mna cldido détender, a t0<1o o 0.1iro,, 
popuiação bastan~ _densa, inva- s, sorte ao seu exercito e üo ser~, 
d!do jú. por algumas cen.H'na:: de pov0. S:Jii.cltàdo, :na j::i. ?.),;";;;::.~ 
milhares'. de r-efugiado.s :civis, em · dias, pelo gon,mo bejga e p(to 
condições ,precarias de p.abitação goveroo lng-:lez. para det;:a;:: ~ .. 
e d,0 . abstecunento, sem ,agu:?. po- seus soldsdos, rej>=tt::iu 1,,,,.-.i p~ 
tavel e que andavam d.um para po,~tas. que te:i·lam sido mrra. &;-. 

º .. l lln.l iado, eoi:.. forme_' o.s ... l.K.· ,m_ ~ \ =_ · :ça.-o .par-a _º Chere w._· J E-xercl.i:{;4, 
·_bfil'.dcamento~ ~;ic:reos .. ,_Bill :\1~:.iq l;erm..a.ljle~ncl(J em, t<?i"i'it-Or1u '~» 

farei(?,. fl . frente militar . íi>i forc,,:~ j eiona I, tràw:ntlia =,.;..,€f.rtru: . ti . ~;,; 
da em dJ'.ersos pontos. O ~xerci- rxtil.> :o,·v µrnva qoo c.st-e ât.ra:v~. 

S. JUNTO ÀO GOVERNO DO 

BRASIL, E ARCEBISPO DE 

CESAREIA E MAURETANIA. 

Sr. Arcebispo Metropolitano; 

neste curto espat;o de tempo, 
destacamos a creação dos De

canatos e de · grande numero 
de parochias. Comprehendeu 

bem cedo, influenciado pelo 
grande amor que de'1ota ao 

nosso· povo, a necessidade pre
mente que tinha nossa Archi• 
diocese de novas parochias, pa
ra mais rapida catho-llcisaçio 
de todo nosso povo e conse ... 
guinteme11te para a felicidade 

"A viuvez em que· e, falle6imento da Rainha 
Astrid deixou o Rei Leopoldó 111.0 augmentou 

No·ssa p1101:ograpn1a mosii=ã-o em complll'ltiia 
de seus tres fi.fho.s, desempenhando-se a[e--

,.D. ALOV.&Ô -MASELLA 

.. -~~;.;~~Q 

os _enclM'gos de sua r>0$19iv de pae. · gremente desse dever", · 

S. EXC'IA. REVMA,, PELOS 

SEUS ALTOS DOTES DE PIE· 

OADE E DE ZELO APOSTO-

LICO, COM QUE TEM DIGNI

FICADO AS ALTAS FUNC

ÇÕES DE QUE SE ACHA IN. 

VESTIDO, TORNOU-SE AL

VO, DE HA MUITO, DA ADMI

RAÇÃO E 00 RESPEITO GE· 

RAL, E SE IMPOZ AO CORÁ· 

ÇÃO DE TODOS OS BRASI

LEIROS, 

PEDINDO AS PRECIOSAS 

BENÇÃOS DE s. EXCIA. 

de nossa terra. Outra obra rio- Pétain pouco antes de pedir o 
tavel e opportuna de nossó An· 1 armiti.scio á Mlemanba.. Nesta 
tiste foi a organiza:.ção da en~evi6ta, aquelle q~ er~ então 
Acção cath 1 · a t't o Jleroc de Ver-dun teria :te-'ito 

" . 
0 ,_c ' que cons ·'. ~e getminar no espl.rito do Sabera.-

a propr1a vida do cathohc,s- no belga, por seus oonceitos der
mo" segundo palavras de S. S. rotiatas, ·a convicção que os fac-

' . Pio XI, de invitai memoria. too confir.m.'\!'am de modo exhu-, 
Ao mesmo tempo nomeou .os 

membros da Junta Al'chidioce• 
sana, directora de todo o mo
vimento catholico. 

Reorganizou, ainda, S. Exeia. 

Revma. a Confederação Catho-
1 ica, orgão executivo da Junta 
Archidiocesana, dando-lhe no, 
vos estatutos, 

Esses emprehendimentos, por 
si só, levad-os avante em tão 

berante, de que a guerra não 
passava de uma fa.rça tragica, a. 
qual não conviria sacrificar o 
exercito belga. 

REVMA., 0 "LEGIONARIO" curto espaço'. bastam para dar 
uma idea da figura augusta 

De outro modo não se pode ex
plicar o andiqnento com que o 
sr. Reynaud accordou por micro
phone o povo de Paris ás 4 ho
ras da manhã. afim de o alarmar 
com a noticia Lia "trahição" do 
Rei dos Belgas, quando este, e 
tambem o Cardeal V.an Roey in
sistem ell). afiir<':iar que nenhu• 
má mzão tinham os governos al
liados em s11rprehe11der .,,com o 
Iact-0, que se tornara ijiêvitavel 
á vista dn. inercia destes mes
mos allbdos, e cuj,a imminencia 
fôl'a communieado pelo Rei dos 

TEM O PRAZER DE ASSIG• desae grande Principe da lgre-

l NALAR A PASSAGEM DE ja Catholica, Apostolica, _Ro

:;_T,AQ .. t,.~~ -~~.E.M.li&lQE. ~'!a, ; Belgas aos gove,1:nos da França 

to tinha cxgotado todas as suas I A sua honra e a do seu exer-mto 
reservas, os nossos ultimas meios 

I 
estavam salvas. A Belgica cwn• 

de resistencia· · foram desfeitos priu o seu. dever," 
sob o peso de uma superioridade 
esmagadora de effectivos milita
res e, sobretudo, de a.'\'iação. As 
avtol'ida.des militares, depois de 

PASTORAL DO CARDEAL 
VAN ROEY . 

terem exa1D.H1ado a p-OSsibilidade "Caros irmãos: A prova i-ra
cle resistir outras 24 horas che- giça que atravessamos, aggrava• 
garam a uma conclusíi.o nega.ti- se ao extremo, pelas penosL5simas 
va. Era certo que uma nova ·ba- accusações formuladas em Paris 
talha tentada no dia 28, te1ia contra s. M. o Rei Leopoldo m 
conduzido immediatamente ao es- e cujo echo attingiu dolo'rosamen
magamento e á derrot.a final das • te o povo belga. Para df&qipa:r, 
unidades em combate. Nestas se possivel fosse o nefasto mal 
cont!:ções. depois de ter tomado ~ntendido e obter, de fonte di .. 
todas as medidas vara dar, até recta, os esclarecimentos ner::éS• 
ao ultimo minuto, ás armas al- sarios, julgamos ser nosso :.lever 
Iiadas, o concurso mais util o ! visitar pessoalmente o Soberano-. 
Comando procurou evitar o ex- O Rei aeceitou reeeber-nos e 
terminio sem proveito.. A deci-1 prometteu·nos tornar publicas ::u, 
sãc, que foi tom.ada, não sobre- Reguinte& declarações: 
veiu como um raio; ell:t foi oh- 1:0 

- A tleéisão, que teve de 
jeeto das preoccupações do Com- tomar na _manhã de_ 29 ão Maio, 
mando Belga, desde 21 de Maio, de 'dépõr as armas, foi imJJO!'.-ta. 
<lia em que >ls divisões couraça.~ 1iel.a. sitUll.çáo elo exercito he!ga 
das allemãs attine'ir:un ·a. costa 
do Abbeville. Por diversas vezes o (Conc:,::c r:~ 4.~ pa,<;,), 
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-~~~~~ 
O LEGIONARIO tein o D.ta· 

:dmo PftW!l' em reeeber ~isitas 
'8 bistallações !).e sua r,eclacc;lo · 
~ offlcJna, mas pede que J:lão 
tie;Jam es mesmas fettas aaa 
~ .. 3a.s e 4as. feiras, por ex!· 
pneias ® sefflSO• . 

IIIQ rn,rbtfcamos cortaboraçíio 
&te pessfSas extranhas ao noao 
quadro de redactores. 

COMMENIANI .... 

Um dos muitos pesadellos que 
~ sobre' a consciencia na
ctona-1 é a questão do Qine~ in
digell.a. Formou-se PQr abi a 
1déa de que· o Brasil .prec:1$ít de 
tudo, mas absolutamente tudo o 
que existe cm todas AS OUtral, 
n~ da Terra reunidas, sob 
pena de hTemedíavcl ••w,pitis d.i
mínutio ,.. Ora, como tal empreza 
m:c."'ede as forc;as humanas, come
çnram a apparecer pifillS .:imita,
ções, que os intereSS!l,dos e os 
patrioteiros impingiam co:qw .au
thenticas maravilhas, destas de 
~r a "Europa curvar-se ante 
.o Brasil". Ahi se veiu collocar, 
de ha muito, o cinema nacional. 
· Evidentemente, µão queremos 
dizer que se deva renunciar a ·to
do esforço desti):lado, honestamen
te, a desen-tolver as nossas pos
sibili.dades naturaes. Mas o que 
~- uma idiotice sesquipedal é a 
mania dos emprehendimentos que 
g{í têm por razão o fitcto de já 
haverem sido realizados em ou
tra parte do mundo: Devemos 
procurar constituir a nossa ct
Vllfmção em primeiro lugar para 
fflO e guii:o, e não movidos pei{il 
preoccupação obsedante do que 
os outros povos possam pensar 
de nós. 

Mas voltemos ao cinema. Du
rante muito tempo o publico te
va de engu'l.lr as m~ genutnas 
borra.cheiras, que proliferaram ~ 
sombra da protecção oftlcial. 
Guardamos, ainda, a cabulos;a 
1mnbrança de certps .. s}lorts" so
:toros, que faziam o ex~dor 
inorr~r de vergonha., claque)la 
meama ignominiosa v~gon~ que· 
~- artistas não 8"ltilwn d~µ
te a filmagem. ;Dep<>js, é preciso 
reconhecer, a technica melhorou. ~vemos alguns enSlliOS de film~ 
de longa metragem, que foi,un 
inicfativas l;>em. mtencion~. 
Mas, lnfelimn~llte, em. v~ de 
~uir mtlll esf()r~ serio })&• 
ra uma verdadeira. producção ar
tfstfca, descambou-Sé para a fa
~ldade, wra esse dllet~tism9 
balofo ,sein substancia, que é um 
ttOS nossos peores nt;ales. Ainda 
&\gora, nesta ultima se'll.ana, foi 
ap~sentaqo m~is um fllm na
ciona.1, que ê um exemt)lo do que 
&eabiunos de dmer. O ~me já 1$ 
mal cheiroso: Direit.o de Peccar". 
Foi annunciado longament~. sen
do postos em relevo exactamente 
aquelles predica.dos que fazem a 
fortuna de certas rev.lsta1> clan
destinas 

Emquanto o mundo inteiro acom· 
panha anclosamente o curso ~os 
acontecimentos internaclonaes e pa
rece ganhar terreno em muitos espf. 
rito~ a peraoaaão de que o actual 
eonflieto eollocou a hum_anidade em 
uma encruzilhada ideologio.r da mais 
alta importancla, a attenção geral se 
tem · despreoccupado insensivelmente 
do Santo Padre em torno do qual 
baix:oü o mais impeletravel silencio 

Erraria 
suppusesse 

grosseiramente quem 
que o Papa, julgan. 

do alheia a sua missão espiritual a 
grande ecatombe política que occorre 
no .occidente, deliberou afastar-se de 
toda e qualquer activldade diplom.i
tlca afim· de não exJ)ôr os intere$$es 
espiritUM$ i;la Igreja a usos super
fluos, 

Instituído por Nosso Senhor Je
sus Christo para promover a diffu• 
são do Evangelho, a lgrejà faltaria 
a sua mi&Sio se não deligenciasse 
com todos os recul'$Qs ao seu al
cance IH'"ª que os povo,; occiden• 
taes, convertidos por ,seu apostolado 
mi mais de mH annos, apresentassem 
por seu theor de vida, pela natureza 
das ittstituiç6es potiticas e sociaes 
que ettes adaptam e sobretudo pelas 
ideias por elles professadas, todas 
as c.1racteriatica.s Prc>Prias a uma 
CiVlll~ção verdadeir.Jm.ente ca~o· 

Hca. 
, ~ emprehenderemos agora a 

demonstração de que nio ·~ so_mente 
legitimo mas fo('ÇCCO que a tereJa 
Intervenha na vida civi1·· dos· poVQ!S 
levando-os a pla1Jmar ~Wldo as 
t1ormas do ~vangelho .a eatr~ura-
ção do Estado, a organi~o da vi· 
da economica e os moldes da inc-
tit1J~~o famili-r. Li,ntt~nos sim
plesmente a lembrar que a Santa 

Sé attrmue a esta funé:ç_iio uma ta~ 
importancia que se · pode affirm.1r 

que nio ha um unico problema d(! 

caracter político o~ social a respei
to do qual Elta não t,nha presçrlpto 
aos fieis uma norma de pensar e de 

agir, 

Deste lnvarlavel empenho da $an· 
ta Sé, dão um testlmunho dramatico 
as duas encyclicas reapeoti<ltamente 
referente11 ao comm"nlsmo e . n~z.hi
mo, p1,1bUcadas a cerca ê,le tres an• 
nos pelo Santo Padre Pio XI. 

P0t.tcoe dúti. antes de sua pub-11• 
caçlo est.lvera o granlfe Pontlflce 
gravef!1ente enfermo, pack,cendo do 
mal que finalmente lhe oceastonou 
em 19$8 a morte. Apena, tiveram os 
telegramm~ tempo pari noticiar 
que o Santo Padre ~e r,tirtl.4ia da 
gravlsslma cri,e, e jj: ó .. O,E;Mrvato~ 

re Romano" estamp,áVll o lftxto .oJ· .. · 
flcial do doclffl'.lento em . ~. compl~. 
latido, e ~flrmiJndQ tocl;1s as con• 
d,emnaçjies ao' eómmuniemo enãr. 
sas em do9Vrnéntós de outros Pcm• 
tifices, o Santo Padre p1,1bUcava um 
catak>i,o completo do$ erros e d9.s 
m;1t.s oofltldos n;a doutrfn;i commu• 
nlstif, 

Foi lmmensa ~ ,ui'pre%8 unJver, 
sa1 outra preste.ia com q~ aq~Jle 
ancião que ha dias somente prostra• 
qo no lei1<> de enfermp. .b1mle);m1 a 
sepijtt,wra, &,e er91,1!a p;lra f!Jlmh1ar q 
comm1mismo. Mas m\lito mo1ior se 
tornou esta $Urprei:a ao sal;ler-.i;e que 
o $;u,to Pa~re, de~I•, Pl.1'11icou esse 
documento njo menos completo nem 
"Tlenor minucioso contr;i os err.ot; ~o 
nazismQ. 

O que em um e outro doçumen
to i,npres11lon.i é a lnsistençia com' 
q1,1e o So~erano Pontifiçe asçeritua• 
V!I que ,ml:u:is o, 1err9s por elle con
demll3c;los Implicavam em uma total 
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subversão da vida política e social 
dos povos, de tal maneira quo, quer 
no regime communista quer no na
zi$ta, se tinha um quadro exacto do 
que poderia ser o extremo opposto 
de uma civllização cat~ollca. 

Tanto basta para provar-1 que, no 
momento actual, quancfi> a F!ussia bol
chevisa as nações do 8altico, e os pai
zes conquistados pela Allemanha CO· 

meçam a adoptar suas instituições aQ 
figurino n,1:zista, a Santa Sé não se 
poderia conservar-se indifferente. O 
contrario implicaria i;,m admittir que 
o Papado nenhum obstaculo teria a 
oppôr a total deschrisUan,..,.ção do 
occidente, 

• 
Como explicar então a ·attitude 

de silencio çlo Pontifice, attitude esta 
que poderia parecer singular-nientjJ· 
insiplda e ineãpressiva aos olhos 

PUnio COIBIA DE OLIVEIRA 

Um silenclo 
clamoroso 
ci,: tantos observador1es? 

Conta o Evangelho q1,1e o $alva. 
dor em mais de uma circumist;incla 
preferiu guardar o silencio: "Je$us 
autem tac-ebat''. Silencio carregado 
de ensinamentos e cheio de slgnlfi
caçãQ. 'T';imbem são aesim os silen
oi<Mi ~a fgreja. Não são todos qu~ os 
comprehendem. 

Diz Jesus que suas ovelhas com-
1:1rehei,do,:n suas palavras. Mas não 
é s6 a eomprehensão. destas palavras 
que extgem humHdade e recta inten
ç.io. Tambem a comprehensão dos 
etlenclos suppôe taes virtudes. Os 
persegúidores de Jesus não compre
hender.am s1eu silencio, e isto os per
deu. $ão Pedro comprehendeu 'o si
lencio do Mestre naqueHe olhar de. 
$aOQmPannado d,~ l:ltJalq1.1er oalavra, 
• ,-e salvou, 

Procuremos nós tambem com. 
prehendfl)r o silencio que em sua s.i
bedoria Juloa Qpportuno con~ervar o 

a~r ~ São Pedro. 

• Em primeiro lugar, o silencio do 

Santo Padre é um desmentido fis 

lnterp.reta!,-6.es que os poderosos dos 
ill>SSOs dias procuram dar aos acon
teetmentos, A pacificação da Fr~n-

veria 
eostar com o alastramento da ln- · 
fluencla nazista. na. Europa. E como .. 
prova disto procura-se restaurar o 
velho mito de que o Papa esper;1 do 
sr. Hitler qµe ponha termo a ex, 
pansão communlsta. 

Sln(il1,1lar argumento! F<>i o Sr. 

= 

Hitler que, mediante o facio ~lb· 
bentrop-Molotov, franqueou a Po
loni.i o Balt.ico, e fran11ueará qe_nt,Q ,, 
em breve os Pal)ct,1,rs i espansii(i · 
communista; e é deste homem, que 
se deve,.la ~sperar ij_UC!, eomo novo . 
Constantino, libertasse o Clclthollcis,_ .. 
mo do perigQ com1111,i,,istal Nã.<> h.11~ 
tou para desilµcHr aié mesmo 98 

mais cegos e mâls optlmistas, que a . 
p.enetração allemã na França, Sel
giea. e HoJIMde fosse apoiada pelos ' 
cofum!Jnistas .reshfentes nesses pai~, 
zes, Pl1"'1. se persu,adirem de que a .. , 
tu.a lr,ternacior,;1J vê cpm sympathia · 
o. alastramento do naa:ismo no mundo 
inteiro. ,... . 

1-f.i çertos factos, q1,1e l.lltimamen-. • · 
te. s.e têm desenrolado, e ~ue c1er_tá·.: 
mente os propri9s membros d.a s.a · 
Columna são forçados a admittir que 
causaram a $anta· Si o mais profun· 

do desagrado. SegumJo os e~tylgs e 
tradições dlplon,atlé.is. do Yati~an!>, 
a bolchevis;ição das. republicas Bal
ticas nio se poderia ter. passado s~ 
um profundo e· vehemente protesto 
do Papa,, Entretanto o P.apa se c;ilou, 
Deduzir-se·á dahl qual1wer · approy;:i. 
ção? Evidentemente não.· A i,úppo· 

sição a que esse' s;lenciQ nos teva ê 

muito outra: .o S;:i11to Pad,re se en• , 
contra em comli.ções tae,s que já· não : 
tem aquella plen.a liberdade de falar, · 
qué o e)(erclcio de seu sµpremo· ma- -· 
gisterio reclama. Nem pode ser ou- ; .. 
tr9 o sentido dei.se silencio impene
travel e inviolavel que vale-eomo um 

protesto mudo e eloquente," ma is do 
que 'isto, .como uma denuncia pathe
tlc~ a todos os povos da terra. 

Effectiv,amer,te, . pâra os espiri
tos bem i11tencionados e rectos, para 
as inti!lligenchis que ainda não re
pudiaram o bom senso ê que não per
mittiram que o 1-1acionalismo empa
rasse o vigor .dii su;i d.edícação ã 
Igreja, outra co,usa não pod!l signi· 
ficar o siJencio do $anto Padre 

. quando as legiões neo-pag~ assolam 
a Ewopa, i.mplant~ndo por toda par
te .i crtiz éswatica, emblema não só 
;:ie um partido pQlitico mas d.e uma 
philoi,ophia e de uma civilização dia
metralmel\te opposta a Cruz de 
Christo. 

ça, l'le tivesse o sentido patriotico e • 
t1umanitarl9 · que procura attribufr. A proposlto dos adversar)os g;i 
lhe a qi,inta colunma no Brasil e no · ~ Igreja ! hoje muito claro. Para at· 
mundo inteiro, ·,se.ria obra . de tão _tingtf'lttl1 com maior segur;inça por 
9.rimde me.rito qµ~\não pod~ria ;as- . objectivo é de esmagar o catholicis-
Sill' i,em uma approvai;ão e uma mQ, visan, elles com implacavel ·obs· 
bençãp do Santo Padre. tinação a previa destruição de todos 

N,ig ê dífficil de imaginar as .t>S factores humanos nos .quaes pu, 
pres$óes, .-s insist.encias, as premes· desse o Catt,oticlemo encgntrar um 
s.is e as ;ameaças qu.e terão chegado ponto de apoio, e, evidentemente, es-
~ V11ti411no afim de extorquir do te objectivo está prestes a ser ~a-
S.-nto Psldre uma palavra de applau- li:;z:ado. Virá então o dia em que o 
so a capitulação d~ Petain. Tão vivo atl!que será desfechado brutijlmente 
foi o desejo de imPôr ao Pap~, um çentra o .successor de S:ão :P~Uré. Mio 
Q(':StO destes, q4e .á mingua de uma sabemot; que prOVl!Çi~ i_'f!r~rf1.Cia 
attitude da Santa Sé, os nazistisan- permittirá que c.ihia ,então sobre a 
tes puzeram em circulação innume- Igreja Universal mas ·uma , cousà é 

ros !>oatos segundo os quaes o Va- incontestavel: nesse dia terá soado 
tlcano apoiaria com sua autoridade a ultima hora dos yl!'nceiores' d,ian-
moral a -d~fecção da França. Mas 
q,n comµnicacio do Cardeal Arcebis
po de Londres pulverizou esta lnso
llda manobra. 

Não podendo servir-se das pa· 
lavras do Siinto Padre, procuraram 

os expforadores servir-se de seu 
silencio. insinuando que o Papa não 

te dos quaes mysteriosamente se 
abatem hoje o orgulho, a fortuna, e 
o poderio das mais Importantes na
ções. "Qui mange dü Pape en meurt". 
A historia mostrará m;iis \lma vez a 
veracidade desta obi;;ervo1ç~o. Q4em 
' procurar atacar o P.tpa morr-el"á 
i0s0 facto, 
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• 
dos os direitos naturaes e dtvl• 

,~f!- ~- o v~ ~nul~r ,1~/.!l po• 
!il'r~ ~r co~ideradp ~/.½?; ,11,µt· 

. tfclftn~ para j1,1$tifjçtf,r e,l!,ll$ ·.)1()-
. )a*· -!\~tm.. pÓ~. · !Í,~1$~49-se 
1 "mda ~ ~ia 4!l . ~ .. ypt.o 

poi>uJar no caso dá fJtl)~~(I,, 
.~t~~ ~ M!~!°PJ1~. ·~!s3 . que 
.nf:!m sequer cep;o 11,d,rnl~~ •. p.fn-
91!. ~- qSziJUttOg, 11, $1)~eJ&l)ão 
6 R1" ~!) tm t.lJ4o !»J., w,.-

· m9.fl'I. ~-~, 

çpm.f! e,e. ~ ~~r,. a ~
eh.ev~a~ ~ tN,<; PI~~ :f9j. ~
~4W~, T#~mtii~ Ili.~!)
.eia. oftuoal àllemã b,N.a .. Jt.Jmpn-

.· p!~m f!W} tpdl!- ª' !:SIW!lffJÍ?ill da 
terra <!a ~~mia ~ tP."1-91J pro
pr:1e~a4e ~ llar;é.o. µgr. ~j,~ão · 
!!oPPf9VJg~ 11,9 '' p~r~,itg " . .ça-
4ª. oorow~~ ti?rá_ !HreJ~:. 8 -w;na. 
ce!,i!,\ e~l)8io !fe Jtec~NS •. (X)n
t!.il~d§ . !W~ que PQ~µJam, w~s 
~m Qqafltldaje $Upe,:/.Qr (!.. ~r
mJttld~ peJq~ llo/qhevls~. 'fg,dQs 
~ p~ajd9r~ deverª'1) ~o~l~
rar-se m.'lms ~91JlliMS (lo '.~i1,
çto, oue é ·tido comó unieo pro
prietarlo d9 ~Jo. Foram tàm
bem confiscados grandes bancos, 
·!! ifflP~~ IM~riiws e com• 
me.rçlw. 

~or outro 1ado. 'de ~ovn~ foi 
of!!claJmente infqr~do n11e, e.m 
conseouencia da annéis;aç~.. 11 
Lithuania pas..o,ará .· a ~ r~ger 
pela coristituiçã;o de $t8,lµi. · 

E. a~im .se consum.a, por nieio 
. de in,iustfoas as mais revortán
. te!f, a . bolchevizaçí,io' c!IÍs inarg~na 
do Baltico. 

Os teJ~:FH'ipnmai,. j;i .l!.nnm,i.tlam 
n1,1e · ?o ~ussi.a dirigiu um . "Wtl
mat~" á Flnlandia, oJ>r!gan4o
e. a dissolvei, seu exercito. ·Quem 
OáQ V~ neste Ultimaturt} Ultl.a·ma
nob:rit nara mais umà ,, deglÜti-
:,açí,io "7 · "• 

E,nQU/l,IJ.t!') jsto se mt!isa va. n1 
poten,cjas occidentaes. q1,1e · s;l.eve
rlam formu!ar seus prote~t.<>s .. em 
nome da civilização, · pareceram 
pã.Q atten<ler M . factq, W que 0$ 

. ~r9. JfltJcr e :I-Ialifa½ €/;taram tro
ca11do f!Qrinnas de pjedade, em 
~I.IS clt~_cursos, tepdo sld9 wnto, 
e tjio grande o c{l.lor re>ligios9 de 
~arte a parte, q1,1e I)ão f9i possi
yel <:listrahir a attepção. desse 
e,mavel torneio, para olhar, ain
µa que por momeI)tOS, p?ora 0$ 
progressos do atheismo no Bal
tico. 

De 1'uturo, os hist-Ori!l<lores se 
rJ.riio a bllI).dçiras d,~spreg_!],d~s. 
<lo duell,o de piedosa . ôràtoria 
com que os dois estadis.tas .ent'ré
tiveram o mundo. Duas gràndes 

. farças em um só torneio! 'Os. 
!,ri;. Hitler e Halifax são inimi
gos: é. esta a pirmeirà farça. Ós 
srs. Hitler e Halifax muito se 

·· importam com a. ciyillzâção chirs
t~ e a Providencia, çje · que tan
to falar/l,m: é e~a ii. se_gund:i 
farça.. 

, . 
Na guerra de 19H-i91.8, nm 

phepo,meno relat.ivame11te fre
qµcnte foi a perdâ da ni,emorla 
ele cer~ combatenj;es, feridos 
no cercbr.o. A guerra presente 
provoca ppenomenos destes, nãó 
em indMd1,1os mas em m!lssas in
teiras ele pop1,1lação, e isto sem 
o mel).or ferimento! A µicp,paci
daçle do· publico para racjocinar 
a respeito dos f!],ctos é simpl.es• 
mente ey;p;mtqsa. Quando o acon~ 
teei.mento occprre, o pupiico o 
ex11mina s1,1Perficialmente. Pas
~m dois niezes 9µ tre.s, o acon
tecimçnto c!J,)liu em t}n,. olvido 
completo, e a opini.ão publica se 
encontra em uma especie .<:le pa:.. 
r:alysla me11tal. para. a~a).ysar os 

~Jgum pedante r!r•?eieá de 
nossà severidade. Entã,9 l+ÍW sa,~ 
beremos comprehender uma co~ 
med~ espirituo~ e imgrll,Ç,(I,?.ª? 
Ora, era apenas para fa~r gra ... 
~ que os rçman.os vi~~m <?,'.> 

polegiires pal'I} ~ixo e "4im o 
gfadfador vencido estrebuchar na 
àrenà:' ·se alguem llies fos~ di~ 
!e!' . que isto era immoral, cries 
pasmariam ante semelhante in• 

CATHOLICOS 
fllcto.s pre,<;entes á 11.ll'i <i<>s passa.:. ' 
çlos, po:i, ~Js pr9itµn9s 9:ue este11 
aeji1,m, 

Halifax, como Çham~r~ln, fio':. 
m--:> :Pª'l¾iiçr, é um. .".Ã9.li/,e.m . d!9 

comprehensão da. ®micidade su.,. Co,:J1preJn 
í,er.tormente espiri~qsa da énwn,-

EXCf.USIVAMENTE ~uas Joias· e seus Presentes 
. .. ··- JOALHARIA 

· l,\íun.lch "; !sto é, pert:ép:Ce 4qµfl~ 
na conhecid;i. ~ f P,!/10S1/, ,Ç,l!-!IJ-ªr')ha .t;iÇ 'l)gJitfebÍI . 

~l,t~, g~. 4ei'ep.ç~o em <ie.f~~,ãp; -?~ ,:. 
~ liiJ~!-JJçll!,g~ ,, ~ip. :·~~,B'~Jiµlt;lat 
~e'', çle "C9~Çi,~ç~ ~~~-
em ~· ix>incidencia singular,", ~n
du21u a França e a Ingµiterra 

ta scena. }!'.oje, para ri]:, já não t 
i& trucidam gladladorei;: ~iQ por: 
'lfrtude, m11s. por medo · .. d!? ver'. 
sangue. Em compensação, ip.yê.,. , 
nena-se o corpo· sociáil com li, . . , 

eiormcação dos peores ·v1c1as: ! R u_ A 
Nlo ê por ínal. E' só para fa· · - · -

- ll'a!la··~ / 

li 
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O Hlll1110. e Revmo. sr. Aue- , Bella Vista e por dois mezes, a 
~· _ MetropoJitano oelébt'o~ d~ fa.vor de Frei Ignaclo .Osu, Pa-

. ~ró. 21 do corrente, a. San~ ~ 4e .N. i;;,. de. ~a. . 
., M~ -~ 8 

0
horas, na ~slllca dei l:IA,CRISTA,O da Par~la _de 

··;São Bento, presidindo a seguir a, N.• S.ª do O', a favor do sr. Ni-
Assembléa Geral da Sociedadé de I colau Cyrlllo. · 
São Vicente dé Paulo, no Salão' RITO PARVULORUM a favor 
do Gymna.sio. da.. fa,rochia çje Sa,Ilta Cecllia. 

· A's · 15 horas esteve em visita TESTEMUNHAL a favor de 
· · de feltcitações a d. Léoncir Men- .t°ª'° La.era e Pedrq Rosatto. 

dei; de Barros, por transcorrer. DISPENSA DE IMPEDIMEN
nesse dia o ·seu anniversario na- TO; Belarmino Hemel e· CeÍina 
talieio. Recumbé1', Antonio Soares de 

A's 16,30 horas presidiu a gran- Camargo . e Rosa Reglnaldo de 
de Concentração do Apostolado Can'lar!to, 
do Sagrado Coração de Jesus, na 
I,rejà . de Nossa Senhora Auxi- A VISO N. 82 
li~dor.a, fazendo uma pequena al- ~AMES PARA os REVMOS. 

'·· 1oc11Qão no momento. SACERDOTES DAS TURMAS 
A' noite fez pessoalmente a en- DE .1937 E 1939. 

trqa. do titulo de Monsenhor aos s. Excia. Revma. o Sr. Arce
:ftevmOI!. Conegos Nicolau Con- bispo Metropolita.no, em obedien
Benflno e Manoel Meirelles Freire. ela ao que detennl,na O canon 

exames prescriptos pelo C.J.C., 
canon 996, § 1, até o dia. 18 de 
Ag~sto, conforme· o qua.dro o!· 
fictàl publ1cado no Boletim Ec
de11iastico de Março do corrente 
rumo. Eses exaines estão marcas 
qos pa.'ra o. dia 22 de .Agosto, 
ás 14 horas, na Curia Metropo
litana. Lembro, outrostm, que o 
pra2l0 das in.scripções para as or
denações termina no dia 29 de 
Agosto. O Exmo. Sr. Arcebispo 
recommenda ás fervoro_sas preces 
do Revmcr. Clero e Fieis, os cor
dinandos do dia 21 de Sêtembro 
e manda, de conformidade rom 
o que prescreve a Pastoral Co
lectlva de 1915, tit. II, ·cap. VII, 
n.º 210, que-· os Revmos. Srs. Pa• 
:rochos-, .Rett;ores e ciwellães, nos 
tres · día6 ·da,s Temporas de · Se· 
tembro, · rezem. com os fieis M 

seguintes orações: 
"Vent CI'ell,tor Spiritus" com 

Foi commemorada com brilho 
a festa de São Chrlstovão 

No dia 25 .p. p., .Teall2ou-se Quem vos mee, dia e noite, res no bem social e no en-
Glll São Paulo uma festa. de manejando o volante do carro, grand.ecimento da. nação. Com 
grande signlficagão. vos julgaria, talve1, preoccu,- i a presente concentr~ão daes 

Sendo aquelle dia consagra- pados apenas com o ganb,Et·; hoje i!- todas as classes bello 
do, pela Santa Igreja, êló pa~ pão diario, inteiramente des- ! e magnifico exemplo de fé e 
droeil'o dos motor1stas, que é cuidados dos p,rlncipioo reli- : brasilidade e por islo YOí:! fe.i
São Christovão, um elendo glosos. Puro engano! Dentro cito calorosamente, 
número de a.utomoveis, quer de vós, alumiando-vos a cons- ! Haveis de permittir-me q11e 
pertencentes ao Estado, <inar a ciencia, vive radiosa, a Fé que me sirva desta feliz oppnrtu
part!culares, quer de aluguel, vos clareou a infancia, .. robus• 1 ~Idade para endereçar uma ra
se reuniu na. Avenida T!raden- teceu a juventude e ha-de ser lavra especial â v·ossa cons
tes,. pela manhã, afim dé re- sempre. o norte da vossa exis. 1 élencla. :VIotoristas de S. Pau
ceber uma benção dada, pelo tenêia. Em nome da vossa Fé lo: trabalhaes nos .-ossos car
·Exmo. Sr. ArcebisPo Metropo- chrlatã, aqui vo!§ congregails, ros conduzindo paRsag~irM, 
litano. sem respêlto humano, em pra- ser<,indo freguezes, comr,artl-

A solemn!dade teve lugar se- ça publica, para confessar vos-, lhando das tristezas e alegrias 
gundo havia sido planeja.dó por sa crença, affirmar vossa Nlli- dit cidade, pcrco.rremlo cente
seus organizadores. Recebida 11"ião e vlctorle.r vosso pad.roel- nas de vezes as ruas da met1·0. 
a herição, desfilaram todos os ro. pole ou ª" e~tradas do interior, 
carros, em homenagem ao Sau-1 Ha no entanto. nesta coµceu- numa. :mnrchendente activida
to :patrono. J tra(lão, outra nota caracterlstl- de, <'n::10 w•0 emuolgados pela 

Por essa occasião, o Exmo., ~. que me é grato asslgnalar; vertiginosidade do progresso. 
e Revmo. Sr. D. José Gaspa:,; qerqonstr~ publicamente a Nos grandes ou pequenos ser
de Afonseca e Silva pronun- união da vossa classe. Averi- viços, tendes sempTe em vista 
ciou a formosa. a.llocução que guar semelh!l,nte .facto já é pra- determinado fü11, seja rua, ca.. 
abaixo transcrevemos, verda- zer para todos, muito mais pa. sa, arrabalde ou cidade, e pa.ra, 
deifo mimo de piedade e gos· ra a Santa Igreja que pregou elle vos dirigis cautelosos ~ 
to litforaxio: seml}re a soJ!darleda_de de to- [ prudentes, procurando os ea-

No dia séguinte, segunda-feira, 130 § 1, manda co1wocar, pelo 
s.· Excia. Revma. presidiu, ás presente .aviso, os Re~os $11· 
lit,30, horas, a reunião, em Pala- cerdotes omdenados etn 1937, 
e~ do Decana.to d.o Braz. 1938 e 1939, para os exames pres-

. A's· H horas concedeu _1mdien- 1

1 

cripta$ pelo Codig9 de Direito 
elas publicl!.S na Curia . Metropo- canonico e que se realizarão no 
litana. . ! dia 5 de Agosto, ás 14 horas, na 

. S: Excia. Revma. esteve au- ClU'ia Metropolitana. As ma.terias 
sente de São Pauio no dia 23 são as seguintes: Theologia Dog• 
ultimo. : n1atica: De Deo Uuno et Trino, 
. A 24 _ quarta-feira, esteve á / Creante et Elevante. -~ologia 

, tarde· em visita ás Parochlas no- 1 Moral: de ~ceptis. D1re1to Ca-
vas da·· Archidioce~c. · I nonlco: Livros 1 e II do C.J.C. 
. Na quinta-feira. dia 25, 0 Exmo'. - Normae Generales et De Per-
e Revmo. Sr. Arcebispo compare- son!A . 
ceu ás 9 horas á grande con- De -ordem de S. Exc1a. Revma. 
centraçã.o dos chaufeurs, CII\ ho- São Paulo, 31 de Maio de 1940. 

o versiculo e a or~ apropria.
da, 3 Patér. Av<! e Olotfa. accres
centando: V) - M'.es6is quidem 
multa, opera.ri! atitem 9aucl." 
R.) ~'Mitte Domine operarios ln 
roessem tu.am ". "Oremus, Om
nipontens sempiterne Deus, cujus 
sp!ritu totum corpus Eccles!àe 
sanctificatur et regitur: exaudl 
nos pro universls ordinibus sup
plicantes; ut gratia.e tuae mune
re, ab omnlbus tibl gr.adloui; fide
Ht.er servi.a.tur. _Per Christum Do
minum Noatrum. R.) Am1m." I 

São Pauió; 20 de i'JlhO de 1940. 
(a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro 

Chanceller do Arcebispado. 

Reuniqos aqui para home- dos os t.rabal'b~dores dentro · minhos mais curtos e a.-i me
:iJ.agear vosso popular patrono das re.spectivas prôfissões, não lhores estradas, livrando.~ 
- São Christovão - e reée- eom intuitos oommunistas de assim de accldentes que ~ 
l,>e1· a benção da Santa lgreja, assint fecilmente guerrear as poderiam ser fataes, ou retar
nos ,estaes ·d'!!,ndo, motoristas dema.ts, '10não ~m o fito oobi- dar-vos a 1uarcoo ou inutmzar. 
de Sã·o Paulo, confortante· lissi.nro cie-. àl)'Proxhnaf os ho- vos P ,ceúiculo. Cada servi~ 
exemplo de !'é e i;refragavel mens, 1u1s~T-l!tes. mefüÓr T>restado ·vos trai.:, com o aa,, 
testemunho da união d.e v~sa defe-sa dos .8'l'JIIS dir.eitos e tor
clafflSé. · na'I-Os efi'iajentes coHabotado· 

menagem ao patrono da classe, (a) Conego Paulo Rolim Lou-
Sií.o· Cristovam. reiro -:-- Chanceller do Arcebis

A's 10,30 horas pretsld~u a reu- pado. AVISO N. 89 

'~i!½> ·c10 Decana.to do Bom Ret~,- AVISO N. 88 
e a tarde concedeu a.udl.enc1as · 

Festa il.e Sant,Aima - l'a.ch'ófflà 
da Archidioceso 

pubitcas ~ Curia Meti:apolitana. 1 Ordenações Geraes das Temporas 
· à Sxc.ia. Revina. procedeu na de Setembro Ocorrendo no dia 26 deste, 

a festa liturgica de Sant• Anna, 
excelsa. Padroeira dâ Archidióce
se de Sãó Paulo, é desejo do 
Exmo. Sr. Arcebispo -que. cm to
das as Igreja.-; Matrizes e Capel
las do Arcebispado. se faça um 
tríduo de pr.eces esJ)é!liacs com 
a Benção do SS. Sacramento, 
·em preparação a tão grata f~tf
vidade. Os Revmos. Paroehos, 
Relt.ores de Igrejas e Capcllães 
providenciem para que, no dia 
26, seja celebrada uma Missa fes-

~xta.:.fefra, ás · 7 horas,, á sagra
ção solemne . da · CapeÚa das . Ir
mãs Sacramentina.-;, - · ·· 

Nesse dia, . á tarde, concedeu 
IJ1lls auciiencias em :Pala.cio. · 
Hont.em, dumnte o dia., o Exmo. 
R.evmo. $\". Arcebispó Metropo-

dtano concedeu innumeras au• 
dienclas em Palacio. 

De ordem do Exxmo. Sr. Ar
cebispo Metropolitano communi
co aos Revmos. Srs. Reitores de 
Seminarios M_alores, no Arce
bispado, que no ·dia 21 de ~
tembro, Sabbado das Quatro· 
Temporas, haverá ordenações ge
raes, ás 8 horas, n-,, Capelh!. do· 
Sem~ario Central da Immacu;Ja-

EXPEDIENTE da Conceição do Ypiranga. 
Os candidatos ás Sagradas Or._ 

Mons. Ernesto de Paula, Vi- dens deverão apresentar seus re-
ga.rio Geraa, despachou: quP.rlmentos de inscripção aos 
.· PAROCHO: de Ra1Ta Funda 1 

à, ,favor do Revmo. Pe. Lui:i: Al 0 jl 

ves de Siqueira Clistro; de Santa 
Thercza de V!Ua Olympia. a fa- , 

. "OÍ' do Rcvmo. Fr. Domingos 1 

Goddijn. 1 
VIGARIO COOPERADOR: de j 

··Mossa Seni10ra de Fatima a fa~ 

1

, 
v6r dos Revmos. Fr. João De

'Jn:,.rty ·e Fr, Eduardo· Galinier. · 
. P~~QUEIRO: de Barra Fun- i 
õa' a· favor do Revino. Pe. Luiz· l: 
Alves. de Siqueira c_ast:ro; de São

1

,. ·. 
Raphael a favor do Revmo. Pe. 
Savino Agazti. • 

KERMESSE a favor das P-&· • 

9'<>~ da Penha e São. José do 1·' 
Bexiga.. . 
. JlÍLÉNO USO DE ORDENS, : 
l)Ol' um anno, a favor do Revmo. l 
Pe. HeHoc!Óro Pires. 

~ÍNAçio a favor elo Revmo. , 
!'e. Heliodoro Pires. _ I · · 

PROCISSÃO à. favor das Pa
toehias · da. Penha · e · Parnahyba. ; · 

OAPELt~. por um anno, a fa- , 
vor da Capetla do Bairro do M;a-1 
cedo, em Guarulhos. 1 UMA MISSA, a favor da Ca
pella , da VUla · de São Vicente 
de Paulo. 

FABRIQÚEIRO da. Parochia de 
São Padro de Gua:yauna, a favor , 
tio Revmo, Pe. Matheus Her- li 

kommet. 
ERMESSE a favor da Pa.ro-· l 

chiá. de Santa Therezinh.-i do 1 
Bosque, 1 

PROCISAO: Pa.roohlas da, 
Bel!a V!sia e Arujá.. ! 

CONFESSOR ORDINARIO E 
:!XTRAORDINA,RIO, respectiva- <1 

mente, a f\l,VOr dos Re\'n\OS. Frei 
Nicolau Nazario · e Frei Thiago 
de ca.vedine. 
·. C~PEtLA. por um anno, a fa-

1 •or da Santa, casa de Santo 
!Jn~ro. 

mtA MISSA, a .favor das· ca
t,éll;i,s de Santa Cruz do Espigão 
e. N.'" s'.ª do Retiro, nà. Parochia 
mtN06Sa senhora. do o·. 

A'USJ;NTAR~$& da ArchidW·. 
eese,· por -um méz, . à, favo,; . do 
~vmo. Conego Paulo Florenclo 
• Sllveka.. C&marli:O. l'arocho. de l 

(Conclue na 7.ª pag.) 

Trinmpbo Ruidoso 
o 11Galenogal., em Pernambuco 

O sr. José Pinheir{), residente ~m Campo·'o~ande 
- Pernambuco - escreve-nos: 

Ha cerca de um anno, estava condemnado a mora 
rer asphyxiado. $.oftlria homvélmente de uma mo• 
lestia que os proprioa medicos não sabiam definir. 
Tinha um defluxo chroni~o que me suffoca.v'a; quando 
ameaçava chuva ou :i;-esfri&va o t-empo, sentia logo 
uma coceira insupportavel nos ouvidos -e no la.rynge. 
Se fii,mava muito, apanhava. chuva ou frio, sentia uma 
falta d:e ar que me asphyxiav'a, chegando. uma noite a 
ficar 5 minutos sem sentidos. Receitavam-me lavagens 
ooro .agua. o'ltigenada, d-epois, Pulmocel, Pastilhas de 
Val-<¼, e-,yma infinidade de dr01?:as que de nada me va
leran1.. De~ima<Io, com s,offrimento ,espantoso; já re
signado a morrer-, quando po.r um providencial acaso 
me veio ás mãos um prospecto do GALENOGAL. 

A- principio -não liguei importancla, farto de ler 
annupcios de remedios que curam tudo e enganam a 
todos; porém, ppuco a pouco me fui interf'ssand<> na 
leitura de tantos attestados e resolvi mostrar o dito 
prospecto ao meu medico e visinho, dr. A. Vieira que, 
pa.ra mais uma vez me _alentar, aconselhou-me a tomar 
GALENOGAL. 

Ora.. foi um verda<leiro milagre; com um só f,-asco 
alcancei um resu1tado estupendo. Continuei a usal-o e 
posso afflrmar com o. testemunho do referido medico, 
que já fumo bastante, ape.nho chuva, frio, nada ma.is 
sinto e estou satisfeito e agradecido ao bom GALE
t--OGAL. O dr. A. Vieira está assombrado com o re,;uJ
tado rapido, ef!lcaz e radical deste poderoso denmativo. 

Em oompe1e1s.ação eu e o meu medico vamos fazendo 
e. p.ropaganda merecida desse abençoado medicamento. 

Vou experimental-o em uma pessoa de minha famt
lla, atacada de asthma e lhe communlcarei o resultado. 

Campo Grande, 16 de Junho de 1936. 
(Firma reconhecida) 

JOS.E' PINHEIRO 

O "GA,LENOGAL" unlco classificado Preparado 
Seientifico e premiado com -,.,,. DIPLOMA DE HONRA 
.,.... encontra-se em tod.as as Pharmacias e Drogarias do 
Brasil e das Republicas SulsAmericanas. 

(L. D,. ~- S. f. - N.0 9~ N.0 9 Ap.lc, 

AS PASTOftAES 

As cartas :pastoraes (los 
Bispos de. Jg:reja de Dous, de
vem ser acolhidas e respeita
~as e veneradas como os chris
toos da Igreja primttiya rece 
bram as Epistolas de São Pau 
lo, São P-edt.o, São T:iita:go e 

i · 11111a IISl~rnl 1 

e 11111· Bi-s.po 

E com isto os R~fsmos e 
Tota-füarismos; T-Odos ess-es 
er.res a:ecumuiad-0s, hoje estiw 
ahi ,em amalgama. infernal, 
av-,u;sa-la,ndo. o mnndo e o afo. 
gan.:do nu1n mar de oongue @ 

de lama. B' a truva de sata,. 
naz. Treva. de Es-tatolatria, d& 
apostasia tfas ma&sas, ·e d~ 
materialismo ae;iruaii. 

São Judas e s~ .-fuio. . 
O, santp e nu~ Cac-deal 

Me1'o~~ ltÓ seu a&niravi!l e extraor4marlo 
Vi~ _iÚteri'fu.r (retü:o sacerdotal), d~e-ju. ~e 

'·a .1~~1'8. ~~ Etleyelicas dos Papas e ~ pal:a
vr~ uas· ~staraes ele almas sejam lidas, de 
oerto modo com o respeito e a veneração com 

, que se lê a Sagrada E}acriptura. Postos pelo 
:Espirlto Santo para- regerem o, Igreja. de Deus 
nossos.· Bispos, não de 1nerecer de cada um 
de nós a mais profunda veneração e obedieu
cia. 

É' com este espirito sobrenatural de obe
dienci~ (lu,e a "Jigreje. se impõe aos olhos do 
mundo, eotito a gl'ande e mais admiravet es

,.eola de l'e-SPeito no dizer insuspe~to de Ta;ne. 
Eis porque toda vez que a palavra de 

º'Um Bispo se faz ()IJVir cada um de nós ha dé 
oul'il-a como a voz do Esp!rito Santo que faz 
os Bispos pam, regerem à Igreja. de Deus. E 
razão· tinha o saudoso e genial· Arcebispo d-e 
M.allnes o Cardeal Mercier pedindo ~ara as 
Enoyclicas e PastoTaes o a<:othimento e -a. 
venerc1,ção que se tell,l a palavra <].e · :peus. 

DUAS PASTORAI:;$ 

Duas Pastoraes marca-ram epooha e sus
citaram novas ideas e rasgaram novos hori
zontes no Bra-sil catholico e tiveram em todo 
paiz uma repercussão· extraordinarla. A Pas
toral de 1918 do então Arcebispo de Olinda. 
D. Sebastião Leme hoje rio_sso àmado Cardeal 
Leme, e agora, em 1938, ha bem pouco, a vi
brante Pastoral do jovem Bispo de Gara
nhuns · D. Mario de Mirctnda Villas-Boas sau
dando os seus diocesan.os. 

A primeira ha vinte annos atraz foi q 
diagnostico · mais perfeito · que já se fez dos 
males e doenças do nosso catholiclsmo eivado 
de liberalismos dissolventes e nas trevas de 
uma pc1,smoaa e incrh:el igllorancia religiosa. 

A segunda, à Pastoral do jovem Bispo do 
Norte., é a th.~rapeutica de nossos males, é o 
écho da voz do maior e mais extra.ordinario 
Pape. dos ultimos tempos - Pio xi. 

E' a Pastoral que o Brasil catholico do 
Norte ao Sul precisa ler e meditar nesta hora 
tragica de fim de epocha, Hora pTophetica da 
Idade-Nova, hora de tremendas responsabili
d_ades. Hora da Treva de Satanaz. 

Todos os erros do_ passàdo, a Renascença 
pai<tã, a. Reforma, o 1/}ncyclopedlsmo, a RevQ
lução, o Reciónalismo, e sobretudo, diz D. 
Marlo, esta coisa, º~boli,çamenté amoTpha, 
indefinida. ,)mbtll ,porem -àà~n!.~mente dls
M,.iiJlora e ·ne""eve:'rantEimi'l'!'lte · lle.~truidora de 
t~ol'I os grandes valores da vida :...,.. ·, o Libe-
· ausmo. · · · 

* p e• Asca.-iio 

Estamos cm moo de ~ 
mundo pagão. 

E como salva:l-o ào ab-~mo-? Ct!mo M> 
-chl'istiani:,ar a massa? Como 1-ealb:ttr. o so. 
nho da Igreja de Leão XllI a Pio XII neste 
meio sectrlo tremendo da historia da Hnma.. 
nidade?. ..• 

E.' o qu.e D. Marro nos aponta realizando 
o seu-lemma: -"Senttt'C cum E-cctesia", 

Para senth- com a Igreja é :preciso sena 
tir com Pio XI: Só ha um remedio, disse o 
Papa, unfoo porque todos os mais são inefi. 
cazes,, na · rechristlanização do mundo moder
no: .:._ a Acção Catholfoa, necessar'ia, e ir,. 
substituivel. 

lfüs o objecto ,op-portnuo da Carta Pasto, 
ral -ele D. Ma.rio Villas-Boas. Na eollecçâo ''SaJ 
Terr~, fux mundi", que dirijo pela bondad<él 
da "Editora Vines" qlliz eu, figurasse em 
nova edição o precióso docun1énto Pasto.i?a.t 
que e.calm de sabir do prelo. E' a Pastoral do 
Brasil ~ ~ão só da feliz Brocese de Gara
nb,un~ 

SUMMARfO 

Querefl;J; s~fJ= ., tf"l8 e a Pa-st~ra1 ele D. 
Mario? Um ciocumento pratico e oom pingo-a 
nos· fi, uma Pastoral que lembra às de D. 
Vitàl e :Q. Ma.cedo Costa. Opporlun~ e ne. 
cessaria. 

· · A Pastoral da Acção Catholica l;h'asileira. 
Eis o titulo de alguns capitulos e vejam 

si não vale a pena ler e meditar este do, 
cumento precioso ~ utilii;simo: 

- Acção catholica, conceito e fins. 
- Acção eatholica é a ,xpressão mais 

perfeita . do aposto.lado, vocação de todo 
christão. 

- Acção catholica palavra de ordem do 
Papa é urgente e insubstituível. 

- A Accão Catholica J'OS!>ibilita o exlto 
com1Meto . das Associaçõee religiosas e das 
obras economico-sociaes. · 

A Sagrada Euéharistia, sacriflcto e sa• 
cramento e a vida lituraica. Maria, apostofa 
e· Rainha da Acção Catholica. 

Obra das vocacões e catecismo sacramen, . 
to e festa da Acção Catholica. 

O Papa da Acção Catholica. 
Accão Catholica no Brasil". 
Els ah! o ·summario da Pastoral de n. 

Ma.rio. · · 
Ai?orà, faco votos que o novo opusculo d<!, 

co1 1ecção "Sa' Ter~ae. lux . mundl, encontre 
leitores em· todos quantos l'_é dPdicam á Ac,::§,o 
Catholka entre nõs. A .Pª-sto,~.1 de fo~ de 
jovem BisPo de Guaranhuns se.ia lida comi,~ 
nen(llda e l)riitlcada. Reat;zaremos a !eglttnw. 
~_<;ção Çatholtca M fio Xt. 

BRANDÃO * 



!LITURGIA 

POR QUE A Noss,··ALFAIATARI& 
ADOTOU O CORTE ''KENWAV''? .'~ . --- . -- _______ ......... _ 

* Para melhor · servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele 
gância da épocci l 

* Para oferecer maior con:.· 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

-* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
córte "'Kenwayu empresta, 

ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE i., PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIM0°EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS L!VR!:S 
NA CAVA, NAESPÁDYA 

E NA CINTURA 

llCIDOS OE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS ; OM 
MELHOR E 5 PROCEDÊ N
C ! AS; DE PAORÕC'.\ 

massas rote idas 
D:i grand~ prmc1p10& âas I massas: E1:; l.'!n grând& mes-, º" nazi-cornmumsta.s repd-

k!'l sociaes hoje cuidam. das tres. lem a. Deus e aos homens. 
:rr,_ 3,:c;r;as humanas. Ninguem de- Os propagandistas do S0- Os partirlarios desses syste. 
1,, i;• a Iucta de cla8ses, nem o .CIALISMO julgam que nenhu- mas econom1co-sociaes se co11-
fh:·,&i.d10 entre c11as, tampouco ma. theoria. social melhor que I sideram offendidos quando ai-. 
.., r,.redominio de uma sobre a.s a del!es. Ordenam e mandam guem os chama. de commuuis
.<k~"'üs. Todas igualadas. como. que os ·que téem alguma cou~a taê, nazistas, socialistas. Pois 
tJi nsa igualrlade absoluta (d1- a, força de tra.balho e ~cono-

1 
acham offensivos esses. termos 

l'"mo8 nós) fora possiv.e! mate. mias, dêem ao que não tem. E e repellem com a violencia e 
Tíriment.e falando, os propagandista.R só fazem morte a suspeitos e desafedos 

:\:; J<-i.s cuidam das mas~as 
11.1;rnann-~i s rren1P,!r.t os indívi~ 
duc:, igualando-os a. :tero em 
trn1 nonto m0rto. Parn. proteger 
.-.:; bB.h1t;mtes do. cidade arro
.t:í1~ m os sHiantes. Pafa me lho
~"~ v. q1.1estão operaria le-m
r.nrn de prc,mer os patrões. 

,t';;ra ruidar- dos pobres 
:i_;-,,nc'.am ·nos ricos e bnrgue
~c::,. J~ara .melhorax os 2oldados 
rJ,,;;nojam os na.isa.nos. Tora, 
proteger a. fnmiliit arrnnc;nn 03 

filho;;, ;;, mulher, o marido, des
pojando-a. e liquidando~ .. 

P1;,ra os ~astos e esbanja
mentos naba.bm,cos cuidam de 
,ms ninguem pos~a gastar alem 
J:i. economia popular. Para que 
l1e.ja, ahunrlancía para, todos, 
1udo será estandarliza,do e com 
-rt1.:éã0 mínima. a r'.arla estomago 
faminto. Para, q_ue haja. o tra
lmlh•J destroem a produção 8 

rr-;dnzem as hora.s de serviço 
A tndos. Para, que haja conten
tamento -geral ha o decreto de 
uleg1·ia f01·çada. como a a.plau
r.;o obrigatorio. E hoje como ou
tr'ori:t ha o emprego das car
pideiras (Am sentido lnv'erso) 
para {l engrossv,mento, e.uto
~1og!o, filhotismo. massa a.no
riima dO!'l fel!sardos que aplau. 
tkm @ b1J,tsm. palmas. Onde 
!I; ;lrendeta.?!:! ti!! homenei l';crnes 
;~::st~ ~ ~i~a.r 1m 

a propaganda e desejam pos· para, de facto, provar que elles 
sui1· ·tudo e para, os outros na- são bemfeito.res da humanida-
da resta, de DEPURAN"DO as raçaG. 

O irmão gemeo d"ste syst.e-. Que diremo,; do fascismo 
ma social é o famoso CO:VI- que tambem procura ser irmao 
MUNISi\>IO. Este ideal supre- germano dos Germanos, como 
mo arra,nc.e, dos in<lividuof;,,. é irmã.o interino, porquanto e 
até· a vida. Para procurar o filho da mesma idiologia rus
malor bem das m;i,ss;i.s arreba- sa? O fascismo quer benefi
ta e sequestra os haveres e ciar as nwssas, arrancando os 
bens de todos os pa,rticula re11. bens parti cu i:i rcs para repa.r
'E onde va~ pa.rar a fortun:i de I t.ír intacta um;i parte dP,;ses 
um p0vo lnt.cirn·,· (;prtam,-;nt"' bens. Náo muito lrmgc dos 
nas m!i.o:~ dos afort,rn;;dos e communisnws atbeus e des
feliza.rdos que subiram ao po. humanos. habita esse commu
der, nismo fascista, italiano 011 

O trigemeo é o nazismo aJ.. mundial. • 
lema.o; em tudo r-cmelhantc 0 n m<>smo chama.do LIB:E:RA
igual ao primeiro, Os nazistas l,lb:\iU f\ uma theoria demo
tiram tudo dos ·1nd1viduos e crat1· ,,, sui eeneriR que des
pa.rticulares c só reconhecem troe todos º"' direitos singula
os direitos das masso.s prote- res 1>ara que ninguem possa, 
gidas (ou fa.llid;.s). 1'<inguem ter direito algum. mas somen
podé ter cousv alguma o to- tr- deverns pare. com ó Estado 
d.os elles ;:,e julgam os bcmfeJ. omnipotente e absoluto. 
tores maximos de toda sua Em fim, todos esses systc
naçao, como os donos da hu. mas arrevessado:o; se ar.rogam 
manl<lade inteira do universo. protect.ores bemfazejos das 
Querem e torçam estender o massas reduzidas a zero. Per
seu dominlo por tóda terra, .seguem todas as corporações 
dominando os povos. Julga-se de qualquer cspecie, matam os 
uma raça superior a todos os adcptor; de todos qs, crndos, 
homens e estes aerão seus cs- insultam todas as col!ectiV'i
cravos ~ tutelados dentro em dades. Os propagandisto.s des
poucc t<2mre. F: todas 'JS na-1 ses systemas mestres da eco-
~ões' füss 1?!ledcc1;1r!l,1"! por nomia social em. derrocada sáo 
foi:-~ matenal!sta , g o :;.a d o r· e s • 

Nob,is quo,que 
1 E t:irnbem a n~EI p~eel'cfõ- fürttfoi ~lít: T/:!1'nja da JWfmi fyràs d-é dm-fii1ilgci, ~ma· 

res, vossos servos, quo espe- - Mão de todas as outras lembran!J6, mo~ · a,i 
ramos na grandeza das vos- !grojas. Sã.o todofl '.019/rtY«ltl une a RO'fflâ, $!<, ):l!(melc,l!O'. 
aas mlaertcordlas, d'1Jna&-VÓs 'e de d1ff~n~!1 eondt.elíes das tal'Vêz em razio da ~ 
conceder-nos alguma r,arte na afim de q~ os ftds sintam bridade de seus actoé. Coml!I 
Vossa he-r-ança e sociedade roovlvar-so sua .. confiança, ellas, marfyrizemos o nOSl!tll 
com os vossos santos aposto- vendo ser possível a santiti·. corpo e. alma, pela, })enft<ett"" 
fos e martyrea: João, Este- cação em todoo os estados::d-e cia, para podermos obter a: 
vam, Mathras, bamabé, lgna- v'ida. · · perpetua felicidade ;tem cttNJ 
cio, Alexandre, Marcellino, São João E!aptista, o pre- nos faz pensar a feliz · aaso
Pedro, Felicidade, Perpetua, cursor, que na mais a-spera ciação dos. dois nomes dessas 

Agueda, Luzia, lgnez, Cecilia, penitencia f'. na mais sinc;e- sa11tas, segundo Santo Agosti,. 
Ánastacia e com todos os san• ra humildade. preparou os ca- nho. 
tos, em cuja companhia vos minhos .ao Senhor. Finalmente, . cinco -virgens 
pedimos, nos recebeis, não Estevam, diacouo, ô 1.0 Martyres: 
em consideração dos nossos martyr da nova lei, tão bello Agueda, a gl"ande mat't:,r' 
merecimentos, mas segundo no seu gesto de pedir o per- ,t:e Catania, 11ue tinh.a. ·na.· ei:i:; 

Chrlsto Nosso Senhor... dão para aquelles que barba- ti·ada Aurelio uma basilica 

f-

Ao mesmo tempo 11ue é: 
uma oração, essa formula é 
ainda uma especie de confis
são geral publica, cl1con'tra
da. ta.mbem nas Liturgias an
tigas, ás vezes immediata
roente depois do Memento. 

E' mii;ter dlzer-i;e peecador 
pa:ra que a oração sul;>a até ao 
Céo, porque como diz o F)c
clesiastico: A oração daqucl
le 11uc se humilda penetrará 
os céos (XXXV, 21'. Aü di
:rer essas palo.v,ras · o padre 

ramente o matavam. construidá por Simaeó. · 
Mathias, o apostolo escolhi· Luzia, martyr sicilfana tam• 

do para substituir o trahidor. hem,. mas de Siracusa. Jll11rni .. 
Barnabé, companheiro de S. nado. pelá luz do Alto. ella 

Paulo por 12 annos, 1norto a- affirmou ao juiz que ".os co• 
pedradas como b.Iasphemador .. , ra<;ões puros sfw "tcmploi; dd 
I<'oi sepultado com o Evangc- ·, Espirita Santo". IG sQUbo 
lho d~ São Matlleus _que ·e!le guardar intacto este templo, 
copiára de seu propno punho , até ao fim 
e que costumava trazer com- 1 

sigo. · ggti>s 2 são omittidos 
no Communicantes. 

Jg·naeio. bispo .de- Ai1t.iochia 
que·· se dizia "fermento de: 

lgnez, de .. 1:1 annos a.penas, 
que incitava o carrasco .a. des
ferir 1ogo o golpe, pois elht 
faria. injuria .ao noivo se o n. 
zessc cspe.rai-

, bat'EI no peito e sómente a.qui; 
j em todo o Canon. em voz alta 
1 convida os fieis 11 fazerem o 

Christo", q11f'. 11avkt de SE'l' \ 

moido pelos dentés das féras 1 

para se tornar cm pão puro. 1 

Foi martyrisado cm Roma 
em 107. 

Alexandre 1, Papa e l\,far- 1 

tyr em Roma, em 117. Succes- j 
sor de Evarist.o, occupou a 1 

Hantu 8é por 10 annos appro-

Ceci li a, nobre romana. Obri
gada ;1 casar· com Val-erfano. 
guardou intacta sua virginda
dB e converteu o marido, que 
quiz ser ba.ptisado. 

Anastacia, martyrisada em 
Sirmium., provavelmente de
pois da pcrscguiçiio de Deo
cleciano. 

l 

mcsUIO. 

-' 
ximadamcnte. 

Ko Communicantes men. , All! Yictilllm; escolhidas pof' 
Marcellino, raihe o D cionaram-sf' os 1<ant.os J)ara . eus para confundir os .. po-

honraJ-o,;. Aqui, pedP-se para I Pedro, exorcista, martyri- d-erosos do mundo. Com· qne 
for parte no, eterna feliddad<" sados juntof', sob Deoclecia- YPncraçâo não devemos .recor
de que gozam. Bem diver8o no. dar os· . vossos nomes. e com. 
{, pois o fim com que se no- Vêm a ,;eguir duas mart.y- dles as vossas excelsas vir-
meiam alguns martyres. riis casadas: tud-es; iu11tando-a8, para quo 

Aou! se nomeiam os santo;.; Perpetua 1!l possamos tlépo!s gozar do vos-
honrados com UID ·CUito pa,r- felicidade, llS ilJustres mar- · sa santa; COIDpanhia!. · .• "_.,. 
-===============:.::::===============1I "Cum .. tuls. sanctis aJiô'stolis 

O . B e 1· L e o DO I d o 111 ·
1 

f;;:,:.r~;~f:lt:~:~!il~e :i~: . . · Omnrbus Sanctrs é e,q,rns. 
' ' são accrescentada para_ -ilesig-

. 1 nar- todos os outróà :santoi-;, 
(Concfusão da 1.a pag.) A odiosa. a.ccusaçào de trahição, martyres ou confessores,' :cujo 

1

11('. t.orn;ir vcrdadelra,mente l11sus
te11tavel. Cercados irremediavel
mente, sem esperan,;.a de ajuda 

resulta, portanto, falsa.. A' u!!tinia culto já existia por certo quan. 
hora, o Rei como alguns o que- do essa oração foi Introduzida. 
riam persuadir, 'teria podido to- Foi provavelmente S. Gregorio 
mar um Lransporte aereo e re- que accrescentou o nome das 
fugiar-se no estrangeiro, mas cinco virgens. 

1 

efflca.z, por parte dos alllados, 
os nossos n !liados se tivessem 
continuado a lucta estavam sim

, plesment~ destinados ao exter
m!nio, sem qualquer utilidade 
militares de civis apertados nwn 1 

preferiu compartllhar a sorte dos Essa informação vinda. de 
sçus soldados e os soffrimentos do Aldh elmo, bispo de Salosburg 
seu povo, o qne julgamos mais (7o9) nos faz saber que o 
cavalheiresco e conforme a sua Nobis quoque fazia parte do 
honra. Canon romano antes de São 

Gregorio. Comtudo é dlfficil 
preeise.r melhor a época. mlnusculo peda<;-0 de terrltorio. o.~ factns .. tal como são apre-

, Defen{bndo o territorb até ~o i .sentados nest8, declarar.ão real e 
extremo e não se rendendo senao , sobre os quaes será facll fazer, 
no momento em que suas forças ! com outras te~-temunhas autorl-

' S€ encontravam esgotadas o l! zadas, uma luz completa, deve-
exercito cumpriu o seu dever e riam dissipar o funesto mal en
a honra, portanto, salvou-se. tendido, que inspirou certas pa-

:!.º -- A decisão de ordem es- lanas i.llconsideradas e certas atti
senclalmente militar foi tomada tudes profundamente depJoraveis. 
pelo Rei. como Chefe Supremo Da Nossa parte, sabendo-nos de 
do Exercito Belga. ·em pleno ac- accordo com a massa unanilne 
cordo com o· seu Chefe ' do Es- do povo belga, mantemos ao nos
tado Maior. e mediante as !n- so Rei o nosso respeito, a nossa 
dicações d~te ultimo. Elle não fidelidade, a nossa confiança. 
fez qualquer acto politico, não Pedimos aos sacerdotes para con
concluiu tratado nem convenc- tinuarem a reci~ar as preces 
çã-0 de qualquer especie, mesmo prescriptas para o Rei. Convida
mi!itar. com o inimigo. Não in- mos expressamente os fels a re
frigiu, portanto, a Constituiçi\o commendar continuamente a 
Belga. Agiu na convicção, apoia- Deus. nas suas preces. a causa· 
da com a opinião concorde de do Rei e, ao mesmo tempo, a 
tres emminente juristas belgas, salvação da Patria. Desejamos 
de que tinha o direito de O fazer, que todos os be'Jgas conscientes 
em virtude dos poderes que a da gravidade da hora presente, 
Constituiçâo confere ao Rei nes- permaneçam unidos e solidarios 
tas questões, tanto ma.is que se em torno elo Rei. personificação 
encontrava na. impossibilidade de suprema da Pati;a cm perigo. Em- ' 
recorrer aos seus ministros, dos fim. devemos persuadir-nos que 
qua.es os ultimos ouatro tinhapt a.ssistimos, neste momento, a uma 
abandonado o territorio belga em acção excepcional da divina Pro-
25 de Maio. videncia, que manifestou a sua 

:{.º - };' contrario á verdade potencia com acontecimentos 
pretender que o Cammando das enormes em face doo quaes nos 
forças al!iadas nã" '. '-'nha. sido sentimos bem pequenos. Mais do 
posto ao corrente <la situação in- que 'nunca confiamos. portanto, 
sustentavel do exercito belga e da na mlscricordia Infinita do Sa
ne<lessidade de cessar " combate. grado Coração de Jesus. e dize-

Lêr e propagar o 

LEGIONARIO 

mos juntamente com o psalmista: 
"Mesmo se marchamos á som
bra da morte, não terilemos qual
quer mal porque Tu estás com-
nosco." (PS. XXI, 4). 

~ J. E. Caril. Van Roey 
Arcebispo de Malines 

Protestamos não ter direito 
a gozar da sociedade dos san .. 
tos. Non estimator merlti. Si 
Deus hão nos olhasse como 
membros d,e seu Divino Filho 
ninguem poderia· sustentar .seu 
julgamento. 

r 
1 

Grande mostruario 
e :venda de 

Prod.uctos 
:do Norte 

'''l.Stanr:.as do Pará e de 
Caju'. Doces e compotas 
de fructos sylvestres, 
vinhos, licores, passas 
de differentes fructos, o 
famoso Pirarucu', Ca
marão e Dourado do 
Amazonas. R-edes ~ 
Rendas do Ceará feitos 
á mão e outros artigos 
do Norte e Nordeste. 
Procurem conhecer es
tas couso.s nossas, visi
tando as grand~s ex-

posições da 

A Nordestina 
I,argo do Arouche, 61 

Phone: 4-1702 

11:' DEVER DE TODOS 

08 C4T110LU:os 
PENSIONATO CATHOLICO PARA 

MOÇAS UNIVERSITARIÃS 
Optima installação em local aprazive}. ~ sob direc
ção cathoHca. Informações no proprio pem,iona'.:o. 
Avenida Hygienopolis, 733 'felephone' 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

atheus e deshumanos. E todos 
os governadores da te.rra cor
rem atraz desses novos syste-1 
mas de protecçiio social; são 
systemas mestres; nenhum po-, 
rem quer ser communista. Ahi 
de quem o disi:;er! Nem en o, 
direi! L=,~---.;...---..::...---..-------,-----=-=1 
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Af)MffiftSTRAÇJCO PREDIAL, commiseão 3% ou 5%. - AOEANTAMEl'lTO S.08.RS 
ALUGUEIS, juros 1%. - COBRANÇAS de alugueis· atraz:ados, adeantamentos para 
reformas. - Compra de immoveis por conta propria. - Informações confidenciaes 
de lnquUlinos e fiador•es. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos depositos com Juro~ 
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mensaes, de$oontos, etc, etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar -

PHONE 2-2<'.0í - Renato Alvim Maldonado &. Filho 
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31 DE JULHO 

Santo lgnai:io de oyola 
· J~acio, auque· 'de J.~iYlt( e· praça oe guer.ra pelos [rance- entro rapazoles que zombavam 

·'ôrmaz, ·nasceu no castelln de I xcs, o jovem Grande de HeRpa-1 de um coilega tão velho. O du
Loyola, na Cantabria. Quem di· 11ba tudo fc?. para hem dr~fen- j que Ignació nfro se perturbava 
ria que esse jo,"ern duque, rival de-la. :\JaH outros eram OH pia- porcem. Alguns 0.nnos depoi.s, 
de gloria de todos os filhos nos da providen<:ia. O duque de era ellP doutor pela lJnh'erni
dos grandes de Hespanha. e 1,oyola feriu-E(' no joelho ,·s- dade de P;iris. 

lnsie surdo-mudo 
é irnogcm elo inf\el 

que jamais ouviu 

falar de Nosso Se
nhor Jesus Christo, 

e, por isso, tambem 

nfuJ sabe supplicar

lhe. Não reza con-

venientemcn te por

que ignora o Me-

diador r'ntrc nem; o 
os homem;. - . A ,'s-

tado semelhante se 

Undecimo Domingo depois de Pentecostes 

São Marcos, cap. VII, vers. 31-37 

por aflsim dfze.t", OS 
jnfortnnios com a 
mào: abriu-lhe prl• 
meiro os ouvido!!, 

depois desatou-lhe ô1 

lingua. Não foi, por 

certo, deficiencia de 
seu poder tauma

turgico que lhe exl• 

g!u varios actos na 
cura deste enrermo. 

.. S\l}lerlor a t-0dos elles em ele- querelo e os fraucezeR apodera- A sua vida como e:cstudante reduzem 
08 

chris 
. ~a.nela e gentileza, tornar-se- ram-fe da cidade. Muito ferido, foi de privações. e o demonio 

Naquelle tempo, debando os confins de Tyro, 
veiu Jesus por Sidonia, ao mar da Galliléa, atra• 
vessando os territorios da Decapolis. Trouxeram. 
lhes então um surdo-mudo, e lhe supplicaram que 
impuzesse as mãos sobre elle. Tirando-o do meio 
da multidão, e tomando-o de parte, lhe poz os 
dedos no ouvido. e, cuspindo, tocou-lhe a língua 
com a saliva•. Depo · levantando os olhos ao céo, 
suspirou e disse-lhe: 1 Epheta, que quer dizer: 
abre-te. E. no mesmo instante, se lhe abriram 
os ovidos, e se lhe solto· a prisão da língua, de 
modo que começou a falar distinctamente. E lhes 
ordenou que não o dis_cssem a ninguem. Porém 
quanto mais· lhes prohibia, tanto mais o suppli• 
cavam, e ainda mais que se admirava·m dizendo: 

Foi lição a qnan• 
tos se empe,n'hmn na. 
'obra de emngeliza
ção das almas. ·O· 

Evangelho é Jg,z • 
vida. Esclarece a 
intelligencla e tom,. 

ia mais tarde o emulo de San- o duquo retirou-s(1 para fl eas- tentava-o constantemente. J•'oi tão:, a crnem as com
to At.hane.slo ou de S. Cyrillo. tel!o de' sem; paes, onde espe- lambem pEJrseguido pelas auto- modirfadns da ,"ida Elle fez bem todas as cousas; fez que os surdos 

ouvissem e que falassem os mudos, Dotado de animo arrojado, e .rou a cura. Qual não foi o seu ridades que o consideravam ('O· 

de intolJigencia incomparavel- desapontamento quando veri- mo espião 011 como seductor 
mente hicida e penetrante, de fkou o estado cm que sua pe1·- da mocidade. 
uma sensibilidade subtil e de na ficara, estado que prejudi- Insatisfeito com o seu trn
g:rande argucia de espirito, cava de maneira irrepara.vel a bal110 peic;soal. concebeu P-110 a 
i,én~iu-se, como era natural. sua r.legancia incomparnvel e idea de agregar á sua pessoa 
atrahido pela, vida militar. cm a graça d(, seus movimentos homens animados pelos mes
(Jue logo galgou posi,;ão rir, fa.ceis. graça e,;sa conhecida e mos ideais. I<_]m pouco tempo 
destaque . .FJ'rn todos os meio1Y commentada. :\-!andou pois que- encontrou noYe companhei.ros, 
<-ra. ,morme o seu succcs·so. A hrar de novo a perna para ser todoff 'cnlehres inais tarde ve-
corte admirava-o assim com>1 convenientemente encanada, Ias suas extraordinarias qu,.1- · 
oa seus subalternos. não temendo a hl'lllalidade dos !idades. IGm 15:H reuniu:se es-

NP..sse tempo Carlos V 1 es(a· rnethoclos entào empregB.dos 110 se pequeno grnpo na igreja ,1 0 

terren,a fizeram '·<'3· 

quecer o~ votos jtt· 

rados do naptismo. Elks tamlJcm HCl cncon-

trarn nas ('onclições Jastimave!s do imrdo-mmlo 

1ias cousas que respeitam á vida eterno. En· 

reduràm-Íle tanto nos negocios presentes que 
niio attendem rnah; aos appellos do Divino Sal

vador. Graças, santificação: vida futura :c;ií<> 

assumpto,; dP que não entendem. Importe.-

lhes apenas a prosperidade, multiplicar as 

fica a YontarJe. !lfos para isso é miHter que 
primeiro tenha embebido a alma fü~ quem e, 

propaga. Pregado friamente, ou imposto com 
aspereza, ô comparavel, como já notou at. 
gucm, á "agua incommoda dos tomporaes, 

rrue fo.rGa urna. passagem sob as tnlhas, J)en8o 

trando com desabrímento na tranquillfrlade dos 
lares, e, ao depois, vae parar no pá' do chão, 

'Va. em luta com o seu constan- tratamento de fractu.ras. Montmartre, em Paris, e, de· riquezas e alegrar a vida. 
te mimigo, I<'r.ancisco 1 dn Durante todo esse período,'! pois da Santa Communhâo, to· 1 Com esta classe ele pesi;oas, como em geral 
}'rança. O Duque de Loyola foi el!e tomado de tedio. aca- elos f1'zeran1 o voto de abanclci- ! 

d ·t · f · d I com os qnacs i,c 1 ar·ham afastados da venta-

com o qual se confunde, com o qual é varrido 
para o enxurro elo caminho'', ficando a alma 
num estado de espírito irritarlo, e ainda maia 
rebelde ás inspiraçõos da graça. 

apezar e mui O moço 01 e· hando por ordenar que lhe nar o mundo e entregar-se ex- i 
Hignado para governador da ci tronxessem livros. Os unicos ,dusivamente e.o serviço de 

1

, 
ua.de de Pamplona. Cercada a 

deira Igreja, deve o fiel imitar a declice.ção do 

Mestre com o surdo-mudo. Salientam, de facto. encontrados no castello foram Deus. Estava fundada pratica-'. 
os Santos Evangeihos e uma mente a companhia ele Jesus. ,

1 

os eommentadores o cuidado especia.J (JU8 este 
"Vida dos Santos''. Embora lgnacio foi para Roma, onde infeliz nwrocen da parte de Nosso Senhor Je
não fossem esses os mais apre- exerceu a sua missão. Pouco 1 

Ha muitas almas que, para se voltarem a; 
.Tesus Christo. e á sua Ig.reja, têm necessidada 

rle um coração amigo. de, uma palavrn suave_ 

de uma as;;istencia dedicada do que de logiea 

'

,- · d l d ;. f lt l I sus Clnisto. A muitos sanou o Mestre com eia os pe o nque, a a a e e depois Paulo III app.rovava a . 
outros leu-os e releu-os. sua Regra, que recebeu conflr· 1 um gesto ou uma palnv·ra, e os despediu iogo. 

1 
1 

I•'ez-se luz em seu espírito mação de muitos outros Papas Com o Rurdo-m1Hlo não p1·occHle as,;im. Afastou-
~ o converteu-se. Tomou logo a e elo proprio concilio ele Tren. ·1 0 da mu!I idiio. "· com ic;oliclt.ude. tratou espe-

1 ~ ~ L7. ~ deliberação do só viver para'. to. Santo rb~nacio foi eleito o · ~, C,~\ :,, 1 cialmonte rk cada um de seus male8. Como 

forrea de um syllogismo. As obras de zeI• 
hiío de ser sernp1·e orientadas por urna ama'"" 

caridade. Assim procedeu . Jesus sempre tTnei 
não era patente a má ff. Assim devem pro,, 

coder os continuadores de sua obra. 
·~ '" ·~::; ,,- , aug1~entar a gloria de Deus. primeiro geral da Companhia 1 

~~ (:.~~,·'!) ~ Sentmdo-se com forças, partiu, por ellc fundaria. cargo que :s(l: si uma. pahnra ,;na não ba,;las,;e, tirou-lhes, 
,,, 'ft·"' .,,. ~~ ~, para :IIontserrat, onde r~cebeu accoitou em cumprimento do 1 . . . . . .. 

. ~ ,,. ~ ,)..\: os Sacrament_os. da Pemtoncle.' voto do obedioncia do sutL pro-1 .,. ,. 
'~ , ' e da E~chanstia, .armando-se pria Regra. ~r,'.!,~~'](?,~ ~~l'f")l."'-..~---,t,,_~RP~nVim-íl~~ .,,.Jt~ A J e 

A '\ , em segmda cavalle1ro de Nos-1 _ . \..ól.'l ~tsPJ~ ~G~~-,__,;;,1~QC,..;.,J.v~~ glf'-il'tJJ~.:,;:i)~ Uw M. a • 
~'a:::.l\\111' ;&\\ _ ' sa Senhora. Depoz a sua es-1 _ Desde cntao a Companhia : 

· ·~\'\ti~ ~ 1 pacla e a sua armadura. no ai- na.o cessou cl_e proRpel'ar. O,; i 
1 '., ' tar da Vi1·gem cobrindo-se de I reis logo pediram a S. Ignacio 

1 andrajos. Depoís de uma' noite alguns padres para fundaç(ies , 
/ de oração aos pes da Mãe de em seus reinos. O primeiro foi 1 

Orientaçüç; :,, ,,... 1 

1r1 orat dos Espectaculos 
Deus. poz-se el'e a trabalhar D . .Toão III de Portugal, que I A Ylll·\ 1'º n:1. r,:'IELIC'H 1 P:nittil· jnizns os ni:d--; <lhq)a

n1 l ~Ui('S C! Í(t7.0l" aU': rllla<:Ô(;~.; in

Y0.l'idkas. A rieconr·iliai;i\o filia.! 
1 

dos esposos (; pouco con vin
C<:llllc, u:io a,iaganclo ~ má im
Jll'C'ssiio elas f,tlliai; contidas cm 

Hohert Kc'nt. () di1111cfro «• 
nma aposta é, collocado, por en
gano, 1111m enveloppc com 61l• 
de1·cco enado. acarrntai1clo fflt-
s1, c,qnivoeo innumeros dissa
bores aos seus responsaveis. A 

'nu1n I-Jospital. Con10 todos con- dc8ejava na.da incnon de sete - 1"):t \;,_·J~. 1
··.l!)I ,-~d,\·ª·rd (~. 

tinuavam a admi.ral-o, agora paclrÓ.c;. Recebeu doh dos que Robii:sull. O pr,:s,_'ill<' filni,: 
mais do que nunca. retirou-se tinham 1neslaclo cornpromis:;o foc::iliza as1wctos da vida rlo 1 

para uma l?'l'Uta nas proximi- na cripta de :llontnw,rtre: Af. rn<e(lico alicrniío lºaul Ehrlh:]i , 
dades de Manresa, onde ini- fonso Hodriguc,; e F1.·anc1·sco que He distinguiu sobremodo' 

1 
na sorothl'rapia. i\l"m lLo bom 1odo sPu r!c:-,onrola.r. 

ciou uma vida da mais aus- Xavier Este porem logo qu, · · 
, · _ , • e ...ixemplo 11roporc10nallo lH'lO ('S· Cota,,ão: -- Rcstricto. 

tera penitencia. Compoz nesse. a. fundat:ao de Portugal ponde I fo.r('o c !'"'" tcna, H\arli do 
pel"iodo o seu celebre livro ele d1sb·pcrn;ar-lhc os sPrvii:;oH, .rn· I 8 ,·iC'nt.ist 8 . e rb anrovr•i(anHêll· 

. PXerc:cios e,mirituaes,_ li;ro ! ce ~11 ordem do \lartir !lara a, io que se pod<c tirai· opreciando 

E N,ÃO MUDE 
por im1itos lido corno msnn'a· 1 India. , 08 progressos da sorotherapi;1, 
ilo. Te1·minado o 1·rt_;ro. foi á Apesar ele n:trcmamen(e oc· ha duas passa,S;cnP qnu mere- 1 

TBrra 8<J.nta com 0 f1:n de «ai- 1 c1;padn. Santo lgn,1cio nfi.o dei-; 
, ... ax alrn.2,s. :Y:-3~ lr,:?,~ Y0~ln~r. j xn"v·a d:..-: t;u.0iüa.r a;;:, cria1H·as ' V. S. RA~SGOU SEU TE~NO? 

Oue faze,· 
P~ocure immcdiatamente a 

F'e~ PPt~.o P.m Bon1a o seu cur-; rle fundar recolbinrnntos. ·' d~ 
so de latim aos 55 annos, por I preparar novos Jesuítas. Preoc

-------------------------------__ cupava-se constant~mente com CASA LEON · n situação allemã. Tiío activo CAUT!<JLLAS DO :\!OI'\TE: DE sor;r•n 1lRO uníca especi«lisac:ia em 
- JOIAS USADAS J<J BRII,HANTES - fni 0 santo h_espanhol que <'.he-

gon a cir~nnscrever em muitos sergidos invisíveis Ouro 
Compr-<> pagando os melhores preços lugares a o!J.ra nefasta do J)ro· l Rua Bete · d" Abril. 412 

Tel. 4-3383 - Res. 4-5912 tlue, Alvares t'entea- D I r"I ~ ' ~ - .te.stantismo, a])esar de sua . _______ ...e. ______ . 

C e· ~ 0 , •• ,1 o .. 'I 1"'- 1~. ~.! Compallhi_a cou_tar poucos an.
1 do, 203 - 3.0 and::r to.-" "',_. - \..YI no,; de exzstencm. Uma de suus I cem clestaq11<': urn,i por i,om-

,, obras foi a fundação do Colle- hatcr o ide" l raciH(a e outra 
,. gio Germano em Roma, obra por l'onsid('ra1· os malPs da al-o Ep·,scop.ado lnd1aena (JUe SÓ_por SÍ bastaria para im-' lll.l llIHiS illlJHlr(;in([]S (file OS 
1 ::t mortahzal-o. I do corpo. O suicídio de 11m 

llPr~onagcu1 ~Pcu!ldario 0. .apre-; Santo Tgnaeio alcm1çou pie- · 
O gran. de Papa das Missões I peloR paf!reR Jesuitas. Orde- namente os primeiros grandes sentado de modo n,!ado. não 

Pio XI nomeou durante o seu nou-se em l!l'.!!í. · fructos de sua obra. 8·. B'ran- J}l'"judicnndo o cm1juneto. T)n 
po11tificado 18 ~ispos chine?.es, I A' frente do vicariato apos- cisco Xavim· deitava as semen-: lllP~1110 modo algumas iwenas 
8· indianos, 3 anamitas. 2 ja-, tolico de Masaka, Pm Ugand,i., t rl I l' · ele hospital que poderão im-; 
-n.nnezes, um ethiope e um cln j fica,rá :V!ons. Kiwan11ka. De cs o cat_io lCl~mo no Jap~o j 111·cssiona1· o p11blico desacos-"'v e IHIH Tnllias. F,m Moguncw.,, t 

I 
t 1 l 

Ceilão. Pio XII. ainda no ini-1 ra,;a bant11', o novo prelado Colonia e outmR l'irlades alie- nmac? aos . ('Spec acu os r >t 
cio do seu pontificado. imitan- nasceu em Nakiribc em 18!l!l. - n f f . tola. nao cl1111in,u,m o vala1· ela 
do e.o seu glorim;o antnci,ssor. '1 Doutorou-i-c' em Direito Cano- m~s. ª e orma 

01 
por S!JaR I pellicul«. maos suffocada no nasc-edou.ro. . 

outorga á Africa dois PreladoR, nico no "Angclicum ., de Honu. ...- . . Cota<,ão: - Bom. 
' nao admira pois quP essa 0 

indigenas. Mons. Ramarossan- j Ordenado .:ml'.enlote em. 192!1., Companhia de Santo lgnacio 
d1·atana gove.rnará o no,10 vi· ~nfrou trcs anno,; depois na ., . 

0 
·d ..... 1 . DUUG!O DI~ P~JCCAR -- Da 

cariato· apostolico de l\Iiariua- Congregação elos Padres nran-1 scJ,t d. · 
1 . em m,us ~'1 unumi, Pan-Americ,i, com Cei;ar La-: 

rivo, em Madagascar. Com cos. O novo Yicariato aposto li- da da TgreJa. O SPII 1' uu dadm·. dr,ira. 0 Sara Nobre. ··- Ap.1•p. 1 
27.000 kilometl'os quo.clrarlos. co. de uns 25.000 k!lomelros I ponc~ ª1'.tes d~ :11<n·rer./nvelou senta aspel'los da vida do um 
tem o seu territorio uns 120 quadrados d<• extensao, conta I aos _seus padi:-s_ (Jllf' Llla sof- cas;il do Rio rlf' .Janeiro: o 
mil habitant.es, dos quaf's. uns 180.000 habitante~: cios qnaer; frena persegmr:ao por amor á m;irido, merlico. 0ra infiel ú 
37.200 já são catholicos. O neo- 12.000 mu,;ulmanm;. 1.6.000 pro- .Justiça, como aconteceu a N. erspwm: esta. pr:n~ava apenas 
eleito tem 46 annos de idade. testantes. 101.000 catbolieos e. Senhor JesnR Christo. porque na fantasia que dever;'! uirnr 
Cursou Philosophia no Semi- conformo recentes cstatisticas o servo não é melhor que o nos bailes de C'arnavai. A so
nario de Tananarive, dirigido 5.409 catecumenos. seu Senhor. 1 gra dellr: entra cm scPna para 

-

l\S ,\rt:LHJ~H·gs _S.-\BB~r 
DE,\iAIS Da UVA. com Pat 
O' Brieu l, Edward A:-nold, ··-
Mostra q p,·0sr.-ntc film,~ .1 Q('· 

tuaçfl.:n à€ 11 11fific0~, actvof.;u~of; 
e industri? e~ rorte-a n1el'icanc,R

1 

pro(·u!·anrlo f'.rar partido das 
po~dc,)e~ (p::-: rH·~n1H11n. Assa::;
sinat.os. luctaq cor110raes, 
ameac;as e llll!H serie de ma- · 
nohras crim ;nos<ts apparecem 
durante todo o seu clesenrolar. 
A actua,:ão rle um persona?,:em 
fominino é ba.stantc, criticavel.1 

('otaefío: - - Hestricto. 
1 

J\1J;HCADOll.E'.S no CH.Illrn 
-·- n" .l'anunoun t, com \Villia ni 
H0nr~·- Filme drriurntieo 
;ipi·e:;r,ntando as actividarks rla 
polic;a na cantura d<' um gru
po de eriminosos. Scenas de 

Dr. Durval Prado 
Ocul!sta 

n. Senador P. Egydio, 15 
Salas 513;14 -- l4 a 17 hs. 

Telephone 2-7313 

actna<;ão incorrecta ela p.rlnct
pa! a.rtista é ren:ediada pelo 
final reparador e pela comicii, 
darle do enredo, 

Cotar;.ão: - Acccitavel 

A VF'.;'l':'URA S D~ G UT..,Lf. 
VJ<;H. - Da Paramount. - B' 
um dese11ho animado que se 
baseia no famoso romance de 
Swift. Tratando-se de uma fan,. 
tasia cinenu:toITaphiea, não 

ha o que impeça seja visto por 
todos. --

Cotaç:Jí.o: - Acccitavel 

PHOXIMOS FIL:\JES 

homicídio e de tiroteio, o em
prego dE-1 fraude, de chantage, 
são os pontos principa8s que 
merecem niparo, K' um filme 
improprio para crianças e <ido
lescen f cs. Coração de um trovador , 

Cotação: - · Acceitavel pa., A~ePitavel, m2nos para crlan• 
1 · ra aduitos. I ças (Sccr. do Cin. ACB). 
1 Atire a primeira pedra 

ACHADO PRFJCIOSO - Da' Ordem a fogo - Acceitavela 
Universal, eom June Lang e pela ·'Legião da Dcscenci:J. ". 

-SENHORES ALFAIATES 
Casimiras, Brins~ Linhos e A viam.enios ? - --.. 

SO' na A L 
Largo São Ben10, 40 

.. _,e 
Sã.o Paulo . -

' ~--============:::::::::::::::::::::=:::::::::=====================--==d 
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PRECISANDO 
DEPURAR 

O SANGUB 

:COMPANHIA DE JESUS 

O Conselho Un.iversitario da 
tTniversidade do Brasil deliberou 
associar-se ás solemnidades oom
memorativas do 4.0 ceutenario 
ela fundação da Companhia de 
Jesus no Brasil, que este anno 
tran~c-mTe. 

A sua collaboração a essas 
'co:nmemorações constará da rea
fü:ação de uma sessão universi
t;:iria. na noite de 1.º de outu
bro na. Escola Nacional de Mu
ska. na qual haverá uma parte 
musical e proferirá uma confe
rc-ncia. o prof. Pedro Calmou. da. 
Faculdade Nacional de Direito 

''MARCILlO DIAS" 

L E O t &·W A R l (! 

do a codificação das normas fi
nanceiras para os Estados e os 
municip10s e convocando a 3.U 
Conferencia 'cte Téchnicos em 
contabilidade Publica e Assump
tos F~ndarios e convocando pa
ra a primeh·a quinzena. de Maio 
de 1941, a 3.ª , Conferencia de 
Technicos em Contabilidade Pu
bJit:a e Assumptos Fazendarios, 
para o proseguimento dos estudos 
rela,tivos aos serviços de contabi
lidade e de administração finan
cclr:i. 

BRASIL 

o Sobre a chamada para as 
provas parciaes em segunda cha
mada, nos estabelecimentos fede-

Os destroycrs seg·mram para o 
Rio Grande do Sul a 20 ultimo, 
tendo os cruzadores pesados que 
regressavam do sul. continuado 
viagem para a America do Nor
te a 22, 

DA INCORPORAÇÃO 
BRASIL RAILWAY 

COMPANY 
UNIÃO 

Á 

raes de ensino, foi assignad9 um O Pi'esidcnte da Republica ns
decreto dispondo que ao dircctor signou um decreto incorporando 
caberão as funcções attribuidas á 
aos ins ctores de ensino. União O activo da Brasil Rail-

pe way Company e emprezas filia-

6 No ti eia s: 
do Brasil 

1 ABASTECIMENTO - .t<'OI 
extincta a Commissão de 

, Abastecimento do Rio de Janeiro, 
1 á vista de ser considerada nor" 
1 malizada a situação do commer-

cio de gcncros alimenticios, 

; LOCUTOR - O ministro da ,, 
Viação communicou ao da 

Justiça que fJ. partir de agora. 
.será exigida para o exercicio da 
profissão de locutor das estações 
radio-diffusoras a oualidade de 
brasileiro na to, 

3 OFFICIAL - Foi empossa-
do a 22 ultimo, como officlal 

de gabinete da intervcntorla, o 
dr. Percival de Oliveira. para o 
qual foi nomeado dia. 20, 

didas que os Estados Unidos de~ 
sejariam ser approvadas. 

CASSACÃO DE 
CIDADANIA P'!l' fracassou, devid~ .t06'-ataquei,1 

da imprensa. · , · 
O Jorna~ official do governo de 

Vichy, publicou no dia 24 um de
creto cassando a cidadania fran
ceza de 23 antigos parlamentares. 
Além da perda da cidadania, es
ses políticos francezei, terão con
fiscados os sens bens. 

O . motivo dessas penalida!ies, 
segundo o Jornal Official é. a 
partida dos referidos políticos pa
ra a Africa sem a autorização do 
governo do Marechal Pétalil. 

Entre os attingidos pelo acto 
governamental figuaram os srs. 
Daladicr, ex-primeiro Ministro, 
)¼ancjel. Camoinchi, Delbos, etc. 

5 RECONHE.CIMENTO - . A1 
Gran~Bretanh,a ~C*.u..· 

como chefe da Tcbeco·Sl~la, · 
o st. Benea. · 

6 FERROVIA - A delegá~<, 
boliviana. á Conierencia de 

Havana apresentou· um projecto 
de constr.ucção de uma estrada, 

· 'de :!erro, unindo o ,4tle.~íco ao 
Pacifico. ' 

7 \'ISITA .:... o maestro s~~
. kowsky visitará o Brasil no 

proximo me~ de Agosto. 

8 PRISÃO - · Foi preso o. che~' 
fe do exercito da Esthonia. 

general Laidover. ·· · 

9 DESMOBILIZAÇÃO - Prõf.• 
1 AFUNDADO _ Foi posto a · se~ue rapidamente a d.esmo-

pique o navio pesqueiro in- billzaçao do,s corpos do exe~rel~o 

rlealizou-se a 20 do corrente 
a ccximonia do fapçamento ao 
1r..ar do destroyer "Marcilio Dias". 
1'! batimento das quilhas dos con
tra-torpedeiros '"Araguaya" e 
"Amazonas", com a presença do 
t.r. Presidente da Republica 
.altas autoridaçles. 

das, com seus activos e passivos: 
o Regulando a distribuição de Empreza de Armazens Frio-o
premios em ~orteios, foi a_ssi~- , rificos, Southern Brasil Lumber 
nado um dec1eto-Je1, . que dJSpoe , Band Colonisation Company, eia. 
serem taes sortelos qumzenacs. ou l Ind1,1strias Brasileiras de Papel, 
em prazos maiores, e penmtte l Brasil Land cattle and Packing 
r, çlistribuição de titulas da divi- Company, Cia. Port of Pará. 
da publica como premio, não po- Cia Estrada de Ferro São Paulo
dendo um premio ser constituido Rio Grande, southern s. Paulo 
de mais de uma a.police federal. Railway Company, Cia. Mogya- 4 

e estadual ou municipal englobada- na de Estrada.<; de Ferro Soro-
mente. cabana Railway Compa.n~. Cia.. 

CINCOENTENI\RIO - Rea
lizou-se a 19 ultimo, na sede 

glez "Campinas" 1 francez. 

2 PROHIBIÇAO , - bs fascis-1' 10 ANNEXÃO -.- A impteru;a. da Junta commercíal, uma ses-
O "Marcilio Dia" .. do qual a A transgressão desses dispositi- Estradas de Ferro Norte do Pa- são ~olemne commemorativa do 

50.º anniversario de sua criação. 
:\. qual compareceram o sr. In
terventor Federal e altas autori
dadeff cstaduaea. 

tas da Gran-Bretanha fo- bulgara yolta a rel)lf!,ma.r .a. 
ram prohibidos- de abandonar annexação do. sul de t>obrudja., 

s.i·n .. Darcy Varga.<; serviu de ma- vos importa em cassação da. car- raná, Cie. Auxiliairc de Chernins 
suas residenc!as. 11 RESIDENCIA - o ex-kai-c!rinha, antes do seu lançamento, ta patente. dt> Fer ao B1·ésil. Cie. Franç.aise 

é o nono navio dos recentemente I du Port do Rio Grande do Sul. ser da Alk!?}lanha contin~ 3 VOLUNTARIOS - Prepa- residindo na Hollarida. . . construidos no aJ'senal da Ilha O O sr. Presidente eia Repu- Continuarão subordinados ao 
ram-se para a possil.Jilidade . d8~ Cobras. Teve sua quilha ba

ülla a 8 de Junho de 1937. 

1 · O frescor da te~ 
Í -~ - Dc!Jf'nde: a) de 

~ "t• oom regim. e ali
~ mentar: fruc~ 

4" tas. legumes, 
· ~ :leite fresco, etc; 

8' h) de boa sa.u
j""' Cl.e geral (Ta-

""· - nagrán ás re
feições). Tanagrán, mercê de 
seus hormonios rejuvenesce a 
mulher; c) de um bom cre
me de beileza, para massagem 
da cutis. Glydermol, á base de 
borax e de benjoim, é optimo 
crêmc de belleza. · 

Com !04 metros de cumprimen
to. 10,20 de bocca. 3,10 de ca
la.do e 1.5000 toneladas de deslo
camento, essa valiosa mudade em 
todo semelhante aos do · typo 
.. Mahan", da Marinha dos Es
tados Unidos'. dispará da força 
de 43.000 H. P. para a velocida
de de 35 nós hora.rios e um raio 
de acção de 6 mil mi'lhas, com 
um armamento de 5 canhÕPS de 
125 mi1imctros. sendo o primeiro 
JidC'r da flotilha dos tres iguncs 

blica assignou um decrC'Lo rcgu- , Ministcrio da. Viação os servii,os 
da _guerra. 100.000 homens na l 12 ATAQUE ...:.. Aviões ·4<, 
India. l R<'kh realizaram um .ata-

i
, que contra um combo'lo in~. 

4 J•fü\CA:S:SO - "A cam1m11no. Jl.inda. não se S~,be O resultado dO 
silenciosa" do sr. Duff Coo- bombardeio. 

Jando a actividsd<' da8 emprc;;us I portuarios e ferrovia.rios das em- e:;; PINHO - Por portaria. do 
e_ agencias de viagens e de t~- [ prczis referidas, execptuando-se ! . '-' presidente da Commisi\o d<; 
n,mo. Essas cmprc?.as devemo i as companhias já resgatadas e! Defesa da Economia .Nac10naI foi 
cauções para garantir o ~umpri- ! incorpor,adas ao patrimonio dos J criada a commi.ssão fiscaliza.dora 
mento de seus compronussos. .1 Estado~. 1 rnl-riogranden:;c do Serviço do 

Para cada empreza será no- ' Pinho, 
NOTICIAS MILITARES I meado um superintendente e uma · , F . · · 

coi1;missão sob sua presidcncia 6 POS~E - Tomou p~ssc . da 1
- 01 commemorada com brilho 

T d t d 
fara o ieva.nta.mento de todos os cadeira para que foi eleito. ! · 

omou posse o pos o e com- · · · · · f t d $ - Çh • -mandante do Batalhão de Guar-i valores e bens das cmpreza.'l lll- na_ Acad_em1a Brasileira, o sr. 011- j a es Q e ao r1stovao , 
das, o tenente-coronel Cyro do co.rporada.it vcu-r. Vmnna. j · · 
Espírito santo Cardoso. Ao acto (Conclusão da s.- oag.) ! .. Na agiologia · christã, avultl' 
estiveram presentes representan- · o nome do vç,~so padróeiro, CQ· 
.tes das ma.is altas autoridades ~ lario nonraoameme ganho. a mo attestado' de._qu11nto pode· a.· 
grande numero de officiaes. R e.e o, d d t;, ô e ·S alegria de viver na vossá pro- graça divina al!iada o.· uni CQ• 

• Partiram para a Ilha Grande 
o couraçado "Minas Gcracs" e 
os destroyers "Matto Grosso" e 
"Piauhy", que a.lli farão um pe
ríodo de manobras. 

d 
9 

r., d., v e H fissão e que YOS enche os dia,; ração sincero.· Pobre cananeu, 
semanas, mczcs e a1111os. .São Christovão rião · se distin• 

s3·o g,rdydd•diS Lembrae-vos. comturlo, que-j guiu por nenhum fulgor de fn. 
ridos ll\Otorifltas. q11e além des- , telligencia, nem, por nenhum 
sa activirlade profissional, ou-1 acto de bravura... Viv'eu sim
tra se impõe a cada um de plesmente a sua fé, como sa. 
vós: a actividade interior, in- 1 biam egregiamente a firmeza 
comparavelmente superior á I heroica. da vontade ajudada 
primeira. Somos todos. viajan, 1 P_ela graça., Ph_1tam-no. os 11.r
tefi na estrada da vida e todos, tistas como athleta vigoroso 
nos di.riglmos para um destino que atrnvessà ~guas fundas e 
supraterrestre. Trazemos den- trahiçoeiras, .carregando a()S 

tro de nós, na imniortalidade hombros a doce inuocencia do 
de nossa alma, a noss~i propria Menino Jesus. 

XTERIOR 
eternidade. Deus nos fez para Motoristas de São Paulo! 
Si e cada minuto. cada hora Fortes na vossa li'é, firmes na 
da nossa exi:stencia nos ap11ro- solidariedade da vossa classe, 
xima clcssê nosso destino cter- atravessae tambmn v.ós a vida, 

gidas á Inglaterra. Os c1reu1c~, no. vencendo o tumultuar das on. 

em construcção, o "Mariz de e Em viagem de estudos. sc
Bn:Tos '' e o "Greenhalgh ". 1 guiu para Pirassununga uma 

O ATAQUE Á GRAN
BHETANHA lond1 il'.os com razão consideravam j :'l·lotoristaR de Sào Pa 1 . das, levando na consciencla 0 

este cllscurso, menos um offere- , . u 
O

· amor a Deus e ao proxhnll· 
cimento de paz do que um con- todo O cuHlado c_ine_ empregaes fieis á vossa Religião e a~ 
vitc t\ capitula.cão, na vossa prnf1ssao, tende-0 Brasil! 

' tambcm na conducção da v·osc Os .universitar.ios pa. ulis.tas que i turma de officia~s da Esco- [ Tornam-se mais frequentes os 
foram a~sistir a. cer~onia acima I la do Estado Maior do Exer- ataques aereos contra a Gran
,prestaram sua homenagem á fi~ cito. ~· dlrector dessa excursão Bretanha, nestes ultimos dias. O 
gura do Almimnte Tamandaré de estudos o tenente-coronel Tudo faz crêr que a Al!emanha 
junto ao seu monumento 

11
; Fernando Saboy11, Bandeira de desencadeie por estes dias a tão 

praia do Botafogo, collocando no Mello. Seguiram a!n:da com a annunciada campanha contra a 
pedestal da estatua um ramo de turma de officiaes o capitíio me- Inglaterra. 
flore., natmaes. dico Justirio Robim e quatro of- A crença g·eral na Inglaterra 

sa propria vida. P.rocurae, aci- Quero te.rminar saudando af. 
LOHD ma de tudo, vosso fim sobre- f~ctuosamente todos os moto· 

natural, a salvação da vossa l r:stª8 , os de praça ·e os par· 
alma, servindo a Deus humil- t_iculares e funecionarios fede• 

Dia 22. o ministro das Relações demente, com sincerida{}e. se- raes,. eStaduaes e municipe.es, 
:Exteriores da Gran-Bretana, Lord guindo sempre os melhores ca- d~seJando-lhes todas as ben~ 
Halifax, respondeu ao discur- minhos e os mais curtos, mo· çaos de Deus para os seus la-

DISCURO DE 
HALIFAX 

A proposito, é interessante re- ficiaes do exercito paragu11,yo. e ~a Allemanha é que as propos-
cordar que a 23 de Junho de tas de paz do chanceller Ado1ph do h li d Re

. 11 Af res, suas esposas e os seus ff. 
so c ance er o 1c . - delando os vossos actos pela lhos bem 81 ad 

0

1865 era lançado, nos estaleiros VASOS DE GUERRA Hitler serão rejeitadas. E poris-
do arsenal, o couraçado "Ta- AMERICANOS so se espera para logo, a offen-

firmou-se que a resposta de Lord . . t l · b · d n os, sem esque-sua san a e1, a omman o a cer os comp h i f · 
Halifax é a ultima pa:Iavra de iniquidade, aborrec.endo o mal e ausentes aqn e rdos eln ermos 

!lllandaré", o primeiro navio des· siva germanica, 
sn, especic co11struic;lo n:i Rio de Clle ai·am a 19 ul'. R. No dia 2·1 honve nos céu.~ da, 

Londres, rejeitando as propostas b t d · , . · .· d f . , ue e onge 08 . _. . . _ so o as as suas vai 1a as or- anompa:nh·tm com ·h· · 
allemas, pois, como fi,:ou ev1den- nuu;, praticando constantemen- ,, .. ; • . i;y,mpa,.. ia. e 

Janeiro. g · '· 011110 ao ·1º Grau-Bretanha um combate em 
de Janeiro os cruzatjores pesados que se empenharam cerca de 100 

ciado, o sr. Churchill não fez te O bem, a verdade, a justiça ~;mzad~ .. Se;a e1:1ta concentra-
outras referencias em seu ulti-, e a caridade! çao O nncio da festa annual 

DECRET:OS-LEIS -
americanos "Quincy" e "Wi- aviões adversa.rios. Na vespera, a 
chita", e os destroyers "Walke,, Royal Air Force, bombardeara 
e "Waiuright", todos da 7.ª varios pontos da Allemanha, sendo 

mo discurso a respeito do as- . . , do ":oss~ patrono e d~· con_fra-
sumpto. Nmguem diga que 110 ha1:a- termzaçao da classe dos moto-

o ministro britannico reaffir- lho peno_s~ _como O vosso, nao ristas e que a felicidáde 'V'os 
mou a decisão do governo de Lon- ha possibil!d_ade para. melho- accmpanhe s·empre. São os vo
dres de continuar a. lucta contra ra. r O co.raç~?· aperfei.çoa: ª 1 tos amigos do vosso ArcebisJ)(). · 
as potencias do eixo. Segundo ª!ma e santificar ª conscien- que de coração affectuosaínen• 

O Presidente da Repu,blica as- Divesão, sob o commando do ai- principalmente visada a Usina 
tlignou um decreto-qei approvan- mirante Pieckens. Krupp. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos. 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BB,f(i. LUIZ ANTONIO, ;.ffS - (1hu frente á ffreja 

tmmaeu!a~ Couceiçio) - PBONE 7-545S 

Experunente a 
Jt,f ANTRTfiA "RA N DR IRANTE" 

Kilo 9$000 

Os allemães na ultima quarta-
feira tentaram varios desembar suas pa1avras, só a. victoria dos eia! · te vos' abençôa. 
ques na Grau-Bretanha. usando 
para isto de grande numero de 
lanchas e. de outras pequenas 
embarcações. As primeiras noti
cias, que nos chegam, de origem A 
britannica, dão como fraccssada 

alliados pode assegurar a segu
rança e a liberdade das pequenas 
nações da. Europa. qndicador -Commercial 

esta tcntat-iva do Rcieh. 

AS PROPOSTAS 
DE PAZ 

CONFERENCIA 
HAVANA 

DE 

Tiveram inicio os trabalhos ria 
Confcrcnci.a. Pan-Amcricana rPu- o 
nida em Havana. Participam cl<'s-
ta reunião representantes de 21 

O chanceller Adolph Hitler, fa- republicas americanas. 
!ando perante o Rechst.ag na ui- O sr. Cordel! Hull. rcprcscn
tima sexta-feira. pronnunciou (.ante dos Estados Unido.~. pro
import,antc <liscurso, que t.eve, co- , nunciou um discurro em que fi-
1110 era. de esperar, grande repcr- xa a posição de reu pa.i.z em face 
cussão em todo mundo. do.s problemas americanos. 

O fuherer. em :;ua oraç:io, his- Com o decorrer dos trabalhos 

ACCESSORIOS 
para auto111oveis 

MELHOR SORTIMENTO 

Importa.çã.o !J'"E·c·a 

ISNARD & CL-\. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 
ISN ARD & C IA. 

BRINS 
:;:;:;;;;:::::::::::========'" ' 
SORTIMENTO V .t\.RIADISSIM'-1 

importa.çã.o D!recta 
CASA ALBERTO 

LARGO s. BENTO N.º d.' 

CASIMIRAS toriou os acontecimentos desen- serão conhecidos os pontos de vls
ro\ados desde o i11icio da guerra ta, das outras . republicas conti
a;té a recente cB,pituJação da nentae~. Espera-se ' da parte da 
)"ra11ça. Argentina. representada na reu-

STOCK COMPLETO 

Fez em certa passagem de seu não pelo sr. Leopoldo Mello, uma 
t!i.""",.~o, tiropo11m.s àe PIM!ó àlri· viva oppo.sição contra cert.a.s me-

Con'SUltem a. 

c.M,A ALBERTO 
S. BENTO N.• 

Aurora - Pr!ntex ~ Pl.2'ituba 
Na.clonaes e E:rlra.ngell'&S · · 

CASA ALBERTO '° L.ARGO S. BENTO N;,• li}. 



t 

Federação 
Qs li)statJltm,; ® 1-?4\ lJ,µJo. 

tio artigo 45, le~ t, .q~~m:ç~nj 
4fl ''çú.lp~ ~~Y~ a MW-1-'.ll. $le 

A .. ,bôa 
WDM\JlÇes ~ 4e .o-utm:i U.v.ros .Pe· µiar o nom gosto, .o 1u!zo, o co
'ligç,sps ", e no artigo 52, ·di- ração, a enrobustecer convic-

-~ti.m <J\!~ "IJ~ ~ A.!ll;l9.C~ç.i4l th çõ~s. esclf!.recer os deve.res, 
!'V~r !JlijijptQeçq; ° C9lliteil}p, ~ augmeµti.ti· a comp-etencia p1•0. 

. ·aneará dentne ~ qssociaQ'l-S fissional; breve, vamos ás 
' YlJl!l. !>!!>Uqtheci!-ria". O qtJe n.íi-o ob!'aS que l).os preparam para o 

lemb:1:am explicltameJJ.t.e OJJ E;s- servi1,o mais perfeito da f4, 
. t~t1,1tÇ§, jµip9~-ª-~ nQ espjrit9 /JQ. da patria, da ordem social, elas 

• :.Pfª l!n_t~o, O qttàl rl'l~m.mim/l{L obras que nos p.ermittam en
~49 o qv_e P.w.le :CQncQrrer P;:t· quadrar-nos honrosamente no 
'TI; o bem espirft"'ªl 4ªs Ml:10• apostolado militante. 
·_~iM~§I. A 'l>Pa !eitura e~tr{L :mm µossQ.s leituras. demos o 
:!l~!!le roJ, 1W ~ 8 @.0 temp.o quii lugar de }1onra ao livro ela vi
t:iEl Il9S a,pr.e.septa CQµtO :Ullla da ét.erna que é o Sa.i)to Wvan
~rte: · a a1te de ler. 1 g_elbo, 0 'livro sempre novo, 
: ~µnca l!El leµ tl,lµtp e, ao flempre ~dmlravel, s.empre urn, 
.meffl)O ll1JDP91 tíi-9 poµéo, C0:ll10 le/~mo-Jo, mas sempre medi, 
;~m ll.Q~§Oij 4fª8: tªp,to, se le, 

1 
tando,o; vimha logo em se

''Vl!<l'Jll.0!3 em coii~ 9 1g:e,rv'q de. gµida o cateaismo, .o livrinho 
Uvr~, Q!-J@ ·w.ll-nU!feaip-0a e de- (µ9 facilmente esquecido e tão 
,;1·or?,mos com-o olhar; tão pou- raramente .consultado: niio ol
~Q1 ~ VPn4e~_.rmos .o trab.a~ vii.lemos .as obras npologeticas, 
i!'lo proll,lll!i.O d!3 as!lim)laQ<'io q11e funqamentam. esclar<>cPm 
~~ Jm~ i~it1m1f?. Hoj~, o pre- e fazeµi crescer a fé; corramos 
jç~lto !l~ PJinto Q Jo,;em: '· não 

* ~---, 

mar 
1 . t a T Não nos será vedada uqia· 'f · e. 1 u .r I b<Jlll eS<!Oil).lda 8 prudente l~i• 1 

tura distractiva sempre em· : 
a \'!SL:l ontrn;iim ma-s ,'ista. 1ilena consonancia ·com as ver· 
•. · 1 ·, : 1 ·sto'i··a da \Ig·i·e dades da fé e ela moral ca- . 

jÚ, a saudoBU. a te.rna historia 10 1?ª· . 
carm 10s.i. .i )1 1 . - ti r 

1 
da vida d0 nossa !\lãe; nüo cle3· . LP~iamns. mas C!Olll_ mntkl ~1-
denhemo;; ª" biographias dns J.t'll<:_ao; com con~rnu1dade, pao' 
sautos q;ie constituem como sall ll:emos, a gurna de_ passa-! 
que a hriosa guleria de llo.ssa ros, por. sobre as pagm,as dP 
familia. O p1;econcoito last i- nossos l!v.ros; tentemos ap_ro- j 
n~avel, mi)i commum .. até en· fnmlar. apanhar bem o sentido 
tre nóR catholicos, que con- que m1llas Re esconde. tente-' 
denrna· a 11 m · i}lexorayel os/.ra- mos entrar em plena commu
cismo e,;tas deliciosas leil n- nhão e;om os autores das mes- -
ra_s, desappal'eceni. si npenas 
ai.tentarmos seri:n1w11t.e para a 
Impressão de força sol>rehu
man:i. de serena grandeza e de 
empolgante realismo que <lel
las como po.r encanto se des
prPndem. e nell;s nos faz en
contrar o sà11to orgulpo de nos
sa creµça, cousa que Veuillot 
com phrose feliz ba.pt.ison dí' 
"orgulho de pertencermos ao 
Christo·•, 

mas. l 
l\'ão esquo<;amos de, cm nos. 

sas leitn ra;;, soccorrermo-nos 
do precioso auxilio que nos 1 
offerece a oração õirigida ao 

1 
Pae da Luz. ao Autor da Ver- ! 
dacle, Deus. \ 

Com es[a orientação nossas 
leitnrns serão boas, :-;erão utcis 
]eitpt'i.lS. 

rnujt1,1, <.l()W!l!-, µu~s m1,1.lto",. ~ 
~J!:~mt{lgQ 4s ii.vei;s;rn: lê-se 
m:uito, mas · superfi<'ia)T)l<eJJtB, 1 
ie, Q q!Jfl ~ ~ior, lê-se de pre, ! 
-1ereµ,éia, o gi,:e J1í'í,o presta, J.ê, 
se Q Q..l,le tµrva a intelli-gend,a, 
:li> q9~ fa)lleia :O juizo. · o que 
mina· a fé na f\U;t. baile; lê-se o. 
~lJE> ªJJÕíJ _ Ili d~l~/l nmii. nl)vem 
~e fIIJMtws lmP11ras, ip.quiljp.a(:! 
,P~rpetiiiJ.s da alma, onde exer
cem um~ solicjia!:ã(J pe,rrn{L· 
.:P!clnte ao per.ciwo, incitacões 

i'<lirEJ,cµtfJ a m,ás iwr,!)es. exqitam 
;o de$gosto, o f'!;lsti,o dos deve, 
·.es proprios do estado e en
·l!:Qnqrom il, hypf,rt.ropchia qa 
serniib!HIJªde c~i!il summo prA· 
jui;io para as_ cousas do €Sni-
1·itó. e nos collocam num am
::biente de vida que de. forma al
guma S~ harmOTJ.iza com OS l)O• 
·bres dictames da naz&-0 e tmJi· 
to menos com os imaves idP.ae,':I 
;da mag-na carta do cat}lolico, 

7 dias e1n 
1 

M • ~- 1 r··ev1sxa 1 

mv. ". Mas o futuro dirá quanta l 
g·ente, depois do processo "pro 
forma" do sr. Daladier, será en
volvida nistoL 

los Santos .Evangelho:s. · 
Com ~ leitµra, doutril).avarp. 

os mestres, a inteJ)igencja atl
qpire novas idea~; a inuJ.gina
ção se enriquece éom mairnifi
co capita1; fQrma-s.e e c.ollora

. $e Q · esty)o; ·a realidade e a 

(Conclusão da 2.ª pag.) 

POlltinur. a accusar a Chambe_r
lain (j'aime berlin, como dizi11, 
espirituosamente o povo parisien
se, deformando I{geiramente a 
pronuncia do nome Cbamberlain) 
e Halifax de sympathisantes d~ 
All.-1manha. E, realmente. não ha 
por nnde escapai·: ou são os _ho
mens mais ineptos do m1•ndo, 
011 são oons amifl'0S do sr. Hit_Ier. 
E é com ,o sr. If?-!ifax, qµe o sr, 
Hitler tem um dueHo oratorio! 
Realmente. faria rir, se não des
,se antes vontade de chor:ar. 

E quanto á piedade! o que a 
pied:i,cje POc!.e sjgnifi_bnr para q 
sr:· Hitler, bem Ó sal)ell).Os. SeMa 
uma p,onra para o perseguidor 
d!I Igréja na A,llem11n}:la,, ~uppor
se seq4er, que seja pec~ario al
gum argumento para provar a 
inconsistencia de sua ver):)osidade 
religiosa. E quanto ao sr. Hali
fal1, basta sabP.r-se que é um 
"homem de Munich ", para se 
comprehender que elle não tem 
sequer ,aquelle leve senso das coi
sas christãs, que um pouco de 
convieções religiosas pode dar 1 

Buicid.lo para o governo Pétain 
procl;unar que às perseguições 
judlciaes seriam feitas contra os 
anti-totalltarios. Era. preciso ar
ranjar uma formula, para desig
nar os homens de bem sem re
conhecer offkialmente que elles • 
era.m homens de bem. E então Um dia.rio desta capittJ pnl)!i
arranjou.-se esta: "os homens que roti IJJna report.agem de I. Wo!-
levaram a Franca á guerra e fo- fert. jornalista que v/ajolÍ di!. En-
r.am responsaveis por sua derro· ropa para os ~stados Unidos em 
ta". A formula tem duas partes. companhia de mustre~ refug~os 
A primeira se refere á responsa- po)iticos francezes. li,!sses refqgia
bilidade pela declaracão da guer- dos prestaram inter~santes de
ra. a segunda á responsabilidade claraçiies sobre o e$t:i,do de espi-
pela derrota. Examinemo-las. rito do Marechal Pétain. 

Quem, na Franca. poderia ser, Contou ~m delles que "n,o dia 
contrario á declaração da guerra? 18 d.~ M11-io, uma se.maB.a antes 1 
$6 os q11c qucrü:m um novo Mu- do rei L".'°poldo da ~elgica c_api
nlch. isto é, uma nova capitula- tu!RJ', Petain d-isse ao Presid.ente 
ç:i.o, depois da queda. da Polonia, Lebrµn. qiae tudo es¼va pertjicl.o. 
capitulacão esta que munisse a O presidente Lebnm respondeu: 
Allemanha de recursos ma.is se- ." 0 ~1'- ~ re.fere á Belgica?" E 

Petam disse com soffreguidão: 
guros e ma.is effica?.es, para ata- "1'/'ão, á França t!imbem. Preci

.. c.ar .finalmente a França. Em ou- sanioi: · captt-ular quanto antes. 
tros termos, contra ª guerra só de ágora .em diante não será uma 
poderiám ser os individuas dota- guerra. será um massacre." No
dos do· "espírito de Munich ". te-se bem que estas palavras fo-

Cra quaes eram os responsaveis j 
pela derrota, senão esses mesmos ram pronuncladas uma !!emana 
individuas? Quem" dirigiu toda a an~s da capitulação de Leopoldo 

.. :"11!. 

-- f =-a 
~t ... -~~:4-"11c½Ud~ -.-· ,W 

.Ouça. as ulfJma~ JJ:®çÍa$ d.ir~ 
. niente das Capitaes Eur9p~-. 

com a mwayjlha de ~ ·-

OPTIM.t\ RECEPÇÃO INDE 
PEN.DENTE DO CA,LOR, 
1-IUMIDL\DE OU FRIO. 

AME RICO NIC.OLATTI 

Praça Ra~ d~ Azevedo n .. ' 18 - l. • am:Jar 

'l'EL.: 4-4423 S-M> PAULO 

Governo Arc~idiocesano 
(Co.ne1usão da 3.ª pig.) MISSA CAPITULAR. 

tiva com distribuição da ·.santa 
Communhã.o aos fieis. 

Dcmln~o p1·9xim9, com !l pre• 
sença do C'()l.endo Cabido Met!'O• 
Politano, hà.vezÂ n'a,.. ~eja Ma• 

De- ordem de s. E_xcia. ~evma. triz de $azitu Ep!}fgeni.s, Çathe
Sã-0 I"a.ulo. ~O ge JµJho cje 1940. dl,al Provla;Jti?,, a traçlirion,al 
cal Cgo. Paulo Rolim Loureiro' Miss;l ~pituJar. Será celebran-

Chanceller do ArcebisMdO. j;e _o ~vmo. Coiwgo Francisco 
Cipu!lo, faze,. a Homilia o 
R-evmo. Conego Jojio Pavesio. AVISO '/:'1. 90 

Nc,nn.cação ele IRMANDADE: PJ!: SÃO PF.DRO 

-seriedade da vida tomam cores 
mais precisas ;1 medida que se 
<lilatam QS !}orizontes elo pen
samep,to e a !).)Jl)a entra em 
.eop.t11,cto iIJtimo com as obras 
Driipas do espirita hnm:uio: 

·entre o leitor e o autor se es
·tabelece espontaneamente UJl)IJ. 

coll)mµnh.ão de s.entimen t.os. 
uma in,tlrrildade em que o ideàí 
desperta, cresce, avulta. Essas 
o,e]Jas prerrogativas, porem, 
não se casam eom as leitnraii 
mediocres o~t frivolas que tan
to agradam a nossa mocidade 
;l'emjnj11a. cpmc;> sejam c.on tos 
ide avep.turA,$, romances amo.r9-
isos, chronlcas m1mq,i.111J,s, .cuja 
frequente leitura. lmrlando a 
natural vigilancia da consc!cu

, cia, inoculam sorrateiramente 

• • primeira phase da guerra? Dois rrr. i;; a1)tes da capituJaçãq Leo- Communico ao Revmo. Gler9 1!;m obe~c~ ao qµe determi
homens eminentemente "muni- poldo. conversou com Petidn. De- Secular e Reg·11tu· e 1;i'reis do l!~ln os est-atutos da "ll'mandade 

~.~st-a o•·.dem de •_dei.ar nos con- cl}eanos", Daladier. e Gamelin. Arcebispado que o Santo Pa!ire i de l;li}o ~I'P",·, r~alizf!.r-se-ã 

a alma o tedio da vjda real 
é- µm insacie,vei' apêtJte de sen• 
~ações fort~ll e de acoIJteci
nientos !Iµprevistos, cousas to
<11:ts que engendram uma sobre. 
excitação systhematica a atten
tar contra os nervos mais soli
ôos, para provocar. em um las
timoso dese·quilibrlo qe.s facnl
~lades mentaeR c ·uma anemia 
<!r!3_scente da vontade. 

·Pflvemos Jer, l).lU!l prudente
mente, para qµe o alimento M· 
p)Í-it4:il, q.ue· nos offerece a 
)ettm·a, ;não se co1}verta em ve, 
'~e_np. Vamos aos h-0ns ljvros 
-gue podem auxiliitr-nos a for-

~D VOGADOS 
· Dr. Vi(!9pt~ ·MelHJo 

-~• ~ ~é ~.C! 3 ...,.. 2.0 ~ndar 
. -, ~ ~ 

"" Dr. Plinio CoFrêa de 
·, Oliveira 

, , ,, , pois de ter notado no genera'lis- · · · 
duz naturalmente a outro as- isto é. duas figuaras de tal ma- Pio XII. gloriosamen.te reinante, 1· a1µ!1nhã, sex~~ff:)ira, 26 do corren-
sum.pto .Como os telegrammas Já neir,i adeptas dos "munichs" de simo francez um tal estado de se dignou nomear Camarei.l'os tf:), a ,l\ssem?lea 110 veneraV,el sa-

. expncaiam largamente. a nazifi- toda a ordem. que tiveram ,que espirit.c,, quem n_ão explica per- Secretos os ~guintes sacerdotes d11licio, na- Curia Metropolitana, 
C!l.Çíi-o da Fr1J.n<;,a prosegµe a pas- deixar os postos por imposição fei¼mente o gesto do soàerano? da Arch!dioce,se: ás l:ã hora-s. 
flQS acelerados, não apenas pela da opiniii.o, publica. Mais adiante. accrescentaram , Monsenhor dr. Nicolau_ Con- DeJX)i,s d~ lelt1Jr_a qa, acta da 
reforma d.as instituições, mas pe- Dois homens que applicaram . 1 ~entmc, Procurador da Mitra de µIt!m.a sessao ordjnaria e do Re-
ia perseguiç_ão nll,zistas aos fran- a sua moda o conselho de Dom os rnfonnantes que "no dia 16 ! São Paui.o; MollSenhar Manuel i lat.oriJJ do ·ll)!:eroici.o Úndo, proce-

de Junho ultimo, uma sessão do I Meirelles Freire, Pa.1·ocho de Sf-0 der-.se-á á e'eie,ão da ~·a ad-c.ezee que se recusarem a per- João VI a Dom Pedro r. e de- ' .. ,= 
tenc.er ,:10 "grupo de Munich" ou clararam a guerra ao sr. Hitler gabinete se realimu, a ult-ima ! João Baptista e Mon.senhor Hy- ministrl).tiva, período 1940-HJ41. 
á quinta column,i. antes que subissem ao poder ou- presidida por Reynaud e teve i gino de Campos, Assistente do Por se tratar de reunião de im-

A F h t · ' Exmo. Sr. Arcebispo Metropolita- portancia rel,eva. 11t.·e, á 111e_ srna de-ranç_a cem eceu um ·error tros mais violentos, que a decl- lugar em Bordeaux. Posto a vo-
ye~·melho durante a Revolução. rassem com furor ainda maior. no junto á Commissão executiva. verão cpmmirf:)cer todos os Rvmor:l, 

to tos se a França deveria conti- da.s Obras da cathedral. Irmão~ 
},?:as tarde, houve o movimen Foi um deliquio de amor. que . 

durante a restauração e ao qu~ lemanha, ' nuag/io foi resolvida por maioria. 
se deu o nome de terror bran- · · Então p " ti t' t h 

Sáo Paulo, 22 de Julho de 1940. 
(a) Cgo. Paulo Ro'li1Jl Loureiro 

Challceller ào Arcebispado. 

a!jás altamente salutar, operado I Daladier, declarou guerra á Al- ' nuar a guerra ou não, a conti-

. tá · Que se processassem esses ho- <' , or um au 1en 1co PU c 
co. U.oJe, -1 França es · come-1 mens de Munich responsaveis p_alac_iano" os elementos contra-!==========.===:-:-:::::::::::=
çando ª. pass!).r por um, terr?r pe:la derrota é ca''.ivel. Mas que 

d , d r , " nos ;t guerr.a, entre os qu.aes Pe-

1 
par o, Ja que O par O e !J. co se processassem tambem os res-
dos n.azlstas: co~o o vermelho é ponsaveis .la uerra é incon- tain e Weygand. mandaram pren-
das revoluc10nanos e o bran.co cebivel. pe g ' der os favoraveis á continuação. 1 

dos mona.rchistas authenticos. e espalharam por toda a parte a 
Durante o teror vernwlho. ma-

tar11-m-s.e o,s anti,liberaes. o ter- • C noticia da rendição. 
ro1_· pardo se destina a destro~r São esses minii,tros contrarios .. 

Y.'v'-1
-:11!,:,meiite, M~ Ierri:w pre

cisava de um rotulo. seira um 

os modernos successores do antl-
liJJer~, os anti-tot.alitarios. á capitrilação, que vão ser pro-1 

.Na real~d:a.de, pão acredlt11-µios cessados pelos favoraveis á ca
que 11,ada aconteça ao sr. Dala- pitula(.'i\o, como sendo responsa

dier. Seu proccsu será "pro for, ve~s pela denota. 

lndlc r fi r, 

s1on 
'<'· .... ~ •. ,......., .. 

Joaquim P, :Putra ela 
Silva 

...__;;_,... 

MEDICOS 
1 

C01'1FEDJ<:~M}ÃO CA'J'fl()LJ.CA 
Hoje, ás 15 !}oras, hav~ní rnu

µião d!! Co11feder;i.ção catholica, 
secçãp femin~. no salão no
bre da Cpria M.etrop.oljtan,a. -ro
dai; as ai;sociaç9f:)s femininas de-

en-vi.Jl,r sµa.s repre~ntau-

l Haverá, á.s H horas, Chrlsma 
1 n~ Cape-li!!- Curada do Eahro da 
! Colonia (Jundiahy) e na Igri>ja , 

de Nossa Seajlora da Apnuncia, 
ção de Vi!la Gui:lhem1e. 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

.Jma Qumtino Bocayuva N.º b4 ~µ!1- B!lnjamín Coµatw!lt, 
fio, s.•· ..., ~ 323 - Te!. 2-7276 '·º !l,Dd. - Sala. 38 - Te!. 

23 
2-1"86 Dr. Hugo üias 

Andrade 
de 

Dr. Barbos~ de Barro~ 
Cirurgia - molestias de aenho-
1:as -- Con-s.; f~UG, Se.na.dor F·~':· 
jó N. 0 205 - 2. 0 - Fredio Ita
q uei·ê - Tel. 2-2741 - Res. : 
'fel. 7-1208 - Consultn,s da'll 10· 
11 e das 14 ,\s 17 - Sa!)baçl,;>e. 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Cir1,n·glão • Denti~ta - Ra<l/Mo. 
gista - PeJ.a Eseola de Pha r

·--macia e Odontologi-a. de S:lo · 
Pardo - Clinica. D~nt~rLt cm 
geral - Raios X - Diath,,nria 
- lnfra-V&'rnelho - Coe.gnla.çii.o 
·- '.l'ran,s-illumi,na.ção -- Vnali· 
dade pulpar, etc. - Trab:1!1,0, 
por cartão, hora ou orçarn<'n.tos 
Ru-a Martim ·Francisco 97 -

ê!, P,i}:JLO 

.A.mªdQr Çintra, do Prado 
E11genheiro Archltecto 

Archltectura religiosa, <!0Hegi,:,, 
resi4eri'~iàs <iollectivas ··- Rtp 
r:1b~rJ · BadÚó N.:,; 6-il 

~- PAULO. 

Clinica genil e molestfas de 
senhoras àl!-S 10 ás 11 horas 

Pr. Camargo Andrade Cons.: Rua L!b!"r•J Badad. 137 -

4.0 andar - Teler,hone 2-2270 
Da Beneficencia Portugueza e da 

!'?es.: Rua Thomé ciE SOUlil. 55 .. Maternidade de São Paulo ~ 

Dr. José E. de Pa'-da Assis 
Adjunto da Santa Ce.sa - Ope. 
rações e tratamento d;t.s moles-. 
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (dM 14 (ts 
17 horas) TeL 4-7981 - B.es.: 

Telephone 5-0565 

Dr, Max Rudolph 

Doenças de senhoras - Partos I Tel. 8-2432 

- Opemcô<'s. Cons.: R. Senador · ============== 
F'eijó 205. Tel. 2-3742 - Das 16 
ás 18 horas. - Res.: Trav. Brig. 
Luiz . -Antonio; 8 _,. Te!.: 2-6035 

Dr. C~!)estinn Bo t.ffrou 1 
Rcsictenci8: Largo São Paui'> 
N. 0 8 - Tel. 2-2622 - Con, .. 
Rua 7 de Abril 23õ - Das 3 

&.'> Ci hor~ 

/ 

OCULISTA 

Jk Luiz Melhado C~pQlél 
flua Marconi, 131 . 3. 0 andar 
Collllu !tas: das 16 ás 18 4oras 

Teleph.: 4-7572 · · 
SiQ i'~Q 

Tel. 5:-6476 - S. PA,ULO 

Dr. Carlino de Cas(~~-
Pe10 cúrso de doutorado da l"'I.· 
oulu3:de de Phaz•mad.o. e O,dnn
tolog,a <!é Sii<> Paul-O··- Giru:·_i;·:,i,o 
Dentist.a d;.plomado · em 1914 -
Ex-dcn4.ista do Lyceu ·cora<;:i.o 11e 

Jesus - Es.pecuLti,'ht-des: Pi voe~. 
Cor.ôa.11, Pontes, , :r;>enta-1uro:..; 
anatomi-c.a.s e &em abobads pa.
latina .,.,.. Canauclt$6: Das 8 .1.s 
12 e ~e,ii 14 ~ ~ hbme - Cona.: 
~:lia. :o.JT.,ef~. ... -,. i. • ~a t: -
Sala. 7-7A ·- Res.: AJ. Ba.rü.o d·~ 
~~, ~i - S. PAT.114 
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S. PAULO, 23 DE JULHO DE NUM. 41 1 : foirn, vtt.iu demonstrar que su-a realização era uma~~ 
urgente, dada a amplitude dos seus trabalhos. · · 

_ . As suall conunissões desenvolveram interu.a 6.ctiviua:de, si 

H · "". ""'"" _ d I s t I n e . a· . ...., o 1 ~~~~-do grande numero de projectos apresentados, nultl· tota(. 

O n r O l l e · · Muitas delegações demonstravam mesmo, segundo ~· 
- . "11?,""1Eí''fil.. , • · c~am as agencias telegraphi()as, certa desorientação, pela a.in111ia:>.i 

· - . • <:ao que tomaram os trabalhos da Conferencia. 1 
Por edital da Curia Metropoli

tana, foram os fieis da Archidio
cese sc'ieutificados de que o 
Santo Rldre Pio XII ,;e dignara 
nomear, ha dias a traz. seus ca-, 
nrareiros secretos os Revmos Srs. 
Conegos dr. Nicolau consentlno 

, e Manuel Meirelles Freire, bem 
como o Revmo. Sr. Pe. dr. Hy
gino de Campos. 

Essa noticia causou nos cír
culos catholicos, explicavel con
tentamento. Effectivamentc, é 
gr11nde o numero de amigos e ad-
i:-··-_ 

Muitos desoos projectos não foi·am ainda publicados, n:ãof 
miradores daquel\es tres dislinc- dade dP mostrnr cm varias oc- Dom José Gaspar de AffonseCll' sendo portanto conhecido o seu conteudo. 
tos Sacerdotes que a Santa Sé r·asiõ0s sua erwrgfa e sa,g.acidade. e Silva. A's suas varias occups- J;']' de notar que entre as questões em d-ehate, além das de! 
vem ele 
meação, 
senhor. 

investir. con1 {)s.sa no
na dignidade ele Mon-

o Revmo. Mons. Dr. Nicolau 
Consent.ino dispõe de solida e 
,·igorosa cultura cm assumptos 
u'o Direito Ca11011ico, sendo ge
ralmente reputado um dos me
lhores especialistas na matcria 
entre nós. De espirito vivo 
e lucido. e tc>ndo tido opportuni-

., 

s. RRvmn. vem presta n d o ções. o Revmo. Mons. dr. Nicolau caracter economico e financeiro, ressaltam as que se referem. 
á Archidioc('~c seus serviços consentino encontrou tempo pa- as colonias européas do novo mundo, e ás actividades subver;siq: 
ininterruptos. nas arduas e de- ra accrescer a assistencia espi- va.<i desen.volvidas por elementos extrangeiros. 
licadas funcções de Procurador ritual que dispenS1l. na capeUa A proposta do Uruguay sobre a actividâde dos elemento!!f 
Geral ela Mitra. tendo sido ele- dA Santa Crtiz dos Enforcados, i· ext.Trui.geiros, relativa á's immunidades dos representantes df4 
mdo a tal cargo pela confiarn;a templó tradicional que, mediante plomaticos, é ,caracteristica nesse sentido, e vfaa dar gamn{ 
do Exmo c> Revmo. Sr. 'D. Duarte seu desvelo, é hoje uma igreja. tias aos paizes que os abrigam. · 
Leopoldo e Silva, e nelle man- artística e bem conservada, para Esse processo .cleshonesto -ele euearregar elementos aeô.' 
tido. quer pelo voto do Cabido a qual acodem numerosos fieis, bertados por taes prerrogativas, do desenvolvime11to ~ lm:1$ 
Metropolitano, durante a sédc va- dev-0tos da Santa Cruz. acth-'iaade politica, é um dos pontos importantes a ser diseÍltii. 
cante. quer pefa confiança do do de forma a evitar que as malas di})lomaticas .sirvam de ga.. 
actual Arcebispo, o Revmo. Sr. E' uma figura, sob muitos ti- ~tia. aos elementos indeseja11eis em suas relações com seu.1 

tulos vener.avel, a. do Revmo. pàizBS d-e origem. · 

\ 

Um martyr a u stri a 
Monsenhor Manoel Meirelles O Ponto de vista cohtrarto tt tTansrerencla das éoi~ 
Freire, que ha tantos an- extrangeiras nas Americas parece ser objecto de discussão, ~WI$ 
nos vem presidindo e d.lrf1tindo ae limitaria _á fortna do, possivel mandato a. ser exercido pelo6 
a vida es.piirtua1 cm Parochia de 1)aizes Gme.r1canos sobre taes. territorios: por m-eio de um ~ 
S. oão Baptmta do Belém. Do- vizinho, ou !}elo mandato collectivo dos paizes americanos. . 
tado de virtudes que lhe tem Não importa ainda, por ser prematuro, o estudo. <las possf• 
grangeado ~levado numero de veis condusões da presênte conferencia. · 

, amigos e admiradores. s. Excl.a. ? que desde já. se pode notar, como característico, é a ·at• 
i Revtua. teve a consolação de ver trn<;ao a fll!a dada, e a extrao1·dinaria amplitude que tomarem 

desenvolver-se e noreseer a vida seus trar;aihos, _e que -c:_evelam, da parte dos paizes americanos. 
religiosa da Paroch!a. e .. por suas uma mmto ma10t··noçao elo pe,rigo que para elles pode ter: 0 
qualidades, se recommendou á I desenrolar dos acontecimentos europous. 
alia di5tinccão da Santa Sé. em 1 ~ ,estreitamento da~ relações commerciaes entre os imizes 

.,, No di.i 25 ii, y.,·. frá'nseóri"eü o 6. 0 anni· 
1'ef'sario do assaasinlo do her~ico chanceller 
.EA9elbert Dolffusa. 

mitti~ vatlelnnr a derrocada a que hoje as
sistimos. 

A covardia e a crueldade, que caracteri, 
:rou todas as clrcumstancias do crime já cons
tituem um prem.mcio da onda de barbaMe, que 
hoje avassa~ o mundo. E a inercia criminosa 
com que as demoeracias do occidente aco
lheram o "putsch" nazista, tambem já per-

A sepultura do ch~nceller catholico, de 
que nosso cliché apresenta um aspecto, Ja 
foi provavelmente profanada na Austria nazi, 
ficada, cujos dominadores tiveram o despian, 
te de comprehender a construcção de um 
monumento ao assassino de Dolifuss, Otto 
Planeta. _..,.. ... --~·"~ .. ,..._... 

Congre~so Eticharistico 
da Republica Dominicana 

Imponente Congresso Eucha
ristico se realizou na Repu
blica Dominicana, a menor 
mas, sem duvida, uma das mais 
e11tholicas nações do continen
&tt Americano, marufest-ando-se 
assim, enthusiasticamen:te, toda 
a fé e todo o grande sentimen
to religioso do seu povo, que. 
Dão poupando esforços e ven
cendo todos os obstaculos que a 
maturem lhe oppunha. conseguiu 
~ á .iomaua. .&uciww-· 

0.-

ca de Azua num su~c)"'SO gran
dioso, que de muito superou as 
previsões mais optimi&-tas. 

Azua, onde se realizaram as 
solemnictades. é uma cidade Su
lina do peqúeno paiz tropiaal, 
situada numa região multo pou
co populosa e distante da cida
de que maiq proxima lhe fira. 
Ban1, cerca de 60 kilomentros. 
São João de Mazuana e Bara
hona estão situadas a mais de 
ao kllo~oo. 

Mau grado todas as dificulda
des, aluíram para Azua p.-rande 
numero de peregrinos. proveni
entes dos pontos mais longínquos 
do pai.2. 

Presidiu ás solemnidades s. E. 
o Nuncio A}lbsto!ico Mons. Máu
rilio Silvanc· É a cidade, sob a 
orientação de 's. E. Mons. Ri
cardo Plttini. Arcebispo de São 
Domingos. do Governador da 
Provincla; do Presidente da Oâr
te ® Al)ell.'\~A e .® QU~ ~~., 

,.. 

que foi ha pouco investido. a~ericanos .. e a exdn~ao de toda a possiver influencia eccmo• 
! mica e politica dos paizes que no momento dominam a Europa. 

Quanto a Monsenhor dr. Hy- ·- pela severa vi!ilancia sobre os elementos suspeitos que os 
gino de Campos, antigo Vagario 1·E-pres~nte.ru -- sao. ~s conclusões cuja aprovação e exe(:U~ão 
de J1mdiahy é muito conhecido tornarao de real ut1lidad9 a actual Conferencia. de Havana.· 
nos círculos catholicos desta Ca· j =--·-•-•· ..... --... ....................... - ........................ - ...... --7· 
pital, é possuidor de um espírito , i ·• 

~e~~~e~:~!~:~1:· \i~_:lg~~ t~:~1 t A historia parece- certa 
realçando suas qualidades mo- ! 

raes, levaram o Exmo. Sr. Ar- Í Contam-se casos innumeros: commercÚantes q - t· · 
cebispo Metropolitano a lhe en" i sid_o felizes com uma escrevaninha, meninos ci~ ~: 
t~egar as a(ta.q e _complexas func- 1 obJecto de uso escolar, familias com um movei qualquer. 
çoes da assisrenc1a junto á-Com- f cor;:e por .ahi. a ve.rsão que os objectos adquiridos nas 
miss5.o E'::ecuti'11a <las Oi.J:·.as d::. i Ml::~~ENARIA$ REUf\dDAS - granr.!e organizacão bra-

, cathedral, e junto á Legião Pro- t slleir~ - da ~u~ do Carmo, 53, dão $0rte a~s seus, 
Cathedral. ! possuidores, princ1pa!mente quando se .tem fé· 

i - Fornecedo'rés do Palacio São Luiz, Liga· das Se·. 
Todos O!i novos Monsenhores · nhoras Cathol' a E t b · · . I · 1· d E ic s,F s ~. etec1mentos Religiosos, Ensino,. 

tem recebido muitos testemunhos ~ a em as xmas-. amll1as de todo Paiz • 
. de apreço e muitas felicitacões. l 7 

~ ............... ,,e ..................... ~ .................................. " .................................... .e,..9 

aos men~iyus 
--------

Entrevista concedida pelo Dr,. Viceme Me/li/o 
Tendo noticia de que foi apre

sentado, na assembléa geral da 
Assistencia Vicentina aos Men
digos. realizada a 2 de Julho 
de.ste anno. um 'apanhado das 
actividudes beneficentes reali2a
das durante o anno de 1939, por 
essa benemeriía obra de assis
iencia social. a rep01·tagem do 
LEGIONARIO procurou o dr. 
Vicente Melillo, mcmbro-di.rector 
dessa. associação. 

S. Senhoria. muito gentilmen
te nos recebeu. respon,dendo as 
no.ssas d1versas perguntas·. 

Podemos assim apresentar aos 
nossos leitores um índice se,,oUro 
da grandiosidade da aima da as
sistencia social realizada pelos 
vicentinos, em nossa Capitill. Eis 
o que no!i informou o dr. Melillo; 

DADOS CORRENTES 

~om relação ao numero de 
pessoas que a Ass.!stencia Vicen-

toridades civis, militares e eo
clesiasti.cas, preparou ao Repre
sentante Pont-ificio uma recep
ção verdadeiramente excepcional, 
sendo S. E. declarado hospede 
de houra do Município. 

Como recordação de tão edi'fi
cante e solemne demonstração 
catholic.a, Azua fará erigJr em 
sua praça municipal uma ima
gem do Sagrado Coração de Je
sus e ouCra da Virgem Maria, 
que serão o signal da sua con
sagração a Christo Rei e á Rai
uha do Céu e da terra. 

tina soccorreu e abrigou durante 
o auno passado, em seus diver
sos estabelecimentos, seu numero 
foi superior a 6.000 mendigos, 
assim d!stribuidos: no Abrigo de 
Villa Mascotte, 735 - na Colo
nia de Bussocaba, 1. 322 - no 
Sanatorio para tubercu:losos. 313, 
- nos diversos bairros 3. 629. 
- "As Visitas, reaHzadas quin-
zenalmente, pelos vicentinos e j 

Dispendemos o anno passaclt:> r. 
soma de 16:572$000 em "Socçar .. 
ros em Alugueis.•• 

• 
F'oram rornecidos 9.6GO litros 

de leite, concedidos só eni ~ 
de emergencia, 

mediante as quaes mantemos 
contacto com os soccorridos, ve- l _ O Departamento tle arreo~ 
rificando' o seu progres.~o. attin- çao àe papel teve uma renda d:i-, 
giram a 16.607. O numero de Fa- recta de 41 cont-OS, ªPn:\Ximlllda•
milias assistidas a domicilio se me~te. gastou toda Via .. , , 

1 
•••. , 

elevou a 853, com 3.629 pessoas, 31 :600$000 com suas ~tMdllldes.: 
como já dissemo.s." 

E o mwimento medico-phar- • 

maceutico, que realizou? ! o movuu· nto d " . . . e a rouparia, at~l 
- A assistenc1a. med1e.a é tingiu a 12.600 peças, no vi.Jori 
prestada gratuitamente por di-

1 

de, 140 coutos. Este oopart:auien.;, 
versos medices, que dedícam va- to ü•m uma gri:1nde i?npol:Ql:Qela.,i 
rias horas diarias aos nossos dad.a a na.tur~ do t~i 

agncola dos 1,000 e tantos ill:ter-• 
sooconidos nos diversos estabe· nos de BUllOOCllbà. ~ alÍDda;! 

locimentos. O movimento phar- distribuídos .inume1>oo ·co~1'! 
maceutioo é tedo orig.inario da na entrada do invern~. · · 
doações de medicamentos feit-Os 
expontaneamente por medicos e 
plmnnacias de São Paulo.", • 
- "Que outras actividades de- A arrecadação ein re~ibOs~ at-, 
senvolveu a benemerita Assisten- tingiu a 29 cont-Os e 716 ml!l 
eia Vicentina, em suas formas I r~is. com um total de 56.330 re-, 
originaes e variadas'? 01bos. Recebemos ainda od:nnl 
- "Actualmente a Assistencia donativos em dluheiro, tanto de 
ainda depende bastante com a particulares oomo elas a~:ri., 
a verba " Soccorros em alugueis". dades civis. · 
Todavia, pretendemos construir 
pequenas casas em dive1,sos bair
ros, onde gratuitamente serão 
recorridos os mais necessitados. 

• 
As necessidades aug.metn\t81D 

di.a a dia, sem a caridade, que 
só o Amor de Degs mapira, .niio, 

poderiamos ter rea~ Il&1Ql ai 

metade dessas actl1'1dlldes. Ha.! 
V. S. QUER SER INDEPENDENTE? ainda tanta cousa. a.~. mu.,í 

Aprenda g1·atis a fabr.iaação de productos rendosos e meros necesaltados a. que aio-~ 
consumo diarlo, trabalhando em sua propria casa. Perfum~. dem-0s soccon-er por. faBa · 
pó de ·arroz, brilhantina, esmalte, baton, rouge, leite de meios. 'Espera.mos que os :lDaiS 
colo'nia, desodoranres. antisepticos. sabões, sabonetes, etc. l afortúnndos comprehendam, ca-

1 

Fornecemos prensas e pertenees para a fabricaçáo de sabe- da vel>. mai,;, o .significado da; AB-
netes e sabões com ensino gre.tis. Importação ctirecta de slstencia Vicentina aos Me'oé!lgos. 
esseneías e Vidros pala perfumes e licores das maiores fa- j Só assm1 poderemos amplúi,r ::nos-·, 
bRC8oS da Europa. Pedir formul&rio gratls. •• A. RlC.!>, ;FLORA" sas at:tividades, como o e~gem 
- A"I. ~ -.Mo, GQ.l - (ilio Bs\82o - 1'4,one, ,.lift. as P~ de muitos de nci.ssoa 
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<:VARIAS Tev.c grata impressão o gesto MEMORAÇOE 
" 

co 
-Cio EXlno. Sr. Dr. Adhemar de 
:Barros, Interventor Federai neste 
:Estado, que assignou um decreto 
subvencionando as obras de cons
~cção da nova catbedral com 

assignalaram a passagem do anrnversario de eleição de S. Excia. 
a quantia de mil e quatrocentos Erri com·memoraçao ao pri-
~ meiro anniversario da eleição 
· o grandioso emprehendimento de Sua Excia. Revma. Dom 
de Dom Duarte Leopoldo e Silva, José Gaspar de Afonseca e 

Revma. o Sr Arcebispo .Metropolitano PALAVR,AS DO EXMO. E 
,REVMO. SR. ARCEBfSPO 

METROPOLITANO 

a que o actual Arcebispo Metro- Silva, Arcebispo Metropolita- ted, além dos· membros ·c!a Altas autor1aacies, Asso'c1a
polftsno vem dando prosegulmen- no de São Paulo, varias home- Curia Metropolitana, grande ções varias, diversos sectores 
«i com tanto carinho, merece I nagens lhe foram prestadas nó numero de sacerdotes secula- da Acção Catholica, represen-
:iargamente O apoio dos poderes dia 29 p. p. res e regulares, numeroso gru- tantes das Parochias da Archi-
publicos,_ para O que apresenta Na Cathedral Provisoria, po de fieis e r·epresentantes diocese, ahi estiveram para ho-

AS HOMENAGENS DO 
· LEGIONA_l'l.lQ'• 

O "LEGIONARIO" tamb&m 
prestou suas homenagens ao 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, 
indo todos os seus membros, 
incorporados, ao Palacio São 
Lui:t. 

Agradecendo as paravl'as do 
Director desta folha, s. Excia, 
Revma. man.ifestou a sua mai!; 
viva e paternal benevolencía 
para com o "LEOIONARIO'", 
cuja orientação coherente, !o
gica e invariavelmente firme 
poz em relevo. 

tantos t!tutlos, que seria impo~~ Igreja de Santa lphigenia com das autoridades c·1v1·s e m1·1,·- menageal-o e felicitai-o. mvel enum.eral.-os em uma rap.1- . ' 
da. nota dos ·"7 dias .em revista". ~ templo repleto, foi celebra~a tares. 
E. , ..,,,.~ 1. 1 ti faç·o as 9 horas, uma sofemne M 1s-• ,:,v=, exp 1~~e a sa s a • d -com que a opinião publJ<la poude ~a em_ acçao e gr~ças e por NO PALACIO SÃO LUIZ 

ver O Governo do Estado tomar intençao do governo e .da pes- No Palacio São Luiz, no de-
tal iniciativa, especialmente pelo soa de Sua Excia. Revma. correr do dia 29, não cessaram 

')OI. qtte O f Sua Excia. Revma. foi rece- as felicitações e congratula-modo gentilisslmo e:-1. \ 
bido á porta da Igreja, pelo ções pelo transcorrer desse pri-

No panorama internacional, 
pouoos acontecimel).tos sobreleva
ram em -importancta, na semana 
pàssnda, a defiÍlição clara da li
nha dt' conducta do ,Jnpão no 
Extremo Oriente. . . 1

1 

Emquanto as naçoos america-
1 nas, reunidas em Havana, pro

curaram dar conteudo mais fir
me e· conslstencla maL~ real :i. 
doutrina de Monroe, a chanct'-lla
l'ia Japoneza, com surprezn. geral, 
:trvorou uma "ctontri.na de Mon
roe t'l\-tremo-oriental'". em vu·
tudo da qual a influencia dt! pc:i
tencias europeias on americanas 

· 110 extremo oriente eleve desap
p:i.reccr, ficando. tal região reser
vada exclL1sivamcnt<' aos pm·os 
a11i radicados. 

A.~ consequendas dcssn. rtltilu
de são obvias. De um lado, ;m

, plicam ellas cm uma ;·adi.cal mo
.... cllficàçãó. das.reiàções n\iipo- -d1i-

(Conelue na ~ .ª, pag) 

Cabido Metropolitano, ao som 

1

, meiro anniversario da eleição 
do Hymno Pontifício. do Exmo. e llevmo. Sr. Arce-

A' Missa cstive'ram ·presen- !>ispo de São Paulo, 

1 

100.000 ~1umnos!1 POUCO APOZ A BRILHANTE E OPPORTUNA ALLOCUÇÃO 
U COM QUE DE MODO TÃO PATERNO O EXM-'l, E REVMO. 

nas Escolas Ar-] SR. ARCEBISPO METROPOLITANO REITEROU A ESTA 

Nova York DO PALACIO SÃO LUIZ, o GRUPO ACIMA, EM QUE, ALEM 

HOMENAGEM DA RADIO 
EXCELSIOR 

A's 9 horas a Radio Excel· 
sior transmittiu a cerimónia 
religiosa e ás 21 horas orga
nizoui um progl"amma radio
phonico para commemoração 
especial daquella data. 

Recebidos por Sua Excia. 
Revma., o Dr. Plinio Correa de 
Oliveira em breves palavras o 
saudou e reinterou os protea. 
tos de inteira e lrrestrieta sub
missão do "LEGIONARIO" a,; 
directrizes de seu chefe. 

Si bem que esta orientac/;:.o 
tenha valido ao LEGIONARl() 
oppositores, hoje muitos c:!elles 
jã fazem justiça ao LEGIONA· 
RIO, a cuja clarividencia pre,s
tam homenagem, 

krescentou · o l:'.xmo. e 
R~mo. Si<. Arcebispo que · a 
MI.emaqáo d~ LE'.GlONARtO 

e.na matería de pa Htíea inteftla
c:io-n-al tem sído inva!'!avermeri,. 
t.e confírmadà pefos factos, no 
q·ue mostrou esta folha um !'ea
lísmo maior do que a generali
dade dos orgãos da imprensa 
quotidiana de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. 

Tal e tão notave! persp!c~ 
eia tem chegado a o:arr-prehen
der mais de uma pessoa, ma.-s 
quando perguntam .:r. S. E'.xcfa. 
Revma. qual o meio porque um 
grupo de rapazes ainda inexpe
rientes da vida chegou a cai,.. 

1 
seg-uir uma tão profunda com
prehensão dos problemas fn.
ternacionaes, S. Ex<:ia. Revma. 
não hesita em affírmar qiie 

·- ··isso ·se -deve· aô faeto í:Ie que tt 
LEGI-ON_ARIO a-nalyza os aco~ 
tecimentos á luz exclusiva da 
doutrina e dos intei<esses da 
Igreja, calcando aos .p~, l'eso
lutamente, quaesq~r consld1,-
rações h1spirndas em preccm
ceítos de raça ou em preoccu
pações de caracter temporal. 

No governo da Arc~,'idiocese; 
S. Excia. Revma. tem em mlra 
exclusivamente a salva{:ão das 
é!lmas, sendo in'diffeffente a 

tudo quanto com isso não se 
relacionar. 

Mesmo as questões que de 
mais perto lhe pudessem to~r-, 
sob o ponto de vista pessoal, 
lhe são indifferen-tes, Deus que 
lhe dê, vida breve ou longa, 
pouco importa, desde que lhe 
seja dado empregai-a intei-r-a-

DE S. EXCIA. REVMA. FIGUROU O EXMO. E REVMO, SR, mente em prol da salvação das 
almas. 

DOM JOSE' ALBERTO GON:ÇALVES, BISPO DE 
RIBEIRÃO PRETO, O MONS. ERNESTO DE PAULA, VI
GARIO GERAL, ALEM DO REVMO. CONEGO LUIZ GON-

Não ignora ~- ~xera. Kevma. 
que o LEGIONARIO exrge de 
seus redacto~es ingentes sacrl-

ZAGA DE ALMEIDA E PE. LELIO SEBASTIÃO DE ficios. Por isto, àbençôa de co-
ALMEI-OA, ração as pennas que o escre

FOLHA AS EXPRESSÕES DE SEU PRECIOSO APOIO E 
eh/diocesanas de I VALOROSA SYMPATHIA, FIXOU-SE NO SALÃO DE HONRA 

As actlvidadP~ co. Revmo. ===================== i::==·=· =================================~~ Pe. William R. Kelly, relativa:< 1 ---

vem, e os braços que propul
sionam as suas maehinas. Suas 
bençãos não poderiam deixar 
de se di-rigir de modo ~rti
cufarmente carinhoso aos dois 
Revmos. Sacerdotes que alli se 
encontravam, a testa dos ra-

á. direcção 1laR escolas eatho- ! ALLOClJÇAO DO STO. PADRE 
JicaR da dioces<' de Nova York. d' · 
têm sido enaltf'('ida..'l ID68IDO 110 la de seu QflQffiastiCO 
pela imprensa. :n(or-te~meriea-
nu. No dia 2 dP Junho, dia de Sanlo F,ug0nio 1, como seu pa-

.fill'ltão a. car·go ,lo Hevrno. PP.! Sanlo J<;ngenio 1, Papa, {l San. trono ,, nxemplo r,ut.rando de
William R. Kelly a8 varias e,-s-' 10 Pa.drP glorio;,anwut.P H.ei· pois a commontar os tempos, 
<>ohts tlos condados LIP \Vest- nanto .l'ecP-heu em audiPntia a.ctuae;;. H.elemb.ra os PHfor· ! 
<•hester, Antthes,;, Rockland, especial o Sacro Collcgio, SPTl- i <:os da S{lnta 8{> que 1 anto 1 

Putuam, O.ra-nge, Su1livan e ,lo ,mudado por Sua J<fü1in0n- l trabalhou para presservar a 
Ulstn, eseolus todHs ellas ea- da RPvmu. o Cardeal n,wano, i paz, " lam0nta. os soffrimentos 
tholica,;, que, em grande j.Jarle , Uennaro Grainf Rigualelli <1i i por que eslão pà;;~ando innu
nenhum auxilio recebPm <lo go- :

1 

BelmontP. i meros filhos da Santa Igreja, 
·vemo. Sua Bmcia. Revma .. cm no-: reàlçando os povos arrastados 

A Archidioces0 ~ova-yorkina' me d0 todos os Cardeaes da: pelo turbilhão. da guerra. al
com:porta, actualmente, mais Santâ Igrrja renovou a Sna guns dos quaes eonhecidamen
de cem mil alumnos, distrihui-, Santidade os protestos ele obe- te pacifiC'os, aos qnaes snppli
dos pela escolas dementares e' diencia e amor filial. rogando' ca ao A!Ussimo. não tardP a 
!i<lCUndari<as. a :Vlãe C'elestl', Senhora da chegar o almPjado conforto. 

Ha pouco, o "New York Ti· Victoria e Rainha d-a Paz, que Rccomnwncla Sna Santidade 
mes'', elogiando os esforços vele pelo Vigario de Christo os prin<'inios rl0 justi('.a. e 
,1esses estabelecimentos catho- na terra naR horas de angus- pq11idarle q11P rl0Y0m pr0.sidi.r a 
licos cujo programma "con- 1i1 P tr-nor porque atravef>sa hl<'tn P n aetuac,io rlos h01li
demna as rebe!dias do lar do·: o mundo. gerantPs nas rPgiii0s Of'Cupa. 
mestico, da escola e rla Tgrc·· \ Terminanrlo sna saur1af'ão rlas. 
ja, e un~ as cri.an,_.1s. o~ paes. S11a Em. Revela. o CardPa1 D<'· SaJi,,u1a S11n Snnti,lnr10 ns 

numa intima união familia.r da E neste dia festivo para pxposio. o C'ntn:,lko nr~IPs dias 

EDUARTS VIRZA 
Grande poeta. da Lettonia 

. pazes do LE·GIONAR,10. Ao 
A Lehonla actualmente não I mente um auto-didacta. Pu- Revmo. Conego Luiz Gonz::iga 

,, mais que uma província Rus- blicou varios livros em verso e 1

1 

de Almeida, distincto e zeloso 
sa e cs.tfr totalmente vtncula- prosa, alcançando grande po- assistente ecclesiastico desta 
!la ao paganismo da nacii.o ! pnlaridacle em sua terra, a,<;. folha, e ao Revmo. Sr. Pe. 
slav~; facto esse de muit~ J sim como em toda Europa. ! Celio Sebas_tião de Almeida, 
gra.v'.dad0 p~ra o pe~uen_o pa1z I Comprehendeu O mal que a 

I 
grande amigo do LEGJON~-

1101d1co, cu-)as asp1.raqoes e reforma trouxe para sua pa-1 RIO, abellçoava S. Exc1a. 
tend_encias lhe indicavam um tria. tornou-se verdadeiro fi. Revma. de um modo particular,, 
cammho bem diverso. lho espiritual da Roma Cath-0-

A vercktdei.ra Lettonia é a lica e, pouco antes de morrel' 
patria de Eduarts V,irza, o dizia ao sacerdote que o con
grande poeta e eRcriptor ca- solava: "Eu creio na Igreja 

AS HOMENAGENS DA 
ACÇÃO CATHOLICA 

tholico, legitimo interprete do Catbolica e a Ella me uno. Mi- Forat"l numerosos os eiemen
povo elo pPqueno paiz haltico I nha alma eslú sedenta de paz tos da Acção Catholica que 
e qne falleePn este1 anno, a 1.0 e paz eu não enC'ontrarei fora compareceram ao Palacio São 
rlP :VTnr<:o. Xiio quiz Deus que d(l, Igreja Catholica ''. Luiz afim e:~ prestar a s. Excia 
Plle assist iss0 a paganizante Os ult imos annos de sua I Revma. suas respeitosas home. 
hokhevizaçüo rlP sua patria. v·ida foram dNlieados a. "in- nagens. 

F:rluarts Virza na.<;r0n a 27 terpretar o an(henUco esµi- 1 Alem do presidente da Accão 
dr- DPzemliro rlt· 1883. 110 fami- rito de seu porn e ú sua mis- ! Catholica, é°ujo comparecim~n
li:i pr0Jnsf;11d,, "'lJ1n0u·S:P. ri~ ~fi,1 r,i0 PnP1a ,, rscriptol', qun I to já noticiamos acima; estive .. 
i,u .. -.,.{; 1; :·i:·-··."7 t::·:~ :::5L..d. 1,;..:.v·, (de- u ... o:;~u. ,.:;;.~t 1.t~ avo;-;L<;lo. ram prt.senr:es os snc.s. ucs. J..> .. 
p1·i3 pat l'ia. n,a . .; ú,i princ,;µal-, 

os professores e os paroC'hos .

1

. cano ct'ssP: , ri::rl;;,i.-; :,,.;,, .. ., ... ,:, a r,,,., 0,:,; 

· parochia", escreveu entre on- Vossa Sant.irladP, todos os 1Prnp,·~!tH,s(I,, ,·m ·'lll<' nrni,-s l 
tras cousas. o seguinte: "a I membros do Sacro Cn!legio fa. qu,, nm1<·a ,,,:tiio amN1ca1lo,c; os ============== 

K varlicu arrnente nutav·eJ a t>é Gcnzag:i. de Arruda e ,José 
sua cledica;;üu a S.S. Viq·im1, · Sen<'c.ir.t0 Pacr.ico Salles, d.1 
cuja imagem fe,. co!loc·ar sobu, Junt1 Arc-hidio~sana da Acção 
:1 porta dP sua. c::rna. ,~ra a. Catholica, representantes da 
"ce;lestial viRão qur, circunda-: J.U.C., e directores da J ...iven
da de neve invernal e aureola- tude Feminina Cathollca, sen
da de verde e dP ouro. em sua do todos recebidos por Sua 
lwlla moldura, aplacava a sua Excia. Revma. com particular 

exlstencia de taA~ PRcolas <e' 7.Plll quest:°io rlP r0affirm,n--\'ns princípios ,·alholi<-os d<i r.-. c
dev!de. aos sacrificio:: heroir,os 8an-i.o Padre, com Vos ,, pnr d0 vidv.. 0m m0it> a t,•mpr>st.adP 
dos professoreR e á abnegação \'os. ainda e smnpr0. para a . de novas 0 rxt rnnhcts opini<'ícR, 
d-0s paes catholicoR, qnP sabem Vida P prra a :VfortP! 1 impreiss,íp~, e- nhsnrdas 10nl1Pn· 
apreciar a educação religiosa RPspondendo a essa smHla- <:ias.. qu1' r-c·iuim :,s rnas:,as hu· 
• ~~ ~a",. G,ão, Sua Santidade tala sobre mana,i perturbando até aquel-

)l 1
~ que• !i:·Jnlros l<·'rnpo}; ~ri 11108-

tra.vum <lo<·i:i,-s :is süs e sabias 
normas df> vicln. 

Heeommenda a todoR os ca-
1 ho!icos. PSJ)Prança., paciencia 
ti perseverança ua oração, inquietação". • carin'-,c, 
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• 
l1c7as. que de\·em passai· ,, ~e:- c0r
cliac~. e ('J11 um estreitament0 {ias 
l'C'laçõ~s cto Japão com :, Rm~ia 
e a India. Df' outro l:1°10, si<sni
fi<'r1m uma offensirn i.rnp!icif.11. , 
con'.rn a Inglr1t<'rr:1 e os Estau<'s 
Unido~. 

N'i\:) é clifficil pl'r<'eber até que: 
poi,to isto IJ(>n('fiC'ia o triaiwulo 
t0•a1il ~rio Móscou-Bc\·l\in-Rotna. i 
(' faciJ;t:1 il offcni,iva allemã con-; 
trn a ln;,;laferrn. Effect.ivamenie.: 
clC'SC~r· (jll(' u1n:1 ;~~;erra nippo-bri- '. 
tannir-a r,-'a1-r,-t,, nma offr11sivu' 
:ru,,,;o-j:1ponem úindia c AusLra- j' 

lia. qn<·m não perceberú a deb!
J!t.9 cso q11p com isto soffrerú a 
re.0 hl011ci:i de Albion ao sempre 

. Im :11; neuto 
nico? 

'' JJUtzkrieg" germa-

A politica ,hterna da Frànça 
continua a seguir os rum:ós que 
hnYiamos previsto. Depois da "to-! 
talitarização'" das instituições, co-

1 ri1eça agora a propaganda racis- . 
ta. manifestada at1'avez da per-1 
seguição aos judeus. Os argumen- , 
tos doutrinarias sobre os quaes ! 
se apoia, nos Estados totalitarios, \ 
o anti-semitismo, são tão radi-

1 calmente contraries á doutrina 
c.atholica, que não podemos dei
:xar de ver nisto mais uin passo 
para a paganização do Occ!dente. 

f-'01· outro lado, o "terror pardo" 
,:,ontinua a se extender pela Fran
('.il. Os telPgrammas dalli pro-
1·enir·ntes só nos falam em tri
bunae~. em julgamentos por alta
trnhição, em confiscas de bens, 
em cassação de cidadania, etc. 
Ev identenwn tr, a "all,à-trahiçáo" 
consiste <"m não ter qtterido cac 
pitular 1111te o adversario, 

Merece toda a attenção o dis
curso prommciado pelo "cama
rada" Molotov, na quinta-feira 
p.p. Depois de commentar a seu 1 

modo a deglutinação das repu-1 
bliquetas balticas pela Russia, 
aquelle agitador teve, sobre as , 
causas do collapso francez. uma 
affirma~ão singular. Affirmou el
le que a derrota da França não 
se poderia explicar pela incom- 1 
petenda militar, mas pelo facto 1 
de grande importancia, de que os 
circules governamentaes france
ZCI!, ao contrario da Allema11ha, 
considerarem o papel dos Soviets 
nos negocios europeus ~omo de 
menor relevancia ". 

Isto. em outros termos, impU- \ 
cn em confessar que o apoio dis- , 
l)Pnsaclo pel.n Russia á, Allema-1 
nha foi fapt,or preponderanLc de 
Victm1a. E 8C a Russia :auxiliou 
~ssim a Allemanha. quem pode- ! 
tia affirniat· que ella é hostil ao 
tegilnfl na?.isla. que, por força da\ 
Victor-ia das armas allerhãs, se 
nlastra agora pela Europa inteira? 

,,. .,.. 
Depois refere-se Molotov laco

tJ.icamente ás relações anglo-1'Us
sa8, que deve "considerar-se ob
jecto de conslderacão a diffictill
dade de um desenvolvimento sa
tisfactm·io das relações ang!o
russas. depois das manifestações 
de hostilidade da Grau-Bretanha 
contra os soviets". E conclue · 
sceptica mente: "A designação do 
sr. Stafford-Crípps, como embai
xador !nglez junto aos soviets, 
reflecte o desejo da. Gran-Breta-, 
ttha de melhorar suas l"elações : 
com elles''. para. logo em seguida' 
nccrescentar Jogo depois qu<', ca- \ 
so n Inglaterra seja atacada pelo , 
eixo Roma-Berlim. se bem que 1 

não auxilie o ataque, a Russia 
não opporá a isto qualquer obs
taculo. 

* 
SIio caloroso~. pelo r,ontrario. 

os trechos referentes ás i·elacões . 
ge1mano-russag e italo-i·ussas. l' 
Leiamos suas declarações. 

,.Referindo-se ás relações ger-
1 

mano-russas, o sr. Molotov de- 1 

clarou qu<' continuam de aecor- i 
do com as linhas geraes estabe- ' 
lecidas pelo pacto russo-allemão. 

Ós catholicos, mais do ttue nin; 
guem, ~sabem .. que as ordens da Au• 
to·ridade se obedece·m, não apenas 
quando com eí'les co·ncordam os sub
ditos, ··mas ainda, e sobretudo, quan
do não percebem as razões que a le
varam a tomar esta ou aquella de
liberaç~o. Isto não obstante, é con
veí\iente e merltorió que os subditos 
se habituem a perscrutar reverente
mente. as razões da Autoridade, para, 
comprehendendo-as melhor, 1 h e s 
deem mais prompta, mais minuciosa 
e mais fiel execução. 

Dentro desta ordem de ideias, não 
me parece demais, que o publico ca
tholico comprehenda e ·admire, não 
apenas ás ràzõ.es quê levar-am o 
Êxmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano a multiplicar com a cele
ridade fulminante de um "blitzkrieg", 
r\1as ainda os sacrificlos heroicos que 
o Cle'ro da Ai·chidiocese está f.1zendo 
p::ira dar execução ã vontade de S. 
Excia. Revri1a. Dahi sõ poderá deri
var uma collaboração cada vez mais 
fiel, mais enthusiastica e mais gene
rosa dos fieis, com os esforços des
étwolvidós pela Hierarchia Eéclêsia·s
ticit. 

A multiplicação do numero das Pa· 
rochias, se representa uma execução 
corajosamente célere e effieáz, não 
constitue o fructo de uma reflexão 
rapida furtiva nem êle um plano aço
cladamente conce6ido. 

Esta medida constit'uia um velho 
e ardente anceio do jovem Prelado 
que, como Bispo Auxiliar, fora pela 
Providencia coltocado ao lado do im
mortal e sempre saudoso Dom Duar
te. Expond~o áq-uelle grande Arce
bispo, D. José Gàspar de Affonseca 
e Silva obteve sua generosa e pater
nal àcquiescencia; e pouco antes da 
morte do venerando Mefropolita, já 
estavam ,traçados, com seu estudo, 
para serem promulgados sob sua au
toridade, os limites de algumas Pa
rochias novas, que seriam às primei
ras dé uma longa série vindoura. 

Elevado ulteriormente ao sollo 
arc.hiepiscopal, o Exmo. e Rev.mo. SI'. 
O. Josê Gaspar de Affonséca é SIiva 
oufra coisa não teve que fá,:é'r, se
não dar execução a este v'élho an
ceio, amadurecido ao 1 cabo de longas 
reflexões, e adcptado com todo o ca
lor eom que se devem ado13tar .e exe
cutar as resoluções imprescindíveis, 
imperiosamehi:e impostàs pela pro
pria nàtureza das coisas. 

Espantar-se-ão, por- certô1 muitos 
espiritos superficiaes ao ver que, em
quanto ferve a propagah\:la protes
tante e espirita, emquanto a ciuresa 
da crise unive'rsal multiplica os pro
blemas sociaes e atigmei\ta a gravi
dade dos que já existiam, eniquanto 
tantas e tâiitas inÍéiativls àpostolt
cas urgentes; que f)areceriàm recla
mar recursos d<>s mais taí-gôs, pro
gridem penosamente e ã custá dos 
maibres sacrlfiéios; emquanto o aj,os
tolado de conquista das afinas éxtrà
vladas pelos erros contemporat\eos 
solicita tão imperiosamente o zelo e 
a dedicação de todas as almàs r-eal
menle eàtholicas; o nbvo Arcebispo 
esteja empenhando esfôrçós e recur
sos sem conta, na construcção de 
trnmerosas lg.r-éja!l, todàs oÍJ quasl to
das exigindo despe:zas amplas e não 
raramente apresentando uma nota de 
verdadeiro esplendor. Comprehen
der-sê~ia facitmente que suas vlgilias 
se consumlsl!em no estudo dos pro
blemas relacionados com a conquista 
das almas que gemem fora da Igre
ja.· Pelo contrario, o que se vê é 
que, se elle não descura disto, seus 
melhores esforços são empregados 
na solução de um problema de or
dem interna, e meramente adminis
trativo, ao menos na ápj)arencia, co
mo seja a multiplicaçê" das varias 
sub-divisões ecclesiasCcas da Arehi
dioeese ! 

Com effelto, essà obra ê de mera 
organisação Interna da Igreja. ln-, 
diseutlvetmente, não attlnge ella de 
modo immediato o apostoiàdo de con
quista. E, no emtanto, não tenho a 
menor vaccilação ao affirmar que el
la constitue, e de modo eminente, 
uma bella; brilhante, profunda e duo 
rabilissima obra de conquista das al
mas que se encontram fora do apris
co do Bom Pastor, 

* 
Entendamo-nos. Não é. proprio da 

igreja fazer as coisas com superfi
cialidade. E, por isto mesmô·, o que 
cai-àcterisa suas realisações é uma 
perfeita despreoccupação quanto aos 
fructos immediatos e ephemeros das 
i11iclativàs que emprehe11de. lmpul-

sionada sempre por· razões p rcf 11 ,~-

das, suas .:tctivíc::.~des se de!-::-::ni·olo.;11 

segundo tocla urna estrt1cturc: de cr;n
cepções e planos intimnrnc>','.c reln

cionados com sua propria doutrinc1. 
Pode ser que muitos não comprehen
clam immediatamente seus movei:;, 
pois que é proprio do geral das pes
soas ·não comprehe11der as rnões 
profundas dos acontecimentos. Mzis 
a Igreja constroe para o futuro, e 
tem os olhos postos na eternidade. 
Só os resultados tangiveis, concre
tos, duraveis, capales de desafiar 
seculos, 1 he interessam. A espuma 
inconstante das popularidades de 
momento não a fascina. Elia não 
qu'er a·pplausos, quer conversões. 

Todo o verdadeiro apostolado de 
conquista (aliás, qual o apostola'.:lo 
que não visa conquistar?) ha de ser 
preparado por um trabalho interno. 
Essa verdade vale tanto pilr:, os ín
dividuos, quanto para ,as organisa
ções que se consagram ás activicla
des apo$tolicas. Ai do individuo ctue, 
i)retenda conquistar almas para a 
Igreja, em detrimento da propria vi
da interior! Sem a preparação remo
ta é profunda que esta dá ao aposto
lo, não haverá fructos que durem em 
sua acliviélade, e Dom Chautard não 
hesita em affirmar que elle expõe 
seriamente, em casos não raros, sua 
propria salvação. Assim tambem. ai 
da organização que se abalanc·e ás 
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luctas ,do apostolado, sem uma es
truetltração e preparação interior 
conveniente. De modo ine:vitavel, a 
enorme carga das difficuldades vae 
se manifestar em desproporção com 
os parcos recursos existentes. E en
tão, ou pre_vaiece o excesso de orti
mismo e a organisação começa a ar
car com responsabilidades que mais 
cedo ou mais tard·e a esmagarão, ou 
então o pessimismo tomará a dian
teira, e reduzirá a associação a uma 
inercia que será para ella uma mor
te antecipada. 

Córpo mystico instituido por Nos
so Senhor Jesus ChriSto para a sal
vàção das almas, a tgreja nunca se 
esquece de que ella é uma immcnsa 
orgahisação vivificada pela seiva da 
graça, é que, se bem que a promessa 
divina lhe assegure de modo indubi
táv!!I a indefectibilidade, o resultado 
rilàis ou me11os extenso de seus es
fôrços está em funcção. :10 met1os 
em pnrte, d..1 observ:rncia desbs re
gras. E é exactamente por isto, que 
vemos a Santa Igreja velar, com um 
zelo extremo, p_ela perfeita organi
saçãó de seus proprios quadro&. Tu
do qu;into se refere á vida inte.rn,i da 
Igreja foi por ella minuciosêl e ad
miravelmente regulado, com um::i sa· 
bedoria que traz claramente em si a 
marca da inspiração divina. Quem a 
visse entregue amorosamehte a essa 
tarefa poderia, talvez, julgai-a esque
cida das relevantíssimas funcções do 
apostolado juhto a tantos pagãos e 
heo-pagãos. Mas essa impressão só 
poderia aflorar em um espirita su
perficial. O apostolado exige abso
lutamente toda esta preparação ante
rior, de sorte que, se para assim pro
ceder a Igreja outras razões não ti
vesse, esta bastaria plenamente pa
ra tal. 

* 
E' a este pensamento profundo, 

que se. prende todo o plano :da mul
tiplicação das Parochias na Archí
dlo-cese. 

Enganam-se os ciue suppõem que 
todo o combate aos erros <.JUc asso
lam nossa epoca se cifra n;i tarefa 
de vociferar contra elles. Indiscu
tivelmente, os erros devem ser com
batidos com aquella constancia he
roica que o Espírito Santo descreve 
quanto incita o fiel a combater pela 
Fé co11demnando os erros "em tem
po opportuno e importuno". Mas ha 
um outro trabalho, de que nunca po
deremos nos esquecer. Não ha me
lhor bârreira Pª;ª os erros, do que 

inl,'nsifici::r nos fieis a vida da gra
c,. Uma Arch,dioce"'e em que toclos 
os fi{,is c:~te;nrr) unidos ú Si..nta iore
jZ1 de Nos~o Senhor Jesus Christo 
como os sarmentos á vinha, poderá 
sem duvida. ser flageqada pelas 
maiores provações, e batida pelos 
ventos da mais intensa propaganda 
heretica. Mas, ligada a Jesus Chris
to, ella crescerá no perigo, s.e desen
volverá no soffrimento, e triumpha
rá de seus inimigos, ainda mesmo 
que banhada 110 sangue dos mar
ty res. 

Pelo contrario, se for tíbio nos 
fieis o amor á Igreja, se for fraca a 
sua piedade, superficial sua vida in
terior, relaxada a sua ·pratica dos 
mandamento·s, não haverá o que elia 
não possa .receiar. 

E' bom go.lpear o erro. Mas, de 
todos os golpes, nenhum podemos 
desfe'rir ;hilis- cMteiro, nem mais pró· 
fundo, do que unirmo-nos, pelo es
tudo da doutrina catholica, pela fre
que11cia dos Sacramentos e pela me
ditação) ã 'sa11ta Igreja de Deus. 

Assim: a multiplicação das Paro
chias não é senão a multiplícêlção 
dos luzeiros que, pela cidade afora, 
irão irradiar a luz divina de Nosso 
Senhor Jesus Christo. Onde outr'ora 
se ex'tendiam regiões immensas, den
samente habitadas por uma popula
ção que o mais zeloso dos Parochos 
não poderia attingir inteiramente, 
hoje começam .a se accender fachos 
de vida religiosa, que, desenvolven
do-se aos poucos, multiplicarão, em 
torno de càda nova Igreja, os cen
tros de influencia e de irradiação da 
Religião Catholica, Em cada Paro· 
chia florescerão associações novas, 
e a Acção Catholica, que é a grande 
obra do momento e a menina dos 
olhos do Arcebispo, lançará raízes 
pujantes. Em cadà uma dellas, êl 
Obra das Vocações começará o re
crutamento benemerito dos novos le
vitas do Sen~or. Em cada uma, a 
Propaganda Fide começará o traba
lho pelas missões longínquas e tão 
dignas de apoio. Em cada uma, as 
Pias Uniões e Congregações Maria
nas irão, como obras ..1uxiliares da 
A. e., regenerar a juventude, e as 
Conferencias Vicentinas irão auxi
liar a pobreza. Ao par disto, as Es
colas Parochiaes e as obras benefi
cientcs de todos os matizes e feitios, 
multiplicarão sob a influencia da 
Igreja a acção nas classes desprote
gidas. E tudo isto se operará sem 
que nenhum prejuizo soffram as 
obras já existentes nas Parochias 
antigas. 

E', ou não é este o trabàiho maxi
mo, que as circumstanc,as pareciam 
exigir no momento? 

* 
Comprehe11deu-o admiravelmente o 

flevmo. Clero da Archidiocese•. Com 
uma abnegação que só o mais puro 
zelo pela gloria de Deus pode ex
pi icai', os Parochos das antigas Pa
rochias assistiram contentes ao des
membramento de seus territorios, e 
os Sacerdotes incumbidos de Paro
chi<>s nov<>s acceitaram o encargo 
heroico de as fazerem surgir por as
sim dizer do nad..1. 

A muita gente poderá ter pareci
do temera rio o' plano do Sr. Arce
bispo Metropolitano. Essa gente não 
conhecia a dedicação, o zelo, o espi
rita de heroismo e de sacr1ficio do 
Clero da Archidlocese. 

O que agora é necessario, é que~ 
os leigos não se limitem a assistir 
com sympathia platonica a tantos e 
tão heroicos esforços. Ha tres .for
mas de apostolado neste assumpto. 
O primeiro, é o da oração. E' o mais 
importante. E ao mesmo tempo to
dos o podem prestar. Qual o fiel que 
não pode incluir em suas orações 
uma prece por esses Sacerdotes he
roicos que acceitaram tão ardua mis
são? Qual delles não poderá pedir a 
Nosso Senhor ·que fecunde tantos la
bores e aplaine caminhos por vezes 

' tão ingremes? O segundo apostolado 
é o do trabalho. Não poucos o po
dem prestar, e estão por isto mesmo 
!'}a obrigação de o prestar. Mas ha 
um outro trabalho que só poucos po
dem faze;•. E' o apostolado do di
nheiro. E por isso mesmo que .,são 
poucos os que, tendo dinheiro, tem 
tambem .bastante espirito de Fé para 
·comprehender que devem ser gene
rosos, é chegada a hora em que to-
dos os generosos devem passar a ser 
generosíssimos, e todos os parcimo
niosos devem mais do que nunca co
meçar a ser generosos. 

Generosidade na oração, no 
lho e na esmola, eis para nós 
o grande dever do momento, 

traba
leigos 
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COMMENlANDO ••• 
IMPOSTOS 

1 

Durante a ultima semana a 
imprensa debateu a questão dos 
executivos fiscaes, relativos ao 

i imposto territorial rural, que se 
' estavam processando em varies 

pontos do interior do Estado, ape-
2ar das leis de moratoria aos 
agricultores haver incidido, tam
bem, sobre tal imposto. Funccio- · 
narios mais realistas do que o 

I rei estavam cobrando judiciál
i mente uma quantia, de que o 

1 

proprio Estado havia aberto mão. 
E houve mesmo nm caso extre
mumenté doloroso, em ·que uma 
pobre senhora, cujos unidos ha-
veres consistiam cm um peque
no sitio, veio a perder sua pe~ 
quena propriedade, póí; não ex
hibir, dentro do prazo legal, a 
quantia, que lhe foi exigidn pelo 
fisco. 

Ora, taes factos denionstr.ám 
a necessidade de serein recor
dadas algumas verdades elemen
tares. 

Segundo a · doutrina catholica, 
o homem é que foi feito á ima
gem de Deus, não a sociedade, 

, nem o Estado. E é exactamente li por ter sido feito á imagem e 
semelhança de Deus que o ho
mem tem o direito de dominar, 
em seu proveito pessoal, a na
tureza animada ou inanimada. 
Veja·m o Genesis: "E criou Deus 
o homem á sua imagem; criou-se 

·1 ú imagem de Deus, e criou-os 
varão e fcmca. E Deus os aben
çoou, e disse: Crescei e mt1lti
plicae-vos, e enchei a terra, e 
sugeitae-a, e dornill!le sobre os 
peixes do mar e sobre as aves 
elo céu, e sobre os animaes que 
se movem1 sobre a terra." (I, 
~7--28). 

-~ 

At:ontece, c,ntretnnto, que a na
tureza. de que o homem recebeu 
o clominio e a sujeição, é com
posta de objectos materiaes, que 
não podem ser domfüaàos e SlJ
jcitados perfeitamente a não ser 
por um só homem, com exciusi
vidade. Os objectos espirituaes, 
como as ideias, podem ser apro
veitadas int€gra.lmente por va
rias home·ns, simultaneamente, 
sem que um defraude a outro 
no que quer que seja. Mas as 
coisas corporeas são exclusivas. 
e o seu aproveitamento não se 
pode realizar sem a repartição 
e atribuição dellas a cada ho
mem particular. Ahi J fundamen. 
to da propriedade particular. 

O homem isolado, ·::iorém, não 
poderia dominar a natureza, an
tes seria esmagado por ella. Esta 
é uma das razões pela<; Quaes o 
homem vive em <;ociedadc, para 
que. J)cla allianç.1 do engenho e 
das forças de cach um, es.se do
mínio se effectue. e o hoinem 
possa retil·ar da natureztt o ne
cessario para subsistir e aperfej
çoar-se. A sociedade é assim, o 
meio, ,pelo qual o homem, e caã.a. 
homem, consegue .sujeitar a si 
um certo numero de objectos cor
poreM, Para que esse meio, que é 
é a sociedáde, seja realmente ef
ficiente, é preciso que cada um 
contribua com aquillo que é ne-. 
eessario á sua existenci.a, na me- . 
dida das possibilidades de cada· . 
um. Como o dinheiro, ou co!.rn 
equivalente, é necessario á exis-
tencia da sociedade, segue -se que _ 

"A estricta observancia deste ~ .. 
accordo por parte do nosso go-
verno removeu qualquer possi- longe de dimil1Uir a import,ancia 
bilidade de attritos nas relações cio pacto de não aggressão germa
l'USIIO- allemãs. Os Soviets toma- no-russo, demonst;raram a sua 
ram determinadas medidas nas importancia e efficiencia. 
fronteiras occidentaes, e que as-1 Referindo-se âs especulações 
seguram calma. e segurança á feitas na Imprensa estrangeira 
Allemanha a- leste.'' i sobre a possibilidade de um mal-

a Allemanha o sr. Mo'lotov affir
mou: 

"Estas affirmações têm itldo 
desmascaradas mais de uma vez, 
tanto pela Allemanha como por 
nós mesmos, são postas ele lado 
e consideradas sem valor algum. 
Podemos apenas reiterar que em 

nossa opinião as relações de ami
zade e boa vizinhança entre a 
Russia e a Allemanha não são 
baseadas em considerações for
tuitas e de natureza transitaria, 
ma,~ nos interesses ftmdamentaes 
da Allemanha e Russia." 

lhorar.am ultimamente. "A troca 
de vistas com a Italia revelou que 
existem possibilidades de mutua 
comprehensão entre os dois paizes 
na esphera da política exterior, 
bem como de extensão das re
lações comm~rciaes 111s.so-italla-

o imposto pode ser licitamente 
exigido pela autoridr,:ie. Mas dahi ' 1

' 

tambein se segue que o imposto, 
sendo como é uma restricção á. 
propriedade elos particula.tes, se 
destina precisamente a prcpo1do
nar um gozo e.ada vez 111ais per
feito da pror,'.·iednde indivicl.uiH, 
e nuhca a :ie~truil .. ;., -' 

OI áCOJJ'tecim!)ntos da Europa, enten'1~eP.to eútre a Itussia e As 1·eiações 1·usso-italianas me- naa. '' Não sera verdade!'. 
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ÚfllCA 
GRANDES 
OFERTAS 

o Exmo e Rcvn'io. Sr. Arêe- j Recentemente São Paulo foi l r;• cppor'·-u:10 esclarecer que e 
bispo Metropolitano celebrou ás e~c:,lhido par~ séde d~.quarta se~,- cHtificado _ct~, en_fenneira "pratt. 
7 hora:; de clomrngo passado a sao das mencionadas Se~u~pas , . cr. hccncmaa nao constltue me. 
Sanü, Missa na Parochia cjc a qual se reali~;uá entre os· dias didr, idrnl, mas acceitavcl ape. 
Sant'-Anna. com Communhão ge- 1.0 e 8 de Setembro proximo, sob 

I 
nas cm caran2r provisorio. 

ral. Deu o ::mel a beijar a todos o patrocinlo das altas autorlda- S. Excia. o Sr. An,ebispo, re~ , 
e fez uma pequena allocução aos des civis e com as melhores ben- ccmmendancio encarecidamente a 
presente~. çãos do Exmo. Sr. Arcebispo Me-

1 

EscJla de En: :n:,:;r;lS do Hos-

• 
Sedas, Algodões, Lans, 

.Vestidos, Manteaux, Ma

lhas, Roupas ele cama e 

n1esa, Artigos de banho, 

Carteiras, Luvas, Echar

pes, Moveis, Tapetes, De· 

coiacões, tudo com 

• 
Reduções Notaveis 

VEJA AS 

NOSSAS 

EXPOSIÇõSS 

Liquid 
Sc~ae~lic~, [ ~trt 

a ca.o 
' Ç) 

Annual 
(J 

LITURGIA 

Per .quem ''""' __ ,.) 

Em seguida ás palavras l A pron°•<to rl'.' iJPtH;Üos da-! tns (1" '.\i i•:sa. pn rn que o S:rn-
largitor admitte e No bis quo-, runte u :\J i~sa. o Cardeal Bona, to Sa('_rificifl n"t0 s8 prolon
CIUe peccatqribus havia_ outró- i faz urna obs0.na(:üo que devia! gas,;r• d0mai,;, Che:;on-sc mcs
ra uma oração pelos f.r-uctos: tnr sido m,.,dilada num tcm!)o mo ao ponto di, n,!anlar a 1 

da terra,: t~igo, vinho, oleo,' em que a pied«d<' litu.rgif'a qua- Commnnlliio para dqiois da! 
etc. Essa hy!)othese mostra si desapparuc:cu, \'Olll grande :\lissa. r•1111Jorn i,,,so vi0ss(, n.n- ! 
a anomalia liturgica elo per- prejuízo para o sentido theo-

1

' sar certa confusão nos ritos 
quem haec omnia que se se- logico dü devoção. ecdesiasticos, 11ois as o.rações 
gue. O Nobis quoque termina O espírito religioso dos nos. I recitadas pelo patlre depois rla 
:pela conclnsã.o ordimi.ria Per sos antepassados <,ru Vtl. qne I Communli;1o siío para os pro-
Dominum Nostrum. 1 0lles QUP!·iarn que I U(lo --- fnnc- 1wios c·nmmun~:11tt.ns. 

A oração qne segue é a se- i c,1ºês sagnulas t, ccdcs;asticas.·I ;\l.e;1111s (l(,~i;c•s rito;; foram 

guiute: "Pelo qual, Senhor, i a adminisl raciío (los sa(:ra.nwn- 1 110mm. f'.Olls<,n·;idos 11a .\lissa, 
creaes i.;empre estes bens e i tos e todas as lJcn(:i\os - tnclo : 1.at'ii (·01110 a ortl,•na,;iio rlos ]',a
os santificaes. vivifka('s. aben-1· fosse kito (!nrantc o Santo drc:c;. a sagracüo dos Hiiipos, 
~oaes e nol-os concedeis". Si Sacrificio. Pant elles, a 1<:ucha- a bm1çiio dos Abbades, da,; 
não ha Amem nessa conclusão ristia era a perfeição e consn- Abbadessas, a consagração da:; 
ê porque a formula seguinte mação. Por isto, em :;e -t.ratan· Virgens, a profi,;são moua,;ti
desenvolve glo.riosamente o <lo de fechar um conLracto. fa. ca, a benção nupcial e, emfim, 
Per Christum Dominum Nos- zer uma rec:ondliação, offerc- a consagração do Chrisma e 
trum, como se vê no corpo do l cer ao Senhor algum dom, ex- do Ohm 8anlo na Quinla-feira 
J>refacio. ! com·mungar 1111\ lrnrek, a11111111- ! Santa. Somente ao olco dos 

Durante muito tempo existiu I cinr as festas <los santos e ou- . enrc{·mos. foi ennsPrvada. a 
i, costume de be-nzer os ali- trns sol_emnidades. como impor lt benção ne:ssc ponto da l\IiHsa. 
mentos. em certos dias, neste jriuns, reconciliar os peniten- (Continua) 
_(POnto da Missa. Benzia-se uma I tes, consagrar as Virgens, ~a
!nistura ç}e leite e me} para os I grar os Bispos e Reis ,-. tudo 
'ce.teçhuµie:µos na primeira mis· esses antigos christãos que
sa de Pentecostes. No dia de · riam que se fizesse soh a p.ro
Pascoa benzia-se um Cordeiro; te~<;ão da FJucharistia. .Julga
~º da _t\scen<;ão, as favas no- v'am que, sem a protecção do 
!Vas; no de São Xisto, a uva Santo Sa<l'rificio nada se podia i 
,i·ova. Ainda hoje se benzem os instituir convenientemente. ! 
Santos Oleos na Quinta-feira A tibieza e a covardia foram ! 
Santa. aos poucos se]Jarando esses 

Indicador Co-mmercial 

A' tarde concedeu varfos· au- tropolitano. pital São raulo. espc•ra que as 
dicncias em Palacio. Afim de clirigir, nesta Capital. CJ11gregaçõ2:; rcligio"\'; qur se 

No dia 29, ás 9 horas. S. Exc-ia. tão importante certame. foi orga-1 dedicam ao sen·1ço oy: c,:f,rmos 
Rcv111a. compareceu á Mi&s:i so- nizad~ uma commissão executiva J)J'ü\'iúneiem. qua?1'.o an'.::s. ;'fl• 

Iemne, com Assist.encia Pontifi- sob ª. prcsidcncia do Revmo. Pc- ] ra }~e,. tcnl:a'.1.1 sua,s ;nf·:r111ci;-as 
cal, que· se celebrou na Cat.hedrnl SaboYa ele Medeiros. s. J. :msta cl1.viclc..nentc u1plon1<.d<1s. po,,oan. 
Provisoria, por occasião do pri- com!Í;são com séde na Escola de do-se dc;;(:'artc · fuLuros di~-,abo
meiro anniversario de sua elei- Serviço social de São Paulo. fá 

1 
1cs e acautelando o 3xerciclo do 

<;ão a Arcebispo de São Paulo. rua Sabará, 279, phone 5-659i). 1 sei. a,;ostolado. 
N6 fim. houve cumprimentos dos elaborou um pl'Ogramma que te- De orcLm de S. Excla. Rc\11IlQ . 
presentes. Durante á tarde deu nho a honra de passar ás má-os 
rzcepção cm Palacjo ás a1_1torida- de v. Rcvma. 
eles civis e milit-arês e a imm- E' desejo do Ex1110. Sr. Arccbismcras pessoas que foram cumpri-
mentar s. Excia. pelo transcur- po ...,... confor!lle V. Revma. se 

externou na reunião do clero da 
so daquella cphcmeride. 

1 
'd' d d J 1110 . . . _ Are 11 10cese, o mez e u 

Te1ça-reu_a, S. ~xola. :R~vma, ultimo _ que todos os- Revmos. 
agr~deceu as Auton~ades civis e , -Paroc)los. Reitores_ de Ig-rejas e 
millta.res os cumpr1111entos que : Capeµii.es col)aborem com O Se· 
lhe a~rcsentaram pc~o l.º anni-

1 
crctariado para O maior cxplcn-

versar10 de sua ele1çao. d . d "s nanas" 
A.'s 14 horas assistiu pessoal- 01 as ei _ · 

mente á inauguração do Instituto Para isto, S. ExclR. Revma. de-
de Endocrinologia, no · l3utantan. termina aos Revmos. Parochos 

O Exmo. Sr. Arcebispo Metro- que: 
politano, na quarta-fefra, ás 6 1.º - Avisem os fieis sobre a 
horas, celeprou Mi&a, rezada na realiiação das "Semanas", prin- : 
Capella do Seminario Central. i oipalmente ,nas reuniões das as
por occasião da festa de Santo sociac;ões parochiaes, ctespertan
Igm,cio. patrono do Seminario. de-lhes o interesse para as ques-

11. • tarde, deu audiencia em Pa- tões de acção social e pedindo suas 

No dia 1.0 • ás 10,30 horas. S. trabalhos: 

S. Paulo, l .0 de Agost.o de 1940. 
ia) Cgo. Paulo H.olim Loureiro 

C:liaucellcr do Arcebi:;pado. 

AVISO N.• !ll 

F~ !l~cim'}llto do Rennó. 
J>o. F.-ancisco Curti 

De ordem do Exmo. Sr. Arce. 
bispo Metropolitano, aviso o 
Revmo. Clero e Fieis do Arcebis
pado que falleceu, hoje. ás 12 
horas no Hospital do Braz, onde 
se recolhera para tratamento de 
insidiosa molestia, o Revmo. Pe. 
Fr~ncwco Curti, 11atural da !te.
lia. 

Este virtuoso Mccrdotc exerceu 
seu ministerio. por alguns annos, 
na Diocese de Ribeirão Preto e, 
ultimamente. nesta Arcllicliocese. 

iacio á varias pessoas. oraçQ_as para o pleno exito elos 1 

Excia. presidiu a reunião do De- 2.º - convidt!m seus parochia- s. Excia. Rcvma. 0 Si·. Arce-
canato de São Norberto, de Villa i no.~ · para as "Vigilias Eucharis- i , bispo recommenda-o ás oracõeS' 
America. 1 ticafi" do dia 5 de Sc\('rnhro. ás· e aos suffragios do Rc,·mo. Clero 

A' tarde, concedc11 audic11cias 20.30 horas, nas I1n"~hn de Sa•.1ta e Fi€is do Arcchispado. 
publicas na Curia, A's 15 horas. Ephigenia e de Sã:l Bento. par:i 
compareceu â. manifestação do sen)wras e homens. n·s·1cclin- São PàuJo, 27 de Julho de rn10. 
Lyceu Sagrado Coração de Je- \; mente: . ra 1 Cgo. Paulo Rolim Loureiro 

S S E e'" na cu1·1·a Met1·0 - Chancellcl' do Arcebis1Jado. su , a , X =· ' " 3.º - Enviem á Cm;'\ :\<Ictr?-
po!itana, pela data de 29 de julho.\ politana um grupo de 1wroc:1i'.\-

A's 20,30 horas, presidiu a reu- ! nos. dos que mais se i\1t::r2,;:·~m 
nião. no Collegio São Luiz, cja pelos assl.lntos sociaes, ~fim e'' 
Commissão Promotora dos Fes- i sP-guirem de perto os trn b·, "11 '· 

1.0jos elo 4.° Ccntenario da funda-' conferencias e lições das "Sema-
çáo da Companhia de Jesus._.. na.,''. 

J>RilllEI~O ÁNNIVERSARIO 
D:l ELEIÇAO DO EXMO. 

sn. i\RCE!3ISP!l DE 

Conforme jii foi annunclado, 
No dia 2 de Agosto, sexta-feira, dia 29, a... Archidiocese commemo• 

s. Excia. Revma. esteve em vi- De ordem de S. E:~ci;\. R::vma. rou O l.º anniveroorio da.eleição 
sita as varias paroch\as e cape!- S. Paulo, 1.0 de Agosto de 194º· i do si·. Dom José de Afonseca e 
1 no"as A' tarde concedeu va (a) e· .!!o. Pa,110 Roli1n Loureiro ' , as ·' · · , "1 -- ' Si!v2a para Arcebispo de s. Paulo, 
1·1·as Qud1·enc1·as en1 Palac1·0 - Ch_an_ celler do Arcebispado. 

"" · - · · Ell' homenagem a S. Excia. foi 
Hontem. át: 15 horas, assis-! ce_lehrada Missa. na Igrc,ia de 

t.1·t1 0 lan: ça111e11to da pr!me!i·a pe. \ A's Rev1na.s. Superioras de Con-
dl·a do Cor1,,011to da santlsslina grcgaçõe~ n~lígio8a~ nn Archi-

~e.!1ta Ephigenia, Catheclral Pro-
- virnria. com a ]Jrcsença do Exmo. 

[ii:~e1i;~=:~~:.:~~m:Sm:~1~ie~~-'1' ~!::" ::R::L:~•l::oi,encl,ct, 1 ~:::::::';;~, ;;:::c;i,c~~'~ 
1 

O Exmo. Sr. Arcebi,po assis-
Sobre as "Semanas de Acção . 

Social do Brasil" foi enviada pa- ! ltçccin,neu,lauclo a Escola rh til! a essa Missa. sendo rccPbido 
ra. todos os Revmos. Parochos da Enfermeiras do UospHal São á poda elo Templo pelo Exmo. 

P 1 
1 

Cabid('. ao E-om elo Hymno Pr•n-
Archidiocese a seguinte I au o . tificio entoado pt>la. Guarda C!~ 

,·u ele São Paulo. Após n Sau\a 
CIRCUI,AR N.0 Z 

Revmo. Snr. Parocho. 

TIP\'ma. Inná Superion,, 
Laudclur Jesus Christt1,o! 

Laucletur Jesus ChristusJ Funda.da pç,r inicia~iva do Exmo. 

Missa. S. Excia. Revma. rece
beu os cumprimentos cio RC\mo, 
Çlero o I<,iei$. 

Como e· do conhecimento de Sr. Arcebispo, a Esco_ la de En{er~ 
fERJA_DO KA CURI \ '.\IETRO., V. Revma. o grupo de Acção So- 1 ineirns do Hospital ::3ão Paulo, 

eia! com sédc permanente no Rio anp.çl(a á :Escgla Paulii,ta à,c 1'4ç
de Janeiro, velU ultunamcnte pro- i dicina, vem fuqcciona11do regu-

l'OLI-'f,\X,\ 

movcndo em varias pontos do i la,rJ,nentc à,esde niarço de 19ª9. Em Cojilmemoração ao 1 ·º ?n~ 
niversario da eleição do Exmo. 

paiZ: as c~ainadas "~m~~~s de I Em S~o P,n!lo, visa a_ F;scolll, de I sr. Arcebispo Metropolitano. dia 
Acçao SoC1al do Bralitl'', o~Ja h- _ Epfei;me1r~i, a fonnaçao cle um 1 211 foÍ·am ·hàsteados na fachada 
nalida_d~ é qiffund~· os_ ~incipios, escol de _ en!ermeiras cathol\~as '\ d; cui;ia Métro· litana. os Ja-
C\O sel'VlÇO cle Acçao SOC!al. - Cll1 primeira plana as 1·ellg10- Vilhóes· da sá.ntiSé e Nacioi1ial, 

. - sas ,,,_. e, apparelhad.a -para tal i - - d' 
-- ·- -- -- · ~- ct· - d - d · d s nao funcc1onando as suas 1ver

•ll1l, 1s~oe os me1~s a equa o ! sa..q reyàrt~ções: 

Rendas 
para a!vaR, roquettes, 
sobrepeliz e toalhas de 

altares, compl'em na 
casa especialista: 

pare, mlll~strnr ;so~;do "Pl'CPlffO 
technico. Para pre.star Ulllli home!lagem 

u · c - er · a ao seu illustre e digno Chefe, os 
. ma so ongregaçao l' igios ' funccionarios destà repa1·tiçã.o eo-

ate esta data, c9rre~pondeu ao ap- . · · · . -
pell? _que a todas_ foi dirigido: as 1· 

01::!:.1~~; t:i~!:ª~:n:c,A~~:: 
Rel~1osas Fra1~c1scanas do Co- ~iocese mandou ce~brar, ás 9 
raçaoll de Marl1a. dRcE1tefrando_ o horas, na Igreja de Santa Iphl-
appe o. a Esco a e n cnne1ras . . te - . 
informa que está autorizada a \ gem~_ pelas m nçocs do seu 

:ACCESSORIOS 
para a:utomov~i~ r--------~~:---

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS 'MARCAf. 
ISNARD & CIA,. 

Pelos 
FOOT-BAl-L 

Esportes

11

_ 

Realiz~ 110 domingo pas
sado u11m d is puta de .. foot· 
bali" entre as <,quipPs da As
sociaçi\o dos Amigos <l<! São 
José e CongregaGiio Mariana 

1 

funccionar pelo conselho Nacio-

1 

~rce ispo, 
1,a1 de Educaç~ e_ Parecer n.º EXPEDIENTE 
380) e CQnfere Diploma de En- -· · 
fermeira, após um curso de tres 1\ M h Er t d ..,,,, .~ .. . onsen or nes;o e nalUQ, 
<3) annos, ~~c!.0 0 ensmo da im-, Vlgarlo Geral. despachou: 
fermagem mµu~rado pelas en-1 · · 

' fermeiras dip'.omadas d? !nsti~u- PLENO USO DE ORDENS. or 
t) MELHOR SORTIMENTO 

ImpJ>rtação Dl-reeta. 

ISN ARD & CIA. 

'.AVIAMENTOS 
para alfaiates 

COMPLETO 
Consultem,.& 

CASA ALBEltfO 
s. BENTO N,• 

BRINS 
SOR_TIMENTO VARIADISSIM, da Annunciaç~'.), da parochia 1 

Importação Directa de Santa Cec1lla. J 

CASA ALBERTO A partida. q1w ,;0 dm;('l1ro-
LAR® S. BENTO N.• 4'. !ou dentro de nm amhi0ntf' de 

CASIMIH.A.S 
cordialidade; 1 c,v0 como n·ne,,
clor o quadro ele Santa Cecília. 
pela contagem de 7 a 3. Fo

Aurora. - Printex - Pi:-lt~,b ram os seguintes os rnarca-

CASA ALBERTO Dalzell C2l. Helio. C2J, Achia-

a casa onde tudo é 
mais ban,to 

• 
rua das Palmeiras, 94 

Tel. : 5-4070 -Nacion:i,es e Extrangeiras I dores da turma victoriosa: --1 
LARGO S. BENTO N.0 "' no. Yéco, e Carleltl. 1-.,......,,,_ ____ ..,....,... __ ..,...,, 

-,.. 

l to das Franciscanas M1ss1onar1as ! P 
' · 1 dois mezes. a favor do Rcvmo. 
1 de Maria. Pe. L. Theogenes Gondim. 

Attendendo âs differentes cir- , 
Cl\ms\ll,n~ias das candidat\ls, a ! ORATORIO PARTICULAR: 
Escola funccicma sob O regime de I Nestor Ferro e Walcla Borctto. 
internato e se.mi-h1teinato, faci- \ PLENO USO DE ORDENS, por 
mando-se as 1waticas rcli~iosas:: 11111 mei. a favor do Revmo. Pe. 
!líissa qqQtidiana. na Capt,11,i. cio l Vtto1i<J Bff!nna. 
p.roprlo C'Sta.bl'lecimento. éomo l PR,oqssAo, a favor das Pa
tamb<m1 expo.siçijo e b<lnçiio do i rochias de São Roque, vma Ma• 
S$.. Sacl'~mcnto da~ 18,:,30 ús l r~a, Appareci.da, Sant'-Anna. 
19,30 _ llora~. - . - l CAPELLA, por um anuo, a fa· 

1 

As insc1·ipções para a m(J.tri- vor ela • éapella do Bail·rc d'e, 
cula est-ão (J.be1,tas até o 1,roximo PÓnte Lavrncla, ·l'arocllllia, de í3. 
'1114 lij '1~ Ago;it.o_ Rociue, 

' 



LEGTONARIO 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele· 
gância da época I 

* Para oferecer maior con· 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como-
didade 100%, que o novo · 
co,te "Kenway" e~ 

Moticias do Interior 

ANATÓMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS PE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

as portas chi sed<1 da Congrc
gação :VIHriam1. pur;,, receber o 
povo e sr, proceder. a inaugu
ração do retrato cio homepà
geado, usando da palavra. o 

HORA PAGÃ. 

Vi:vemos a l1orn pagã. mals 

E até ·onde vae pansr 88t8 
philosophia J)Rgã, da Vida? 

:mm face da morte, o .pagã.o 
tragic<t da I-Tisl ol'ia. O 11no
paganismo aincla {• mais l>arlJa. 
ro e g.rossciro que o uc 11.oma 
e da Grecia. 

rnGANlSMO 
moderno só vê o animal, o. 
corpo, que se vae decompor, a, 
materla; s6 a materia. Nã.o 
se p·ensa na alma espirltuat 

Respiramos hoJc numa at
mospnera pagã. E isto vinte 
seculos depois do Sacrificio da 
Cruz! E' doloroso. Ouvi esta 
pagina admiravel da Pastoral de D. l\Iario 
\'ilias-Boas: 

"Pagallismo é a vida moderna, molle, go
Tadora. sensua 1. Ni\o ha mais lugar para a dôr. 
1i1sta existe, mas, é grito de odio e desespero. 
Paganismo é essa inadaptação do homem mo
derno ao' senso lidlmo da vida cllristã que r0< 
clama uma somma immensa de valoJ·es huma• 
nos sobrenàturalizados. Paganismo é o accu
mulo de::sbragado de fortunas inoperantes, 
quando é desmesumdamente graude a Reara 

.das obras sociaes e a::<sombrofmmento dolorosa 
a seara dos desgraçados, sem pão, sem roupa, 
tem tecto!... Pas.;anismo é e,;se catholieismo 
repimpado. de rotulo e tradição, sem sacra
mento. nem ora<:i'to, maleavel e complacente ... 
Pag-anismo é a quasi obliteração da vida de 
familia J·eduzida a um minimo de conviveneia 
no lar, annullada na lucta absorv·ent<e do tra
!)alho sem Deus e na febre obsedante do,; pra. 
zeres sem honra. Paganismo é a impmlcneia 
das monas femininas que maculam a virgem, 
conspurran'! .a esposa, aviltam a mãe. Pag-a
nismo é o desregramento <lo culto das fàrma:;, 
no excesso de edncaçfw physica e na loucura 
dos esporte~. fazendo-se de um brutarnontPs de 
musculos rijos e mur.ro certeiro. m11 lwroc na. 
dona!!... J<;, com o paganismo· do homem
brinquedo, do l10mem-machina. do ho1nem
dinheiro. do homem-sexo, a Uarbaria sor.'ul. 

A barbaria do communismo arrasaullo to
dos os va1oi·es. A barbaria do,; nac·ionali<:mo:; 
<'Xacerbados, trnncanclo as pntria8 C\ definhan
do os JH>V08. A barharia dos t,Ht.i1pidos r.:1ci:,
mos, exaltando uma raça e conspu.rcando a di
gnit!noc da espPci<, humana. J;; ('><tá arch,11<10 
(l fogueira tragic-a da· guerra' ... 

Do homem pagã.o. na sociedade barbara. 
só poder(!. resultai· o t>Xterminio uniY('rsal! .. ," 

PAGANISMO NA VIDA E NA MORTE 

O cidadã.o moderno só e11to11do a vida no 
p1·azP.r. Vida mollP. gozadora, s,•us,rnl. ,\ 
Cruz d« .Ji,su8 Christo {, o fWll trcm<>JH!o í>S· 

caudalo. A scicncia, f.odü arte, ao ><<:>.rvieo do 
gozo, á pro,:ura do ('Onforto e uo luxo. J\ <lor 
provoea o de~<:>spero. a hla,;phemia, o odio, 
Falar om soffrim<mto ,. resignação chri81H ao 
homem moderno ernbrutecido un p1·azer. {, nà(l 
ser entendido. E' aniscar-sc a ouvir as unio
res dcspanteria;; ciP uma philosophia :-;aturarla 
de blaspl1emias do Schopenhauer, Nictch " 
Prondhon, e a cak1·va moderna dos pagi\os d::t 
literatura e da philoi;ophia ('Ontemporaneas. Só 
se fala hoje no direito de gozar a vida. A mo
ral, a rcligiáo. n scinncia ,~ todo <' qual(JIH'.r 
ideal humano hão ele rnspcfü1r o direito do 
gozar a vida. 

remida pefo sangue de Cb.rifl• 
to. Até o cemiterio inco:m• 
moda.· ó · ()iãadão moderno. In• 
ventaram-se os rornos crema-

torios. E' mais elegant(;l acabar a pobre e.ar• 
cassa torrada. . . D;j. mais impressão e a, 

illusão do anniqui!lamento total, fa2;: esque
cer as .realidades eternrur. .• 

PANEM ET CIRCEUSSES 

Pão e Jogo, é 9.,.que .. l_)edtà a multidão pa· 
gil> de Roma.· S(I,. se,· óoncebia este -ideal no 
requinte· da: civiÍizâção após o triumpho · dal:l 
aguias romanas: ·(,'Ome.r.:·e divertir·se. Volta· 
mos á 9ra pagã. 0 ciuoína, .o radio, a im
pre1rna, 'a glorificu.rem heróes do murro,. bn1• 
tan1011tes de box, chuµidores de bola .. canta
dores dei samba. i\las vai'e hoje um analpha
beto, victorioso nuh1 campeonato de futebol 
que um sabio, estadista nacional, inteÚehluaÍ / 
de valor. Mais interessa o focinho sorr.iderite 
de mna cantora ou cstrclla de Hollywoôd que 
a maior e mais delicada genial avtista · <ló te
clado ou da voz ou das letras. 

Pag,ú1ismo das praias onde so tem a mais 
acabada, a mais perfeita idéa da triste· degra
dação de costumes <) da impudencia, a que 
chegou H mulher moderna. 

Pnganisrno na familia sem filhos e chefa 
de cães, gatos e 1rnss1dos. 

Paga1Íis1110 na moda . desenfreada, capl'Í· 
cbosa. louca. · 

Paganisnw uucliHta. 
I\tgani,m10, do homem-brinquedo. O bó-

Juem que não comprehende a<Juillo que·:. Bos
suet c:hamava --· a tremenda seriedade da vida 
humana .. Paganismo do homem-sexo, do, pan· 
sexualismo. Pagani,nuo, cu1fi111 da barbaria 
,;ocial. d rsta fogucirá de odios, 'e <leste lwr
nmdo mar de sang1w provocado pelos R\icls
mos e o:c; 'I'otalitarismos e todas as ideolo~ias 
loucas e tlesesperad,ts deste seculo pagão; B 
qiw vale cllorar sobre estas ruinas de uma ci
vilizaç:1o errada, cançada, exgotada? A hora 
é do Judas é de tremendas responsabilidades 
vara nüs christ.ãos; 11m. Papa Pio XI. ·geniai, 
em face deste paganismo JJeor ,1ue o de Roma 
<?IIJ tempn rio Christo. ai>onta-nos o remediu 
unice, insubstituível, necessario - A Acr:ãu 
Catholka! º 

. Ai! <lo uós <;atholicos se não .soubermoa 
cornpr0h•:nde.t· a horu, tragica que Yivemos ~ 

JJào rcaliiamos o ~ollho de Pio XI: - rc
d1ri:-;lia11izar o mundo pagão, com :methodos 

n?vos ele um apostolado á altui·a da epocha. 
l~io, alli uma questão de vida ou de mprte. 
mn:1 o rnu11do christão cm face .do mun·cro '·pa1 
gil.o. J•Jstfü1tos ;i, allura úesta missão d·C. 
vina? 

illustre congregado Dr. André ! """"' . ~ ~ t 1 CACHOEIRA I nie de Mons .. l\fa_chado a_actual 1\-Iotta de Siqueira. '1 M ,,...., .._.-. ,r"'\--Ã t;~~; ijJor uaa 
Praça da J\'Tat;r1z - Discurso O co.ro estev'e ao cargo da 11 1.... ... "' .. • •-' '- .. iol J - ili !'li 

Grande mostruario 

Realizou-se nesta cidade, no l pelo Sr. Agostinho Hamos, Pre- 'Ed,scCo,ia C~ntodrum do Seminario o n ~ ::-: .~ ~ ~n ~ Ó,. ' t e m •1 d o 
dJ:.:,, 27 do mez p. p., Missa Pon- 1 feito Municipal. o ora<.:ao e Jesm,. de 'l'a,u- __ ,. - 1111 ~ ~ 
tifícal Solemne de Requiem, 1 A -seguir o povo se dirigiu baté. 
por alma do inolvídavel lvlons. l ao ·cemiterio danoo-se. entf!O. A todos _os actos compurec<'l
Jo~~ Soai·es Machado,. €X-Vi-; a inauguração da lapide no ram as crian<;as do Grnpo Es-
g sr'o rlrstn Parochia I colar, tendo á frente o illustre 

' ' · .. · , tumulo de l\Ions Machado ., - . 
As homenagens á memoriai f E · S D ', ... rof. Joao Palazo, D. D. Direc-- . · . , tendo ·alado o xu10. r. r. t . d . . · do no;;::so mesqnec1v'el :Mons. ' 01 esse estabelec1ment.o de 

<'ía:ista ria rnod·erna Ailema
nha concretizada na triste e 
famosa obra do "fuhrer" al
lemão. 

Em' Portugal a fmprenRa já 
tem tido oppurtunas occa,;iões 

1 
M 8.C'hatlo ohrrleceram o seguin- Eugenia b'o.rtes Coelho, D. D. ensluo, Prof. ·walter Magalhães 
te nrogramma: Juiz de Direito de Pindamo-1 e as gentili1,simas p 1.·ofás. D. 

f'o:irniunhiío Geral na l\.Ia> nhangaba. Ruth ivlendcs, Srtaf;. Anua 

As ideas nazista~ c:s::posUtfl 
por Hitler no ":IIcin Kampf", 
de um cunho fortemente mate. 
rialista e postas em pratica 
d<>sde 1933, têm o dom de es
palhar 'o terror entre ,~driOR 

paizes. A,; pequenas nações 
vào se sentindo inseguras, o 
cada vez mais, deante de um 

do apontar o perigo da ger- , 1 

triz :.'is 7 horas. Após estes actos abriram-se Mendes e Ilca Vieira Porto. 
},'s !l horas, ::\Tlssa Pontifi- inimigo que. por principio, não 

cal Solomne de Requiem. cele- I . b } d J . respeita tratado algum. 
brnr]a prlo F,xmo. Sr. Bispo A greJa, a uarte O mper10 Quer queiram ou não, o na-
Dlooosano D. André Arcoverde Britannico ____ .. zismo é o inimigo commum de 
co"TI a,;;;ist.Pnda dos ·Revmos. todas as nações. Busta um pou-

manophilia, 1 

Queremos transe.rever, aq111, 
as palavras do Snr. Fernando 
de Souza, director do jornal 
"Voz" ao commentar a polit.i
ca expansionista ,do nazismo o 
o perigo (JU•) ella 1·eprm;euta. 
Diz fl!le: Pc:,, Antonio de Almoida wTo- · 1 , co de bom senso Jlº'" concluir No mero de tocla a confusão I nalirlades, ho:rn e.omo ,o,· ·<'m. 

raos. ,\ 11 nihal de :vreJ!o, João da politica internacional, con· barreira inabalavel oppo~t;J, ao isso da politica aacional so- "A polit.fca exterior (do na-
Gnlrn« rií,•s. Tl1rN1omiro Lobo, zísmo) possuo uma unica lei: 
torios rk Cnaratinguetá: Pe. fusão habilmente p.1·eparada nazi-communhm10. a da for\;a collocada ao serviço 
.Ant.-.11io ·1·. de A7.rV'erlo. de Sil- nos bastidores, em qne as atti· A Inglaterra. na cdirn artnal, te·r e propanar O da. hegemonia ambiciosa para 

tudes mais seguras cahem re- ipso:;,..1·:1 sobre suas bases li- li Veir:is; Pe_ .J oiio Jesé de Aze- . . d t b 1 f' dilatar o espaço vital de uma 
~i>rlo. de Pindamonhanga,ba; pentmamen\e co~tranan o o- erae,-s. , poc e apenas con iar raça que se diz suverior e deve 
Pe. Sotlmio Arantes. de Pique- 1 dos os prognosticas do~ que nos eatholicos que são seus dominar todas as outras, 
t€· Pe. F'ornando. :w.n. Reito.r I vêm apenas as apparenc1as. a filhos.' unica columna que per- LEGIQNARIQ Os peque.nos Estados. nâo 
do· fir,mlnai'io do Sagrado Cora- Igreja Catholic~ appare?e _co- maneceu de pé no meio da têm ràzão de existir deanto 
()li.o rle .fos1rn. rle Taubaté; Pc. 1 ~o baluarte un1co da c1vi1I~a- derrocada proteRt:inte. E como E' DEVER DE TODOS! das ambições das grandes po-
Ge,hriel Tran, dn Crnz<'iro; Frei I çao que ella mesma. construm. prova. é a attitude firmo dos tencias. Os direitos historicos, 
Antonio r<\prr>s,•ntmito do Rev. J Em todos paizes. os partidos catllolicos, sohresahindo no OS C "- T ~ O LI C OS as tràdicções de· autonomia não 
Frei Trindade ., Franciscanos\ da direita se oppnnham aos mf>io da confusão ambiente, de são nada deante da maxima 

e venda de 

Productos 
c!o Nórte 

C'asro:.u;.ai: d? Pará e de 
Caju'. Doces e compotas 
de fructos sylvestres, 
vinhos, licores, passas · 
de differente~ fructos. o 
famoso Pirarucu', Ca
marão e Dourado <lo 
Amazonas. Redes ~ 
Rendas do Ceará feitõs 
á. ni.ão e outros artigos 
do Norte e Nordeste. 
Procurem conhecer es
tas cousa.s nossas, visi
tando as grandes BX-

posições da 
/ 

1/A Nordestina 
Largo do Aroúche, 61 

Phone: 4-1702 
de nnarating-uetá: Pe. João/ da esquerda como unicos capa· gestos dubios e inseguras af- affirmam sua plena confiança brutal: sic v'olo, sic jubeo". 
Bertoloi, reprr.sentante dos Sa- ! zes de enfrenta-los, emquanto , firmações. S. Em. o Sr. Car- de que os catholicos de todo ............................... ,,., ... ,,., .. ,.,,,.,..,,,...,,..~,.,..,.,..,.,.,..,.,...,,.._,....,.,,,._...., • .., .............. --.-.... -._..,....,...., • ..., • ...., • ...., ......... ,...,.,. .... ...,..-. .. 
Je1;1r.nos (' rnmnasio de Lore- j o liberalis_mo do centro ata<;a- deal Hinby: lanç?u 11m appel!o Ii:1perío Britannico. "emprega-
118: e O n.cvmo. Frei Epiplianlo I va-os conJtinct~1~ente. HoJe, aos. <:atl~o!Icos mglezes, Pª!ª rao tod:t .s~a ~nerg1a 1~a ~efe
J'epresenta1ito (]p Convento de l porem, ao ver1f1car-se a f.ra- res1st1r a propaganda e acçao / sa da c1v1!1zaçao cathol!ca . 
S1mta ('Iam ele Tauhatt:. i ternidade reinante entre os to· nazista. que o muito "energi- 1 Assim como a Igreja foi sus-

Fez a oração fuuebre o mus- i tr.tlitarismos, e ao · antever.se co" governo Cburchill não im- tentaculo do Imperio Romano 
tm omdor Rilrro Pe. Antonio! já. a aclhesão do liberl\lismo do pede. Como .reac,:ií.o imediata. retardando a sua invasão, é 
de A1melrla 1\loraes. ., 1 bloco· das extremas, surge 01i meml)ros catholir.os <la Ca- agora, o unico anolo com que 

&~ a Sm1l.a :w>--:i, lTJatt- imo1:t.dcl. apenai,, a Tgr0ja Ca- mara dos Commu~s formula- 1 a Inglaterra conta p.a, situação 
prncão da J.>iaca rlando o n_o- ! tholJca. <lr.Cmrnora oa.<i naclo- ram Ull!A dAr>.1:i.rac,~n i=im aue I actual 

UNOSSO p Ão,. 
A caA preferida pelas melhores famlllaa ck 81e Pa11h 

PÃO - DOCES ~ BISCOITOS --- MASSAS 
.-tJ·-

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 - 4-3737 
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Venha~ constatar 

~uccesso 

em 

da 

pessoa 

nossa 

Líquidaçã o 
Semestral 
7 ANDARES repletos dos me

, lhores e mais vari~dos artigos 
de elegancia, conforto e utilidade -
cs Bons Artigos Mappin de sempre 

permittem a V. Exa. supprir- se 
de tudo o que necessita para si, 
para os seus ou para os arranjos de 
sua casa por 

~,ecos muito 
rc1fdUzidos 
Lembre-se de que nos primeiros dias 
ha sempre mais por onde escolher! 

CASA ANGLO BRASILEIRA ~ 
Successora ele Nlappm .:;w1·es 

• 
4 DE AGOSTO 

A 

São Ioã-n Viannev, Cura ~, ~rs 1 

I\"a lturnillima ca~a dm, ·vian- 1 p:Ld.res Nam r~:'.::pg11i<lo8 .. e 1 
ney nascia João l3a)ltbta :'lla- 111or(o:;. Joiío não en('ont.rou 
ria em 8 de· Maro de 1:Z86, e pois nenhum mestre e foi-H<, 
era. baplisado no m~·smo dia. tamht-:il para o trabalho do,; 

Todos. os de sua familia tra- campo~. ;\hrn llllnca a sua v·i
balhavam no campo, e quando du c;;piriLual cstaeionon. pelo 
,,oJtavam, encontravam muit,t,; contr.Lrio, t.ornava-sP. cada dia 
·,·ezes a criauça ajoelhada no mais intensa. ;,;a i;ua. vida. não 
!unifo · do jardim. rezando as comei Um 11111 :;ó pecado grave. 
orações aprcildidas com gran·- Como o culto publico fora 
de dlfficuldade. Seus paes, prollibido, a sua primeira Com
prli;_cipalmcnte a sua mãe, cul- munhào realiwu-se não numa 

· tfrava· com esmero· a Yida in- Jgr('ja, ma:; nunm simples 
tcrior. desse filho. que clles já gninja. onde todo;; se reuniam 
tinham como predestii1ado. á.s csconclidas. 

A França vio. em seu ~eio Acabada a revoltH;iío. Yürn. 
uma clas\JO intdra H('l' (rncida.- 1 ne,· (•iwoJJlrou u111 Pad.rr., d(i 1 

· Qa, a. dos uo!Jres; omquanto os 1 (Jl!Plll se tort!o_u gr~udr, amigo, 1 

e de quem tui marn tanf•l' d1,;

61 peças 
225$ 

cipulo. }!;' ,1 C8SE' 'Yiga rio de i 
~~cttil;v, Padn, Balley, _ g-ranck ! 
mstrurnento ria Providencia. 
que o jovem camponio deve a' 
sua ordenação. Pnrq1w se a 
vida nwral ,>1·a perfeita .. se ,,ra 
perfeita. a sua. Yid a r!(1 nra~:ào. 
a sua intclligencia era tào li
mitada que não chegava a com
prehender as mais elementares 
noções. E se muitas vezes de
sanimava, e achava impossi,'el 
conseguir aprender, n Padre 
Balley 1111uca de:;arnínutr. O -0. mesf..re insis(fa impertubavel e 

/ 

.4 :m-:ia o alumno repetir innume-

s
. 52/ J '1, ~ ;, -as vezes_ a lição. até poder 

' 61 pecas ~./ p~ssar a<liante .. \Iais tarde 111~-

. tr1culou-se no peqneno SPlllJ-
235$ nario d(• V,wrierefl e depoi8 110 

, · grande Semin:trio do Santo 
· 'ÃO MOD[LQI D[ freuco. :\la>o sr. mestres ,:i alum 

'J rtos cstavall! de accordo qu,:i:1-
/[QVICO/ D[ Ms{A to á santidade da rida M Joáo. 

tõdo:; concordavam quanto ú 
· ~~-·"' d.e, sua absoluta falta de intelli-

~ ~'#1-"'l"lf\ • gencia.. Kenhum de seus mes
tres sentia-se com coragem de 
O 11])1'6Sentar lXtra a ol'Õ<~lla<;âo. 

'CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS I.IOOELOl> ;llg!". Courhon, vignrio gpral 

LEGíONARIO -·-
Os 3 ;-i.rimeiros armos de sa-I E V A N G E L H O 

ce-rdocio, passou-or; sob a tu- ------··-------~ 
tela de seu primeiro mestre, o 
Padre '3alley, Mort.o este, foi 
nomeado cura cte Ars. 

Essa paro,:hia era a mais 
ingrata possi v0.I. ~,m A r8 a TC· 
li;üào de8appllrt'cera por cn··,.: 
p'0to. A Igreja (,st.ava deserta, / 
01 Sacramentos 11ão ernm em ! 
ah~11lutn ft'00.'"(.~~·h,{!n~. o t~·:J,1l:l~' 

ritano 
"Q,,em ó o mc·.1 pro,. 

;:imo?" - cs1a per

gnn ta do don: or <L: .. 

iho nos domingos era habitual, 1,ei on,folve: com'J 
e a fretiuencia aos hailos e ln- prcsuposto, 11 ma 
garPS p0iores. cm parte algu- divisão entre os ho
ma era tão intensa. O Parn
cllo, vendo isso, foi acomettl
do pelo desanimo. o teve im

mens; pois, JJergun. 

far "qual o meu pro-

petos de abandona.r tnclo. "Nes- ximo" quer diz0r: 
tf) meio qur, posso fazer?·· F,' "C'omo. 1clltre tantos 
mais faril pPrrl"r a minha al- 1 homens.. posso dis

ma do que consPguir algum / ce.rI)ir aquelles que 
resultado". Mas o seu ze1o não i _ . 
0 abanctonou. Fixou ã sua re-, sao meus proxm10>1 
sidencia na rnGtriz e a slla 1- a quem devo. se
uniC'a occupação era celebrar gundo o preceito, 
:rnlitario, e rezar constante-
mente pela salnção das almar; amar - daquelles 
de seu1o parochianos. que o não s~o -- .:ios 

Depois, com natural!ilark, quaes r,os;;o mos
comE'çou a ,1isitar as familias. 
Algu_mas não JJie <lavam im- tror-me indiffe.ren-
portancia, mas outra;; repara- te'/" - _Ora, a cari
ram na sua batina rota, no s~,u da.de ·não conhe.ce 
rhisinterA8sé. na sua simplici. : 
rl:ule, "' foram se aproxinrnndo esta <livisiw. To-

do p<>hrc c111·a, 1iercehen\lo rios o:; homens s:lo 
rnai;; 1a.rde a stia s,rnt idad<'. filhos d(} rne:-<mo 

Pan quo PsUi 110s 

ceu:;, todos' se eles-

tinam d, partie-ipa,;iio 

d as alegria:-; d o 

Deus ]]() J>ant!so. 

A:-;sim, pois, SP de 

.nossa 

('.onforme 

DUODE:CIMO DOMINGO DEPOIS OE 
PENTECOSTES 

São Lucas, X, 23-37 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seno; rl'-,cí
_.,,,.,~: '1ito:sos os olhos que vêem o que vós vedes. 
Porque eu vos digo que muitos prophetas e reis 
q",,.eram ver o que vós vedes, e não \•iram, ouvir 
o que vós ouvis e não ouviram. E eis que um 
douto1• da Lei levantou-se e, para tentai-o, lhe 
disse: Mestre, que hei de eu ~azer para possuir a 
vica eterna? -- Disse Jesus: Que est5 escripto 'na 
Lei? Como lês tu? Respondeu o doutor e disse; 
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu cora
ção, com toda a tua alma, com todas ·as tuas for• 
ças, com todo o teu entendimento, e ao proximo 
como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: Res
pondeste bem, observa isto e viverás. - Elle, PO· 
rém, auerendo justificar-se, disse a Jesus: E quem 
é o meu proximo? - E Jesus,·tomando a palavra, 
disse: "Certo homem descia de Jer-usalem para 
,Jerichó, e cahiu em poder dos ladrões que o des· 
pojaram, cobriram-no de chagas, e depois se reti
rarnm, deixando-o. quasi morto. Ora, aconteceu 
passar pelo mesmo caminho um sacerdote que, 
tendo-o visto; passou além. Igualmente um levita, 
chegando perto desse lugar, tambem o viu e pas• 
sou além:' - Mas um samaritano que por ah! 
passava, chegou .onde elle estava, e, vendo-o, mo
veu-se á compaixã·o. Approxlmou-se pois, atou-lhe 
as feridas, derramando oleo e vinho sobre ellas; 
depois, collocando-o sobre a sua cavalgadura, o 
levou a uma estalagem e tevé cuidado delfe. ·- No 
dia seguinte, tirou dois dinheiros, e,: entregando
os ao estal·a iadeiro. disse-lhe: Tem ··éuidado delle, 
e tudo quanto gastares de:; .. mais," eu te pagarei 
quando voltar. Qual destes tres te parece o pro
ximo daquelle que cahi·u em poder dos ladrões?~ 
O que usou de misericordia, resoondeu o doutor. 
- [:.ntão lhe disse Jesus: Pais' vae, e faze o 
mesmo, 

sagradar. da :r,ef, di
gno de todas as iras 
dos Israelitas fieis 
à Religtão de Moy. 
sés. Por isso de· 
todos se poderia es
perar uma oLsef
vancfa exa.cta, dos 

preceitos ! e g a. e 8 

menos de um sama

ritano. P r o pondo 
comi) e.xemp;o nu• 
ma circumst<incia 

olll que i;e re-p.roya, 

naturalmente a at;, 
t.itude dos .Tudeue, 

Jesus reprehen<Ha a 
hypocrisia destes, 

sempre promntos a 
redtar o texto le. 
gal, facds em das• 
cobrir defeitos 

allielos, mas incapa,. 

zes de sacrificar as 
commodftíades pro
f)riáii á obSBt-vancfa. 

d os primeiros e 
prin(linaes manrla,. 

menfos da lei. E. 
o oue é mais, e11sI-

11a o l\Iestre com 

esta para.bola que 

a caridade imra. 
com o p,roximo não 

Aos pouco8 a~ missas passa
ram a attrahir á Igr .. ja os pa
rochia.nos, e o~ terços t'ram 
responoídos por vozes; nume
rosas. O combaf.p aos abusos 
veio logo depois. A sua santi
dade impúZ a todos o horro1· 
do cabaret, a (al ponto que 
todos se fecharam, uns a11oz 
outros. S. Xh;to era padroei
ro do luga1· e a da.nç,i fazia 
parte do,; festejo:-; do popu- orr!Plll 

)leio~ vinculo~ <ln l•'f. 011 da. co118angui11idadc-., laxo paganiza.do. :\-la:4 nes8e 
airno :c;ô os .ranazes se dispu
z<"r8Ú1 a festejai-o por esst; ino- iwnhum hom0n1 (•Xist,~ QUP devamos excluir 
do. pois não podia.haver baile do nos:-;a caridade. De industria dispõe o l\Ies
pe1a ausencia de moças. A oh: tre :;cu conto de maneira a salientar a cari
iw:·vaJ1cia do desca.u,o domi- d ade do Samaritano ao li:.tlo da nenhuma com-
uical foi tambem logo conse- . _ , . . 
gnida. Todo,; 08 ahuws ext.ir- mis,,.1·açao elo S,1eerclote e do Levita. Dizer a 
pwlos a tal pont.o que quem 1

11m .J11dc·u "0amaritano" cra bastante para sig
não era rigorosa111e11 lc ohscr- nificar urn reprobo, uu1 t.rallidor ditH obrigH(;ões 
vaute e uiio agia cnt tudo r:om 

conhece limites 

senfto os que impõe a prudencia, que regula 

as manifestações do amor do proximo. Não 
11 a uma razão para Yer em certos homens 

a1guns que não deve.m ser objcctos de nosso 

amor e .·de nosso e.uxilio. Como proxlmo have
mos de ver a todos os homens, se bem que 
as cnsideraçõcs de r-&ça, familia. class~ 011 

rnligião ordenem o ex.ereicio da caridade. 

espírito sobnmatural (,ra po1· 

todos considermlo como di:,:no 
rl<' comi:;tJra,fw .. \o tuquc rio 
,\ugclus. tudos iute1To1npiam 
o,:; seus trall'alhos. para .n·ci
t.11·ent recolhidos as Ave :\la-

Cr~tica C!~c:-:1atograp,naca aa A. J. e. 
Or'ientação Moral dos Espectaculos 

riafl. Cf''!?i',r!A.O nE "t::H TJH)VAnOR' tos a san!!.UC frio to1'1J'll11 a pelli-1 IHNHEIRO FAT,SO - Da w. 
Tão graiid,· pas~on a ,;er a - da. T. (:. Fox, com Don Ame- cuhi prejudicinl ao r·1111clo infan- B., com Ronald Reaga.n e Mar-

ch•c e Al. .Jons,m. - E' a. histo- til. Cotação: Acceitavcl menos' got Tevcrson. - Exploração or• afflueaci,a :i missa, que a ca- 1 
pella qur Sl'rvi,i rk matriz. teve ria ele um .iove111 compositor mu- 11ara crianças. gan~zada da fab1icação de_ di• 
qtw :-;er snhst if uida por uma sical que c_hega a alcançar gran- MARIPOSAS DA NOITE _, nheim ~also numa pe11itenciarla,. 
grande l!!;l'eja. ele renome. Algumas _scenas ~e. J>a Columbia, com Prestou Foster A proprm natureza do filme fn •. 

. . _. , cmbnar,ue,1 e cC'ffo,; dialogos sao \ A D. k D , . d' .d numera.s scenas de assassinatos 
:'lluiUis V<JlC>S. d;ante ,las d1f. i apresentados ele munr:irn. incon- e 1111 ,ora · - . rama ª vi n., envo1,·em o desenrolar do themn, 

fkuldadcs de cou:,;eguir ,.,,;,,•,; 1 ve11iet1Ce,, ,:11i1Jora, oem prejudicar' lloct..urna de unia casa de diver~ 1 num ambiente de terror. Não 
resultados. c,xclamava o polJre / 0 conjunl'.•. C,Jt;,çao: ;\ecdkwcl ~ao .. O ftJm se de:;envolve em ccuvf'm "· menores. Cota,t.ã,o: -Ac,. 

.. . ·1 l ., · . 1 . ,. <• , . , ,.mb1enu, !!'regular onde os cri- . . 
J)al oc 1fl '0,;.1mmc1r o. ·0 '.' •lll J mctws 11ara ,,,.'F!n(:as.. . . . . _ cc1t.nel par;i. adultos. 
soubesse O ((UH era 8ei· sac('l"· · _ . mes de furto e de homicid10 sao · 
dote, te.ri,t ido traüll" du minha j S<..:ARFACl>: - ela_ Umt.ccl Ar- commettidos com a maior natu- PROXIMOS Ji'ILMS 
sah'a .110 numa t.rana... j t,its, com l'aul l\Inm e George. r~lidade. _Nota-se nelle a inten-

, <.;, ·", ., , ., ,., ,..,. Rafl. - Na Cela nornmenü, a pel-1 çao de mnocentar cm grande .TOHNNY APOLLO _ Restrlc~ 
A n~,l.l h. uel,c, · dt .,,, 0 PO· 1 Iicu!a. q11e mos! rn " YJda cio con- 1 patre das attitudes ;·cprovaveis to, pela Legião da .Decencla. 

br" '.' 11 :'ª ull.rap;i,-;8011 ti-., 111 uilo I t.rnlJandisl<t "(.',ua MolT'1c!a''.' que se pa~am nesse lugar. Um, RECIFE DE CORAL - Ret;
os. lm11te8 de ,-;ua. pobre paro- j Tiroleio:; dos ,·riminrn;os entrr, :;i crime de morte é encarado com I tricto, uela central Catlwliquc 
c'.1Ia·'. A1ie;r,ar d,: sua rntell1g·f·'.1- 1 e e~in a policia, assa,,sinatos, eLc. i certa conde:;eendencia. As ·pes-

1 
du Cinéma. 

eia lnmta_rla. Ylll ao,; seus J)es / constituem quasi Lodo o dese:_l· soas de criterio formado saberão J' UM CASAL COMO POUCOS 
para ouvirem os. seus eonse- ! rolar do fih_n. Ha apre~entaçao · Ji.vrar-se das más influencias do J .,.... Acceita.vel para adultos, pela 
1llos, Cai-clener,, H1s]los. Padres I de personagens ele vida irregular film. Cotação: Restricto. 1 Leg'ião da Decencin, 
e Ulll graudc ad,'og-acto de L,'011 / e algumas passap.-cns a essa rcfe- , , •· ~ .,, , REBECCA _ Ac<'ceita.vel pa;,. 

11 ·crt ,, p r t, y· , 

1 

p d ··t r·o for ATIRr, A PRIMdRA PJi,DRA. que se co ~ e1 ,t, ~ <[ L' · ll a rcut<-.~, csso,is e C'l l e l _ - _ Da , Univer~al, com Marlene re, adultos, pela, I.egiáo da J:>ç~ 
1 Deus 1111111 homem. J<.ss,• advo, 1 macio saberão julgar as ,,1tuaçoes Dietl'ich e .James Stewart ... __ E' cencia. 
gado ,irn. gri'i.o-m•·st rc (.la ma- 'l t'XJ;o:;La,_;_ CoLa\;,•": Rcstrkf.o. a historia de um jovem que con-
çonaria. · üRDt;;u A FOGO - da R.K.O., ' segue livrar uma pequena cidade COTAÇÃO DOS FILMS 

A fo.n:(~. <fo Siio ,Jrn,o Yian- 1 com Ge, r~·c O'Hrien e Virginia do far-west americano dos ban- BOM _ Film que pode trazer 
ney consistiu em elle não que-\ Vale. -- ;r,;piso<iio~ ela vida em doleiros que a infestavam. ·Luc- proveito para qualquer publico. 
rer sei· oulra cousa rlc q11e era I uma pequena cid~d" do far-west tas corporaes, tiroteios, assassi- BOM PARA ADULTOS _ PO 
pela Providcn<:ia divina. i':ua- l norl-e-anwric.inu. 1100 t.crnpo:; em natos e scena.s de café cantank de trazer proveito tii..o sonient.e 
c;i affcctou uma p(,r,;r,na1ída,fr.• 1 que o,, malfeitore& ctominaYam es- 1 fazem com que esse film não l para adultos. 
que nilo 1.ínha. ll\;l1t pro<'nrou /.,;a, regiáo. Tirotrlo:, e ass.c~ssina- deva ser visto por menores .. Co- ACCEITAV.EL _ Embora. sem. 
usar cte armas que nf10 c•sla \ ,~-------------, tação: Acceitavel para adultos. 

1 
\'l)rovelto mora.1, pode ser ,·Isto 

vam ao seu alcance. 1,; a:;sim I E • Padaria e MELODIA DA JHWADWAY, por todos. 
11 f • 1 1 t .'.mpor10, 

e c .cz 1 C!l( cr l" 1111a ma- DE IMO _ D;,, Metro. com Freei A.<JCEITAVEL MENOS PARA 
neira absolutamente arlmiravcl Confeitaria Paraná Astaire e Eleanor pow"ei. _ Mais CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
os ~cns pouquíssimos <lot eH na- uma vez a descoberta de artis- visto por adolescentes e adultos, 

1 Generos 11.Umentlcios. pães e 
turacs, fazem o-os s,,n·ir como biscoutos {lc todas as quali- .tas para theatro serve de thema ACCElTAVEL PARA ADlJL.o 

1: U.P1ÓAÇÔES A P~EÇOS EXCEPCIONAES. do Canl,,al Fosch, devia Cl11 1 
instruwcnt.os par,,. ,·onSPgui.r füvles • Aprompta-se encom- para. um film. Todo elle está cal-/ 'J'OS - Idem. Pode ser Visto tão 
11n,:1 incomparn1·cl ,·ida iuf P,- mendas para casamrntos, ba- cado llll, exhibição de bailados, 1 somente por adultos. 
rior. a. n:1101-n<.';:o d0 11m:1 cida ptlsados, "soirées". ete. nem sempre revestidos do neces- RES'I'RICTO - Pode ser visto 1IXlC\ITAMOS TlABALHOS DE INICIAE$ 11ltima lnstanci;i, dceidir a 

SECÇAO DE V AREJO qnestao, e deu o seu consen

ttUA 00 CARMO, 427 (Antigo 711 
TEL, z.7545 - SÃO PAUlQ 

timento. Yianncy foi pois or
r1enado em 9 de Agosto d0 
1816 eon1 29 annos de idarie 

SENHORES 

de sohrenaf.nr,il q11P hoje ain- AVENIDA BRIGADEIRO sarlo decoro, pelo que deve ser só por pessoas de criterio for• 
oa beneficia a todos os .qne LUIZ ANTONIO N.0 1197 limitado aos adultos acostuma-, mado. 
têm a v0ntnra de conhecer o PHONE: 7-0553 dos aos espectaculos. Cotação: MAU - Vedado ao publico 
Santo Cura de Ars. ·------------- Acceitavel vara, adultos. catholioo, 

l 
Casim.iras .. Brins, Linhos e A viamen:tos;. 

SO' na 
m::,,.. i:jffi ?Mi@ Ut e s . ' 

Largo São 40 

~ ; . . 

[. 'c-~-i ~-· E . 

São, Paulo 
TO 



~ " - L J•; (; 1 O >: i\ !, 1 f'il São f'auío, J üc Ago:-,w de l!J40 

FRACOS e 
A'NEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTAOO 

l .. 

1~ 
-

• PRECISANDO 
DEPURAR 

0 SANGUB 
TOME IO 

ELIXIR 
] · ! i ... V 2W36í41fiiék:@ 'o5\$i#ii#i&iiíi%WWW'ltiàlW#i&r4dMt4fiff"™iWaJ:ll'Z!l'"~-1tll@&tw11..:i.,,.:a?'.'lil'il!Jlilllr&i-!!Jlllllllilil!F.l!Ei'!!l'IR'l!'lif6~AlllllQllllllJ\lllalR!l!I 1 . (- ~ ... - ·--·--- 12..-,ur.~w--~.1.wwww 
, quadro de Estado, E«i'.lr para o I DE 

;;:.:.:==:::;=:=G=,R=/t.=N=O=E=T=ON=J=C=O=~ 1 ~~-l~;~!~::\:Jt~ib;~l'.;d~o º~11;~~-;~º1~;. B HJ~ A ~ lf_ W_j_· . ~;\~~~~~T~~;IrR~t: ==--=--;-~--c-;=-~=N-;-º;-=G-;;u;_E=_=l;R; ... A;=---::: 
.. ! Estado Maior para o Orclinaric., ~~> ~- ~ fJ. ~ DOR DO ACRE 1 

de João da Silva 
Sil•éii'a 

fFRSOS DE APERFEI-. sendo .classificado no 13.º Regi-

(
,, . ,

1 
. , , 1 mento cje Infantaria: e Tulio Regressou ao Maranhão o sr.! guardando a Allemanna· suas tor. 

v ~ , ··t ". . ir.. , _me_ .,,,_gu_,_1 , • as 
1
1 Paulo Ramos._ intcrvc1_1tor fede- ças para um ataque ao Egypto,' - O.A.• El\TO PROI• IS· j Paes Le111e a·~. qt•.aclr~ stl])l)l~.- 1

1 mnncccr G mczcs no pai:>'. cxcc-1 ele· A0 1·1'ct1!11 ° e •· do 1 

- - • I ~ - '.'. ·. ''',, "',- · ·:s __ " sa 1','__P«U·I rnl. a 31 ele J.ulho ult1rno. tendo, Os combates da aviação sobre SION. TAf. , mentar 1mra o 01·d1·11«1·1·0. S"lldo 1
, dcndo actividac!e rcrnui:rrada. t1111as mt111 l , f , 

O rrc~idente da Republica as- classificado no 20. 0 B. C.: oc. , so J\·o p:·oi-rogaç;io cvnccdida pc- · ~ta d<· a l,sod,10 sc·1,1 dt· 2 1" nu- chegado ao Rio o sr. Governa- 1 a Ing!a.terra se succedem entrP.-
s:,.:::m um decreto appro,·a·ndo o: tenentes-coroneis Adriano Salda-' 10 l\'Tini5Lerio da Justiça. clt•vt·n- 1 !hões de kilos. ou ma;~ 1 dor do Acre. que vem tratar de' tanto. Nos diversos atii,ques q~e 
r•;,•::.?.mento para installa"a·o dos:_· nha :vfa;;za do quadro de Esta- do comparecer Ml Scnico de Ex- i 1 

.., ~ , . negocios do interesse da adminis- realisaram num dos primeiros 
c"r,,os cle aperfeiçoamento pro- i do Maior pa.ra o Ordina.rio. sen- tran•;eiros 30 <lias a1Jós O descm- I'> .:ocguc ho.w para Bandemrn-, tração daquelle territorio. dias da semana finda foram aba-
fr "":mi. · j do Classificado no 22.º B. c. e barqu-!, 1 '.e,:. afim de inaugurar a colhei-'. tidos nada menos 'do que 26 

T,es cursos serão lnstalh.1do~ 
1 

Theodomiro Espinola do Nasci- ' 8· rio tn~o. no_ Pai:ana. 0 sr. Di-1 PROFESSORES NORTE- aviõe1 germanicos. 
cr:.:c> 1midad.es autonomas nos· mento do quadro Ordinario para DECRETOS-LEIS retor cl~ Di~-iôao ae Fmncnto da I 

A }lr,,RICANOS E Na Africa continuam as lu(:taff 
,..,, .. ,--,· 1~s estabelcc1·me t · dt l o· SU)Jp! t p · t· f Producção Vc 0 ctal do Ministerio J-\ • t', .._ IVJ VI-, .. _. -- .... · · nos m 1s- emen ar nva wo: re_or- 0 SI-'. entre italianos e inglezes. Em· 
tr:,:,·~ odu nas proximidades, com- r mando o coronel da Reserva AI· O Presidente ela RP11ublica as- da lgriculturn, 1 A AO BRASIL quanto as forças peninsulares 
p:-é::en endo as materias essen- j cides de Oliveira :F'abricio do car- signou um clccreto-lci dispen- consolidam suas posições em Kur-
c;: ~~ li. preparação gera-! do ope- j go de professor cathedratico cta sande, para o pagamento das sub- ai! Para propag·ancla elo proauc- EPrentram-se em visita ao muk, os inglezes apertam O cer-
rn:·:'.), estudo da technologia rela-

1 
Escola Preparatoria de Cadetes e vencões ús instituic_,ões ele assi.s- to, serfi levada a C'Hrito, nesta. Brasil. chefiados pelo sr. S. Guy ! co contra O forte de capuzzo. Na 

t'.'·,, no officio. e execução sys-; o capitão Humberto Cardoso Pe- tencias culli;raes. no corrente Capil 8 l. n:1 <8gunda quinz<'na do i Imann. vice-reit->r da Universi-1 Moyale tambem têm se chocado 
tc:,:c,tica __ de todas as_ opera.ções I reira_ visto ter s_·ido considerado anno. a prestação ele contas da corrente nwz, uma "Semana ela; dad0 dr. P2ns,·Jvania. numerosos: effectivos anglo-italianos; no 
" , , , , ·o 1c10. · e 1 1 1vamen...., ,_mva o para o JP 1c.açao os rcc1irsos porvcn- ,, cs n r e-.amencanos. ,m- 1 conjunto essas operações não pas-"L'C const1·ua111 o ff d f n t •- J!d ai 1· - d Castanha" 1 p1·ofn sor o t · 1 

Teri\o direito á matricula gra- J serviço: e licenciando do serviço tura recebidos no anno anterior. 1 t:·c os quaes os srs. Hubcrt He-' sam de simples- emboscadas que 
tn': ._ n8s cursos os filhos e ir- 1 activo o coronel da J ." classe da f.t A <cxpor,acao de :,ub-nrocluc- ' rin:;. da, Univcrs1clade de Nova'. os communicados officiaes' ten-
m,'ns dos emnregados do estabe- ! reserva de I." linha Themisto- • Por cle·crclo-lei fornm nppro- tos do algodf<o, no primeiro se- "':oi·k. r Ncwt.?n. Me. c_ash .. pre- ·1' tam elevar a altura de combates_ 

g,Y: cmpr('gadm,. de idade mlni- Banco do Brasil com compa- çou o ,·aJor ele 72. 484 cont0s. Os referidos profe1,sor0s têm, =============== k· ::n('llto, e os orpháos' de anu-1· eles Paes de Souza Brasil vados os accordos firmados peio mcctrc do con-cnle anno. alcan- _s1clcnlc da Pmllps Urnvcrs1ty. d€ grande envergadura. 

m, ,'<, 14 annos. com curso pri- o Realisou-se no quartel gene- nhias e Emprezas. para liquida- crnt.·R 53 · 841 contos do anno rcB.li7ado m1merosas visitas no Instituto XV de Novembro 
n· ··h uptidi\i, physica e que não-: ral a cerimonia do _juramento á çüo. no pxterior. ck crcdi:.o,s fl- anterior. Ria de Janeiro. .LINGUAS, TACHYGRAPHIA, 

CALLYGRAPHIA; E'fC. i,:,'":·,un de ínolestía conta.gios.a:j b~ncleira por parte de 800 reser- nanceiros n•:,li'ivo~ a juro,, diYi- · -----------------
Aos rmpregados menores de 18, vistas de 3." categoria, Presidit1 dendos e lucros. 
nn,>.s i,erão a,seguradas 8 horas 11 a solemnidad<' o coronel Manuel 
Si'nnn:,cs ele fl'equencia ao, Henrique Gomes, chefe da l.ª tll O Pn,sicienk d:t Fepu\J,ica 
e:· •. ' C, ~ ! assig·nou uin ckcreto fixanào :~ 

\ :·alta de comparecimento a I idarie limite para prat:as 0 s•_fr,. 
2n-~ das aulas ou reprovação por PROlVIOCõES NA i off:ciacs do c·xen,ikJ e da nwr!-
2 ·_-,,71·:; successivas importa na I AHi1AD.\ nha, da. seguinte forma: sub-
c::. ·:::,-'" elo officio. 1 officiai ela arnrnda: :i4 annos: 

T ·( .. ~ institt1ido un, fuiido esp 1, 1 suh - Lencnte r.:1.diotcle~.0-!·al,Jhistn. 
" · · · e- Na pasta da Marinha foram ! ., e::.: l>º'"t apcrfeicoameiit· d i 1 50: sub-tene"t0· 43: sar<>entos da. 

... ' . - 0 a , assignados deeret,1s promovendo " 
c,::::.1;,,.a opcrari... \ no Corpo de Offlciaes ela Arma-1 armada: 52: idem do ~:-:é'r,.-:<·o: 

4:): pra0as d.1 :, i·n1ada: 30; iden~ 
da. por merecimento, ao posto de 1 

! capitão de corvet.11 o capitão· ; da exercito: 4:í, Rl1A ~ ÓE MAIO. 88 

Phonea1 4-3581' P s&-ti-4-81 
1 tenente Sylvio Borg-es de Souza 1 

Motta: por antiguidade ao posto 2.• CONVENC..iO NA-
de capitão de corveta o ca.pitãG CION A L DE. ENG E- --------'----·--'--=--------------- --· 
tenente William GunditL a. ca- NHEIROS 

E 1R iC OR 
1 
! 

pitão-tenente os primeiros tenen
tes Primo Nunes ele Andrade e 
Almir Morse MorrisJ, 

CONFERENCIA 
SECRET ARIOS 

SAUDE 

DOS 
DA 

1 
A primeira conferencia aos 

secretarias de saude publica dos 
! Estados da 3.ª Reg·ião geo-eco
j. nomica. cuja realização estava 
1 marcada para amanhã. foi trans

Realizou-se, de 27 de Julhc 
até hontem, a 2.ª Convencão Na

' . 

cional dos Engenheiros.· nesta 1 '-'lTP<;;:1"T'!"l'TI)0 " l'' • ,:-i ,li,.__ · : .. ~, <...•!.- adminHracJ,,;·,,~ nã0 nn::-c-ntmos. 
Capital, sob o patrocínio da Pe- BAIXADOR FHA~CEZ Foi as,i~nuclo igualmente uma 
deração Brasileira de ~genhei- N ()~_, ES'!' A DOS resoluçiio sobre a cooperação eco-
ros. com o c01nparecimento de " ~ non1ica 0 finr.:nc'cin'. que será 
400 engenheiro~. UNIDOS mantida t'nlre as republicas do 

\
,enDçua:

0
·anft

0
e

1
_ao

11
s
1 

tfra_ltialhos da Cv~n-
0 

C' 
1 

. cl f _ conAt-inenLc~ \ 
e1 as va nas 1s1- m nuxa or rancez em · . s nar;oes representad.as em 

-------------- i ferida para o proximo dia 12. 

tas ás obras da Light em Pinhel- Washington. conde Rem' c1., Saint Havana, se obrigarari. a renrimir: 
ros e no Alto da Serra, á Escola Quentin foi subsl.iluido 1wlo g·o-: todas as icicologi~.G cxtrc~istas i 
Polytechnica. Instituto de Pcs- w,rno ele Vich.1·. ])('lo si-. Hcnrv · e tota!itarias por todas as for-; 
quizas Tcch;nologicas, á "Via An- Hayf. · · mas que cllas sr manifestem. [ 

1 
chieta,,. á IVIayrink-Santos. ú O gorf'rno Udrte-an1t·ricc\no iá i P.cg;u10u-sc- ainda as nonr1as a 

! Cia. DJcas 01n Santos, a Yarias C:;ncedcu a appn)Yaçüo :i mccÚ- : scrc1n oú~c1T;.~dns c1n rclaçfi.o no~ 
fabricas e officinas em Campi- ! da do governo do Marechal Pé- ' representantes cxtra:1gciros <' aos E:.H1SSJO DE 

Dactylographia, diariamente, 
lOS0.00 

Rua da Liberdade, 57 - Tel. 
1°6522 

POPULAÇõES AMERI-f., 
CANAS 

B~::~ar1ri em aados prelitrina
,·es do rccente•resenceamento nor
te-americano. a imprensa noti
cia a população das princiuaes 
cidades dos Estado., Unidos:' 
Nova York; • • • • 7.380.259 habs. 
Chicago 3.384.556 habs. 
Philaclelphia 1.935.086 habs. 
Detroit 1.618.549 habs. 
Los Angeles 1.496.792 habs. 
Cleveland 878.385 habs • 
Bel.timore 854.143 habs. 
S. Luiz 813.748 habs. 

1 INCENDJO - O governo in• 
glez foi interpelado na Ca~ 

mara dos Comuns. sobre a pos• 
sibilidade de serem incendiadas 
:. Fl()~r:,ta Negra e as colheitas 
do Reidi. 

. 1.000.0O0:000S 
J<.;M BONUSJ 

l 

PERMANENCIA 
EXTRANGEIROS 

PAIZ 

DE 
NO 

. " Presidente da Repu~lica :i.s-1 O D~i,artamento de Imm!gra-
s1,-, ,nu um decreto autonzando ª! ç- f · . . 
p~ "~nda 

3 
emitt-ír ató UI 

1 1_ ao orneceu um avs10 aos Jor-
.. n 11 naes. esclarecendo que os ex-

lh:"~ rlc contos de reis. em obri· trangeirns que desen1barcarem 
g""0cs do T!Jesouro. no valor- 110-1 como t · t v·isitaiites elll 

Fol assignadc 

nas. etc .. sendo tambem debati- tain. ; funccionarios diplomaticos. Fo-: 
dos varios themas sobre a for- A substituição elo sr. Quentin: ram igualmente recommenclad.as i 2 ULTIMATUi\f - O governo 
mação de technicos, habitaci'io deu-se. sem a solicitação desse di- : precauções para se permittir a\ de Londres dirigiu um ulti• 
operaria, industria dC' alumi;1io plomata. motivo pelo qual susci- ' entmda e sahida de nacionaes '. matum ao de Vichy exigindo <1 
e de chumbo, problema .~anita- ! tou relativo interesse nos cir- : e extrangeiros, dos territorios !' cessão da.s basse navaes em Ma-
rio 'd.a maleita. terminologia te- culos intcrf'ssados. i americanos, dagascat. 
chnica, legislação de pesos e me- O conde ele Saint Quentin de·; A Conferencia c!C' Havana apc-. 1 , 
dida.s, e coordenação de esforços (.!arou aos jornalistas que prcs-: sar das reslricçõcs da parte de, 3 1

R,\T!\DO 
~ 1 'nal de um conto de réis em' uns as, e 

10 
Rnno.l. 1 geral, podem permanecer 6 me-

entre as emprezas ferroviarias. tará contas ao governo fram:~-,_ algumas nações americanas. foi um tratado de não aggressão 
pretenclenclo depois retirar-s~ pa- , mais efficicnte do que se imagi- entre a Hespanha e Portugiµ. 

Os títulos serão entregues ao\ 
B, .. :1r0 do '13rasil, ao par. em pa
g:• :1.<':lto de 1Wom'issorias do The
s011ro. descoi1taqas naquelle es-

zes no paiz, sem exercer activi- 1 -

dado remunerada, 
ra uma das suas propriedades na : nava qua1~do do momento de sua 
Normandia on na Borgonha. inauguraçf.o. 4 ATAQDE - A imprensa suis-

t,ailclccimento, 

NOTICIAS 

1 

Os viajante~ em transito - j 
com v-isto consular para o pa!z , 
a que se destinam - podem 
-permanecer 30 dias. 

· empreg·a:dores que violarem essa 
l\HJ.,ITARES 

I 
Ta.nto os extrangeiros ·como os 

Foram ·.assígnados decretos no~ :- disposição. ~stão sujeitos, resyec
mrando chefe da 29.ª Circuins- tivamente, a pena. de eX_PUlsao e . 

· crinc{\o de Recrutamento o tte.- multa, - e 
1 
multa e pnsao de 6 . 

· cr 1: · Americo Carneiro de Cam.' meze~ ª anno. i 
·p,, .. ; chefe da 5." e. R. 0 tte.- Os viajantes nessas condições 
ccl. Othelo Rodrigues Franco; podem obter prorrogação do pra
el,, ,,:;ificando o coronel Ma rio. zo de estadia, mas não podem 
X:,Yicr no quadro de Estado exercer act-ividade remunerada. 
M:-.icr: concedendo transferencia. Os temporarios classüicados 
pr, :·.1. a reserva ao tenente-coronel nas letra~ •• b" e "c" do art. 25 
Bc':,1rd Fontoura de Banos e, ao d6> decreto 3.010 - represcnta~
liL,or Intendente Ergasto Ribei- tes commerciant;;s. · artistas, es
ro !h:ilvé: transferindo o coronel portistas. etc. - com visto con
_11.:~--r Teixeira dos santos do sular bra.sileiro - podem per-

~. 
iii 
i OS MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUA.LIDADE 
Presunto e Frios ~ Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

1CABELL~S 
BRANCOS 

INTERVENTORIA FE
DERAL DA PARA

HYBA 

i 
i ENCERRAMENTO DA 

CONFERENCIA PA.~ -
AMERICANA . 

A ultima sessão da Conferencia 1 

das Republicas Americanas. i·eu
nid9. cm Havnna terminou ás 15 
horas dó dia, 30 de Julho. 

Por css,, occa.siào fi~L'rmn uso 
da pal;nrn o sr. Angcl de Ia Cam
pa, presidente cla Assembleia e 
o sr. Maurício Nabuco. rcprcsen· 
tantc do Brasil. 

A ctclcgac;ão brasileira assig-
nou a acta final. ús 20 horas. 1 

Algumas rleleg-ac:ix·s não assig- , 
naram as convcncõcs cclcbrn das 1 

cm definitil·o, subnwtt(•nclo-as a t 

~prova<;ão de ;-;cus go,·ernos. 
O mais Importa ntc documento 

as~i~'nado. foi sen1 duvida o que , 
, se refere ao problema das colo- : 

Foram ~signaclos decrl'tos cxo- ! nias eurorwias. cm ícrrif.orio ame- i 
neranclo a pedido. do cargo de , rira1rn. ! 
interventor federal na Parahyba. ! As nacõcs americanas clcclarn-
o sr. Argemiro de Figucircclo. e : , 
nomeando para substituil-o na- , ram so!cmn<·mcnt.c q11e niio reco- i 
qucl!e cargo o sr. Ruv Carneiro I nhcccrao c!ualqucr 1 rnns_fcrcncia, 

0 
A . · · / de sobcrama. no terntono ame-

.. s:. rgcn11ro de Figueireda ; ricanc. 
sollc1t_:tra ha tempo a sua exo- 1 No que diz respeito /l adminis- 1 

neraçao . daquclle. car\>º· tendo O ; tracão pro1·isoria dns colonias, 
sr. Presidente da Republica jul- , , · · . d . 

11 E\1PORIO MONTENEGRO 
, 'RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq, R. Luiz Coelho) - Phonei 7-0035 

,-J 

\l 1\1ERCEARIA AVENIDA 

gado opportuno a ·ora cone d r- : ,1)\ ass1gna a _rn1ia acta que llli;-
11 , _ g . e _e , t1tue um Com1tc romposlo de um 

1 

ie a cxoneraçao e snbstilml-o representante de cada rc Jublica 
por pe~,oa_ cap_az de manter a americana. 

1 
i 

necc~sa1 ia 1sençao de anuno para : A Republira Argentina accei- ' 

1 
adm1mstrar O Estado, segundo ! tou com restriccõ~s a ideia da 

l;J AV. BRIG. LUIZ ANTONIO. 2,09S -:, (Em frente á Igreja 
lJ I~~CUl:(lda Coneci~~ol - PHONE 7-5453 

" Experim~nte ~ 

dC'clarou na carta cm Cill<' lhC' · fc) 1 - 1 c · · · · · · 

1 
- , rnu C<lO e o on11LC' p!·oy1sono 

1 

agrade<'CU o~ scrYiços prestado:-;. 1 da. adininbtrn~úo dn~ coloni;is. 

Corno o \;G\'crno ele Bu<'nos .-\y
ECO.NO:\II C AS rt·~ ('üllsidl'l'a a~ ,Ilha~ ivlal,inas NOTAS 

('01110 pnrlc ini.<'grantc ric :-.eu ter-

V. S. RASGOU SEU TERNO? 
Que fazer 

Procure immediatamente a 

CASA LEON 
unica especialisada em 

sergidos invisíveis 
Rua Sete de Abril, 412 

Tel. 4-3383 - Res. 4-5912 

AS OPERACõES 
GUEIÚL'\ 

DE 

As operações ele guerra conti
nuam com a· mesma intensidade 
ela semana. anterio1·. Não se rea
lisou a propalada offen~ina con
tra a Gran-Bretanha. Exi ,tem 
mesmo noticias ele que clla não 
será clcsfccl1ada no momento, 

sa affirma que o General 
Franco <1tacará Gibraltar. •se a 
Allemanha dirigir sua offensiva 
contra a Inglaterra. 

5 PROHIBIÇÃO ~ A Argenti
na prohibiu a exportação de 

trigo em g-rão e em farinha. 

6 CRISE - Foi debelada a cri• 
se que se mll-nifetou no go-

verna chileno. ' 

7 CONFERENCIA - Noticia• 
se que o ehanceller llif;ler 

conferenciará com o Mareçb,al 
Pétain. 

8 TENSÃO - Aggrava,-se C_(,U• 

sideravelmente a tens.ão en .. 
t-re ~ Inglaterra e o Japão. ·· 

1\ 

ESPECIALISADA 
LINHOS E LlS 

• 
NACIONAES E EXTRANGEIRAS 

Todas as qualidades de agulhas 
para crochet e tricot 

SECÇÃO COMPLETA 
DE ARTIGOS 

PARA COSTUREIRAS E MODISTAS 
't JlilNTEJGA 
,{ 
:: 
' 

"BANDEIRANTE" 
Kil-0 9$090 

Rua da Liberdade, 1-00 :- : Phone: 2-2593 O sr. l\rll1ur T•)rrcs FillJo. riluri,•. niío pode- concordar. com 
dtrcctor do l:ic1·úço de Economia a possibilidade do terr!torio das I'-' 
Rw·a.l, con1municou ao Ministe1·io , 1·eíe1·idas ilhas seja governada. 1,)0.t ":-==========================~ 

• , .,, 
:-

1.< 
I 
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f oderaoão Mariana A ZELADORA l>RE.DIAL 
ADMINISTHACÃO PREDIA_L. commissào 3', :>u '5c_;_ -~ ::A!p,EANTAMENTO SOBRE 
ALUGUE.IS, jL;ros 1%. - COBRANÇAS dé alugueis· aüf~hdos, adeantamentós pa1·a 
reformas. - Compra de immoveis por conta propria, - lnrorrn-ações. e91ittiden~i.a-e~ 
de inquillinos e fiadores. - SECÇÃO BA"NCARI~: Açee.itamos ~pOE:itot com ji!f'o,. Nossa Senhora do Clero mensaes, descontos, etc, etc. - RIJ>A JOSE' BONIFACIO, 39 • 2, a11dat -

PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado ,l. FIiho 
Dent-re todas as carinhosas 

~áudal;óes a Maria, feitas no 
·llOn-er dos seculos pelas almas 
}econliecidas, talvez se.ia esta a 
tnais bella, a mais querida do 
seu coração;. porque a sua vida 
~i uin longo sacerdocio. Como 
!Í) padre - Ella nos deu Jesus. 

Sua vida foi sempré uma pe
líosa esti;ada cheia de espinhos, 
:'de soffrimentos indiziveis offe
Í'ecidos a Deus para a remissão 
'dos seus fÍlhos - tcida a humani
;4~·cte,_ . 

Sacrificar-se foi o . lema da \ 
melga Mãe de Jesus; e como re- \ 
sumir melhor a vida de um bom 
padre? Zlle é o amigo de tddas 
as horas. Acompanha o christão 
do berço até o tumulo. E' elle 
quem lhe abre a porta do céu, 
quem o instrue nas verdades di
vinás. quem o prepara pará a 
festa incomparavel das alinas in
fantis - a primeira Coinini.ú1hão. j' 

Quem. lhe poderiá dar o Deus da 
Eucharist ia" 

Nas horas difficeis esclarece 

sua intelli,-;cnc::i. na tc-nlação ; 
fortalece a sua vonta:ic contra o 1 
mal. Qul'm mrlhor do que o pa- j 8 
dre pode acalmar a torrente de ; 
paixões. a tempestade tumultuo- \ 
sa de um coração humano? Nas ; 
horas nmnrg·as do soffrimento ; 
anima-o. consola-o. Em que fon- l 
te misteriosa e profunda cncon-; 

UitiMitMt~ ...,.,, · l ·· i3l ; r mas 

da Aoçao Seelal 
Proqramma da quaHâ sessão a sét 

realizada em São Paulo ti-a o p/ccador uma agua bastan- 1 
te pura para lavar sua conscien-1 
eia atormentada o E na ultima ; contnl'llH' J:\ esta amptàmente cali7.acão ê a posição dós Cir- .Jól\-o de ~ Gói'nel!. - 1'1 !)o~ 
ag,mia é ainda o sacerdote quem annunciado será realirada em S. culos ópera rios: Revmó. Pe. Je-, rás - 5_•-.-c~r.encia: O alcc,o--

Ôuea as ultimas noticiàs directa
Jhente das Capitaes Europeins. 

· com a màravilha de 1940 

lhe traz palavras dP esperança P::iulo. nos dias l a 8 de Setem- ronymo Vermin <Diretor Archi- ) li.smo na in!àncía: dr. Galeno 
na misericm-dia DiYina. , brc. a 4." Sessão das Semanas diocesano dos Círculos Operarios). ! Revoredo. - 26,30 horas -- "l!rl-

1 ele Ac~- soc;Rl elo Brasil -- 14 horas - Visita a.o cfrculó l gH!a Etic'hárlstfun: Homens C?. Mas quando por sua w,7, l'llc ' ,ao ·. , · _ 
se seilte só. abandonadc,, injuria- 1 TE'nüo esi,a sessão caracter Opera.rio do Ypiràrtgá. Ekposicão.' Àbbàdta de s1fu Beilto. &rmf,3 

do pelo.s mesmos homens por quem 
tudo snc-rificou -- prazrres e ale- . 
grias da victa·. é junto da Virg·em': 

mais aniplo que as anlerion,s. - 20.30 horas - 2.ª Conferen- do Revm-o. Conegc M. de M,, .. 
vis:mi o probl<'ma soc,al ,, stws eia: A familia e o Estado: dr. cedo. Senhoras .na, Igi·eja e'~ 
~olucões conforme a doutrina so- Amoroso Lima rTristão de Atay- Santa F.4=}h~la. Sennão c,o 

Maria que encontra consolo. ani-
1 

me·, cora1;e111 para continuar ... 1 

Ellfl qul' não abandonou Jesus' 
no caminho doloroso do Calvaria 

eia'. dr. Igreja. ; dei - Revinó. C<m_e$l;o J<:>sé de· Mellú. 
A Senuma contará com o apoio 1 _:rERQA-F_EIRA - 8 horas - i SEXTA-FÉIRA - 8 horas ___ _ 

cte todas as obras sociaes catholi- : ivussa. Pres1dencia dos trabalhos :Missa. Pre-sidertciá dos trabálh-1~ 
cas e dos intellecluaes estudiosos i do di\l: dr. Paulo A. de Sá (dá [, do dia: d. Marina Pires de ü!i., 
do assnmpto. · Commissão Executiva). - 9 ho- '. veira Dias - 9 horas -- 7.ª li;-, e no altnr do GoJg·otha. Ella não· · " - . -

Tel''.í as bc,nci\os de S. Excia. 1 rus: 4.' licção: Rac1onali.2ação e; ção: Educação :Familiar: d. so-
abnndon:1 tambPm O pobre sa- i Hi-'vma Dom José Gaspar de ! lioerdade de espírito: dr. Aldo M. j nia B. Sà-Wa.yà. - ·10 horas -·-· 
ec

rd
ote Yencido pela maldade hu- 1 Afonscca e Silva, Arcebispo Me-; d<? AzC'veclo (socio fnndadcil· do i 5.° Circulo: F<>rmaóáo de As~b-, 

1nana. 1 • · · · 

; u·opolit.élno de São Paulo e será! Inst. ele Orgáni7ação Radonal do\ tentes SOc.iBes: d: Albcrtma F"r-, 
j A Rainha do Clero lhe dá essa! realizado sob os auspicios da; Trabalho) - 10 horas - 2.° Cir-

1 
reira RMnos (Vice-D.irectora ,,o 

1 indomita corar,-em. Pssa extraor-
1 

.Junta Archid!ocesana de Acção ' culo: Escolas de Administração I Centm de Estudos e Accáo Sr:,., 

OPTIM_t\. RECEPÇÃO INDR• 
dinaria. audacia contra toda sor-; CatholiC'a e elas altas autoridades I e Negocios: dr; Luciano de CaJ·· 1 cHJJ). - 14 horas _ visita ao i te d6 perse~uiçõPs. que fa7.cm a civi.:. ! valho I secretario d.a Lig_a de Pa- Educandàriç Dom Duarte. F.-(• 

j admil·acão elos seus proprios ini- ' constará de licções. de visitas · trões e Empregados no Cdmmer- t 'posl!;ão · pelo Director. - 70 .10 

l 
migai,. ! As obra.~ sociaes. de confél'ertcias : cio l - 14 horas - Visita ao Cen- \ llorns - 6.ª conferénóln.: A -: 's

" Sem o patlt·c não teriam os <! de, l"ircul:,s ele estudo. tro Ferroviario de Orient~ão ·e·!\ tencla a Meneres: d. Alice J\fri, 
mais J<'sus cintre nós". disse o: }),\mos a 8ef!Uir o sel.l pro- Selecc;ão Profissional. Exposição 

I 
reUes Reis_(da Liga das &>nho• PENDENTE DO CALOR 

HtJMIDADE O{J l~RlO 

Peçam demonstrações sem .fompromisso 

A~1ERICO N I C O L _L\ T 1"' I 

Praça Ràntos de Azevedo n.º 18 - 1.º andar 

TEL.: 4-4423 * SÃO PAULO .. .. 

He:roismo de uma religiosa franceza 
Não é só no eon.•ehto, la lon

ge do mundo, quê ellàs abando
naram, que as irmãs são herol
:has. A sua vida é uma continua 
sublimação do héroismo ! 

Asseveram-no os actos de bra
. vura, que encheu as "ordehs do 
: dià" dos quarteis genei"aes. Ago
i'a é à vez de uma freira da 
ordem das Irmãzinhas dos Po
bres! o general Gart citou -
a numa Ordem do dia, que 
ifanscrevemos na integra, por se1.• 

o melhor dos seu.~ elog·ios: 
"No dia 1 de Abril de J 940, 

a Irmã Hortencta. da Ordem das 
!rmanzinhas dos Pob;·cs de Reu

nes, velava os do<'nt.es num cam
•PO britanlco. Vendo um soldado 
cujas vestes estavam em eh'\·· 
mas, com uma grande presença _ 
de espirita, pegou um cobertor. , 
correu ao soldado e envolveu-o j 
até a extirfcção das chamas. Ainda i 
que o seu habito se estivesse · 
queimando, Irmã- Hortencia con- , 

cluiu o salvamento sem se impor- : 
tar um só instante com a pro- j 
pria seg·ura 11 <"0 " . - 1 

Santo Cqra D' /\rs. desnppare_ce-: gramma provisorio: pdo Director Eng. di:. Iialo Bó· j rai! CAtholicas). 
rh, a nossa Religião. E il Mãe: J'RôGRA'\tl\>IA 1ogna. _--- 20.30 horas_ -- 3."_ co_n- I SABBADO _ g horas _ ,r'.~-· 

!""""'i;-;,;~l;;:;(.;-
Ocullstr. 

R. SPnador P. Egyàio. 15 
i Salas 513)4 -- 14 a 17 hs. 
~ Telepl!one 2-7313 

'-~ 
de Jesus quer vel-0 St'mpre en
tre o.~ hml1ens. c~nhecido <' ado-

1 
rado por todos. Eis porque aben- , 
çoa com especial carinho os seus : 
filhos preclilectos, os continuado- 1 

rés ela cbrn do primeiro sacerdote. ; 
Na horn dlffidl nur o.trn\'es,a -

n10!!. de to·ct~ a p:.i. rt e> sôa urn gri-- '. 
to affli<'to que co·t:1il1l'ntl' t>ncon- ' 
trn l'cho no coraci\o mi.sf'riC'or-

1 
d\t.\so de :\farin Sant issima: 

"Nnssn, Sl'nllma elo Clero. dac
no,: Pacll"es ! " 

Süo poucos. muito poucos os 
opnarios dt-t Divina S<'ara. A pa
Javrn, (]11(' ,Jesus ngonin1ntc prn
nunciou SITIO ainda repercute 1 
dclorosnn:ent~· n.o~ 11ú8sns ouvillus.1' 

Jesus \.em s:'dP d,, almas pu
ras. clf' ruracões generoso:;. que i 

tudo alnndonam 11am. sep:uil.::0

1

1 

no caminho aspero que trilhou. 
"Attendei ao maior desejo do , 

Vosso Filho. aumentae o nnmt'ro 1 
dos Escolhidos. r!re-nos P.afües, 1 

Rainha do Clero! " 1 

SABBADO -· Abertura solem- fercnc1a: A formaçao proflss10- i "'ª· Présldenclá dos trabalhos ,'e 
na!: Revmo. Pe. R. Sabei~ dé \ dia: dr. Ruy A. Sodré <da Com.-~ 
:\Icde'.ro~ /Consultor do InstJtnlo j m_issão Executiva.). - 9 hora• -

1w: Sermão cll' Dom José Gaspar 
de Afonscca e Silva. 

DOMINGO - 8 horas -- Mis- Je D1re1t.o Social). 8.~ liccão: A habitacão ODC'rai·Ja 

QUARTA-FEIRA - Missa.! em São Paulo: dr'. waictcmar 
sa. Pi:cs:clencia dos trabalhos do : p·1·es1·denc1·a dos tra· balhos d·o d1·a · ·r 1·x"1·1· de Carv"lho (d" C t J. 

1 , • • • 1 .e e a .. . " ar e. -dia: dr. José Cassio dt' ~.íaccdo I d 
Revmo_. l;'· Jero1;y-~o Vermilt ( a l ra Predial do lnstituto dos Com

~~~:_s 9 
1
~:ra;º~~i!s~i~ã::x~uf~= [ Comm1ssao Executiva) 9 horas merciarios). _:_ 10 horas _ r,_o 

malia como objecto do Direito: 5." liccl\o: . sentido _e- valor l Circulo: Diversões em geral. à:~ 
Social: •.dr. Cesnrino Junioi· ilen- ! das classes medias: dr. Tito Pra- versões operarias. - 14 hora,;, -

tes da Fonseca. - 10 horas - ; Visita ao Servico de Prev0n~·':o te de Leg·islac;úo Social ná Fa- : 1 -
culdade d•c Dil'eito de S. Paulo).! 3.º Circulo: A crise dos negocios i de Acciaentes da Light. E:,:J),.., 

, e o dever de colaboracão: dr. Pli- i .sitor prof. Zurico da Silva E~~--2.ª lic;ã0: A funccllo social das I p ld te d , 
Ordens 'rerceiras: d_r. ,José Gon- 1 nio _ Cantanhede < res. e:1 ° 

1 
tos (Director dos Servico M,cc'.' • 

:wr;r. l'':·anco , Ministro da Ordem , rnst1tuto dos Industnanot do! COB da Llght). - 20,30 -- "I." 
~;-'· dn Penitencia do Convento; Brasill. - 14 horas Visita á Co- ,- Confe:rencla: Descanso dornin'-· 
dr. Immnr.ulnda Conceii:ãol. -- i loni2" Agrícola de Bussocaba. cal: dr. Vasco de Andrade rc,,,'-3 
1 ~ Conferencia: Cincoentenario: Exposição. pelo Directo1: dr. _Vi- dll. Secção Sindi_ca"i do D<·n:,r!"-· 
da Rrntm Novanun e a re;;pon- 1 c'.mte Meh(lo <":r<'.sldente da_ As- melJto Estadual dó Trabalh1) .. 
s,l )l l ane os c-a. uo 1cos a "l u . a . · , 1 .1.cl . d t" 1. . n s t" : sistencia V1cent-ma aos Mendigos) l DOMINGO _ 8 horas __ l\,k-

execucão: dr. Plínio Corréa de ' 2º·3º horas -:-- 4· Conferenci~: sa. _Presidencia dos trabalhos c1o 
Clivei;T, <Presiednte ela Junta. O nlvel de vida e a Economia! dia: Revmo. Pe. :ft. Saboh :,-, 
Archidiocesana dil Accào Catho-; Nacional: dr. Roberto Simonsen' Medeiros. S.J. (da Comm!s,,é,, 
lic.a l --· 8 hora~ -- Missa. Pr<'~i- ; <Presidente da Federação das ,_ Executiva). - 9 horas ---- • •
du1d;, dos trabalhos do din: 1 Industrias de São Pau1o) . licc:ão: Os problemas soc::F,· -- ·, 
dr. Renato Pacs de Barros , ela 1 QUINTA-FEIRA - 8 ho1.·as - Interior:' Mons. Revrno. Rc: :11, --1 

Ccmmissão Execui iv,\ 1. ___ 9 ho- : Missa. Presidencia dos trabalhos Ortiz (Vigario Geral da .-\·> /:'! 
r,\s, -· 3." liccão· Abono Fami-' do dia: dr. Tarcisio Leopoldo e Catholica de Taubaté). - 'O,,,,. 
li:1:-: c!r. Paulo -A. de Sá <membro: Silvii (da Commissão Executiva). ras - 10.• licção: Os prob>·m,u 
dr, Comrn!ssão Nacional de Prn- J horas - 6-ª licção: O trabalho sociaes no Litoral, a car~·r, ,1a 

. \Ía mnllwt· fora do lar: D. Maria Ala do Litoral de Anchieta. 

l 
I 

Kiehl (do Consellio Director d~ , 17.30 horas - 8.~ Confe,0111',: 
cTCTUNOA-F;-;r"RA - ];) \O-' E l d S · s · 1) 10 · · 

r2~ .:___ 1 o Circulo· a l<'i de sincli- i ,sco a e ervice • oc111. : - . i Os problemas no Brnsil C"P' _-"'·• 

tercíío :'\ Familia). 

======================== horas - 4.P circulo._ Ass1stencia \ pora_neo: dr. Romei1 Rodri'!,,~~ 
privada e assL,tenc1a publlca: Silva !Professor de Economi,, P, -
dr. André Franro Montoro <do Jitica da Universidade do B:·,·. 1 i'.l. CA HOLICO ,,, 

• 
Comprem EXCLUSl VA!\'1ENTE suas Joias e seus 

·- JOALHARIA 
Presentes na conhecida 

CASA. CA§T o 
RU.A 15 UE 

Unicos 

OFFICIN AS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da R nu .L\.11d1ieta~ 
"ELECTRA" concessiona rios dos l\ FAMA DOS relogios 

I11s( it uto de Serviço Social). --
14 horas - Visita ao Departa
mf'nto de Servico Social. Exposi
ci\o sobre o prob!Pma dos Cor• 1 
tiç·os, pelo Di1'ecto_r dr. Francjsco i 

20,30 horas Encenar<1,·1,: "· 
Conclusõt,s p·e10 ·presiden\11 c':1 
Commissão Executiva. - ?.o 4"> 
horas - Sermfio dP um , : ,s 
Exmos. Srs. Bispos da Pro\·inch 

Ouro CA UTELLAS DO :llfOXTE DÉ SOCCOH \H) 
·-- .JOTAS USADA8 J<; RRtLHA:\'TES --

Compro pagando os melhores 

Rn~ Alvai'f's Pentea-

do, 203 - 3. 0 andn,r • Dei Monaco 

AíJVôGADOS 

Dr. Vicente Melillo lcad f li . • . 1· 
r@ 1ss1ona DENTISTAS 

Arnaldo Bartholomeu 
, f'i'aça da. Sé N.0 3 - 2. 0 andar 

- Sala 13 

l)r. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

f;Jtua. QW,nti110 Bocayuva N. 0 b4 
4:-- 3.• - Se,le. 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

. Joaquim P. Dutra da 
Silva 

Rua Bonjamin Constan\, 
4.o and .• Sala 38 - Tel. 

S. PAULO 

IJ ..•. 

23 -
2-1,)86 

ENGENI-IEIROS 

1-ll.ua 15 de Novembro, 15º - 7-° Amador Cintra do Prado 
enca.r - sala 74 - Phone, 2-0035 

. .ur. Paulo Moretzsohn de 
( Castro 
; Rua de. QuJ,t.anda N. 0 139 - 2. o 
'f ~rlat - Tel. 2-6769 - S. PAULO 

Dt. Carlos Motaes de 
Andrade 

Engenheiro Architecto 
A rchite:!tura religiosa, collegi.~s, 
residencias collecti,·as -·- Ru1 
Libero Badaró N. 0 641 

S. PAULO 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 

HOMEOP A TlHA . 

Dr. Rezende Filho 
C .,ns.: Rua Seno.dor Feijó N." 
205 - 7.0 andar - Te!. 2-0839 
Das 15 â.s 18 horas - Res. : Rus. 
Castro Alves N. 0 597 - Tel. 7·8167 

MEDICOS 

Dr. 

Clinica 

Hug-o üias 
Andracie 

geral e molestias de 
senhoras 

Cons.: Rua Llber-> Bada!"\ 137 -
4. 0 andar - Telephone 2-2270 
Res.: Rua Thomé ôr Souza, 55 .. 

Telephone 5-0565 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestias de sE>nhó
r-as - Cons.: Rua SenJdor F'e'.· 
jõ N. 0 205 - 2. 0 

- Predio Ita
querê - Te!. 2-2741 - Res,. 
Têl. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e aas Há~ 17 --· Sahbados. 

daA :) ~s 11 horas 

I" :·. Camargo Andrade 
Da Beneficcncia Portugueza e da 
Maternidade de Sllo Paulo 
Doenças de senhoras - Partos 
- Opera~ões. Cons.: R. Senador 
Feijó 205. Tel. 2-2741 - Das 16 
ás 18 horas. - RC's.: Trav. Brig. 
Luiz Antonio, 8 - Te!.: 2-603f. 

Cirurg-ia Molestias ele Senhoras, 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis-
Adjunto da Santa Casa - Opé
rações e tratamento das moles
tias de ouvido. nàriz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril; 235 -
1.0 and. - Apto. 110_ (das 14 ás 
17 horas) Te!. 4-7551 Res,: 

Cirurgião - Dent-ista - R>:<linlo. 
gista. - Pela. Escola de Ph:i 1-

maeia e Odoritológi,a. de São 
Paulo - Cliniéa Déntaria ""' 
geral - Raios X - Diath,,·,!"ia 
- Infra-Vermelho .;__ Coagul:1ç.;,G 
- Trans-illumi.rrnção - Vi t ali-
dade plllpar, etc. - Trnbalr.o, 
por cartão, hora ou orçan1vn: ;::,~ 
Ru,a. Ma.rti•n Francisco, 97 • 

Tel. 5-5476 - S. PAULO 

Dr. Carlino dé Castro Tel. 8-2432 ==============· :::.·. Pelo curso de doutorado da F<i
j culda:t:le ·de Pharma0ie, e Od,-n. o e u L I s T A tologia de São Paulo - Ciru:·g .. -c() 

Dentista diplomado em 19H -
Ex-dentista do Lyceu Corac:,," ri,:, 

Dr. Luiz Melhado Campos Jesus - Espeelaliôa.de-s: Pi-;ot,. 

llna :'llareoni, Hl - 3_0 
Cousnlta;;: <la;; 16 ás 18 

Teleph.: .J-7°57,'> 
São Paulo 

'\IHhl:r Corôas. I?on.te.s, Dentu-.lu,-,i, 
n,oras a.natomica.s e sem abolmcl;; 1n. 

la-ti:"la -· ~o.1»ulta-s: Das é: ü 
12 e dos 14 á,s 19 ho1·a.s - Cone.: 

\ Rua, Beniamin ConstJant, 23 - I 
-il.-,o &nd&r - Se.le. 38 - Tcl. 2-!986 Perito Construct-Or Dr. Cele!-:tino nourroul Parlo,;_ Ralos X. - - Res.: R. !:Iol- 1.f'at T~ PROPAGAR O 

Rua ·»írelta. G4 - 2.• a,ndar --
i Sal;i,. 7-7A --- Res., A1. .B,i,·,,t", ,,, 

Piracicaba. 499 -'- s. PAULO Dr. Francisco P. Re1mão 
Mellmeister 

'1--tiua. Sãó :SOO.to, 224 - 1. • aind. 
\ •Sa/la .l:•;~l. 2-~"'.'S,_;i'.àlJi-oO 

Estudos - Projectos - Orca-/ n,,sidencia: Largo Sito 
mentas - Construcções . \ :'1. 0 8 · - Tel. 2-2622 -

Alameda Glette, 359 - Telephone; ; 1ua 7 de Abril ~:,:; -
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n·eney Sa.le.~1A· 
Prosegue activainent<> ,1 naz!flc~1çào ela Europa.·• '

1 

• a 
A Slovanla i-esolve1, adoptar· "ln totum" o regim<' nazish1, · 

,egtmdo as ult.imas 110Ueia$, í' a Rumania ' cow a cruz de Ferro O jorual La Croix cnrima por I em Berlim, entitulado "Civ1112a
no gow,i-no, hostiliza u. lugiat.:,rTJ. e recebe de Hitler suggestót\~ e,;le titulo urnu noti<'ia quP rew- ,·:íc, Puropeia ". 

. . ht a qt1a11to st· ,,ti-PI e :, µrupa- Colltrasta cm s,'guídll ,·s,;,1. W'
para t>ntregar -grandf' parle de seu Lerrltono á Hungna, 1 g-ancla nazbta. ,iomlnação com a obra dei.civili• 

A todos. poi·ém, àeva u. ·palma o governo Pétaiu, naePrnnça. Em primeiro Jog,ir t.raLa d!' nm 7,adorn. qw• o na7.ismo vem, como 
'l'octo.~ 08 processos nazistas :;ão postos ncti\~menl<' em pra- centrn d<' prop:igand,1 installado os facto.~ sobejamcntc provam, 

tka, e al!udc-se agora ao predomínio ·absoluto do trabalho, com 

o abandono do padrão ouro. Perdem o sentido as pallwras bancos s 
• credito. l 

As noticlas da cassação.. da nacionalidadr> ao!l rraneezes, e 

eonflsco de seus bens - penas que attingem aos proprios parentes 
dos réus - vêm diariamente estando entre as ultimas victimas 

• Jornalistas Pertlnax e Mme. Tabouis. 
Vê·-si\ pois, que- os golpes são lançados á dil'leita e- ã esquerda, 

oomo puniçá<i ao, llCTí-rendo crime ele não concordarem com a ! 
entrega da Prnnça aos capric-hos nazlsta11. 

o já, famoso tribunal especial para apuração das responsa
bllidades desde Hll8, vae ser uma terrivel tragi-cotnedia. 

Tão serio e, tão imparcial vae ser o julgamento, que Já. se 

aponta at_é quaes us ~'icUmas que perderão a cab€<;>a. . 1 

EsqueC(' o governo Pétain qu<' elle ha pouc~o pollaborava com , 
~ elemenLo-s que agom aponta c·omo crim1nosos, í' lhe~ dava o / 
aeu apoio. Esquece ainda mais que o Marechal Pétain foi duranLe J 

a maior parte desse periodo de 19.18 a 1940, o chefe do exercito 1 

f.rance:z:, occupando o ,Mrnisterio da Guerra. \ 
o Tribunal irá apurar tambem 11, sua responsabilida<le pelo 1 

mau preparo do Pxercito rrancez, que ho.iP se VPrifica ter sido 1 
iião só ma~rial - jusl-iflcavl'l por fa!Li1 de vortns ·-· mas t,un- Í 
bem intelleciual e Il10rnl, pelo desprew aos enBlname11t,1s da guerra 
passada, a ponto do general De Gaulle ser julgado um elemento 

• perigoso por pregar a mechaniztl,_ção do exercito. Será apurada 

8 culpa de Pétain por esse estado · de espírito do {'Xercito francez? 

V. S. QUER SER INDEPENDENTE? 
Aprenda gratis a fabi·ica()fto de prodllctos rcndosog e 

con,fümo d!arlo, trabalhando em .sua propria casa. Perfumes, 
pó de arroz, brilhantina, cs~alte, baton, rougc, leit.c de 
coJomá, desodorantes, anlisepticos, sabÕl's, .sabonete~. etc. 
Fornecemos prensas e pcrt0nc!'s para a fabricação de sabo
netes e sabões com ensino gmtis. Importação dirccia de 
essencias e vidros para perfumes, e licores das maiores ra
brlcas da Europa. Pedir formularia gratis. "A RICA PLORA" 

_ Av. São João, 601 - São Paulo - Pho:1e, 4-55513 1 
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Ut1fidos 
-p'a ·r n 

Os Estacios. 
camin,-aau1i1 

a lgrej 

ob o pOVO'( 

âganda allemà 
realízanclo em Loda a Europa, sem 
Vl't' obstaculos, preoccupando-se 
exclsl\·amentc com v objectivo 
em mii-a. 

E pergm1ta com palavras en
trecortadas por subtil u·on!a: se-

pardo 

rá para os fuzlfamentos, pam as 
pilhagens, para 1:-0da. a aorte à» 
torturas, enfim, que a "ClvWra
ção europeia,., se propõe a ta,. 
zer reclame das "excellenclas'" 
do nazismo? · 

Os allemães empenhados neSSlll 
triste e sin!stro mister,'. de testQ.o 
são capa:zes das ma.ln ~uda-. 
elas uo tocante ás mfi\aeliG.ikà q,Uil 
possam exercer sobre a. ~ üélla 
povos que pretendem suó-jÚ~. 

E para a consecuçâo . ~ 
amedrontadores fins, :i1íb siG 
Póiipados os :recursos, ~- os, 
meios de que possam. la~ i'.OIGt 
são utilizados i;unun.atiátilente0 

não importando as co~en .. 
elas que, por suas· natuté2ás, ve-o 
nham a acârretar. 

o' l)rlncipa.:I artigo- do . i>i-lriieiro 
numeto do periodico publicado 
pelj "Civilização europeia", de 
mn cynismo lnegnalavel. (como, 
aliaz, todos os outl'os arligo.g), 
tem :t,or titulo: "A Fé _e· o Com
bate", que, apos mr exPQSto: a 
organização eatholica das annas 
allemãs, reproduz . algumas li
nhas cio Ordinario miUtar do 
Reich. ·· 

Lougc daqui, .porém, a· ideia õe 
que uma . tal organii>..ação obéde
ce ÍI orient.ação catholicu.; segoo 
os principias cathol!cos em II• 
nhas geraes, todos el:les, entre
tanto, adaptados ás conveilien- · 
ci!u do nazismo. 

Todo o pscudo-catho!icismo de 
Goebbels f' dos seus funccionarlos 
f'-{' destina unicamente a ameni
?.ar o odio que os catholicos al!e
mães devotam ao regimetn, pol.g 
lhes fa,: parecer que o nazismo 
é mais propicio ás mahlfesta~ões 
do culto, e, tendo assim os· asse
clas de Goebbels em suas mi'io.g á 
confiança dos cathollcos, nicnos 
diffieilmcnte poderão dissipar a 
crença do povo e apagar-lhe na. 
memoria a lembrança de Deus. 

Nunca nos devemos esquecer, e 
mais ainda agora nos vem a me
moria, as palavras pronuncia• 
elas pelo chefe do 1II '.Reieh: 

"A conscicncia é uma irivençii.o 
judaica"; "Não existe verdade. 
nem no sentido moral, nem no 
scieniüico"; "Todo .;teto tem seu 
sentido. mesmo o crime"; e> 
ainda numerosas outras., que . só 
não publicamos por sl!rem bas~ 
tante conheclelas. 

lil' geral n. ideia de que a cios universitarios caihoJicos elas 
America do Norte é um palz in- outra,~ universidades. como o 1 

teir,amente protestante e mate-'. ''Newman Club FedPralion". qu<' As columnas classicas, de templo pagão cio neo.paganismo soube approveitar-se, em o•ocese de 8 ça'. 
rialista, ondP o modcrniSlllO i!ll- ' COmlllelllOl'Oll em Julho passado d 1 1 ragan . . que adornam o Palacio da Justiça de Nimes, sua obra de esagregação de todos os pre-1 . 
n,,ra, destruindo toda organiza_- Ee_ u vig-esu.1.10 qumt_o .. annivPrsa-
~- E F d d I b · t· · d textos, mesmo os mais· insignificantes, os I . . . . , ção social por meio elo rompi- no. ssa f' eraçao í' <.'stu- em ram as numerosas ru111a_s .e ves 1910s as A 24 do Julho p. p,. traps• 
menta das normas morues. Essa dantes calholicos c-omprehende 17 epocas pré-christãs que se encontram 110 solo telegrammas desta semana fazem prever que correu o 15.º anniversario . aa; 
é, pelo menos, a visão que q d- provin~ias, n?s Estados Unidos.· alguns velhos bruridos autonomistas da Bre- Diocese do _Brag·,ança, ·qae f""" 

1 e 1 d Ja H " p to francez. Depois de ter emprehendido com to- ,.~ 
nema nos apresenta. e a qua ar u ª· pao, ,rnai e or ta11ha, sem nen.hu·m significado na França criada por S. S. Pio XI, de' gio. 
muita <?;ente se vac acostuman- R_ico_., O "_Newman Club Federa- dos os recurso_ s da .força e da astucia, o re- r·o a n mor! 1n Buli "n"" 

'' 1 contemporanea, sejam explorados, para desin- 1 s 1e a, pe..... a _.·, 
do ao mesmo tempo que procu-. tion rea LZou um cong-rf'sso com- torno da Allemanha aos velhos deuses ante- Sacram Petri Sedem." 
ra.' imitar. No cmtanto, 0 catho- · memorativo, com as representa- tegrar a unidade franceza, A diocese que abrange cerca; 
Ucismo progride cada ve7. mai~. cíies de 280 sociedades. numa de- riores ao apostolado missionario de São Bo- Só O que nos falta ainda, é ver a pro- de 200 _060 almas, é dlrlg':lda- por 
iios Estados Unidos, produzindo monstrnção viva do férvor ca tllo- nifacio, o terror pardo se extende agora sobre paganda neo-pagã teuta ressuscitar de suas S. Excia. Revma. D. José Mautle 
frutos maravillwsos. que só elle Jico entn• os universitarios ame- . . d R 1-.n ,_,, _._.,,_ 

. a França. Não é duvidoso que elle a queira cinzas quasi extinctas, os velhos cultos pa- riew ª oc ..... prc....,.o ...,.,.,,... 
, capa;; de fazer surg·ir. Princl- j ncano~. que tem lmpunido segura. e carf.• 
paimente no terreno social, a ~e-! São esses, !nelices expressivos fazer retroceder, por sua vez, ao paganismo. gãos dom idices, ainda praticados em certas dosa direcção 00 seu rebanho de 
ção dos caLholicos se tem feito do que é o Catholicismo nos Es-' E assim, como na Allema11ha a propaganda aldeiolas bretãs. fieis • 

.eentir, procurando applicàr_ a uni- , tados Unidos, q11c nos enche da.1 ==:======================::;:==============:====================== ca solução possivcl para o pro- , mais viva esperança quanto ao , 

Setninario Diocesano de Rio ·PretQ b}ema sur~i~o comb a ?~:em!~:- ' f:1turo do grande paiz n.me-1 ffl li I t b ft ~ C'/A e·:. !l .~ ~.~. ~-~·-.. , ~- ; s m o 
çãtl elas iae1as su vers1v . - ncano. U.. W i O ~ Ili y V Cf'{;l ~ ......, ã 
1110 indice desse trabalho fecun- ============== \ · Pró-Semina-rio de Rio Preto, diverso.~ oradores saczo11. 
do entn• os operarios. temos 

1
° Em um ai-tign e~cri1Jto v,,ra J\ llemanha rr abomina"ão na- grandiosa e necessaria obra em- Dia 11, encerrada..<: as- solemn!• 

· · sa ··o ela esco a " . terceiro. anruver_ 11 , A . o jornal "La Croix .. de· Paris. zista". prehendlda por s. Excla. Revma. dades ás 7,30, será. celebrado o 
operaria mantida pela .. ss_oct·1~.- Confereº11c·1a Soc1·a1 o sr. TI. tli: Grnnd1·ellf' d1:-1' o Sr. Bispo de Rio Preto. iniciou- Santo Sacrlficio ela Missa, ha: . .,,;.,:,,_ 
tion of Catholic Trade u_ n1on1s s_ ' 111onst1·ot1, <·11111 b,·1s•ns, ]11·~.-·l<l· . gm seguida mostra o autor ·•-

1 d d 
to - e " algumas passagens da terrivel se em 3 de Agosto Intensa cam- do por rssa pccasião C-ODllllUIÚl~ 

r~~ndo que as se emm ª es • l'icas insus·1Jeitas, a filieu·ão e · panha. geral. · te d I rela A A 1 - d A ti AI ~ guerra que estalou na Allema-
;y,:.wlm o carac r e u~ 'C . 

1
- ssoc açao os n gos um- as raizcs mais ou rnrnos r1,mo- nha ern 152 r, durante 

08 
pri- Para essa campanha, que sp A's 10 llorashaverá Missa can-

v---·ô congresso de acçao. s_ocia · nos dos Reverendos Padres Je- . . , , . , ,. _ . . 1. 1 · · · •. . snç-o c't-holica e das tas elo n.tz1sn10. Httle1. l.1z o mPiros dias da Reforma. e das pro ongara ate o dia. 11, foi or- tada, e ás 17,30 sole:mne procJs-
..... J;:. assoe= ª '' . su1·ta~.,, fa1·~ 1·ea11·zar 110 J)l'-ox,·mo ganizado 111n programm "" 

d ,., t d ~ uutor. nada inYrntou. Ellc de- oppressões que, sob a convi- a. s...,. 
r:-,ais prestigiosas os = 8 ª os d1·a 8, ás 20,30 l101·as, 110 Sala·o Hav á m 1 H á • d .,, 1 vencia 0 0 incitamento de l\far. er , u so emne novena- aver am a uma gran .... osa 
Unidos, reunindo operar os tca-. Nobre do Collegio São Luiz, á vn 8tlª8 idNts rioliticas e so-: linho Luthero, foram assoca. rio em louvor do Senhor Bom "kermesse" que contará coai a 
tholicos das grandes uniões . ra- ' Av. Paulista. 2.324, a sua 9.8 con- ' ciae8 a toda uma corrente dí, das coritr·n 

O 
povo. Jesus. Todos os di.as, ás 7 horas apoio de todas as assoclaçàes re~ 

balhadoras, como a "Amer1can f . "p , - S · l" " erencia ro Acçao oc1a . philosophos, de historiadores, serão celebradas· missas, e ás 19 ligiosas da Diocese, revertendo a 
Federation of Labor" e "Con- / A theoria d q e od r d' ,. . Far-se-á ouvir o Exmo Sr. Dr. de economistas, de escriptores . · e u , 0 P e 1- horas novena, com pregação so- producto em beneficio de tão pie.o 
gress of Industrial Organization · . p d s L' dis I vmo se sobrepunha ás prerro- j bre "vocações sacerdotaes~ por d te b 
Dahl, 11 grande multidão que Man?, . e ouza IItla que .- ' militares, de homens de Es- gativas,' ela 1i1·op1·1·a Ie:1·eJ·a i·n- • osa e premen o ra. 

conera sobre o tema "A doutri- · ~ ============================== compareceu ás commemorações, na Catholica dos Fins í' da Orga- tado, que ha mãis de um se- contestavelmente nasceu e ga-1 . ··· 
ouvindo a palavra de notavels - do Estado". • culo vêm' preparando para a I nhou força com o protestantis-. Commemorações do 4.º Centenario da 
oradores catholicos, como o nlzaçao I mo. Isso explica o acolhimento I p ld ,., d e hº d . J 
Revmo. Pe. Bolancl, presidente do que o !utheranismo r_·ece. beu i' Ull aÇaO a Offipan Ia e eSUS 
comité estadual de Nova York 1· t d t por par e e cer os pr111c1pes. Recebl'\mos da Associação Dr. Renato Paes de Barro!:!, Dr. 
;~rwndlhl~gr

1
n~ç; ~sr~. JE01rarvge_ret~~SDcl~odnae phrondef~. _': -~---P.,._H _____ A_._.R ___ M,_._._A ____ c ____ I_A_.,_._._._._._E ·-·D··-·""_-,a:-·o··J"G ..... AJ"~-R( .. ·\_._,._..,,·~~ Depoi8 de citar a opinião de I dos Antigos Alumnos da Com- Antonio da Costa Neves e' dr. 

,:v ~ '-"' " ;t--!. ~ ~!..-· , Melaucllton. espelho fiel de / panhia de Jesus a noticia. da Affonso Taunay. · 
- d la - Luthero, sobre a necessidade nomeação dos m_ embros da A commissão executiva ··tem. dlrector do orgao a assoe çao, e ' ~ ' 

ao me~:11º . tempo, annunciou-se, :, s ANTA e E ILI li :, da obediencia cega aos gover- ! Commissão que organizará as por presid-ente o Sr •. Altino 
a creaçao ae um curso de aper- •' nantes, mesmo em desaccordo I commemora<)ões do quarto Arantes, vlce-presid'entes· : ~. 
fel«)amento, necessar!o devido o SORTIMENTO OOMPLETO DE ESPECIALIDADES ~ com a eonsciencia, o autor Centenario da Fundação da Da.cio A. de Moraes 'e f:lA 
desenvolvimento da assoe!açáo. , ..,l PHARMAOElJTICAS > RYllthMiza sna these com as Companhia de Jesus. Ulysses Coutinho. Tem por' S&-

Outro sector cathol!co que vem·. Drops,\ampolas, artigos de borracha, perfumarias ~ :1ngni11t0f; palavras: "o nazis- ~ commissão de honra tem cretario geral o Sr. Al1'a1'0 
-.112ando um trabalho extraor~ 1 finas, farinhas para lactantes, etc. ~ mo é um phenomeno essencial- por presidente S. Excla. Soares Brandão, por thes01lrel• 
411Darto, de grande fecundidade,' MANIPULAÇA.O ESMERADA , mente germa11ico. E' o produ- Revma. D. José Gaspar de ro o Dr. Francisco Re!mão 
• o unlversitarfo. .. - . 1 ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO ~ cto monstruoso de uma se- Afónseca e Silva, Arcebispo Hellmester. Entre os ,vogaes 

Alllll das diversns m:dve.rsida• 1 . , mente lancada no solo alie- Metropolitano, Vice-presidente destacamos o nome do dr. Pli-
.. catholicas, existem .nos ~~ 1 Rua das Palmeiras, 58 - Phone: 5-2667 ~ mão ha m,ais de quatro se- os Revmos. Pe. José Dauti, S. nio Correa de Oliveira,~r 
tlidlCia Vllittos varias ~~- ,. ..... , ... .,.,,. ..................... v.•.•~ ...... ., ........ ,.., .............. ,.• .. • .. •,f'•"•·-· ............ ,.. ... ,.. •• ~, culos"§ . J., Pe. José Sisco.nti, S. J. e o .. '1Q . "IJill.ION.ülQn• · · · 



Lament.amoo n att1tucte aeseli>
ganie de um jornal fascista pu
blicado rul. Italia, que criticou se
veramente o Santo Padre porque 

-r;endo o Episcopado envia-1 um granae labor espiritual e 
do ao Santo Padre uma missi- para o despertar de toda a 

este teria escripto ao governo de va em que lhe solicitava pafa- nação. 
Londres, pedindo-lhe que não vras de conforto no transe "Emquanto se abre nosso co
fosse bombardeada ~ Cidade cruel que actualmente atraves- ração com grande piedade pa
Eterna. 

ra todos os nossos queridos fi-8 
lhos da França, a quem ab-ra
çamos com paternal carinho, 
damos a todo o Cle.ro e aos 
fieis a benção apostolica." Emocionante appeUo 

Disse. aquella folha que a :in- sa, o Papa Pio XII respondeu 
VUinerabilidade de Roma não de- por meio de uma carta da 
pende dos-pedidos do Santo Padre, qual foram publicados os 
mas da efficacia d.as armas an- seguintes topicos: "As ex

do Bispo de 
t.l-àereas do fascismo, pelo que 
a capital eia Italia não precisava pressões de affecto, qúe re
da. 1nterferencia do Summo Pon- cebemos depeis da queda da 
~-

Seíilà- 'clifficil pensar com me-
:noi bom-.sénso. Uma cidade pode 

Fra-nça, e o. pedido de 
patavra de conforto, 

uma 

caer protegida. contra a derrota nos foram enviadas peio Epis
.:bu á?destruição total. por suas copado France1:, levam•nos a 
·. batértã.,{ anti~a.ereas. Não ha, po
i'.· rem;_ baterias· Mpazes de pre
'··<iérvar a ·cidade de um ataqut>· 

corresponder com expressões 
de profunda sympathia, mani• 

aereo. Isto é tão evidente que dis- festando o desejo de nos en
pensà demonstração. contrarmos actualmente entre 

·o que é p;ec~ :crescentar é os francezes. E' grande nossa 
dôr e sentimos profundamenque o Santo Padre, se fez tal pe-

dido, não precisou da procura- te as calamidades, que enlucta
ção de nenhuma autoridade tem- ram a França. 
poral e humana. Elle é Bispo de 
Roma e. como ta1. por sua pro-
pria. autoridade, pode tomar a 
inicie.tiva de preset'Var aquella 
gloriosa metropole de qualquer 
flagello. 

"Os sentimentos de affecto 
fraterna l, que muitas vezes nos 
permittiram partic!par de VOS• 

sas alegriaS; - fazem-nos sentir 
agora vosso infortunio, em
quanto se derramam ao_undan, 

De mais a mais, os eatholicos 
que· tem espírito de fé bem sa
bem que maL~ va~c o u.uxillo de tes lagrlmas em toda a França, 
DeuR do que mil bat<'rla,c; a.ntl· assim como tambem jorrou 
nereas. Diz o Espirito Santo. na 
SÁgrada Escriptura, que se o Se- vosso generoso sangue, 
ritior não defender urnn. cidade 
êm ·vão traballlam o.,; que pro-

"Temos a certeza de que 

':Ufll,Ilt. defendel-a Deus reservará para a Fran, 

"' ça condições favoraveis para 

Como sempre aconteceu desde 
Roma antiga, é da Igreja que 
sahem sempre as reservas moraes 
para as horas diffieeis das na
çóez. 

A guerra actual mosti-ou a 
grande capacidade de heroísmo 
que possuem os catholicos, sem
pre capazes de todos os sacrifí
cios pela patria. Mostrou ainda 
a abnegaeão das irmãs que e!'l'
frentarn valentes e animadall os 
trabalhos dP soccorros nas cn• 
fermarias de sangue debaixo do 
fogo da metralha, ao alcance de 
todos os perigos. E tambem o 
heroismo dos padres, quer no 
exercício de sru sacerdocio, ou 
como simple,: so:ldados. Melhor 
que as nossas palavras. fa.lam as' 
ordens do dia elos qum-teis ge
nerais dos paizcs belligerantRs. 

E quando as nações encontram 
a derrota nos campos de luctas, 
veem o seu ten-itorio ultrajado 
pelos invasort>s, e conhecem o 

1 nmarg-01• dos armist-icios forçado<1 
como conspquencia de Rua lnfe
Hcictade nn guPrra,: é nincht da 
Igrejn, que vem a. palavra de con
forto e amizade. E' a Igrf\ja mais 
uma. vez - seguindo ao seti Mes· 
trc - que fala trazmdo·lhes o 
lenitivo para o amargor da der
rota. 

O Governo francez fechou a Confirma. ns minl1a.<}, palavras 
maçonaria. Ordem analoga já hn- a emocionante pastor.ai do 

:arn:~:r11
fe%:sn:t~~esR~~: ESPEBANOA' "C. O'NT·B·A: ' ES··p··m·· ··s·--1·· :.N·tA :::.:~l;a,M:~

1

\u~~~r~s:i::m~! ~la. S?V~etica, da Itali~, e da _Hes- · · -· · · . · · , _· · · . . ., .. - · · -· ··· _ do "La CroL-._", o topico que se 
panha. Quando o ag,tador Judeu ·- · · , segue: 
,e coinmunista Bela Khun a.ssu- · . · . "Com a emoção com que se 
miu o governo da Hungria, fe-, , . approxima do Ueito de uma mãe 
chou tambem a maçonaria. Ig- o generai castelnau, presiden- ja possive1 alimental-as ou re- aerea: ®Yal AI!' Force, cuJa fro- gravemente ferida, nossos cora-
noramos se esta prohibição con- te da Fedéi'áeão Nacional Catho- noval-as. A patria franceza tor- ta cresce dia a dia. a Grã-Breta- i c;ões seguiram os tragicos acon-

,. · d nar-se-á então a' presa da bar-
tlnua. de pé sob o governo O Jica e antigo combatente de 30- nha desafia os assa.ltos combina-1 tecimentos que obrigaram o Go-

Iml te H rtl Pr im bara Allcmanha ou da p!edos::>. 
A ran o 1y. ovave en- dos d.a Allemanha e de sua pobre verno a tomar todas as medidas ·. t be , fe 3 l, escreveu: Italia? Ou devemos esperar con-
te. a maçonarm arn m sera - escrava, a Italia. . 

1 
que conheceis. 

che,da - se já não o foi - nas E' inutl! dissimular ,a prorun- 1 tra toda esperança? - j · Como esconder nossa immensa 
pequenas republicas balticas. de- da affllcção que invade o com- 1 Es~rança contra esperança? Sem falar de sua propr'.a po- tristeza deante do destino dolb· 
pois do ingresso das tropas ·bol- ção de todos francezes. No des- Durante a lucta, a Franc;a hão temei~ it1d~ISt riaL O Imperio Bri, l roso de nossa ~uerida Patria? 
-0hevl.stas, como O eStá sendo na enrolar da hora presente. elles só defendeu seu patrimonio na- tanmco pódc contar com o for- Como traduzir · nosso desgosto 
:França. depois da invasão das tro- cional, mas ainda foi a mura- mioavel concurso da America. noss.a.s decepções, nossa perturba-·_p'as naz'"tas. perguntam com angustia. o que i . 

1 1 "' lha dof. alliados, e pr nc1pa men-
1 1 1 

Na-0 é esta n prime:~n vez que seró ci futuro? . d 1 . B ·t Talve1. cm e ia proximo, o appe" I -============== - u~ te o escuao o mpeno r1 a-n- -
a. maçonaria é fechada em solo Nossas forças nrmadM comba - nico. lo do rei d;i. Ing'laterra á so_li- I . . _ 
·francez, por ordem do governo. i tem ainda e combatem sempre clariedade do nrnml,> ang\o-saxao, , segumí. a de destrmeao, a Fran-
Durante a Revolução Franceza, os I pela honra da França, sem que Como e'lla não cessa de decla- achará um éco irresistivel nos I ça muralha e escudo avaneado 
homens que a maçonaria havia I um raio de esperanc;a no sue- rar solemnemente para todo o , . . . 1 da Civilização catholica, recebe-
posto no poder fecharam ns lojas cesso venha rnuminar os ultimos mundo, a Inglaterra quer pros- E.sLaaos U!udos da Amenca. 1 rá na plenitude de sua integri-
maconlcas, ao mesmo tempo que olhares de nossos jovens que tom- seguir a batalha até O esfacela- Nesse dia ª luena italiana e O dade e de sua independencia a 
fechavam as igrejas. Estas, por- bam sob os golpes dos inimigos; chacal germr,nico, ameaçados de recompensa devida ao heroísmo 
,que atrapalhavam os terroristas, uma hora soará no emtanLo em mento de seus inimigos. uma ruina integral, soffrerão O l do sew; homens. 

· ,aquellas porque se haviam tor- ! que elles deverão depôr as pau- I?etulhada na sua ilha, oem terrível r,ast~,i,o que merecem seu Esperemos, portanto, contra 

1 
cas ,armas que ainda se encon- defendida, rainha indlscutivel dos crime anterior. toda esperança, na misericordia 

(Conclusão da 2.ª pag.) tram em suas mãos sem aue se- oceanos, dispondo de uma frota I Na obra de reconstrucção que · de Deus e no dia que se levanta. 

·{) . 

ção diante das conjecturas Qs!_e 
parecem mostrar o triumpho in• 
solente do mal? 

"Por{ille nós não nos engana
mos est!gmatisando as doutrina.s 
funestas de nossos inimigos, e as 
suas consequencias nefastas na 
pratica, affirmando que a F~n
ça fiel ás mais belas tradicçõcs 
de sua historia. - sustinha com 
os seus alli.ados uma cntza<.ia para, 
á :saude da l'ivili.Zação christii." 

E Pnti·ctanto apesar do lwroi~ª 
mo de nossos soldador-, est;1mos 
esmagados por um material for
mídavel e divisões incessantemen
te renovadas mau grado ns per .. 
das sempre pesadas. 

Podemos dizer tris,emente 
com a Escriptura "quem conhece 
o penqamento do Senhor?". 

Mas sr-m ricga.r o quanto a: 
incerte7,a presente é dolorosi:i,. 
queremos di7,er com todi1s as noc:• 
sas forças: "Sursum· Corda. -
Eleva<> os voi;sos c·oraçÕf'i; ". F. 
desejariamos que pudesseis -re~~ 
ponder com lotla a sin1'eridadr·:! 
"Assim o temos para o Sünhm·'·. 

E, não é ic;ó junto d'Rlíe <fLleJ 
enconti-aremos, com O..<; eon.,<0Ju.., 
ções necessarlas, ,i.,; ,,Jrtudes, ,n .. 
dispensavei<: ao bem esta.x ,l~ 
pat.ri.a? 

..-.. ..... _. .. L .. ~ 

S.EMIHI 
E U-C IA RI Sllt ft 
Mais uma homenagem a 3esui 

Sacramentado! E de.st-a ve7, pro-> 
movida pela Obra Pontificia aâ 
Propagaeão da Fé, que tem :aai 
pessoa do Re.vm.o. :Pe. Dicilno 
de la Parte, mn batix1haüor in"' 
cansaver, um propaga.ndist-a enw
rito. 

Esta brilhante Semana. Euchn .. 
ristica será commemor-Otl:va do 
vigesimo quinto anruversario da; 
Adoraeão Nocturna, no santua,.,, 
rio do· coração de ~-

Teve inicio no dia 7 do cm·• 
rente, e tem como pregador o 
Revmo. Pe. Eduardo RoJ:ierto 
(Salesiano). 

Sabbado, dia 10, ás nove e 
meia da noite houve solemne pro~ 
eis.são eucharistica, que foi mui .. 
tissimo concorrida, verdadeira af• 
firmação do cathollcismo me1;ro .. 
politf.\o 

·Qual o paradeiro dos deputados comn1unis!as ? 

THOREZ DUCl.OS 
Vice-presidente da Camara 

ARTHUR RAMETTE FLORIMOND BONTE 
Secretario Geral do 
Grupo Communista 

MARCEL CACHIN MONMOUSSEAU GABRI.EL PERi 

Segundo as noticias 
. cprocedentes da Fran1.:a, 
continua intensa a perse
guição· movi-da pelas auc
toridades francezas con
tra -0s l)(iliticos~ cuja hos
tilidade á o~tação na
ali(_.e ~ em 

vigor, contraria os desi~·
nios Lavai. Em ouirm;; 
termos. todos os que se 
oppuzeram á politica de 
Munieh, ás consessões 
unila.teraes, ás tergiversa
ções sem fim e aos fra
~ maj ~~el".!os do 

sr. Chamberlain, ~xpiam 
agora, duramente, sua 
actittlde patriotica. 

Ernquanto é este o des
tino dos partidiarios da 
resistencia incond:iccional, 
muito gostaria.mos de sa-

ber qual o paradeiro dos vigente, por suas opiniões 
pofüicos acima, quasi to- favoraveis á clapitulação .. 
dos filiados á !i." Interna- O facto de elles se en
cacion.al, que se refugia- contrarem no extrangeiro 
ram na Allemanha, ou na ;tada significa, poís os 
Rússia quando persegui- tribunaes francezes pro
dos pelo governo então cessaram e condenmaram 

á mo,rte I o general de 
Gualle, que se acha na In
glaterra. 

Contra esses protegidos_ 
do sr. Hitler não se exer• 
cem os rigores do governo 
Petain? 



tÊGIÕNÀRl~ 
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ee :f.Eé;J:0~ .... 1 
··, • o àUutnpto •u• pmenclo ab,iíi'dar 

hoje presta-se fàclll'l'rente a erros e 
ao desencadear de palxõe6 não rarà· 
ménte vehemitnte. Não é faoll en
contrar-se, na ép,.x:a de geral c9nf1.t~ 
são em que vivemos, pessoas quê te
nham sobre elle Ideias nltldas e ela, 
ras. Mult9s exaggeram certos a'spec· 
tos. da questão, emquanto oufro·s se 
revelam de uma lrremedlavel myó; 
pia para perceber aeus; contornos ge
raes. Mas, como o problema é de im
portancia fundamental, e sé encon· 
tra no amago de todas as questões 
contemporaneas, não é possivel, para 
um jornalista catholico, deixar de o 
abordar com firmeza e precisão. 

flnàltnente a tetçtira dé ptífltico• 
: éocial, 

llbérdade dáa ltíriJas niô-êâlhollcas, 
limltáção ena- ,que, ~Í'n cá•~ cieter
minados, pode Ir atê o faohàmento 
compulsorlo de todaé àa éfltidades 
religiosas não catholloas, e "°'· pro. 
hibição, pela lei penal, do exerclcio 
ou da propaganda de cultos diversos 
do catholleo. 
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ANNUNCIOS 
Peçam t:tbella sem· compromisso 

Não publicamos collaboração 
de pessõas extranhas ao nosso 
qúadro de redactores. 

COMMf NIANDO . 
••• 

o 
E 

RECENSEAMENTO 
OS CAtHOLICOS 

Já está em vias de realfzàçfio 
o recenseamento do corrente 
anno. Trata-se, evidentemente, 
de uma iniciativa de grande 
utmdade, necessaria á boa ad· 
ministração dos Estados mo
<lernos. E' um meio racional 
de apuração das realidades con· 
cretas da vida nacional, que 
l)Ode bem dar a medicla. dos 
:problemas <la 

I collectividade, 
das soluções a serem adapta
das, e dos processos que de
vem ser postos em pratioo a 
mais facil consecussão dos ob· 
jectivos visados. 

Por isso mesmo o Clero bra
sileiro, !il.Cmpre' na vanguarda 
em . tudo o que se relacione 
com os verdadeiros interesses 
naeíonael'!, já Re tem manifes· 
ta.da varias vezes a respeito -do 
rPcenseamento, pedindo para 
este o, bôa vontade do povo. 

Entretanto, parece que cer
tOB elementos, que consegui
ram infiltrar-s.e no apparelha· 
mento censitario, mal compre
hendendo os altos interesses 
ia patria, não querem corres
,onder á lealdade com que a 
greja, se collocou ao lado dos 
~oderes publicos, para e, rea

lização de tão importante em
prehendimento. E' assim que 
certos agentes, encarregados 
de colher informações a domi
cilio, costumam perguntar ás 
pessoas, que se declararam ca· 
tholicas, se são praticantes ou 
não. No caso negati\·o, insi
:nuám, lego: "Quer dizer que 
são lndifferentes, não é?" E oi'! 
:interrogados, sem tempo de 
reflectir, vão escorregando a 
~~ya, q11-e . ~ .. apressadame:o.te .annotada. 

Por um curioso paradoxo, se é fa
cíl errar neste assumpto, não é dif• . 
fiei! acertar nelle. A causà de todos 
os erros está no desejo de cada um, 
de considerar a doutl"ina catholica 
do ponto de vista de suas paixões 
politicas ou .de seu temperamento. 
Se de um lado não faltam pessoas 
que adoptam na reivindicação dos di
reitos da Igreja para com o Estado 
urna attitude de excessivo ardor, le
vados por uma confiança cega e 
exaggerada na efficacia dos recursos 
do Estado, do outro lado são lncon• 
taveis os apathicos -- a. Escrtptura 
diz que ~ infinito o .numero dos es- · 
tultos, e hoje se poderia accreseeh
tar que tambem é infinito o numero 
dos apathicos - que são levados a 
considerar como excellentes certas 
situações de facto que gritam contra 
a verdadeira doutrina cathollea. Ora, 
a despeito de tantos erros, acertar 

, seria fac.li. Bastaria o desejo reso· 
luto e efficaz de estudar com objec
tividade plena a doutrina dll' Igreja 

A consequencla immedlata ê que 
o 1;'.$tado, corno os lndlvlduoa, reco

, l'IJ-iece ter deveres de piedade p~ra 
com Deus, e os cumpre. 

Nas · grandes festas nacionaes, o 
];atado promove a celebração de 
· Missas solemnes e Te-Deum, nos 
grandes luctos publicos Missas de 
Requlem, nas calamiãades naclonaes 
e nos perigos, cetimonias impetra
torias. 

Não se pense que ha nisto uma 
obrigação meramente protocollar. 
Uma nação outra coisa não é senão 
um conjuncto de pessoas. E, assim 
como cada pessoa tem deveres de 
piedade para com Deus, assim tam
bem as grandes sociedades humanas 
tem seus deveres collectivos a cum
prir. E Nosso Senhor quer absolu
tamente o cumprimento desses de
veres. 

Um pequeno facto historico ill us
trará sufficientemente esta verdade. 
As revelações do Sagrado Coração 

Plinio CORRIA DE OLIVEIRA 

as relações entre 
a loreia e o f stado 

sobre o asaumpto. 'Quem-"êâtá ·com;' 
elfa não pode er""r. " ' · '· · · " 

Seria vão procurar neste ·artigo o de Jesus a Santa Margarida Maria 
proposito de qualquer a,tlusGo a pro- Alacoque, occorrldas em Paray-le-
blemas naelonaes. Não o escrevo Mortial, na França, se verificar'am 
com este fito, No sub-solo da real!- durante o· reino de Luiz XIV, glo-
dade eul'opeia vejo Mllnear-se agora rioso sob tantos títulos, mas macu-
uma manobra que, tlmlda ainda, bem lado _J!ela incorrecção dos costumes 
poderá assumir ern futu.ro não remo· 'priva~Õs _do soberano. Incumbiu Nos-
to largas proporções •. E é para po- so Senhor a Santa Margarida Maria 
'der ,comtnental-a á vontad,e quando de fazer saber ao soberano que, se 
ella adquirir maior eonslstencia, que ' qulzesse evita-r para seu paiz as 
pretendo tratar hoje das relaÇ.óes en· maiores catastrophes, o consagr'asse 
tre a Igreja e o Estado. C!!lle em pessoa, ao Sàcratissimo Co-

* t $ ,:f!~ç.ão de Jésus. O Rei não deu ou-
Se qulzermos classfflcar os müJ• ·"vldos ao· aviso, e o facto passou des

, ti pios deveres do Estado para• com · tip~rcebldo. E• curioso notar, entre-
a Igreja, podemos divfdll-os segun" tant<1, ·que, na família real, talvez a 
do tres cati?egorias: · · · · · ne9ativa de Luiz XIV tenha deixado 

a) - o Eatado deve professar of· uma_ Impressão penosa, porque Luiz 
ficlalmente a Religlio Cathólleâ; , XIV; preso durànte·a Revolução, con-

b) - o Estado de',,'.e;- por melo de.· sagi'ou no seu carcere a França ao 
sua acção legislativa, executlva··e jui Sagrado Coração de Jesus, afim de 
diciarla, organizar-se a si proprio, e libertar sua Patria dos horrores da 
organizar a famitia, o ensino, o tra- perseguição que sobre ella se aba-
balho, e a propriedade, conforme a tia. Mas era tarde demais. A recusa 
doutrina soclal eatholica: de Luiz XIV havia afastado a pos-

e) - o Estado deve colfaborar com sibilldade de se evitarem para a 
ti Igreja em toda a lintta, dando-lhe França os males que sobre ella vie-
todos os recunos ao seu alcànce pa· ram a cahir. Por ahi se vê como po-
ra que ella desempenhe plenamente de ferir a Nosso Senhor a recusa 
sua activldade at>OStoliea, e, nos as- de um acto publico e solemnê de 
sumptos em que tal collaboráção de piedade. E, neste caso, tratava-se de 
nenhuma utilidade seria, assegurar- uma recusa muito menos grave do 
lhe a maior e mais ampla liberdade que a dos Estados leigos que, ao con-
de acção. ., trarlo da França de Luiz XIV. não 

Càda um destés:grupos dê deveres reconhecem a Religião officialmente, 
merece um _exa"1e especial. 'Estude.- é erigem em norma habitual de con-
mos hoje t>. prf~fl~ grl'tpo~ ; -~- , ,: . ' duetia para com Deus o n~o cumpri-* ·' *"' ~ . . -.. ', n,ento~ 'de seus deveres religiosos. 

Finalmente, a obrigação de guar
dar os- domingos e dlai: santoá,, Im
posta a todos os cidadãos, bem com· 
a repressão ás blasphemlas, entra• 
dentro desta cathegoria. .... ,, * 

Aincla pertencem á primeira cathe
goria dos deveres do Estado certas 
obrigações protocollares que, inné- · 
gavelmente, decorrem do reconheci
mento officiai de uma Religião de 
Estado. 

Reconhecida officiàlmente a R-e• 
ligião Cathollca, como p·oderia o pro
tocollo do governo recusar a seus 
dignatarios as honras a que faz juz 
sua missão divina? Como poderiam 
as forças armadas deixar de pres- · 
tar continencia aos Prelados catho
ficos? Como poderiam ás tropas dei
xar -de se ajoelhar á vista do San
tissimo Sacramento conduzido pro
cessionalmente á casa de algum 
doente? Como poderià ser ,negatfo o 

· 1ogar que de direito cabe nas solem
nidàdes officiaes aos representantes 
da Autoridade Ecclesiastica? 

Não se julgue que ha nisto ape. 
nas exte·rioridades vãs. Que ha ·~x
terioridades, concedo. Mas que ellas 
sejam vãs, nego. Já estamos em tem
po de acabar com o sediço precon
ceito liberal segundo o qual tod;i a 
exterioridade é, de si, vã. Não é 
este o ensinamento da Santa Igre
ja, que comprehende tão bem o va
lor das exterioridades, que lhes dá, 
em suas cerimonias, o mais meticu
loso desvelo. Nem é este o pensa
mento de qualquer estadista de bom 
senso, que comprehende sei' impos
sivei a manutenção da ordem pu
blica sem que o poder do Estado 
seja cercado de certa exterioridade 
solemne, ou a conservação da disci
plina nas forças armadas sem cer
tas exterioridades, como galões, di
visas, continentes, etc;. 

,:, ,:, ·~ 
O effeito do cumprimento destes 

deveres é duplo. , De um !ado, im
plica na satisfacção de graves obri- . 
gações para com Deus, Nosso Se
nho,., De outro lado, educa o povo, 
edifica-o e combate nelle o libera
lismo. 

Realmente, é o liberalismo a raiz 
de toda a reluctancia com que cer
tos catholicos consideram as ideias 
que a Igreja prega sobre este assum
pto. Aliás, esse liberallsmo não vem 
isento de modernismo. De facto, o 
que ha no fundo de todas as objec
ções é a convicção de que a verda
deira Religião só pode ser distin
guida pelo homem, das falsas, por 
meio de um esforço de intelligeneia 
quasi heroicó, no qual fracassam sem 
culpa muitos individUos. E não fal
ta quem ache, mesmo, que não sen
do a Religião compatível com a ra
zão, não é possível provar qual a 
Religião Verdadeira e .:po,rtanto não é 
possível proclamar uma· Religião of· 
ficial. · 

OT?-, ha simplesmente utn 1 

~ entre um . verdadeiro 
~erente é um catb.olico ·não 
~- Um nã-o pmtieante 

No que consiste precisamente· a Um corolfario necessario deste de-
\:)rofissão offlclal de Fé, por parte ver consiste na obrigação em que 

··'dó Estado? está um Estado que reconhece offi-
Em essencla, no reconhecimento, cialmente a Igreja Catholica, de não 

publicamente feito· pelo.', Estado, de promover, nem se representar offi-

Ora, Leão XIII condemnou este er
ro explicitamente. A Fteligião verda
deira é accessivel, com o auxilio im
prescindível da graça, a todos os ho
mens rectos e instruídos na medida 
de suas forças, a quem é pregada. 
Não é, pois, facultativo adoptar esta 
religião ou aquella. Porque não é. fi. 
cito negar a verdade claramente co
nhecida como tal, que refulge na 
igreja Catholica . 

que a Retlgflo .Catholica, Apostolica, cialmente, em solemnidaáes promo-
Romat1a, ê a unlca verdadeira. vidas por cultos heterodoxos ou seis-

smã um incoherente, nunca 
'iim indifferent-e. A inditteren· 
~ se caracteriza. .pelo descuido Desse reconhecimento decorre con- matieos. Esta obrigacão incumbe a 

sequentemente de tres ordens, das cada catholico individualmente. Jpso 
quaes f)oderlamos chamar uma de facto, incumbe ao Estado catholico. 

das Verdadei'! da outra vida e 
o flidifferente nem é um atheu 
O'l1 'iUn sc_eptico. E• apenas·uma . immediata, ,,outra de protocollar, e Outro corollario na limitação da 

~ _que uilo. cogita, do ~e "'~.,. ·===========================================:::;::::-=:17, posss. haVér além da V:ida. ter- - -.. 
rena; P6dé acceitar vagaiaen. 
te tudo o que lhe dissel'em a 
2SSe .~to, más sem nenhu-
mà ei~ '"de compromisso, 
amda me,sino de ordem pura
mente intelleet:ual. Col:Qo se 
vé, a· atthude elo catholico nãQ 
pra~ é outm, :tmeiMtnea-
te. li?" 'i\lrdade que suas :1'1.éaa 
ill0bre a -rida futura estilo 
~ sob o peso das·J 
~pações l)l'Elsentes; mas, 
~xiatem. e betll determinadas. 

CA.THOLICOS 
Co.Jnpr~ BXCLUS . .IYAMENTE suas Joias e seus Presentes 

:lO~L HA R. IA 

·CASA 
1 

CASTRO 

na conhecida 

Tarifô é assim que não ha um 
~ catholico não praticante que R U A: 
~- · qÚeirà. ltis;;ia de 7.0 dia 

DE 
Unicos 

OFFICINAS PROPRIAS 

NOVEMBRO N.º 26 (Esquina da Rua Anchieta} 
relogios " E L E C T R A " eoncessionarios dos AFAMADOS 

amigQ1:1. =============;::=;::===============::-::=============== para ~ ou para os parentes e 1 
Um catholico não pratican. 

te ê, sem duvida, um mão ca
U19lioQ. :(v.(as i$SO só inte.ressa 
fl;tµ:t,tédiata e r>ropriamente á 
lgreja. Do contrario, o Estado 
tambem deveria indagar se as 
pessoas .estão ou nfto Pm es
tl\dQ 4e peçcado mortal, posto 
que o catholico neste estado 
Ócoupa . Uma Sit\jaÇ&O semc

lbanté á. do cathoHco não pra.: 
tlcante; Tudo isto, porém, é 
tão claro, que é inutil conti
nuarmos e. -insistir no as
PD,lJto. 

Ãlli fica a advertencia. 

Juventude Universita ria Catholica Feminina 
Devendo ser installada ul-

teriormente, de accordo com 
deliberação da .Junta Archidio
cesana de Acção Cat.holica, a 
.Juventude Universitaria Ca
thojica Femln!a, realizar-i;ie-á 
hoie, . np Instituto Sedes Sa
pientlae, um dia de prepara-
ção. 

Pela manhã, será celebrada 
ft Sé\nta Missa, em seguida ao 

qu~ sef4 itwvi~o café áa \Pli-

versitariaR presentes. A's !l,:rn 
horas, após uma invocação ao 
Divino Espírito Santo, r.esú 
feita uma pratica pelo Rev'mo. 
Sr. PP. Jof!é Danti, Reitor do 
Colloglo São .Luiz e Assistentn 
·Ecclesiàslico da. Juventude F11-
mirilria Cathollca, sobre o the-
ma: '' Catholioo Integral".· A's 
10,45, S. Revma. fallará sobre 
"Como viver a nossa fé". 

No periodo da tarde, será 

feif.o um circulo <le estuuos so
hrP o .. Concoit.o eia Acção Ca
thol ica ", peln Rnvmo. Sr. Co
nego Dr. Antonio de Castro 
Mayer, ARsistente Gf>raf da 
Ac{;'.ão Cat1,10lica. A 's H,,:rn ho
ras, falla.r{i. sohrP "as finalida
des ela Acção Catholica", o 
Revmo. Sr. Padre Geraldo de 
Proença Sigaud, da Sociedade 
do Verbo Divino, ministro do 
Seminarlo do Espirlto Santo, 
dando-se o encerramento ás 

16,:rn hora{ 1com a benção do 
Santissimo Sacramento. 

A toda~ flS presentes, será 
distribuido o fasciculo edita
do pela .Junta Archidiocesana 
da Acção Catholica, contendo, 
além dm; Estfltutos da Confe
cleraçiló · CathÓl!ca, o importan
tíssimo documento . que. o 
Exmo. Revmo. Sr. A.rcebispo 
Metropolitano fez publicar so
bre "Acção Catholica é Asso

. ciacões Auxiliares", 
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•• 
nado supcrfiuas com o adve11tc 
dos revoluc-ionarios ao poder. 

Philippe Ega!ité, grão~mestre 
da maçonaria, foi condemnado ~ 
morte e guilhotinado pelos revo-, 
lucionario!I. · 

* * * 
Emgu.anto. por superf!Uít aos 

inimigos da Igreja desaparece na. 
Europa paulatinamente a SQC~e· 
dade sée!erada que é a UU\ÇOna• 
ria - excepção feita ·da m_áço
naria de "arriérex-Iog~" -da q.ui.l 
nada se sabe de positivo ....: ré• 
nasce no pavilhão fràncez a Cruz 
de Joanna d'Arc. · , · 

E' esta a noticia auspiciosls.sJma. 
que nos veio da Europa . .:·o Cbl. 
de Gaulle mandou que em todo~ 
os aviões, navios franceoos 'etc., 
sob seu éommando, fosse í:fustea,. i 
do uni. pavilhão contendo a Ctuz 
de Jo.ànna d'Arc, conhéêida. tâm
_bem por "Cruz de Loretiâ/'i ôômo 
ernhlema da futurà libertli.çâ</'do 
solo francez, das tropas .neó
pagãs de nossos dias. · · 

Quem não poderia séiltirsse 
tocado ante esla attitude 'tão ex
pressiva? 

Bellissima foi a ideia de S. · E, 
o Cardeal Hinsley, Arcebispo ·· de 
Londres, de presenteàr · ·com. 
2.500.000 crucüixos os sóldaéios 
britannicos. Este pr~nte adi:Üii
re especial sign!ficàção se tomar
mos em conta que não se~ raros 
os militares, especialmente escos
sezes, que pertençam a seitas· <iüe 
professam o repudio ás 1lna• 
gens. A veneração de uma,. ima• 
gem s,ignifica para elles uma,rup~ 
tura com o protestantismo . . J: .ll, 

noticia . qµe recebemos. informa 
que jú foram distribuidos soo.0011. 
destes Crucifixos 1 :.i, · 

Emquanto a Iugla~r(~':está sob 
o peso de ·uni.a treméírda,ameaça, 
que talvez,. quando-~e~ linhas 
forem pµblicadas, · se tenha con• 
vertido em realidade, .pllreçe_incrl
vel o trabMho que os "homens 
de .:M:unich,, desenvolvem no sen
tido de abrandar a resfstencia 
da opinião publica, ao blitzkrieg 
allemão. · 

Assim. um membro da Ca.ma
ra dos Lords não encontrou m 
semana passada, assumpto inats 
importante para tratar na cisa 
do Parlamento, do que a neces
sidade de _não exercer excessiva 
vigilancia sobre os el<trangeií-os 
residentes na Inglaterra e perten
centes a potencias inimigas. E' 
possível que, em uma Inglaterra 
victoriosa e prestes a. derru•r-: o 
adversario, esta preoccupaçá<>'·não 
fosse Imprudente, e ' signiffcas'se 
um cavalheirismo reàl. Más 'hpje 
em dia? Realmente, não tera eu
tros a~sumptos para. tratar A Cll.• 
marn dos Lordsí' · 

* * * 
Por outro lado, nada 1ndlclt 

que haja excessos neste sentido, 
ao menos a julgar segundo o ti'~
tamento dispens.-ido aos fasclsta-s 
ing'lezes. 

A este proposito, a. United Pres.~ 
publicou o seguint.c teaegramma·: 
"A VIDA DOS FASCISTAS·~

GLEZES NA PRISÃ() 
LONDRES, 4 C(J. P.) ...., :Aigun.s · 

orgãos da imprensa londrina tra
tam hoje da vida que os fascistas 
britannicm; levam nos carceres üe 
Bristol e Hollowy, o que podem 
constituir objecto de interpe~ 
no Parlamento. 

Diz-se que "sir" Os\Vll.Jél Mosle:, 
chefe do fascismo britanntco, :rea
lisa frequentes reuniões com seu.s 
partidarios, durante as qUâes jo
gam "bridge" e bebem chas;ipa~ 
nha. Os fascistas saudam-se da 
forma caracteristicamente conlle .. 
cida. , 

Lady Mosley toma ~nhostãe 
sol nos jardins da prisão. 

Segundo o "Reynold's News", 
os fascistas inglezes presos rea
lisam tambe_m verdadeiras assem
bléas "sem vigi:lanc.ia alguma•·. 
durante as quaes traçam planos 
para o futuro Estado llrit'ªDJllCO 
fascist11 ". · · · 

Não seria melhor que se preoe~ 
cupasse eom isto o illustre "lordó 
tão solicito com o conforto ·e ae
guranç,a dos · prisioneirQs extfuri;; 
gelros? Em todo o caso, ~~ 
que essa preoccupação não ·o 'im
pressionou, porquanto . ~tt {.) i>re'.: 
sente momento, o parla.me~ ~li.e 
cuklcn~ lio assumpto. 
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LITURGIA 

PER IPSUM 
Sublime este louvor a Chris- solemne logo após a Consagra- O Padre continua em voz _al-l 

to! .Pêr lj:,suin .. : Por Elle, ção, 0 Patlre, aqui, se conten- ta: Per omnia l>aecula saecu-; 
~- ·· ·' · A v· h' ta 0·1·n erg· u·er· o Cal1'ce e a lorum: Por todos os secufos ! com, Elle, e n'Elle. os o . . 

~ut i>à.é Omnipotente;. per- Hostia. dos seculos. 1 
'" · '· Esta .. ,~10· .:-.açao~' ei·a outro1·a· O Sacerdote eleva a voz Pá. -tence e é dada todG. hQUJ~ ~ Y'- V 

glorfã; em unidáde ao Esj:Íirlfo um aviso MS fieis para que ra que O ))OVO possa responder 

Governo 
Archidiocesano 

··~ ; ·~ ~~~~ 1 t e ......... '- 1 ..................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. O 4 1 .. 

5ànfu. se ptepara:ssêin á ComfuUnhão. - "Amen" a esta conclusão 1 
·· 1!iéitá.s · alávras em sua suns- Eni regrá, ellá se qeveria en- que é a de _todo º. Canon. .. . . . ·.· 
.. ,,,,e,; .P ti·ra· das da EpistÓla contrar antes da fracção do FJste "Amen'' fmal, talvez l O Exmo. e Revmo. Sr. Arce- presidiu á eleicão da nova Priora ~ôiemnidades em louvar de N.ª 

dÔ t:on~ento das Carmeiitas, e du- l S'.'' da, Assumyção - titular da. 
111,nte o dia esteve em visita, á I C:d,cüral Metropolitana. do São 

'lan<ll sao . . 1 d t d s . . . "·t d!. 4 
aos Romanos: Ex ipso et per pãoi. As transposições. do Ca- 1 Hf'Ja. () mais S('. e1111~e l; o o ' 1' bispo Metr~POil ano. no ªs , ' 

•· ipsiim êt in ipso sunt omnia non fizeram-ná colnicdir com a. contido~ na l1turg1a ,omana: domihgo u!t1mo, celebrou ·ª· a~-
. · i. 1 'iêriá i saecula. Delle, doxologiã precedente. ,

1 

f.:: a umea palavra (·0111 que os j ta Missa as 7,30 horas, n~ ;Cf- Fàf<í~hl.Íl. b â, Escola A}'.l<)sfoifoá. Paulg 

ps. ~ll ' ,;11 • t da as I Q 'd . de fieis intervém na grande ora- pella. do Palacio, por lnrençao 
lWl'.,. e, n. e !ªº 0 s U8;1 P<> ~ ser ª origem s- 1 ção, é o acto de fé por exeel- da J.O.C. 
cousa;s, gloria a Elle em todos ses cmco s1~naes da Cr~z do l lencia 110 g,rande mysterio que A's 14 horas assistiu -~,o !an-

hiiquellà aôéalidade, têii{fo .. i:~
iiáss.ado â. tarde a esta càpitâl. É1rt louvor de N.ª· s.ª da As• 

suinpção, titular da Cathedra.1 
dé São Pàulo, no dia 14 do cor
rente, Vigilia da Festa, ás 19 ho-
ras. na Igreja de Santa Ephi• 
genia, Cathedral Provisoria, ha
verá solemnes cerimonias com o 
cimto dàs Má.tinas e Laudes em 
preparação á magna festivida
de. Estas soleÍnn!dades contárão 
com á presença. do Exlllt). Sr • 
Àrcébispo e do mustrissimo ea .. 
bido MetropoÍitanÓ. .. 

os -~1;110s. Pe~ lpsum, s1gnaes que nao? se se acaba de celehre.r. ' çamento da primeira !)eâra da 
-~ por Jesus, verdadeiro me• fe.z1am antes. do _seculo XI·. Procuremos dbrnr O t1osgo matriz da Parochia de Villa For-

ctiRiÀ 

dfa~r entre Deus º .. ºs. homens, O estudo h1stor.1co _desse r.1to 1 "Amen" como verrladeiro:,; Pa-

1 

mosii,, consagrada a Noss.a Se. nho-
.com J~sus,_ eg~1al ao se~ P~e, mostra quo à mystica muito I dres e Ho:;tias de Deu:'!. ra cio Sagrado .coração. 
,em Jesus, consubstancial ao elevada que o commenta, ul- ______________ A' noite acompanhou á esta-
·,Pàe; que esse Pae todo_ ?ode· trapassa a sii:nplicidade rela- · ção 0 Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
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Convooáção dos Revmós D~éânós 
das zonas urbana e sllfüírbiiíiã 

:roso é honrado. e glonflcado tiva de suá origem. Albert-O José GónçalvCcS; qµe ~-
tmfá seml)re: 1n~..,ep1'.'r~vel . de A Elevação, de que já f\l,lá.- g,ress,,a á sua diocese ác Ribeirão Áflm dê trátàr dá.s Santas 

. um e de outio, o F,s1:mto_ ~an- mos, começava ás palavras Per Prek ! Missões a serem l)~gà:dâs du-

. :. to -~OOp(;\ra nesta acçao I?1v1_na: lpsum.,. Esse denwns_tre.tivo \ . No dia 5 o E~o. e Revmo. rante o anno de· 194Í, nesta Ca-
,' ;. A cada uma das. pa,lavras. repetido tres vezes obrigav·a sr. Arcebispo segum para Pira~ pitái, -em prepafà:çã:Ô àô. Quarto "º~- _i;:ll_e., com. Elle e " Elle, º .realmente ª mostrar desde es-1 para, onde á noite fezumà pe- CongreS!k> Éuéharlliti~o Nàcfonàl, 

_"~ád:re faz o signal da cruz so- se momento as sagi·adas I<Jspe- queria ,allocução aos seminaristas a rea!lzár~.se ~n-Í São Pá.Ü!Ô ein 
br~. o _calice, de um lado_ a c:u- eles. Ora, elevando O Calice do Seminario Menor. 19'42, de Ohieih âó E~nlÓ. e 

Dià 15 - Fesl;a da ~amP
çâo de Nóssà Seni.óra - A'$ tê 
horas, há.verá; nà CÍi,thedraJ. Pro
visoria Missa Pontifical ometân,. 
iio o Eltmo. sr. Arcebispo. 

tl'.(?;_,Ç9trt a sa,g;r_~da Hostia .. ~o: juntàmente com a Hostia O Nii, terça-feira, dia 6, S. Excla. nevmÓ. Sr; Ai:~ebispô ~etfopo~ 
, •.. tné!3:n_do., o Padre e Espmto Padre tocava, com esta, um Rev~, -ass!-5tiu pontlfJcal~nt:e :Iitano, édhvohb todos ós Revinos. 
, Sán~~. faz o slgnal da _Cruz fo- dos bordos do Calice, Foi um a Santa Mtssa, naquellll, ;ocah~ nêbands dM zôriás urbàná e sub· 

-ra do calice. AH palavras Om- Jll'imeiro toque. Mais torde, dade, por occasião da festa ,do urbana pàl'à mfoi reuniáó cciin o 
.-niií hónôr et gloria. o Padre afim de melhor exprimir o de- Seiihcif Bom Jesus dé Pl.rapora, Révmo. i>riw1.rtdà1 dos R~. PP, 

· -elévà. Ô Calice e a Hostia. monstrativo Per lpsum, e S. Éxci\a. Revma. regressou da- RedeniptÓristàs, nà Curla Metro-
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,ÁnÜgàmente, atê o seculo apontar o C;ilice em 11-mais de queNa cic!~~e. no_dfu. 7.· te11d°. co~- polttanà, no ci1ii i2 iio corrente, 
:XII â elevação era nesse pon- um loga.r. 0 Padre toca os t.res c~dido irinumeras audieticias em logo ap& 11, reimiãô méiisàl do 

Mons. Er~Ó de Patthl., "ft., 
garfo Oerà.l, déspachóu: 

Pàróchit da Paréchia de $ãO 
Vicente de aPlrulo dÓ :M'ómfu, Ve
lho, a_:favor do Rév.ino. Pe. ~a,. 
nueJ Gbnzale~ 

to da Missa: O Padre lev'an- lados. Para conf:et~uir isto. que Pa.Iacl_q. . · . · :Éte\imo. Ctei:o. 
,tava _bém alto a Hostia para era preciso faze,r? Tirar nuas 1, --::..:.;,..;,;..:,;.:;=::...;========= No dia·ª· º,.Ex~º:.-~ ~~º·· ·. São Pà'lilo: S de Àg'osto de 
que t.ôdo O povo PUdesse ver linhas a i:;egunda rortando a 11 =· 81'· Arcebfapo Metropol!ti;mC> .J'f:· ' 1Mb _:(a) bôriégô Paulo :RoliÍn 
'e adorar Jesus Chri3to. por primeira em an«ulos rectos. 1 sldiu, ás .1º·30 jloras, · a réun,ao Lciur~iro CliaiiceÍlêr, do Árce~ 

!luem Sé presta á ss_. Trinda- Formava assim 17ma Cruz. ·ir~· enaç-ao· Sacer~ota· 11 e~ Palac1'? do Dec~nato. d? Yt>i"' bispado.' de toda honra e glona por to- : . · · ranga, e a tarde a r~uniao das 

Vigário COÓpe,raaàr tta ~ 
chia de São. Vicénte .éJé Pauiô 
ékJ MÔfu'hó Velho, a 'fávói- cto 
Revino. · Pê. Luiz Duprat; dr, 
sánt't\nná, a, fàvor do Revmo. 
Pe. Matliiás Gasmer. Dire-Otol' 
da casa. Mãe da Divina Provi,. 
deficla., a. fàvór do Revmo. Coe 
riê~ó Pauli, :Rôlim. !Aureiro. 

d .· · Como a formula Per lpsum · religiosas; nà Ct1ria, dando a se-
o setnpre. 11omea tres vezes o Filho <le guir audienc!.ils publicás. . . ru,lini/«i iíâs iteitgfüsás da 4rchf; 

Fazendo-se agora a Elevação Deus· é 11at111·al q11e se repita . . .. ,,. ae· ... . ... .u,.· . . df··c1· cºe"' , .. ,.... ' N e th d 1 d e I a a s. Exc,.., vma. esi:eve, no ~ 
esse slgnal da Cruz a cada ª ª e ra e amp n 8

' dia 9, seiítà-feirà, eííi vistii!, ás 
demonstrativo e sobre o san- : 1.º de Setembro proxlmo futuro, parochlâs riovás da Ârchiilibêêile, Na quintá0felrà; éi!a 8, ãs i4 
,:,:ue mesmo d'Aquella que se se dará a Ordenação Sacerdotal tendo á tarde concedido varias lloras, reà!Ízou-se tiá Cúrla Me~ 

, designa. do Revmo. Dlacono Euclydes do audiencias em Palacio. tfójiólit~riâ a rêün{ã<i mênsáÍ iias i :;: * '~ Amaral. Hoútem, S. Excia. Revnia, via~ Re1ígi6sas . dá Afbl:ildioceilê, i,te• 
1 Approximando o C0r110 e o Natural da cidade de Piraclcá~ .tou para Magy das Cruzes, o~dê.: siíÜâa pelo Exmo. sr. Atee• 

K'.e~ á fav<ir da. Paroclmi 
de NÓSOO. Senhorii. da. Saude. 

' Sangue de :'fosso S('nhor pela bisp~ · · 
collocaçii.o da Hostia em cima I ba, fez o seu curso superior de 
rio precioso Sane:ue o Cele· Philosophia, no Semlnario Cen- ·

1

1 

ll.rante quer significar a uni- t-ral do Ypira11ga, nesta Capital. 
ilade do Saerau1ento <fo que Por motivo d. e sande, trarus!erii.-1,·; 
participarão os fieis dentro de 

Trlnaçãõ a favoi· dos RR. PP.: 
Antorii6 Darltis', êa.rlos Quaglia
follt e :ãrunô Matiter. :ainação a 
favor çiós RR. PP.: Moi.ts. Dr. 
jcJSê Hygino de Campos, Frei n
détonso Séiitit~ e Enúlio Bee,. 
kei', 

P«il é~o~W 
~at:It?Jlélt/4 

~~nard&fe 
C.A'>A,, ~UUOAOA tM 11~1 

lua 24 de Mt2io, 80 e, 90 • Caixa Po:i.tal, 202f 
SÃO PAULO 

aliruns minutos _ a Commu- se depois para o Seminario Pro-
nhíio. vincial de Be1lo Horironte, onde 

Christo í1slá realmente pre- concluiu os estudos da Sagrac:~ , 
:sente. todo ini e iro. sob t:Hda Theologia. Será agora ordenado 
uma das espceies <> :c;ob eada pelas mães do Exmo. e Revmo. 
ama de suas partes. Conde D. Francisco de Campos 

A rubrica do Missal Romano Barrete, Bispo Diooesa.uo de 
prescreve a pequeha Elevação CampinM. 
ela Hostia e <lo Calice sómente O novo sacerdote tem um ir-
,í.s pala\'nt8 omnis honor et 
qloria. l~ln não 6 mais quo 
·1m« reminiscenda do antigo 
aso. 

* * • 

mão, Padre do Clero Secular da 
Diocese de Campinas e duas ir
mãs nas fileiras da Congregação 
Frnnciscuna do Coração de 
Maria, 1 

Insf:aJÍaçãil iia hroclilà ac São 
Vicéµte ilé Páülo, ttti Bâil't-ô IÍô 

M6Hthtí· lefüo 

Jfoje, dia 11; ás· 8 h ::n1s rlà 
manhã, sérá · oole1tihe111éilte !lis~ 
.talladà à nova pafôefüa ele f5iió 
Vicente de f>atúo, do MolnhO 
Velho (póntó filial dó bQnde Fá· 
brica), quê a~ba, dé ser enfre
gtté pelo Exriló. Sr. . ArceliJBpo, 
aos <!UÍdadôs dôs RR. PP. da 
óÓtigregàção da Missão (Laza
mtl\s), · 

Páta ass~ir a esse significa
tivo acm1teélfüémo éstão cóiiVi
tÍatlos tód9s os Vióéntinos de são 
l?ft.uló e os f~ts em geral. · 

Conf~ ârdl.narlo do AsyJo 
. São José do Bélem, a· favor dO 
Révmci. Pe. JÓão B8,!ltista, C. 
SS. R. 

Assisténte ~c1emàst:lco dá. Sl>
ciedade ~ Sito Vicente de l"a~ 
!(), a favor do Revmo. Pe. Lufa 
i.Japra,t. 

E1·écção 1.,;anóuica aá. onra. cms 
Vocações da Pa1·ocliia de SiÍO 
:éernarddis 

. Cem a devida ven.ia transcrevemos do "nial'io 
·.il.é São. Paulo" o artigo abaixo, da autoria do sr. 
Eüi:· 3. Bóis, ex-director de "Le i>ctit Pa.risién", 
l11lé -e~p;iié factos impressionantes sobre a prepa

.. ~ó. d'!, trahição, e a incrível "ingenuidade" de 

.11,~ medalllões do governo francez: 
fazendo luz su~re.a traueiia tia f ran;a 

Prôva isso ctue .a consideração pam fa.zer..sP> 
uma "Paz Germaliica" hàvia sido pre})árada. con, 
fucfas às miriuciás. 

o. proprio sr. Bàudôin deu-lhé a sua. contrt
buição quando, efü tecente dec~. côíi'i ~ 
plar diffet'ença para. com o Eixo, esi,eci~ 
. P8:nt eón1 a lt(j..lla, encarou a- póssibllidsde de 
. -1tma, f~ f~dêraçãó bitina qliê i!gasse a i'rança, Não é demasiado tarde para lançai· um ))OU• 

có tlé · iuz sobre as atordoantes e evidenteinente 
inéófüprehénsiveis condições, sob as quaés baqueou 
a :resistencia. do governo francez. 

À demissão do sr. Paul Reyn.aud e a forma
,;ãl> àõ governo Pétain foram annunciadas em 
;ãor~u."l: no domingo, 16 de Julho, pelas dez 
~· da noite. Esses dois factos foram precedi
·f1õs · êlê suécessivas Muniões do conselho de Mi
n~ :riàs qliaes se daóaterain as dµàs questões 
~fiês: êàiíltu:Iação pura e simples õU fésisten
cii · ~ a partida do governo pai'll, o Nbtte. da 
~- -~·· .·• · · êis 3*t1darios do ar.misticio (afhn de -i~ç~l)ó'J 
il,, fa-eção chefiada pélo sr. Mandél, a q~l s'uiít,en
taff., ftio dever a Fratlça cônséntb: na. s~ con
tllliâta· nem quebrar .a palavra einpéhooda) re
:®~ ,a-o iregU:!nte estratagéiila duninte a 
teuhlão da. tarde de sabado, 15 de junho: 
,: .. ,"""- Porque falarmos em desllQnra? Não va
mos pedir um armisticio. Não estamos capitulan
liól Estamos simplesmente pedindo ao governo 
áliêmão ~ra informar-nos das suas co1idições de 
Jjài. Sé éÍliw forem acccitaveis. isto e, éompati
veis oom a nossa honra. communicál-a.-emos ao 
g'{>vêmô inglez e negociaremos um armistício. Si 
não :forem honrosas, proclàni.árerilos então a nos
âa.-·r~st.e11cia átê o flfü e o gdvêfno sé transfe
iiiá pàra ó Nórte dà Africii, 

ARMADILHA 

· · ~ss.a. armadilha, que o propr10 sr. Paul Rey- · 
~a.tid só percebeu demasiàdo tarde, serviu para 
t.rán~ufülzàr a eonsciehéla dos m~ni.bt!)S do • Ga
binêre, ainda hesitantes em se deélamem aberta-.. 
menfê; No !tm, a maioria, nem se deu ao trabalho 
de. e_~perar pela resposta de Roosevelt a um novo 
àffello ae Réynàud. . 

·.: Qúanro aos lrtstlgaélorb destà manõbra, élles 
~-'AAi ~ qúe estavam taz.éhdó: ª. Fmn~~ càfilra 
m~ravel111ente nils rodas dentádas e t.érf'lveis d~ 
~. ··1 't tíiJÍ~ção, . Nos d. entes destas rodas sera ella es-. 
~da, esmigalllada. . 
· · ~ ~ pa,rt.e, vejo-os ainda, tão éla.ramentQ 

como se eu estivesse a rev!V'er a noite ae ctoming1 
para ségimda .. feira - 16 para 17 de jtinho -
os coliégà,s do sr. Mande:i, ministro dô Interior 
do Gáhinete désappareêklo, chegàndo uns após 
outros á Prefeitura onde elle estava detido. Entre 
outros podiam ver-se o sr. Marin" o patriota de 
Lorena e lidér do grupo dh"eitista "Féderatwn 
Republicaine"; Monnet, o socialista; e outras per
sonalidades pollfücas, todós eiles atenaxios, no seu 
amor á Patria, peias perspectivas do ma11:hã. 

Màl se póiiià. acreditar ein que, conlleciqas 
as con~ de Hitler, o novo governo recua.ria 
á beirâ do précipiiii~ antes qe ía.nçar-se neile. 
O noVó ~bfueté foz êspa,ifiâr éata :!dêa e o mi• 
nistrõ do Exterior, M. Baadoin, deu re!clmente está 
garantia aos representantes diplomaticos que o 
prócúra:rafü. 

Poi o sr. Zaleski. íninistro do Exterior da 
Polcinia, cuja paiavra hão pode ser posta em du
vida que me disse que o sr. Baudoin declarara 
forma!inehté, iio ·dia 17 de junho ser o gabinete 
Péta.in uma continuação do gabinete Réynaud e 
que o sr. Reyliai.Jd estava. de pleno accoi-do com 
clle, Baudoin, que a.s condições. provavelinentc se
riam lnacceitaveis c que a partida para Alger 
se daria lógo. 

- Francamente, disse-me o sr. Zaleski. te
nho a impressão tlé que essas declarações eram 
de 111!,tureza "diplomatica ", no sentido unica
mente dê axióma maêhiaveM.iéo de que "a dipio-· 
macia é a arte de disinuml.àr as proprias intcn
ç~s ". Mas, en1 momentos tão gra.:és, somos des-

. gràçadamérité óbrlg~os a procurar entender até 
palavras que, como diz o proverbio não passam 
de "precauções de uma CO!ll/?iencia. pesada". 

A mesma linha era observada por "slr" Ro
nald campbell, o embai..xador ingl.ez que, na
quelles dias tremendos, não abandonou a Jucta nem 
poi'. um, Jru,-tante. Posso dizer dellc, como já dis~e 
do sr. Maildel, que teria ganho a Victoria, se 
fosse dado ao hoinem ganh;!.i-a. 

A "SINISTRA CONSPffiAÇAO" 

Mas a :iiui:ltra. conspiração ti·a. tão toi-Luolill, 

que a propr1a mlBSào mg1ê11a C!)mposta de · Lotd 
Lley.d e de Mr. ·Mexà.nàer, e ã. qlfflÍ se réferÍu 
o sr. Chm:chill na ca.mara dos dõmmuits, não 
conseguiu deslindal-a. O sr. Baudo.in declarou ao 
Lord Llófd, na <itlà.tta•feitâ, 19 de j-ünhó, dill 
em que l3c:ll"®!l.ux f'9'i 'ilomóâ~, qüé 6 governo 
deixada a cidatle nó dia segm~; 26 de jillitió, 
aeguifuió pata Pérpígnan e daHI para !l- .Airieá. 
A missão !ngiem dé1xõu 4 cidade; á.éiellitâ.fü'io ein 
taés t,â!am'às. ·Pé.aso ipie ao clieit~r ~úi a tllildftls, 
essas pa:lavfas ~ ser . :íalsas, más êômó 
fiisou o pr-imeko mimbffi>, l,\'ãô éta.. ~fiÍü~. f~Di 
hoim,BM as colilfi§&s do âiií;istlctii. · · · · · 

o i>AP.J~ no sa. N~L ••• ' 

Entre os l:li.enwotenciárioo que füigocfafâm o 
annistlcio em Ré~. está'va o sr: 1'l~i; -an
tigo embaixador ftim<:ez junto ao governo pololi.ez 
cm Varsovia, e (iepoi$ em Átigers. 

Nos primeiros dias do Gabinete Reynaud, ha
via élle sido convidatlo insÍsténten1e11te JJ!\ra o 
posto de embaixà.d'ór da França eín B\tca.rest oti 
ein Moscou. b sr. Noel, ênh-étanto, P(!diii àO sr. 
Zàleski intervir jÚllto ao ''Quai Í>'Orsa.y" para 
que elle, N-Oél, pemtáhécésse em seu posto, em 
cóntacto éorn o governo polonez. Déu ao sr. Noel 
como razão o · seu deséjo de ~fmilll!éer áO lado 
da "nobre náção pÓloneza.. atê. á sua ré.stáüra.çâo. 
o sr. Zaleski fez a "de.ináréhe ". Dia.s mais tarde, 
um pollt-ico francez que o.uv!a falar dessa lhte1:
venção, disse ao sr. Za.lesk!: 

- Porque lns!sttlstes · na permanencia . do 
sr. Noel junto de vós éómo embaixador? Sabeis 
porque não quiz elle seguir pára Búcarest· d.U pare 
Moscou? À sua "estourage" não faz S'égréào cilsto: 
é porque e!lle está. crerite numa paz para breve 
o difaeja sér o iiegóéw.dôr déÜâ. '' i 

es<ireyb!âda, :liés fascistas de Rama e os J)bala.n• 
glat.as ·de ~drid, sob a egide da cruz swastika ••• 

N~ hm,'as cóµiusas ~ ~ -~. 
ll4e 11~~. ~ti esq~a por ~. que ã. vf
vênµn -a:. óii co_nspftadores, é o tetmó; J:i:ão ~ 
otíttj:> --- aélltü~tn q® o terreno íhés tten1m S9b 
os pés. Tlntiáni hítédó àe fi'áeassàr. Foi mmi. des
t.és jíiéniéisf& dê Íi~ e teééfo,s ue ellés · -
suaa• ó !iíit~l ~.de-~ ã.·~ 
aõ ministro dÔ !nfJ,rfâr, M. ·~ Acha~se 

. e~ num mmiurallte'. quando um otji~áí ~11; 
. 'J,at~hc:to4ne no hofubro, deu~lhe !)rdem. p_a'tà., 'étt,
. nglr0se á Prefeitura,· oride fora. ptÓ~âÍÍ;Íajr.e 
tletido; · · '· · · ·, ---

o sr. Jcanneney <i. ·.o :sr. Hetrlot, rés~t1wi• 
inl!nté piesll:reiite do Seriado e da· C~arâ . d.ós 
Deputactoz, inforinados .do facto, prôte.starain .junto 
do prêsidertte dá Republica, que solicito11. fosse o 
sr. Mandei posto em. Í:ilierdà:de. o ina.r'échal, não 
<.-omprehend.éndo o que se Pll$ava, . désculpóu-se 
dizendo tratar~se dum ·engano ó que . não . era 
sénão um aeto premeditado. o sr. Mande! exigiu 
satlsfacçêlés, que ihe fôtam dadas. · · · · 

Mais ~rde, com o dééomr dos ~m.i;os, quanaõ, 
eu o espero, est.e pésadel1o não f6r mais do qné 
-umá triste recordaçãó, os aspect.oo mais hómpi
Iante.s apparccerão como actó de sadismo désses 
"capltuiarês'' que ô àoobeita.vam com o prestigio 
do marechal dê· França. Este nâ9 mereéia sein~
Ihante tfata.ménto. Ê que dizer da vatdaqe f4ri· 
ta.stica com que ellés 15<J apresentavam à opinião 
publica, já dés!Íludiéia e que túdo lgndi'ava . 

Depois de éoritar-me esta désagradavel hls-
torla, accrescentou ó sr. zaiesiil: . . ' 

Teriam elles até à audaêia de pretendér que 
os fràncéies os éoúsidérassém · com nóvos Clé
ménceau; Pôkànré, JõJfre, Foch, como herdes· ttâ• 
cioriaés . à. . quem e, Í11~iaterra fosse agtaciecidà,, . ..... Smhenté a êoibprehéndi ao saber da pre

sença do sr. Noel ein Rethtitt~s. Mas seja Já. 
como fór não posso crer que o sr .. Noei pensa:ise 
cm ecmc-lhant.e Pai um mo.li IWJ.lítliÀ · · 

o futuro -- tenhamos f~ no futuro - corrl
glrá. tudo bso, para honra. e tl~II, . feiu:ldad.e do., 
~ rii.iki l)Ql/~ 
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QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY'' 1 

. . 

,15 DE AGOSTO 

Festa -da, Assu·rnp·ç:ã:q 
Nossa Senhora .i} 

-,1'.''h 

A festa da Assumpção dP Nossa j nos esquece, cmuom seja por! ~;e OUYlU uoce cant;l!,J: ~ "a'ttjes. 
Senhora, e uma das mais an- noo mmtai; veies esquecida. Elia Pall8ad06 tres diiwi; não mais a 
tigas da Igreja. Já llo sexto se• age espontane.amente, sem e,se ou,Vju o cani.o. Tendo cnblictall~ 
culo celebrava-se esse dia glo- 1 perar pelos rogos como se viu , to emigado tambem ".!'!!tlmf, 
rioso para M.aria Santíssima. ! nas bodas de canahan. atrazadci eomo :sêirilllllt, ·e· del!e-* Para melhor servir nossa 

clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época 1 

*· Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

* . Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Ken.way" empresta; 

ÔMBROS ANATÔMICO~ 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE: 
ENCOLHIDOS; ENTRETE

. LAS- DE LÃ; LINHAS DA 
· MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (EI.IMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

"!- mais dotada das crcaturas. \ A Assumpção de Nossa Senhv- janélo vei- é vener.ar··-o·:éci~'que 
cuJ~ ex1stenc1a decorreu obscura ( ra n~.o é dogma defin.ldo pela· tinha concebido ó·~·& rkus, 
aqm na terra, sub1\1 a~s ceus, ! Igreja, mas é uma vérciitcie que . os Apostô1os' abririim ó '"ttiníulo, 
Pª}'ª receber O prenuo digno da ! foi acreditada desde os primei- mas ·11.ã:o :acharam -mâis 'vésttgie 

i M,w d: Creadot · " . j ros annos elo Christianismo, ele delle. · ·Ericontraran1 à.pet19:S·· a3 
· Maria. ignoradu pela. immensa I modo que nega1-a seria lm1a te- morfalhas · que tiri!Íàri{ énvo'tvido 
1 maior~ de seus c_onte1nporaneos, ! merídade por contrariar a opinião O santo corpo e pe'riúm:es': :a-eu-

é ª. Virgem mene10nacla no Gc· i gcrrJ dos scculos passâélos até ciosos encher,a01 o arilbieníe. :Àd·· 
nesis. e Moyscs a chama a ven- \ os nossos tempos. Eis um trecho mirados de tão grandÉ( ·milagi:e, 
cedora da serpente,. E' a Virgem ; <le um sermão de São João Da- toniàram à fechar o sepulcl'O, 
cantada pelos poetas, e esperada 1 · • convencidos_· de que Aq_ üe1lé ·_ que 
por todos os prophetas do An-1 ~aeccno sobre esse my~te~·10: 
tigo Testamento, pois antes de ~uanclo a. alma. . .dA $antiss11na quÍze·ra encarnar~ nci_:·l)e_io ·.pu• 
todos os seculos Elia já . existia 'i Vir~em se tinha separado do seu . rissimo da SS. Virgem, ~.rvara. 

. na mente de Deus como objecto puriSSimo corpo, os ApoStolos, t.ambem da . corrupção este ,cor
'1 de seu especial ·amo1·. E' a Vir- '1 presentes cm Jerusalem, · .deram- po virginal e 0·11onrafa piela glo-' 

gem que devia ter um Filho, e lhe sepultu_ra ~m -~ª· &'lU~a ~e riasa a:s'siím.pção l1-º.·· 'c,éo_ , -,,a_·_·n. tes 
que realmente concebeu. por obra ! . ~thsenwm. 'I rad1cç_ao ant1qu_1s,- . 
do Espirita Santo, segundo nar- ' srma conta. que durante tres dias da resw:reiçiiç geral••. · 

ram as Escrlpturas. · 

Essa Creatura. que no dizer UMA ROMARIA A 
de Santo Thomaz está 110 limite· 

ANCHiij'i;A 

a mais sublin1c e dolorosa "ns 1, '4 l ( • · · · · ... • 
do infinito, ,teve sobre"ª terra I Pa1:à commcmorar o frans- , peza<;) u·rw µJtrapassa .. a qua-

""' cun;o, e:ste a1:no. do .' !ente- Jroce!lto,; e cincoehta. mil,.r.eis, 
missões: Ella · era a Mae de : na rio da fundação da Com pa- sodt . reáliz~da :Qa segunda, 
Christo, a Mãe Deus. mas uma: nJ1ia. de JPSIJS, foi org1rniza-da qninz'cua ele Seterp.bro;. ,.deven- . 
espat1, de dor atravessou-1he o no Rio de .Janeiro uma cxeur- do ciurar, ao todo, .cinoo,.dias. 
coração. Elia O acompanhou são ú cidade de Anehiotà, no m'ia partlrá do Rio de Janeiro 
desde ª gruta de Belem e -0 seu Estado de Espirito Santo.· e o. Yiai;e,m·, até Victoria: a,erá 
coração de Mãe não fraquejou: Essa ex@ursiio é dirigida pe- feita por intermedio cfo -i•apor 
aos pés da Cruz. Elia sobre o Cal- lo Exmo. e Revmo. sr. Arce- do Lloyd B~~sileiro. " ·· 
vario, com o triumpho apparen- bispo de Mariana, D.· Helvecio 
te e o desbarato real do poder Gomes de Oliveira . 
das trevas, começa tambem o , 
seu triumpho. Jesus Christo. elo · 
alto da cruz, apresenta-a a João 
como sua Mãe, e Mãe da ·huma- ·1' 

nidade em sua pessoa. Receben

Consta elo _programma da ex
cursão. breve estadia na cida. 
de de Victoria, partida . para 
Anchieta, visita à cidade de 

ROMARIA AO SAN
'I'UARIO DE MONTE 

S$Rij_A:',!: . :.~ .. 
No dia 18 deste me~ irá s..., 

rea:Jizar· a clecitna segund.a Ro· 
maria .ao Santuario de,. ·'.Monte 
Serrat, em Santos. Será promo~ 
vida pela "Liga Catholica Jesus, 

· Maria, José''. com sédê' no Con
vento de' São · Francisco. : '· · 

Já _está elaborado o progra.m-

do e meditando em seu coração I Guarapary e as suas igrejas 
todas as palavras de seu Divino· construidas no s·eculo XVI e 
Filho. Elia soube que era Nossa excursão á Lagoa Juparanã. 
Mãe, de um modo muito mais i A parte technica dessa ex
divinamente real: nós consti- '. Clll'São turística, CSÜÍ· Confiada 

.tuimo::. o· Çorpo Mystico de ao Touring Club do B.ra;;il que 
Christo, e somos as;;im; · pol' von- já tomou as devidas p,róviUen
t'ade de Deus. seus filhos tam- ceias para .o exilo dessa em . ma da romaria, e afi. insc'ripções 

podem ser ·feitas no Cónvêiitô de · 
cujo preço total I São FTanéfacó'. até o <li~:::~ de 

bem de uma maneira sagràda presa. 
1 !: mysteriosa. A excun!fi:i, 

O seu Coração de Mãe não (com inclu~i\o de t.oda-s ns dcs0 Arrosto.. . .. .,·,. 

=======.:====== 

R ad • 10 Co··n s ulfas 
pc:;:, Pe. J. ! ... da COSTA· AGUIAR S~ J. 

CON~. - nesc,iaria <1u,:, me dísscss~ si a. trr• 
' n.ar,.ão de Missa.s é na mesn1,a. ba,:;e 11uc a Rina,;âo 

cm al,~'Umas dioc\•ses, - Scrgi!,c; Proprió. L. ele 
I. FragaJ, 

1 

2.0 Grau: Avus - Avô; Avia - Avó.· 
3." Grau: Proavus - Bisavó; Proa,:,ia - Bl.3-

av6. · 

CONSANGUINEOS DESCENDENTES' EM LI• 
NHA RECTA DA PARTE DOS PAES: . 

l.º Grau: Filius - Filho; Filia - Filna. 

-------------------·-----------------------'' RESP. - Na antiga· liturgia da Igreja eram 
varias os di,'ls poliliturgicos, 1. é, dias nos quaes 
podiam os Sacerdotes celebrar duas ou tres Mis· 
sas. Assim. por exemplo. celebravam 2 Missas na 
festa da Circunscrição, 11:1 Quinta-Feira Santa, 
2 11a Vigilia ela Ascenção. etc, Foi o Papa Ale· 
xancln: II < 1061-1073) quem primeiro decretou 
só se celebrasse uma Missa por dia. Ficaram po
rém, depois deste decreto, dois líturgicos com mais 
de uma Missa: dia de Natal e dia de Finados. As 
tres · Missas elo dia de Natal já vinham de uma 
Lradição inul1emorial ·e foram conservad;ls. As tre8 
ML5sas do dia 

I 
dé Finados foram concedidas "aos 

2.0 Grau: Nepos - Netto; Neptis - Netta. 
3.0 Grau: Pronepos - Bisnetto; Proneptla -

Bisnetta, 

Santa Margarida de Sabotai 
Um exemplo nobilíssimo pera a Casa 

Reinante da ltalia 
A Caso, Reinante d(' Saboiri, l ccnu! ·F'crreri: e era graça P.EPC· 

008,,ur, !ia sua .,non, gcncalogica ci;ilissinm de Deus o ter sempre 
:nnunwrns membros elevados à I santos como dircctores cspiri
o.onrn ctos altares. Dentre os San- tuaes _que a orientaram forte
tos e Bemaventurados cumpre dis- mente no caminho da salvação. 
tinguir não só pela grande vir- Por fallcclnwnto de seu pac, 
tude como · tambcm pelo papel casou com 13 anno.~ apenas com 
rle dc-fl'sa da lg-rcja, Santa Mar- 0 Marquev. Thcodoro II de Mon
garita rle S'lboia, e!cYada, aos al· ferrato, ca~amento maü: d!, ca
ta_,-cs r'in 1 ti7 l por . Clemente X. racter politico, parn, pacificar os 

Gcnova, o Bispo de l·'iltre ,, Bc
lmu1, Enrico de Scarampi, Alberto 
Gutuario de Asti. Indurico Vies- ::;acerdotes secu'.Jarcs e regulares dos reil1os e po:,;-
chi, de veruelli, BarLolomeu Bac- sessões da Hespanl!a e de Portugal, pela P.&pa 
cari de Alexandria, Oggero Con- Bento XIV em 1748. Bento XV, em 1915 exten
flet di Aosta. Antonio Challant deu esta faculdade a toda a Igreja. 
di 'J'arantasia, ,J!'au de la Ro- Além desta trinação de devoção, por que as-
ch('tai'llc de Anney. sim o digamo:{, ha a trinação de caridade. 

ButrP os príncipes ,. sobnnnos. Para <esta trinação de caridade exigem-se f<!, 
ctHs as eondiçóe~ para a binação: a) pcnuria ct,, 

de então contava Pnt.re seu:; a.mi-! 
gos O Imperador &gi:,anundo, que· ~acerdotes em determillllda região, fa:r,endo r.on, o c01'po. Incorrupto da Santa. e principcs italianos. 

venerado cm Alba, füt Igreja de a tinha el!l alta COJlSideraçã-:>,, que b) uma notavel parte de fieis, numerando 
Nessa segunda fase ela 6Ua vida Ludoyico de Acará. seu tio. 

0 
de 20 a 30 pessoas, fiquem sem poder assistir Missa Santa Maria Magdalcna, annexa 

r,.o Çonventó dominicano onde pas-
60lt seus .u1timos annos e morreu. 

Durante a. invasão Napo1coni
C3,; .a prcc!0sa re!iquia foi cscon~ 
íl!da e após a restauração foi 
r.cm.staiacl.i. na ~ua Igreja. com 
r, p:r,,senca do rei e da rainha da 
It.alla e wd~. a .alta nobreza ita.-

• 

teve como director o Bemaven- ) d' d f t d Prece·1to D d t conde de Saboia, Amadeu vrn.· 0 , e em ia e es a e . a as cs as con-
turado Henriques Scarampi, Ar- d' · d C d' d D' ·to C i conde Guglielmo de Monferrato · 1çoes conce e o o 1go e irei anon co aos 
cebispo de Acqui. e outros. Ordinario do lugar faculdade de, por si ou ·por ou-

Tendo enviuvado cm Ú18 ~, , Com todos esses, Santa Mar- : t:rem, celebrar cs:;;1s duas Missas. Para a trinação 
voltando à vida privada para se garlda cmprcgotr setrs csforcos: nem em caso de gravi.s~ima necessidade pode o 
l'ccolher ao convento, teve como contribuindo. pois,. ])ara O ·resta- 1 Ordinario do lugi• .. ·:sar ou conceder tal facul
director o Bemaventurado Alc-1 belecimcnto da paz com ;1 ;..Jci<;â:>' dadc. H,t nccessiciaclc de requerer Indulto Apos
rino Rembandi, que apoiou sua,5

1 

de Martinho V, o Papa da Con- : tolico. 
aBpirações á vida claustr.al e Ian- ciallac;ão que, como. prova do apre- : Assim pcnsã, por exemplo, o celebre cano-
çou a pedra fundamental de .seu, e·, crn 'l.Ue a tlnh.a a SautH. hos-

1 
nista Cappcl!o • 

convento. ,x:loll-ct: no castcllo ele Monf,•r" t:ON::iANGUIN~JDADE 
Os b1ographos mais antigos No mesmo anno <'m que falle- r.ato. · 1 · 

i!lhamaram-n,\ de Margarida ele ceu seu esposo, 1418, terminava Mas não termina .alli a mi.ssa<1 CON~. - Oc~(·,ia.ya, 1111" mi\ d.íss,.:;,;c com to-
Saboia, e. Grande. e pJla o foi O scisma do Occideute pelo Con- do Santa '1\fargarida, qua:ia,:i, wi. a ela.reza., faz,:,ndo confronto dos 11a.re11tescos 
:realmente no sentido mais pro- j cylio de Constanza. mais tarde, sz·a parente. Amadcn elo consa.nguincidadc da linguagem popular, como 
tundo da palavr~. , . , . . , Santa Margarida de Saboia, co- VIII foi eleito anli-papa co1J1 ,J prímo.s-carnaC><, etc., com a dcnomina\,ão .iuridka. 

A epoc!1a cm que Sta. :M.arganda I mo outra Santa Catharina de nome ele Felicio v 110 Condtim- do Co<ligo e da. Theologia -- (T~. de I. F'. -- Pro-
viveu foi trist1ss1ma para a Igre- - bulo ele Basilea, s,mlit Margarit'1, priá -- Sergipe). 

O 
. d O ·c1 te e Sienna, teve papel unportantc na !3. scisma o cc1 en , com - sta - d I . - humildemente, firmemente, teve 

çado cm 1378 produziu clamnosos r~ ~raçao a par. na. greJa, iiao com seu JJarente uma louaa •: vl- . . R.r<:81'. v~ l'ÍB.ndu •:omo y~ríum de un1:t rc-
cffcitos. Em toda parte a fé era so usaudo com humildade mas . · " 1 g1ao a outra estas denommac;oes populares dol:l 

com: firmeza, de todo o ·seu pres- v corresi ondenc!a h rtand 1 atacada, ·a; disciplina desfeita. a · ' J. • ' ex_ 0 . _0 - 0 graus de consanguineiclacle. não lhe posso, Ex1110, 
tigio,'.como tambem pel.i. corre,!,- bd 1 t J , Santa Margarida. foi .educada a que a icasse u, 1an1 1 ega.- Consulente. satisfazer (·ompletament,• o pedido. 

,mi.tamente com sua irmã Ma- pondencia de viva voz concitàn- mente adquirida. Dar-llw-ci as ci<'nominações ea11011icas eccle· 
thllde,, no cestcllo de Perterolo, dó seus amigos e. parentes a tra- Como recompensa, Deus ac- _,iast.tcas. &:rá faeil dcpoi.~ applical-as ;is dcnoml-
mb a gUZ.rda de Amadeú d' Acaia. balhar pelo fim do sclsrria. na~:ões populares ele sua região. 

N~ dla,3, os mais bellos de Entre seus amigos e parent('s cumulou•a de nwnero;;,ts ,;w,;as Í CONSANGUINF:OS ASCENOJ<;N'l'ES J•:M LI~ 
~JJ. vfdt!!, Santa Margarita tinha contam-se_ innumeros membros i_e _á Casa de Sabota, com um bei-j NBA RECTA DA PARTE l>OS · PAE!S: 
&!l!UQ ~!rect-0.r e;;;üritual Sãv Vl· do Concyl1v, como o Arcebispo de !IBllllll0 exemplo de i:;ua. mi"'sào 1.° Grau: Pat.cr - Pai:; M:;;t•JJ.º ·-:- Mão 

CONSANGUINEOS DESCENDENTES EM LI
NHA COLt.ATERAt, DA PARTE DO PAE: 

1.0 Grau: Pràt~·r - Im1ão: SQror .- · Irmã. 
2.0 Grau:· Consobrini tambem chám.ados, Pa

trueles( quando filhos de paes irmãos)., An:iltinf 
(quando ,filhos de um pae que é irmã.o. eia mãe 
dos· outros). Conso!Jrini propriamente. ditos (quan
do filhos de mães irmãs). Todos estes,.chamam
sc cm portugue;r, Primos Irmãos. Primos camaes. 
Quando filhos de dom irmru:i~; prilnos paternos: 
<JUaudo de um Irmão e de uma l1111ã, primoo co-
111nãos: quando de duas ir,mã.s primos direitosi 

3.0 Grau: Sobrln! tambem chamados .Patrue
les magni (quando filhos do irmão do avô), Ami
tini magni (quando filhos de um Irmão do avô 
e o de uma irmã da rw6 e vice-versa). Todoweste:i 
!!C chaniam em portuguez ·Primo~ ,;egundos. 

CÓNSANGUINT:)S DESCENDENTES EM U
NHA COLt,A'f"-;J :.AL DA PARTE DA MAl!:: . 

Correspondem pet'feitamente aos eonsangut .. 
neos da parte do Pae. · 

CONSANGUINEOS ASCENDENTES EM LI• 
NHA COLLATERAL DA PARTE DO PAE: 

J." Grau: Patruus - Tio; Amita - Tia 11a, 
terna. 

2.0 Grau: Patruus magnus - Irmão ·do· av6 
ou Tio-avó; Amita magna - Irmã do avô 
ou Tia.avô. · · · 

3.0 Grau: Propatruus - Irmão do bisavô; 
Proamita - Irmã do bu;avô. 

CONSANGUINEOS ASCENDENTES EM LI• 
NlII\ COLLA'T'.F!RAL DA PARTE DA MA.E: 

1.0 Grau: Avunculm; -- Tio inat-crno: Matér
lcra - Tia materna. 

2.º n·rau: Avunculu.s magnus - Irmão da avó; 
Matértera. magna - Irmã da avó. 

J.'' Grau: Prounmculus - Irmão da b~vót 
Promatértcra --'- Irmá da bisavó, 

AS CONSULTAS AO REVMO. pe, JOS~ 
LOURENÇ.0 DA COSTA. AGUIAR, S.J. DE
VERÃO SER DIRIGIDAS .. OU PESSOAL
MENTE A ELLE-A' R. S; C'LC:MENTE, 226 
RIO DE JANEIRO ou A' CAIXA 

POSTAL, 2849 - S. PAUi.O 



LEGIONARI(! -· -., 
lotavel allocução do Sr. EVANGELHO 

.lrce bis D o 'I etrop o li tan o ~'~"~ ~.~ LEPROSOS 
-na. Faculdade de Direito ~:i:~:0 \::::rr::! 

TERCEIRO DOMINGO 
PENTECOSTES 

DEPOIS D_E: olhos a luz ful~· 
rante tios milagres 

· · - gelho: uma respeitu. .Sa'.o Lucas, XVII, 11,19 
do ~\ícssiall, oa le-
1> r osos a.b~vem 
sua doutrina_ â pri• 
meira noticia da 

.: Cpmq_ ·~ f.ollw. Ji .noticiou, Julgam muitos, na :sua :sim- dloer!dade tudo quanto lhe exce-~11• na, sala João Mendes plicidade, seTem de boje e da- 1 de a estatura vulgar. aos homens, outra. 
a Deus. A primeira $ .. P&e.uld.ade de DJreito, a, sessão tarem apenas da era do indus· l Entretanto, nos vossos estudos, 

lllltm!me Q.~- o Illstit.uto de Di- trialli!mo os problema~ juridlcos I a Igreja vos premune con~ra tres é a efficiencia sa
::s::etfu ~l 1eeebeu como socio que se referem de modo immedla· I excessos: o individualismo, que lutar da desgraça 
~~ o Exmo. e :Revmo. Sr. to á sociedade. Opportuno seria. deifica o individuo: o socialismo, 
»:'. · Jos6 Gal;par de Afonseca e Iêr aquellé papyro que nos le- que endeusa o Estado; e o soclo

. Sfha, ~ Metropolitaoo de gou certo escriba da declma dy-- Iogismo, que diviniza a socie-
.. Sãa Paulo. nastia egypcia, do perlodo theba· dadc. O pensador christfio ha 

para nossa salva
ção, cspec-ialmentc 
daqucllas que mais 

: . Depo!S de saudado em subs- 1 no, em que narra as condições de estar alerta já contra o sub- intimamente nos a(-
. tanciosà. oração pelo Revmo. Pe. socis._es das varias classes do im- jectivismo radical, já contra o 

:Roberto. Saboya de Medeiros, S.J., perio dos pharaós, a vida mise- sociologi?mo positivista e pro
prpfeiisor do Collegio São Luiz ravel dos ferreiros, dos barquei- curar na conclaliação da auto
e t;ambem membro do mesmo Ins- ros do Nilo, dos estafetas, dos ridade com a liberdade, dos de
tit,uto,. S. Excia. Revma.. o Sr. t.eeelões, dos sapateiros, dos tin- veres coin os direitos, o justo 
.Arcebispo Metropolitano promm- tureiros, com phrases cortantes, equfübl'lo das nações. No encon

fligem, quaes as 
molestias i n eu ra
veis. A outra fala 
da sensibilidauc do 

ciou uma note.vel allocução, que incisivas, em forte contraste com tro des.5es precisos limites, res- coração divino. 
l"Íém. de se .distinguir pela for- a opurencia dos ricos descr!pta salva o homem a sua conscien
ma. primorosa, em que S. Excia. nas pomposas inscripções tumu- eia, que lhe é de valor infinito, 
Revma. costuma vasar suas pro- lares de Beni Hassan. O pam- por ser a sua dignidade intrin-1 
dúeções, contem ·oonceitos de phletario communista de hoje, seca e pessoal, independente dos 1 
a.Jto Vll,lor. Trascre_vemos a seguir que_ redige seus folhetins para meios po!iticos, economicos e so~ I 

Naquelie tempo, indo Jesus para Jerusafem 
atravessava o paiz de Samaria e Galiléa. Ao en
trar numa aldeia, sahiram-lhe ao encontro dez 
homens leprosos que pararam á distancia, e pu
zeram-se a gritar: "Jesus, Mestre, tende -com pai• 
xão de nós." - Assim que os viu, disse-lhe Je
sus: Ide, mostrae-vos aos sacerdotes.· E aconte1 
ceu que, emquanto elles iam. ficaram curados. 
Um c/elles, vendo-se curado, voltou para traz, glo
rificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés 
de Jesus, com o rosto por terra, dando-lh_e graças, 
Ora este homem era um samaritano. Então per
guntou-lhe Jesus: Não foram curados os dez? 
Onde estão, pois, os outros nove? Não se achou 
quem voltasse e desse gloria a Deus, sinão est~ 
extrangeiro. E lhe dise:_ Levanta-te e vae que 
a tua fé te salvou. 

suas obras: "Jesus, 
Mestre'; - foi sua 
primeira pala v x a. 
urna. profissão de 
fé. E esta fé os 
sal vou. Afas-tadQs do 
con vi vio social, a. 
miseria, extrema de 
que se virain. cerca• 
dos,~ destruiu nelles 
todas as illusões, tl• 
rou-lhes todos os 
apegos, desatou-lhes Estes dez lepro-

1 . 

sos venceram, grac;as ú sua molestia. um pre
conceito - dominante --entre .. >os Tsraelit11-s que, 

o referido documento. os bairros, nem de longe se equi- ciae~ contrariamente ao preceito do amor recipro-
para ao seu collega egypcio. em Quero augurar-vos. pois, os co, os dividia em doh, novos inimigos, E', 

de facto, sabido que os Judeus odiavayn aos 
Samaritanos ao ponto de evitarem com elles o 

'° Aó ingressar neste INSTITtT- intelligencia e vigorosa língua- mais faguciros progressos intelec
Tô _-DE SERVIÇO SOCIAL, oon- geml tu?-es e a maior expansão possi
duzi.do pelas vossas mãos gen'.l- se o direito social é tão antigo vel para o vosso INSTITUTO. 

_ rosas, crei_? sinceramente haver ( quanto á sociedade, força é to- Tanto vos promettem os alicer-_ simples contaêto de llllla palestra. Assim, 
sido proposito vosso trazer-lhe I davia convir que suas questões j ces que, com persistente amor ~ I quando, junto ao poc:o de Jacob, .Jesus diri
antes o Arcebispo de São Pau'lo mais complexas se tornaram, á. carinho, cavastes rijo e fundo I giu a pulavra á mulher ue Samaria, esta ad-
à.o · que a obscura.' pessoa que nes- medida que a civilização appro- 1 no solo. Para conseguirdes o ideal 1

1 
· 

· mi.rou-se com espanto de que um Judeu lhe -t.e momento vos fàlá. ximou as nações, uniu mais es- que vos propuzestes cumpre-vos; 
Aquiesci de bom grado ao vos- treitamente os indivíduos e for- seguir fielmente O roteiro sem I falasse; ·pois "não se falam Judeus e Sarna

-so convite; porquanto, em todos taleceu a consciencia das classes. deixar· desencorajar-se a vontade, ritanos". - Ko emtanto, a :1epra uniu indis-
os tempos· e sobretudo na horren- e · idind st 1 ·- t b' t ·- ' ' omc o com e a comp e- em con .... c o com o am 1en e, por I tintamente. a estes dez r~t~eHtas, Judeus e 
do tragedia que está agorá a xidade dos problemas sociaes, a vezes hostil. 

1 ·b · d 1 to·· ·• d · te· Samaritanos, num conYivio que se destinava co nr e u o mun o m n-o, humanidade, arrastada pelo orgu- Finalizando. senhores. seja-me , . . 
prescindindo inésmo da sua mis- ãho, foi-se .afastando de Deus e licito recordar-vos que deveis 1 11at·a o resto ela vida! - Sem duvida, esta 
:lã.o divina, tem a Santa Igreja da sua lei santa. criando para marcar para bem longe do ma- 1 observancia do grll,_nde 11)andaU1ento - amar 
direitos adquiridos para falar si mesma os seus proprtos ídolos, terialismo em cuJ·~ baixios t 1 · , f t. d com sinceridade e lealdade aos , an- ao prox11110 como a nos mesmos - ruc o a 

ao sabor da moda, tal _ como os tos barcos naufrag~ram._ Certo· fnfelicidadc que os feriu no coroo. appi•oximou 
. homens. hebreus durante os quarenta an- mestre descrente e ut11itano acon- j --. . . - · · 

Nos vinte seculos · de historia, nos de tra,vessia pelo deserto. , selhava aos seus discípulos que 
I 

aos leprosos de Deus, fel-os objecto ela com
ás turbas désvairadas, que se jul- Apartada assi~ de De':15: _ privou- matizassem a in~!ligencia comi paixão do Altissinio, deu-lhes _ 11111 direito a , 
gai:n soberanas, ena pregou os se de luz pa1a o :sp1nto e de tod~s as cores. pois, quanto mals l graças do eeu mais intensas. T1;ouxc-lhes, em-, 
limites ·da liberdade e defendeu for,,a para o coraçao. varie~a~as es~as _ !assem, maior · fim 

O 
dom preciosíssimo da fé. ·:9 principio de autoridade e soube, Deus! Alguns apenas o lobrl- super10r1dade 111d1cianam, porque ' -

ante os Cesares prepotentes, rei- gam nas horas tristes, . nos mo- somente assim logra1iam viver 1 1 
_ 

Vindicar os direitos .sagrados da mentas de intensa magoa. Bus- em par. com os homens. Funesto 1 •, * :IJr 

pessoa humana e o valor moral cal-o, porém, com aquelle affec- engano! Já Httentastes. por ccr- t,onge elos cidades, aftstados doH hon{éiü; .....:.· 
dáa leis e tratados. Assim, . sere- tuoso interesse, com aquella doce te, neste facto commum da na
nam:erité equilibra.da. isenta de con.-;tancia o com aqúeila: hÚínil~ ·ttu·cza: ã m<"dida quê vão os ~ê
patxões e livre de ilnpressões mo- dade interior que E!lc· requer, é res crescendo em perfeição. pcr
mentaneas, somente ella pode er- canceira a que 11em todos se dem as cores e se definem pelo 

~.gue:r-:00 diante ;dos povos, raç.ai,, ·querem dar. E, dessarte, assis- desenho: Vêàe como a rica poly
go.yemos e dynastias, sem que timos_ aó tr,ag!co resultado: a chromia d,as pedras e 'Ínetaes 

··námt-'a--intl.mide: ncnfo tenipo - sciencia, que é estrada para Deus preciosos. os sua,·es tons da fio-

q110 dP.lles fugiam <·01110 de rcp.robos - mal: 
puderam ter noticia do no·vo propheta.. e da~: 

obras miraculosas, com que comprovava sua· 
m.issiio divina. Não obstante, tiveram a_ alma 

Pura e mais doei! para abra,_:ar a verdade,· do 

que :e11a transcende, pois traz e que deveria ser talvez a mais ra já senão repetem com tama- que 08 escribas ,, clouloreH da Lei, cuja Hcien· 
conurig'o ·l!B promessas da eternl- curta de todos, o homem, no seu nha fartura entre as aves. onde· 
~--a.d~·;·· nem a revolta dos homens 

I 
desmesurad? or~lho, torua-:a as mais_ canoras são de modo ge

porque de- todos, mesmo dos mais longa o anda, cheia de voltas e ral as menos coloridas. o bo

eia, e comrnercio l'Oltl o Salvador de nada lhes 
valeram porque, affcitos ás comrnodidades e 

dlst.ancla.dos, é mãe extremo$ ! obstaculos, por onde se extra- mem, superior ás dcm.ai~ criati1- bem-estar teJ-re110s, apc~ados ás po:;i,;õeH que 
que docemente os chama para viam os scepticos e descrentes. ras, mercê da sua intel!igencia, dcsfructavam na sociedade, faltou-lhes a sim
o ~u re~; nem os aconteci- 1 Era de se repetir a exclamação chega á monochromia e só se plicillade de coração para seguir a doutrina 
:rticnto$ - porque, ainda nos de Santo Agostinho: "F'elizes os defino pelo desenho. Dá-se 0 
111als· -bruta.es e dolorosos, fia da que para o Criador se vão, sim- mesmo no mundo interior: quanto 
Providencia. ples e humildes, pelas sendas do mal'{ ascende a alma tanto mais 

de abncgaçào e ,;aerificio de Jesus Cbrislo. -
Ao pas::;o que estes engendra\·am po8sih!lida
dcs de explicações para esconder aos pr•iprios 

as cadeias que os poderiam deter ligados ~ 
terra. No· seu isolamento, a alma ficou-lhes 

'mais livre, menos anuv'iada, para recebe,r os 
·' raieis da verdade, e mais ductil para secundar 
os ilnpulsos da graça. E'. frequente ter a dôr, 
a desgraça, como fructo uma approximação 
ele Deus. Cumpre-nos, pois acceital-as resig
nados e agradecidos. 

Da parte de Deus, ensina-nos es_te. evangelho 
como llie fala- ao coração a gratidão de sua 
e.reatura! Deus Nosso Senhor aprecia os ~en• 
timentos nobres. Dominador do Universo, im• 
menso na sua Vida Bemaventuracla, creando 
para, desinteressadamente, dar, e sõ para dar, 
J.-;Jle exlranha o movimento inte1·esseiro do h~ 
mem que só _de si cuida, e aos outros subordt-
na ao seu egoismo. Elle extranha. porque não 
conhece este sentimento proprio da miseria de 
quem segu,ra avaramente o que possue a titulo 
precário. - Deus não precisa alimentar_ estes 
tcmorep, Quanto a nõs, si é verdade que nada 
temos de nosso, e o que boje poS'suimos não 
sabemos até quando ·o conservaremos, sem em-
ba1·go, agrada. sobremaneira, ao doadot' de to
das a::; graças, vivermos descuidados de nól!I 
mesmos, confiantes no seu auxilio, e com as 
mão:; para T<Jlle erguidas numa 1:>erenne acção_ 
de graç-d.s pelos bene{icios recebidos. Adve.rte
nos, poi- isso, São Bernardo: "A Ingr-lJ.4idão é 
inimiga da alma, mingúa e definha, os mere
cimentos, disÚcnsa ns virtudes, perde os b& 
neficios. E' como UJU vento calido quo secéa 
a de1toção, o orvalho da J\Iisericorclia, e as 
fontes da graça. Pelo que sei, nada fére tanto 
ao cora!,ão divino do quo a ingratidão, espe-

cialmcnte nos filhos ela graça, ou nos da COlt• 

ven;ií.o. Onde clla domina não ha lugar para. 
a g1·aça." 

CONFIS-SÂO 
'Indigno embora de tamanha coração. que a Elle tão i:apida- se liberta do ecletismo colorido 

graça,, á Igreja venho servindo mente conduzem!" com que se revestem outros para 
desde . os meus primeiros annos Dedicando-se, pois, ao estudo si mesmos se enganarem. Quanto 
e é nesta .qualidade de seu hu- com seriedade e lealdade, o INS- mais nobre um espírito, mais se 
:milde servidor que me apresen- TITUTO DE DIREITO SOCIAL afasta da fantasia, da precipita
to. i;l,qui, diante de vós, nesta so- envereda corajosamente para as ção, do naturalismo, para se ap
lçm.tildade gratíssima, para abrir- fontes da sciencia indispcnsavcl, proximar do desenho divino que 
vos meu eol'ação a voo que :;ois affinnando Deus como principio lhe traçou O Criador, quando O 1 .Toda vez que leio os "Exer-' nha consolação e v1ctoria ta- 1· dia ser Heroe e 
·hoinens de fé. primeiro e fim ultimo. Logic,a- fez á sua imagem e semelhança.; cicios Espirituaes", de Santo, manha sobre o meu "eu" que'! en::>rmidadcs da 

preferiu •s 
Morada do 
vãs dos pa-·Senhores. mente, nenhuma construcção Senhores. Crescei não na amor- lgnacio de Loyola, fico a me·.! ás vezes me desconheço. O ho- Ceus ás honrarias 

Quem olhasse boje para o scientifica, sem esta base, se le- fa polychromia dos erros e en- ditar na genialidade do "soli-j mem, torpe verme, tem a lou- lacios reaes. 
mundo conturbado e ouvisse o vanta, nem é possível nortear-se ganos. Crescei dentro de vós mes- tario de Manre:;a" e na gran- cura de ser só porque Deus lhe Como attingir os paramos 
·estrepitar· da.,;; multidõés e obra- a vida morai com segurança. Na mos para a verdade e para O , deza d,1 disciplina ignaciana. dotou com intelligencia. Os da felicidade que O Senhor 
:mil'· dos povos, talvez a si mt>.~mo finalidade espirit,ualista.c :;obre- bem, traçando 110 interior de vos-: E' que nem todos os çhristãos passaros, se falassem e tives- prometteu? 
oo · recolhesse entri.steci<lo, desa- natural do vosso trabalho, está sas almas_ o perfil do homem so- 1 tiveram a ventura de praticar sem a vaidade dos homens, Quer O bemaventurado · fu"" 
nilnado e descrente de ver rei- todo o vosso valor. Séde corajo- brenatural, que passa pelo tempo, as maravilhas nos "Exercícios". sentir-se-iam omnipotentes com dador da Sociedade de Jesus 
nar· entre os homens a. concor- sos em manter com,-tantemente sem perder a eternidade. Abram- 1 e --por i!>~º o mundo ainda se i b poderem se approximar das que seja a obediencia ás regras_ 
·diá·e a união sobremodo desejada. a vossa attitude! Se a firmeza se diante de vós, dilatem-se mais acha presa das "paixões desor- alturas. No ~mtan~o, os pass~- 1 que escreveu. Elle as pratic~f 
Nesse estado pa.ssivo de desespa- das vossas crenças fôr alvo de iro- e mais estes horizontes infinitos denadas" e dos vícios com 'que ros, homens e an1maes se n1-1 e foi o maior exemplo. Devem, 
rança, quantos não se encon- nia8 ou se vos malsinarem com e, através delles, illuminem-se a Humanidade se degríida e velam na suprema ignorancia j pois, todos os que busca_m a 
tram :que a68im baldam as suas a preocupação do sobrenatural, da luz de Christo a.'{ vossas cons- morre. das cousas. Só aquelfe que se perfeição fazei-as como mand• 
:forças interiores! Não é, porém, náo vos <'ntri.~ieçais nem desa11i- ciencia.s. 1 Nas paginas do extraordina- aperfeiçoou espiritualme·nte o escriptor de Manresa. · 
esi;a -a att.ttuc;le chrú.-tã. Não se meis por isso: lembrae-vos antes São os votos agradecidoo do; rio livro do "soldado de Pam- tem a faculdade de alçar-se ás Examina a estimaçã1:1, 0 fl'tJ!, 
compade~ com a vitalidade da de que ridiculariza sempre a me- vosso A'recebispô. }lona" eu vou encontrar tama- regiões sublimes. Os que se ctd, as confissões, etc. Na con: 

:t'é o-entibia.menta do espírito e =================================~========== deixaram ficar no terra-a-terra fissão repousa todo O mdnu. ·a Íassidãó da ·coragem. Elia exi- do mate:ialismo ou que foram I mento da obra lgnaclana.-·'p0 r,· 
ge:de cada um de nós o trab,alho [ ~----- ---------------------------------------1 corrompidos pelas falsas cren-, que é "Uma das cousas- dignas 
pef ssoal datid~telligdencia e o es- -A ?',, __ ELA D Q R A p R E D J_A L ça~t' vegetamf_a vida escura das 1

1 

de maior admiração entre os 
orço quo iano a vontade. - no1 es sem 1m... christãos, é ajuntarem-se tan• 
· E foi precisamente com o in- ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commissão 3% ou 5%. - ADEANTAMENTO SOBRE Cada pagina dos "Exercícios, tas confissões com tantos pec-

tuito de vos estimufar o entu- ALUGUEIS,,· 1juros 1%, - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para Espirituaes" é uma aurora que i cados e com tantas recahldas" • 
. ma.stno e illm;trar o espirita, que reformas, - Compra de immoveis por conta propria. - Informações confidenciaes sur.ge, para o meu pensamento.! A confissão dia ria é tão sa-

fnnda.stes em boa hora este INs-1· de inquillinos e fiadores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos depositos com juroi Mundos novos se descortinam lutar para a salvação da alma 
TITUTO DE DIREITO SOCIAL, mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar - ante os meus olhos peccadores como o 'alimento para a .mal\. 
a elle convocando todos quantos 

I 
PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado &, Filho e como salutar cosmorama re-1 ten;a do corpo. 

desejem collaborar para o bem. vejo a vida no Santo que po- l Adonal de ::lfoclefros 

ÔENHORES ALFAIATES 
Casimiras:t Brins, Linhos e 1~ via.mcn!os "? --· 

f1 -o~ e A s A L B E 1 o ·.&J na 
,.,, . ......._ 

Largo São Bento, 40 ._ .. 
São Pauto - -~\ 

~ 
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FRACOS e 
ANEMICOS, 

,ctml· 

Vl~HH 
CREOSOTÀDO 
dé João djt si1vã: 

Sffi8ra thentica dos estatutos. declara-
. Gt~IID~ t:o_MICO ção do numero de socios. elo pa-

-...;~::;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;_- .trimonlo, e dos serviços sóclàes. 
- ·- -A segunda portaria fixa _ nor- , 

BRASit 
· . , D · _ nias para O processo ele reconhe- ção da Previdencia Social. su- obrigado no paiz de origem. P-o-

A S APOSENTA. ORIAS i cimento das associações profis- bordinado ao Ministerio do Tra- rém não estão sujeitos áquella 
PELOS INSTITUTOS DE I sionaes como synaicàtos e pàta oa1hc. destinado a assegurar pro;a os ext-rangeiros que ciei-

PREVIDENCIA ' adaptação dos syndicatos e asso- condições hygienicas á alimenta- xaram o Jiaiz de origem antes 

J 

Imperio Brit,an_nico. E'. prçl\(a
vel ao menos, que o Japao rom
pa as relações diplomaticas com. 
·o gÔvemó de toúdres, · . · 

PliOCESSÓS ·- CONTRA 
P()I;J'l'ICÓS FRÂ.NCÉZÉS 

fâEPJSl.N,,. 
\l>EPUlU.ft. ": 
O SÀNGUi '. 

TOMl~ 

ELlXl'rt 
Dlt 

'tf OGllElRÂ 

ciãções de grau superior ás con- çã.o dos assodados dos insUtu- de completar a edade em que O Teve inicio nó dia S, -O pi-oc-
o preside11t.e da republica às- dtç&ii legaes. fus e cáb:as de pensões e apo- cumprimento 1ª obrigação lhes cesso contra os antigos p&iticós 

7 'ÀSYLO --· ô Equáàór t~l
veu conceder abr~ ·aos -~:;. 

fugiados h~ànhões qtj.e --~ eíl:;. 
contram '.em •t.erritorió fr~; ' . . . .. 

8 SÉl>ÃRATISM-0 _ - ,f-#'~6 i;:wou um decreto-lei suspêri&.~ii~ À terceira portaria contem sentadorias. podià ser exigia<>. francezes, Reynaud, Daladíer, 
do a concessão de aposentado- determinações reilfüvas ;:lo pro- O Serviço deverá fazer ampla Mande], e vàrtos outrós, .. que são 

pelos a!!Iemães, esboça-·se na. 
ria que não seja por inva!ldez césso dàs eleições synciicaes, exi- divulga,ção das vantagens da ali- accusados de instigarem á guer-
aos associados ou segurados cbin gÍndÔ~Se pãra exerc1cio do voto mentação conveniente, propagan- 5' ... N º t .i e ia s ra e serem põrisso os culpados da 

Bi•etá.nha, Ulll ntoviineto de 'se;. 
paráção da :F'rànça. 

menos de 10 annos de 1dâtle, berii cl>mb para investidura em da dos orgãos dos serviços en- hecatombe soffrida pela França. 
, , . , - carregàdos do fornecimento de · H- · 1· 

el1\ virtude de estàrem as in&- cargo, que o associado .tenha ,. . q n r a S l Os trabalhos da Corte Supréína 9 MUNIÇÃO . -: __ os.·· E?,~~ 
t-1.ttii·coe-s· ::rand·e.:...e·n--.,; on'e····o"_a-s · . . . . • refeição, formação nà collectivi- __ __ .., , . , . _ 

:; , "' "<; .. 'du mais de 6 mezes de il1scrip9ao. d.ade de uma consciencia fami- se realizam em .n,ion e têm Ie-
. V1;,idos da, fme1:1? d~--~ 

plariejaljl à éoi.'rstrucçao de 60 fa.- ·· 
bri2as 'd:e :munições. com as_ apos_entadoriàll concedi âs; seja maior de li! annos, e esteja li . d t vantado grande curids~tlade ·ên1 •· - · · · ''°' d· · .,. - , - -· · artza a com os aspec os e pro- _ , 

Na expos1çao de motivos. o rio goso dos du-eitos syndicaes. bl c1· ,1.. t • . t 1 _ todo o niun'do. A cidade está che!á 
.. t d t "-Ih . j" . ··-· . • . emas a a unen açao, lllS a a 1 1· QUED. A Verificou-se do- 1· O' . . ,.,.,E·_·o' .. o··c·l;'Í.'c':·o' __ -E·· ·s· . _-- ...__"'··_·._,.._,_·_ "e·-n_,_:n1s ro . o J·ª'-'.":.-·º' que us- A portaria d1scumma os casos ção. e melhoramento dos restau- - de foràstelros; Jornalistà.s' ·é pôli- ., lA_ .nv.,,, 

t1-1cou o de_cleto_,_-_r_ec_ onhece es- em que não podem se candida- - t· b Ih d' f ._ mingo a tarde um grave de- · - - . - . , . ··,." -~·--;::. 
rantes !)ara 1a a a ores 01 1 ticos_,_ qu_e v_êm a_s_ sist_i_r _o_· ___ juJo-a_ ~- .... g_ u_e_m.a,.s ... ;1eg_o, cia ___ çoe __ -.§ -~---·-n:,_ t t · 1·n · oo· t·o eml d · · t t· · sastre c!(c avião, no bail-ro da "' " ... 

e_ (JU: aes. ns_~ UlÇ S -~t-!:. .. .,,. tar .. _aos Qª_rgos :!° m_ llllS ra !VOS·,- necim. ent-0 de alimentos pela em- ca~a Verde. tendo O aj)parelho me1w) dos antigos dirigentes, ci/1, ;à ~nmàriià e a Bu!garià e Hún-
s:,uacao ·precaria, e1n Vir Um, '-"" ou de representacao. f it · b t º -França·. ségu·n· do e· ·cr'eriça g··er-al, gr';;; . - · "d! · . , . !)reza dos re e onos. ara ea- d ·1 do ""' n:a:;nan_ 1midade que pres1 u o p··ina·i1n· ente· a quarta p·or·taria . t' 

1
. t· . se precipita o ao soo e pereeen ·· - - - · · -· 

, · to - , · d" · - · . men o dos gencros a 1men 1c1os. AI Tone os processos ~ó estarão termina• es,abekcunen_ .· da~ _ -co1?-_.1çoes 

I 
refere~se ao impost.o .syndicàt, ete. no desastre os srs. varo - ,:1,-.'á daqui a 

4 
meze~ · . . . . 

para concessao ·ti.as oposentado- sendo a fix_ ação _reitA de aecor- A d" I ... d s· ,1· ·_ 'b, l giani. portador de "brcvet .. in~ J Jnstitutó'XV de Novembn 
ria• , , . . - . . - reçao o cn c;J ca e a tcrnacionaL e o aviador civil sr. t TG'c(i ~Ãc"WGRÀt'tl_ IÃ, '" . . . .. · ··- . ,. . do com proposta dos syndicatos nresidc11te e 4 membros do con- : lN . , ~'?~ ,t: · ._,,Pf, v<· 

Aponta como causas pr!nc1paes · - · ·-· - -- · ·.- - - d" · · r ' Alcide:, de Barro:,. 

1 
'çAL"LYGRAP""Y-A 1r....:c· 

A , • _ • , • • . • s~bme_ttida a approvaç'.'-o .,os De- selho directo!', nomeados pc'.o ,, 6 N n t • n • 4-:· · . , . -- , •.. ,,, - n,t. '.,r..~'.. ;,., 
a cuncessao da aposeritadorm aos I pârtamentos ou delegactas do presidente da rc1rnblic~ . - . •. . .. .• =•-,.-.,.-L~) .. ~-- ,~ . J)actyiog~pl_?.i.~,,;;_,}liarià~·nw~ 
Ii.srnciado? con,i -~º anno~-!le... i(i;l.-1 Trabalho. 2 nh:GADA - Proccdenfu - - -.. ,. - -- ', _ - 1il$i,~ - -
d" (' 3o de serviço, ou 55 de ic!a- 1 _ s· TA .,R-ESJl)ENCIAL 1 . c1c norte, chegou ao Rio d_,\__lYJJJ.h d_ri': i.iiã. ira Liliêf'dâde, 51 ;.:,. .'?é't 
d'. <' 20 de serviço, bem co,mo áos' NOO'ÍéIAS MILITARES VI I _ I ~ de Jandro o sr. Epaminondas - ,~ilsji? 
Qn0. ('Om 55 annos de idade; 10 de I A GOY A1. Martins, governador do Aáe. '"'"· · · '· - ... ,. "M' :."·,., -.- ··--·· - ~ 
S('nico. podem se aposeritár por 1 . , _. -.. . ... 
vc!ihce. Agi:ava ainéiâ a situação . Foi ~_ppro".a:cio pel~. E,1}genha~ 
a aposerita~órli 'él'tis émpregà.dos rtà iJb ~xercito o orçamenw p~ra 
clesneces.sariôs pôr ter sido supt ci>ti!;trticção do hang~r cent~l 
primido o serviço ent que trabà- do Parque de Aviaç_ao de Sao 
lhavam, por ter desapparecido O Paplo, na im_portanc1a de 2.513 
seu objecto, pela supervemencia contos de reia. 
de novas invenções, 

l V. s. RÂSGôhseú TERt.Íà? ' 
Que fazer 

Procure lmmediataménte a 
. CASA LÊON 

unica especlallsada êm 
sergldos invjsivéls 

Rua Sete dé•Âbrli, 412 
Tel. 4-3383 ...... Rés. ·41;5912 

> ~.- ' 

• Foi designado para capitão 
dos postos do Estados de Matto 
Grosso, por acto do sr. Ministro 
da ~rlnha, o capitão de cor
vétá Êdgard de Paulà Oliveira: 

; 

• Realirou-se no · ministerio da 
guerra. tima reunião dos generaes 
éóhlmisslónados no Rio de Ja
riêfrõ; afini de tratar das mano
liras a que reallzarem e das quaes 
pattiéiparão os corpos e servi-

0 PERAÇõES JjA 'CAR~ ços das 1.ª 2." e 4.ª Região Mi

TEIRA PREDIAL DO,.mare.!,, 

INSTITUTO DA ESTIVA • Foi assignado um aecreto-tet 
reduzindo os prazos para pro
moção cie có1·onéla. 

• O Navio escola "Almirante 
. Saldànha ", que regressou de 
Portu~al, chegou a :Maceió a, 3 
do cofrente, téndo seguido dia 
6 para · S. Salvá.dor. 

e Foi transferido para a re
serva o· tenente-coronel Diogenes 
Anacletó 1:>ias dos Santos. 

O sr. Presidente da Republica 
seguiu dia . 5 para Goyaz, em 
um avião do exercito. Seguiram 
no mesmo avião .o Cel. Benja
min Vargas, ministro João Al
berto e capitão Manoel dos Anjos. 

A excursão, cujos primeiros dias 

3 INTERVENTOR - Deverá 
seg-ulr amanhã para a Para

hyba, afim. de assumir o exerci
cio do cargo, o sr. Ruy Carnei
re, novo interventor federal na
quelle Estado. 

foram dedicados a diversas vlsi- 4 ALGODÃO -· A actual sa-
tas e homenegens na Capital. 1 fra de algodão do R.1o 
Goyana, deverá durar 10 a 15 Grande do Norte foi estimada 
diall. visitando o sr. presidente pelo Serviço de Economia Ru
o interior do Estado. ral em 35 mUhões de ki!os, ha

NATURALIZAÇÃO E 
SERVIÇO MILITAR 

vendo escassez de .braç.os para a 
colheita. 

&gundo decisão do sr. minis- 5 ,LARANJAS - No. -~riodo 
tro da Justiça, o extrangeiro pa- -de 8 a 20 de Ju'lho ,findo 
ra naturalisar-se brasileiro, deve foram exportadas por Santos 
provar que está quite com o 1 29.000 caixas de ei!rus, e 288 mil 
serviço militar a que se achava · cacho1 de bananas. 

~-,~~~~~ 

Casa Santo Antonio 
-DE

HENRJQUE HJ,<JJNS 

LIVRARIA CATHOLICA 
---- Grande snttiinento de a1 l;igos religiosos em geral --

. Fabrica de tinagens - Offlcina de paramentos e estandartee 

Rua Quh,tino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 
SÃO PAULO 

,~,~~~~ 

Í iltô~~.Ei_O :-:- A Il;gl.aterrà t -1·· l' 1ifok~i>td _ -::_ Às . 'cb~fu
. ·. an_1_1u1_1ci~u ~,ue den_\ro. em j más desvàs~i-9,~. i ij~i· 

breve mtens1f_ica1 a o _.bl?9.ueio de ta d trigo na- cidaâe de _ É\f6rà.; 
todos_ o C()n:in~n~ .. , europeu do- em iórtt1gl!,I; câusân~9, bfu -~~ 
minado pelos all~maes, juizb 6alcülàão em 100.0óó do'l-

2 OPERÀRIÔS .:... 20.cicio ope~ larê:i, ' -- · 

r_ a rios i-ta:)ianos_ . f_º_ ram Ie_ va- .11 . ..,\ TERÍiEM-ÔT-_º. - __ . ireg_, -__ is• do!õ para a All~manha, onde tri.- ~ . _ . . ·- · . . .,_ 
ba,lhàrão nas usinas do Reich. , - trou-se no dia 8 ná Cidad4' 

argentina de Calin,gasta, uitt vio-
~ ViCTIMAS. - Devidci a{l Íôr-1 J.ent?, al>à!() -SYSJ?i~. -,~?.rà-se 
.:, . ainda o vulto dos pr'eJU!zos. pedeamento do navio ingléz -
" Accra" fall~çerath · 1 ~ pe5i;oas, ·· 1J :íJii:S:W:NTÍPO _ À ª'i{en_; 
. . . . . . . . . . . . ,-_ éia (ifficiosa japánêza; à.es-
4 BOMn~ltl>E~O -'-, A_ av~~f~;~~nth,i:a úót!c~~H~gúndó a .i~-~ 

ingleza tdrnolt a l:lomb.afüear . o Japão estaria exércendo pres• 
ó aetodróttfo frartcez de Iie Botir- são sobre a Indochina ffanê'éza,. 
get, agora occunado· pelbs na-

zista~ . '.": ~1 ,t,, OBR!QATORIEDA.t>E ....;; 
. .. .~· . ·f ; ., J} ·o-- Sena~o!~dó---ite;dCo .ap• 5 ACCôltD() _ - Devido a til}tt: - ~:ro1i.ou a J_éi que· institue o ~r-

. accotdo éoni às 11,titirldad~~ viço fu!Utà_r obrigjltóriÔ nó pàiz. 
inglezas as forças do general De 
Gàuiie não participarão dos ata
ques à qualqué1' ,régião da :F'ran• 
ça, meslno das :o~ctip~_clas pelos 
nazi~ · · ' · 

6 DIVIDA - A Hespanha. se-
gundo -inform!)ções da Re

partição de E8tatistica de Madrid 
deve mais para a Italia, do que 
para a Allerhanha. 

15 D:ELEG~çAo .... Partiu pa-
ra Bucarest _ $na missão 

economica. italiana que tta~ra 
das relações éomnierciaes eiitre os 
dois paize& · 

16 REFoaço - Portugal re• 
so4veu enviar réfol'ciós ~ 

defender uma J;lóssivel ag~réssãq 
a _Angola, 

o Mlnistl'<) do _trabalho·. baixóu 
IJO\'a pói:ta.tlâ .. éom ·1nstr\i~ÓC8 
para o futiécióna.1ftento da fat
teira do instituto dé Estiva., á 
vista de representação feita · pe
lo presidente deste, nó séntidb 
de ser feita uma. revisão geral 
no funceiona!'rlento da carJ;éira. 
'Tmí. esta por fim arrendar ou 
vr.-ndcr habiÍltaçôés ·adquiridas ou 
constltuidas pelo Iilstituto, pro
mover Opéraçoos· ifuriíol:liliat'ill.s 
por iniciativa de segurados, e ope
ra céíes ln11nob1liarias diversas. 
As· operações da carteira ficam 
a cargo da DMsão de Appliea
ção de Fundos. 

e Foi aSSiglladô um decreto-!ei 
1 

isentando d.é todos os impostos , 'E' 
e taxas os vencimentos de offi- ~ 
éiaes e pra.ças do Corpo de Bom- XTERIOR Parocl:ia de Nossa Senhora dá Salett~ 

PORTARIAS SOBRE A 
LEI DÉ SYNDICALI

ZAÇAO 
o Ministro do trabàll'1o b.ài

beiros e da Polié!a Militar do 
•tiistricto · F'ederal, excepto o im• 
posto de renda. 

·INAUGURAÇÃO DO ES
TADtó DE ARA-ÇATUBA 

xou quatro põttarias :l>àfa à éxe- Foi inaugurado o Est,adio de 
cuc;ão da nóv,a, iei de syndicali- Araçatuba, com a presença do 
zacão • li!'. í1).ti?rvéntot Fecforal, e varias 

A. prlmeita j)élttatia cólitem · autoridades, no sabbado passado. 
lnstrucções a sérem obsétvajlàs . No domingo o sr. Interventor 
no registro dàs ássóéit!,ç~ pro• esteve em Itapura,, em viagem 
flssionaes, ctéadõ ~lo ~tt, 4.~ de recrel9, regressando á tarde 
do decrétó~léi 1402 _ de 5-7-939. para São l?edto, de onde voltou 

E o registro séfá féltó ~ dé- a ésta ·c:apltal na segunda-feira. 
J<'gacias iégiôbaes dó P;fitjlíri;êii!) 
do Trabàllió OU nas répáí'tiçcies 
e~taduaes àütót~~- ~~ obi'Í.
vaclas ao t~gistrô Máas ~- ~
c!Bções pro'fi.ssiiinaé~ cónstitúldâs 
por àctlvldati:es ou i?tófissões 

$ERVIÇO D-E_ ALil\iIEN
,TÁCÃO DA PREVIDEN

~ -CtA SOCtAL 

identicas. Para esse registro são Il'pf assignado um decreto-lei 
exigidos requerimento, copia au- éteartdo ó Serviço de Alimenta-

os MELHORES PREÇOS 
E A MELllOR QUALIDADE 
Présunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fmctas, Biscôut9s e Bombons 

· Generos Alimentícios 

EMPORIO MONTENE1GRO 
RUA AUGUSTA, 1,559 (Esq. B. Lllk Coelho) - Phone '7-8035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV; BRIG. LUlZ ANTONIO; Z.11!!3 - (Em frente i Igreja 

llí\macàiadà Conctlti~) - PBONÉ '7-õf53 

Experimentê ~ 

lWANTEIGA "IJAN /JEI.RANTE" 
Kilo 9$000 

A GUERRA NA 
EUROPA 1 

Oriente Medi:) teconhece es~e 
avanço italiano, ao qual entrctim 0 

to segundo affirma hão foi op-
1 posta nenhuma resistené!a. 

Mais uma semana se finda sem j Noticias de fonte italiana at~ 
grandes noVidades no sce1:ario _da firmaram que o Egypto teria sido 
guerra europeia_. Os allemae~ am- invadido po1· tropas peninsulares. 
da não desencadearam a tao es- Esta informação foi entretanto 
perada "blitzkrleg". A offensiva desmentida pelo commando in
por emquanto é só da imprensa glez. segundo um communicado 
italiana, que não se cansa de desta fonte, os unicos itAlianos 
fixar o dia da invasão al'Jünã. que se encontram cm territorio 
o "Popolo d'Italia" num ~dito- égypcio são os prisioneiros de 
rial publicado no dia 7 affirma guerra. 
que a guerra fulminante será Outras operações bellicas isa
lançada coritra a Gfan-:Elretanha, !adas tem sido effectuadas, conio 
de 8 a 15 do corrente. a Jucta das aviações italiana e in-

As aviações inimigas, mormen- gleza sobre Cyrenaica. Têm-se 
te a ingleza , têm se mqstrado a impressão contudo. que a of
n'lais aggresiva no_s ultimo~ dias. \ fensiva que deve ser effect-uada 
A se julgar j5or iníormaçoes de · na Europa dentro em breve. de
fonte lnglcza. a Royal Air Force i cidirá t,ambem a guerra nos iins 
tem realizado intensos bomb~:· 1' pei;los coloniaes africanbs. 
deió!!, visando os pontos fortif1-
cacios e as concentrações de _tro- 1 HELACõES ANG L0° 

Recentetnente er~ada por 
acto de S. Exeia. Revma. o Sr. 
Arcebispo Metrópolitano, foi 
a Pai-ochia de Nossá Senhora 
da Salette, no alto de Sant'An
na, entregue à solicltuµe apos
tóli<:a dos Padres l\tlssionariós 
de N. S. da Salette. 

Os opei'osos sacerdotes es' 
tão agora euiíienhadcis n:i eous, 
truéção nó Santtiafio de ?-{ S. 
da Salette, que servirá de Í\fa.-' 
triz da Nova Parochla. 

Não se1·ão pequehos, certa
mente, as difflcülcládes a ven
cer, ós obsta'ctiiós a superar 
para a éxeéuçã·o de tão custo
sa obfa. 4dquM.r um terre1io 
esp~çoso, consti-uir ó Santua-· 
rio coin a êasa residenciâl, rea
lizar ainda div'ersas outras 
bcmfeitorias, inclusH·e a fun-

dação de uma esco1a párQéltfal, 
tudo isto representa édrl-Í~ró-. 
rilisso que somente poder~o ser 
cumpridos com o aUx!ito ÍIÍ0• 
ral e material de todoá: 

A todos, pois.. ós Padres 
l\-Íissionariôs <le X. S. tia Sa
lette dirigem um calóràso é.p_· 
pelio, hecillido suas ptéêêà, 
bem cónib sua caridosa éóii• 
hibtiiçãd. .-- . 

· Ínt~lar-se-ão, · '· porei\i, ~~stlô 
já, as acti,;iilades miilisteri~~s 
dos vil'tuosos l\iiss~óilit.ti9s, 
realizando-se hoJe; 4 ~e ~qs.; 
tó, a posse dó nove vigário ~i& 

missà. das 9 lioras. A soiem
nidà.de tera iu~r na ~iteiia 
de Santa Cruz, a 4it1!,l sérviri. 
de sede p.róv-Ísoria da p$rooiiâ 
recem 'Creadà. 

pas na Allcmanha, Franc;a e_ Hol- \ JÀPONEZAS 
landa. Gibra1tar e Malta sao os 1 • • ,_, 

alvos prcclilectos da aviação ita- lndiCàdor Commerciat 
liana. Tornam-se cadR vez mais tcn-

Nos mares. nenhum choque de sas as relações entre os governos 
de Londres e áe Tokio. Na sema- A" c··c· 'J:?SCrl.RJ0"11 irt1portanc1a se registrou. Torpe7 _ _ . . , . . .. - . D · 0'\::J' _ . _ o 

déado pot· um submarino allemão na dpa~sdada, o. ~°' e1 no i:lpponb1- • 
. . Vi0 ll"]ez "AC-, CO ec1 lll apl"ISJ011ar 1·anos SU - para autOlllQVelS foi a pique o na " , 1 

era". de 9.337 toneladas. Ao lar- ditos bi-itannicos _sob a allega~ão -----------
go das costas da Irlanda foi posto de que estavam exercendo espio- o MELHOR SORTIMENTO 
a pique um submcrsivel allemão. nagem cm favor da Inglaterra. 

Dias depois. o governo inglez 

GUERRA NA AFHICA aprisionou dois destacados mem
bros da co-Jonia japoneza em Lon
dres, allegando "medidas de se
gurança nacior.al ". 

ISN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
pata alfaiates 

Os italianos procuram Intensi
ficar a guerra na Africa. Alem 
dos constantes bombardeios llC

reos de Haifa, os fascistas reali
zaram um avanço de certa im
portancla tia Soma!ia Ingleza. 

O facto causou grande indigna
ção no Imperio do Sol Nascen
te. A imprónsa pede ao go1•crno 
que adopte medidas dnisticas 
contra a Ihglatefra e que não B T O O K COYPLETO 

Varias cidades foram occupa
das figurando entre cllas: Har
gcs~, ó porto de Zelia o Odwci
wt, Q QWil'tel il!De.rBl !Ua'lea. u~ 

se limite a um simples protesto Consultem & 

d~SA ALBERTO diplomatico. O jornal "Nichl
Nichi" chegou mesmo a suggc
.ri.r e, decl.ataJ;io <ic gtaem!, ao ~GO 5, -lJ°!!!N'.i'O il.• MI 

BICYCLl!TAS 
fü:bcis õs PREÇOS . _ 

TODAS AS MARCU 
ISNARD & CIA. - - -

BlllNS 
SbRTiifÊNTO VARIADISS1-~· 

im~ã.e · Direqta. . ' · 

CASA ALBERTó-
LARGO s. . BENTO N.• •. 

· 

1 1t~As1M1RAi, .. , .. 
· · tr · z ·nmt- , -- e a . .:. ..... 
Au""fm-~ ~--=-~ 

Nacu:maes e E~Nl!I 

CASÁ ALBERTO :.' 
:r...utGO $. , ~ . -..• " fll\ 



ir.i-·'f!f'GftJ=O'N·''~·R-l O 
.. ,.,,;...-. ----- • 

Critica Cinem~to!fr&phica da A.J.C. Federa~ão Mariaaa Feal1l1a . 
. ,· ' - ' ' 

.. Orientaçiio i11loral dos Espectdculos i. . .. 

.. RECIFE DE co~ . ....:. Film y~z resolve '.'!!_Qllfll' ~- vida,,em1, QUANDO A, :UULHER VIRA[? Mar 1 a S.·i). n t i.S;S i Dla 
l
i.fliUICe_ "'. ·com J_..,.. ~JÍin e Mi- ·Nova York, onde é explomda por 'i BICHO - Da R.K1·

0
·• c:,_m Lupoe I Quatro mil o.nnos a_ 1111mantda- Assuero o direito e a justiça, pa,. deir_. e;, Del,l,B

1 
~ (;JQ l!lelO puns~ · -~ · · · ,._,,.,,,__ Al una V lez e Leon Erro - ..,nia e - , . . . • , .. , __ 

,. :~. Morpn ,_ · V~ jovem e ln,Uviduos esper .... u,.,.,,., i' e . b t te rÍ sa E' de •e , de suspirou pelo Sol da Rcdelrip- rn a ~ua gente-. ' sitho da. Và.ri!tn __,•Ja.. 
i~I\. ~Q~, fo~_ld~_ da P9.llcia,, se.n&s lia parte moral não che~ mef~ as an ~~h:- ~m' va~l~~1 · cão. Mas ..• os povoo, ainda ln:lpa~ 'li , . 
cncoútrain-se casl.1,1!,lmente n~ · gam a prejudicar O fUm, por se- las ar que Na opinião de São ,roão Da· cientes continuavam a cl{l.l!litr Antes ~ p~lms ~M n~ 
:recanto afastado da cidade e pas- rem passagens lnctdentaes envo!- scenas tratado com me~osprezo masceno os srctrÍos pareciam dis- nas su~< preces· l1,1n;1~ r~ 9 ~t.e 10!

1
• 

te d ll asanwnlo rmbora lrnia tam- · · • · · · 1 · •, · , · · 1mm a morar juntos. Ha va.r!os vidas em nmbien . e comec ª· 0 
c • . . . .· e I putar entre si u 11onru de ver I "Dizei-nos 6 senhor: até qua,n- g!nquo e $0i:QJ)rio de esclU'idão · t • . • ·ta . 1 IJ<'m um.a cnl1ca o.o d1voroo. o- ' ..,,..._ 

1 
;ln~venlentes de ordem moral: Co a<;ao · .-..ceei \ e · d lt I sura-ir no horizonte aquella pri- do irá e~ta noite esc\lfa?" da noite, 'b,_, no szii escuro 
phrases maliciosas, sccn.as de ca- lação· At•ceiia vel pata ª u os. 1 ~eh'a restea de luz que havia Regooijae-vos, responcle o.go~ 1 dQ ~ um ewcUn 4e estrellas; · 
fé-dansante · e principalmente 11, UM CASAL COMO POUCOS CIDADE SINISTRA _ na I d(' preceder o Divino Sol da Jus- a aentinella, r~go.:djae-vos ~ ~as w.nto que os. p~eiros eia .. 
situação não legitims.da de am- - Da M.G.M., com Franehot ~ J C Mar-! uca. mais sanw. alegna: porque ve,o I roes ~ al,II'Or;i, pnnc:ipiam a Iu-
bos os prota,,aonlstas. Por essa.s Tone e Allll Sothern. - E' uma W. t ~md ames s~:e;r:ncisco 1 ·os povos Impacientes exclama- no Oriente o primeiro s!gnal da ~\ Ulll{' I>Qr · utnfl, ll.S estrella'!, 
e outras razões, dilve o !ilm ser· comedia policial. A vida futil de gare m _say - a . ,_ vam em suas preces: "Dizei-nos Aurora. de ll!Arul!nllo, a,pagQJ,11-se para que 

· reservado ás pessoas de solide. um casa.!, exhibição dos nl.lJ)ca era uma cidad_e on~ a c?n u1)()ao ó Senhor até uando irá esta Com muita r!!-záo, Mi1,rJa, só 
9

rijhe ª ~ QU.f!! traz em 
fürtnác.ão intelleétual e moral. assás criticados concursos de bel- imperava. Mmtas vidas mnocen- ·t ? ,, • q nossa Mãe Santissima, é e. na- si llos. prqm_eS§lts d.o l}Ol. 

ln tos de 1' · d nol e , . . . ~atação: Resiricte. leza. e scenas de assass a • tes e culpadas foram e· 1mma as · . . 
0 

r madr. Aurora. Assim., o ~,reçi\nento de ?vra .. 
ruwonselham o fllm ás pessoas na campanha dos bom; contra os I E co~o ~csposta, o. l~if _P~t; "Quem é esta, diz o Livro dos rip. sa.~simp,, ~ Senhora, 

o REI DOS GANSTERS que não. estejam acostumas aos maus. Um dia a população honcs- passar º. empo. · · m i eie_ Cantares, quem é esta que vp.e A .I~~~a,, ~ de Deus, 
Da. -Universal, co)n Barton Mac expectaculos. Cotação: Acceltavel ta toma das armas e implanta a ao al'dor mcom~ara.vedl deJ JOSlUhás, veiil 11,o -mundo tiíq ~~~ordina• 

. V á prece comovida e osap , cam!nh$ndo; como a Auror;i;quap. . :·.. . . ,,. ,,, d F Laoe. ·.- o 'filin desenvolve-se · para. ad11Hos. ordem, p1mmdo os culpados. a- . d 
1 

· do se le\'anta?" (Cant. VI. 9). namente enriq~....,11, ,..e ons, <to 
em •ambiente illegal onde impera rias scenas de !netas, ass~~sina- e as palavra; _e canso O ec_es~~ altámente privile~, de toda$ 
o jogo, a trapaça, a. ameaça e a JOBNNY APOI,.LO - Da Fox, tos e de jogos tornam o film ranças de . :.aias,J an;U+l/1~ria Maria! as figuras que~ preludiaram nc> 
e~rsão. Crlines de morte se com- com Tyronne, Pow~ e Doroth.v improprio aos menores. Cotaçü0: 1 que. da raiz di s essh~s~e O ' Promettendo-nos o Sol da Re,- ~nt~o. Te~to ~ todos 01~ 

mettei;n com fartura. O final da I Latn011r. - E a hJStoria de um Aooeitavel para adulto.<;. uma haSte e es: ª uma dempção que é Jesus, o seu Di- Santos da nova g!lraçi.o _ quuC':, 
pelllcula redime grande parte de.s .jovem que, de.~pojado de sua for- Flot. vino Filho, ella vefü ~ôr · teri:n9 t~t.re~ ap.t;_e 9, AAWrit _ rP<'o .. : 
outra.,; scena.<: nella apresenta- tuna. passa a _levar ume._ vida ir- AS sr~TF, BRLl,AS IRMÃS _ 1 . P::ira co_1~1~ d_os_ ~ovol,ur~!!" áquella noite escura. · ·.Jhem,-~ a~reQlente na penum-
das. J!l', cntretanto,-,um film bn- ~guiar e illlc1ta entl'e eãe~entos Da ltalfilrn, <'Orn Antonio Gan-/ ',ªm palid.a~ : 1g1.uas e lu~ A aurora ,; filha do sol; e o µ:rll-,.~, :,9 ~ - ~qitn entt8: 

s, pTQprio para menores. Cotação: perigosos. Ha scenas e dialogas I tlussio e V. Barbara - Sete co- ( c?mo behçaos de Deus, pre sol ha.sce do seio cta aurora. as mulbe:res - · br.llba como dei 
.tçcel~vel· para, adul~s. bastante i1;convenientcs,. be::1' co-1 rista dc.~emprcg-ada.~. procuram: diaudo ª Paz. . ,. Maria é Ftlha de Deus; e N9$- t91f9S ~ ~a.. 

mo assassmatos\. rou_~os_ • ~f~_ ,v~ matar o tempo llJudindo um ido- Rebecen: as'.<;egurando_ a seu f. so SenhOl' Je'sus Christ.o. verda- ., Salv'e; Mairaf 
. :&J:BECCA _;. ·na,: U. A., com- disoordias ·ent-ré -pae e !i,lhQ e: s1 so· bohemio. o estratageni.a qu~ que o faria ~ntar-se a testa de, ~ 

i:.awreuée Olivter' ·e Joa.u FoD•" ·tue.ções duvidosas. E~bo:rp;,a fmal I usam faz vir á tona allusões á um povo eleito. _ . . j ,---------.----..,,.,...,liioll...,~---------í 
-.ill~. FUm . ~aicado no romancC1 consiga abrandar essas íalhlls, é l vida irregular do principal inter-

1 
Raquel. aquella mae fehz CUJO ; 

1 
PENS lON ATO C:t\. TlfOLICO PARA 

-'e Dnphne d-~--·. ii.Iaurier que. traz_. um ftlrn que-: deve ser reservado j' d to . ' filho foi acclamado - gover-
1 
· · UNIVEººIT. , .1. ·R At et 

,.. ~ . . . . prete. Apesar o aspec com1co. t MOÇAS . · •. ~. n._ 1~ 
.. 0 mesmo no~_e, Tem um desen- á,8 .pessoas de crlteno formano. i a falha apontada pode determi- nado: ~ salvador dod Egyp o.. 1 

·rolar liastáfite interessante, que Cotacão: Rfftricto. · • f q Abig-all, commoven o com seus Q,,tima installaGâ<> em. loca. J ~T>Pa_ ZÍ~. e1. e sob_ dírec-
- . · , . 1 nar generallza~oes . ª SM ª r~s- roo·os o soberano rei David. ?J ~ f'Ã. 

transpõe pa_ra, a télA os sentl.men- TRES, HORAS TRAGICAS -1 peito. do ~mmomo. Colaçao: Débora.ia sombra da palmeira, ção catholica. Informações 00 preprio ~usionatn. 
t.o~ ·e. paixões humanas. Algumas Da, w. B., cem James e Margot Restr1cto. apazigua:.:io com a meiguice de 
scenas emocionantes tornam-no Stevenson _ Tema bastante ex- sua voz_;-JS.'litigos da sua gente, Avenida Hyglenopolis, 738 - Te.lephone 5•2392 

·. ~esaconselha,vel a menores. Cota- plorado· furto de documentos se- PROXI:\10S FILMS . PEDE -SE REFERENCIAS 
·•- 1 · d lto · · ou gul:'.Jf )o os soldados nos cam-giio: Acce1 .... ve para a u s. eretos Devldo a varias scenas . · . to · 

0 

nte 
BISONHO. E FELIZ - Da Fox, de a~inatos não. deve s.er Yifl- RIVAL SUBL.IME - -Acceitave! ld pos Sd~ !Jatalllad Jun ª cporreso 

·· - -:· i .• . e c1sao, on e ergueu, r -
coaa 1ed Prouty. - Film da sé- to por crianças. Cotaçao. Acce • 1 p~la Legiao d:>. Decencta. ore os mortos de Jabin um glo- 5 O.º a· n n··· ,·.· v·' .e r ,s·.- .ar ·1 o 
_ . A_ccen:ave pe -egiao ª ecen- vencedores de Moabe. · 

Ouça ·as ultimas noticias directa· 

mente. das Capitaes Europeias. 

com a maravilha de 1940 

tje da familia Jones, que desta ta.vel menos para crla-nças. A _<-:A~AV~'\;~ ~E :u~o -( rioso tropheu. digno d~s antigos 

Cuté1sNE BRANCO - Acceitavel, Judith, a heroína de Betulia, da Pia União de Fllhaf; de Maria 
pela União do' Rio de Janeiro.! g-loria de ~erusalem: . alegria de do Externato .S.io J1f1,$é , 

CODIGO DAS RUAS - Accei~ Israel, .servmdo ,heroreamente á .. ' ' ' 

tavel para adultos pela LegHi.o P&tria ~om os encantos de sua A _Pln .. União. cte Filb. as .de 'M. li.;. -1 b) Est),ldo ~lUefonarlo -
da Decencia. j rara b:lleza e com os. ~eritos da ria do Externato São Jo~é. Ãi- · Chopin; · 

ADORAVEL IMPOSTORA - sua nao menos nu.a virtude. 1 r!gida 1Jelo Exmo. e Revmo. e) V~lsa 7.• - Chopin 
Aco,entave1 para adultos, pela Le~ ~sther, a _linda R1:li.nha da As~ Mons. Íi.:rnest:o de Paula, por oc-,. pela ~- Walk,yria Passos. : 

OPTIMA RECEPÇÃO INDE 
e, PENDENTE DO CALOF 

HUMIDADE OU FRIO 

===========================-~ 
, __ :,.:. ____ ,--,-------------:--------,,.-

,P~ demonstrações sem compromisso 

AMERICO NICOLATTI 
~ Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.• andar 

TEL;: 4-4428- * SÃO PAULO 

gião da. Decencia. 1 syr1a conquistando Junto a-0 rei casiiio da passagem, ». l5 d~ : , 5) can_to: 

Ag-osto proximo, do seu quJ)lque.-,. · · a) Cimtiga, <ie Nossa Se,. 

Ouro CAUTE'LLAS DO MON'I'R DJtJ SOCCO}lRO gesimo anniversario, i>romoverá nhora - lil'.eekel Te.vares; 
_ ,JO[AS USADAS E BRII,HA.NTES _ solemnidades commemol:a.tivas b) AlleJuia _ Mó~rt; 

que· obedecerão ao seguinte pro- e) ·I.a vie _, l:Iayqn. Compro pagando os me-ihores preços • 
. . gramma. . .. ·6) Agtade~tó l)ela Filha 

R Al . p t D I M Dias 12, 13 e 14 .de Ag9St,o: de Mn"'a J.ul"". Sca-f"'. ma vares en ea- - e o n a e o .... ... . 
A 's 8 horas: Missa. A 's i 7 .hoi'll{,: 7). Coral do Imtitutl> "Padre do, 203 - 3.

0 
andar · Pregação pe1o Revmo. Moris. Chjixi": 

1Governo 
Ernesto de J>.aula. Benção do a) Rio _ V.\Ua, L4)bos: 
SS. Sacramento. 

arc~l•~1•0 cesano M~s~ !
5 
c~~!i~~do A~::at=~ -::Vi~;:N:io:~ 

1

·a.ça do celebrante o Revmo. Moru;. 

1 
Eme.sto de Pa.ula, Vigario Gel'al 
da Aréhidioeese. A's 20 horas: / ff $ f a// a Ç lf O d a 

1 Sessão solemne, no salão do· Ex- • 
(Conclusão da 3." p'lg.; Erecção Canonica de Resiaen- ternato São José presidida por Parocb,a do Moi-

1 ' 

Exame Canonico a favor d!l.8 Pall?tinos, . José G.asJ)9.r de Afforise~ ~- Sil- nho Velho ( 1 eia, a favor dos Revmos Padres s. Excia. Revni~ .• 9 Sr. Dom 1 

Irmãs Missiona-rias de . Maria d? D1rector da Obrà da Enthro- va, Arcebispo MetropoHtano. 
Jardim condessa Mana Cresp1. niza.ção, a favor do Revmo. Pe. 1) Dobrado _ Coral do Inll- :Por determinaçio do Exmo. e 

Rev,r:no. Sr. Arcebispo Metropo
litano, D. José. Ga<ilpar de Af
içinseca e Silv.a,' deve ser instal
al).(!a hoje, ·ás 8 horas, a Paro
chia do Moinho Velho, á mar
gerµ da estrada de Santos. 

Rito Parvulorum a favor da Casemiro Sto.nder. tituto de Cegos "Padre Chico". 
Parocbia do Pary. Capela, por um anno, a .favor . 

Pia. Baptismal a favor da Cu- da.,; Capellas: -'-- do Bom Jesui, 2) Saudação , ao Exmo. · .e 
pella. de Santa Luzia. do Bairro dos Marmelos e São .R~vmo. D. _José ~aspar, JJ:la 

Celebrar uma Mfasa: - C.a- Roque, do Bairro do campo Ver- Filha. de Mana Zule1ka Sucuprra 
penas do Corisco e Piquery, Pa- de, na Parochia de Una; de São Kenwortht 
rochia de Jaçanã. , Lourenço. na Parochia de Ita- 3) Coral do Instituto.' "Padre 

Vigario Cooperador do. Paro- pecerica. Chícfi'" : 
chia de N. S. cte Fatima, a fa- , Celebrar uma missa a favor a) Regina Coeli - da Qpe-
vor do Revmo. Frei Henrique da Capell.a de Santa cruz de ra Cavalleria RU,'!ticana: 
Maynadier. Itaquaxiara, em Itapecerica. Ri- b) Minha mãe - Beetl;lo-

Procissão a favor das Paro- tus Parvulorum a favor da Pa- ven, arranjo do M'.aestro VU!a 
chias de Villa Prudente e Cu- rochia de N. S. do Carmo da LoboA. 
breuva. 1 Liberdade. Ausentar-se, por 20 4) Solos de piano! 

Binação a favor do Revmo. dias, da Parochia. a. favor do a) Invitation a la Valse -
Pe. Mathias Gasner. Revmo. Pe. Antonio Pepe. Weber; 

o seu patrono sem São Virl'n• 
te de Paulo, e o primeiro Paro
cho o Lazarist-a Revino. Padre 
João Duprat. 

Para esta solemnidade, o Co'1-
se!ho Central da Sociedad(' de 

:são Vice$ de Paulo convidou 
com todo empenho todos os ron
fr.ades, bemfe-:ltores e amigos da 
Sociedade de São Vicente. 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente- Melillo 

ftaça. a-. Sê N.o 3 - 2. 0 a.nãa.r 
Indicador Profissional OENTISTAS 

.Amaldo Bartholomeu 
' -S&-1&13 Joaquim. P. Dut.ra da 

· Silva Dr. Plínio C'..orrêa de · 
' Oliveira Rua. Benjaínin,. Coust.ant, 23 -

f.o EUUl, - Sala. S8 i. Te!. 2-1986 ~ Qllill,tlco :Boca.7«va. N,0 M 
'..- 1.• - 8fl& 328 - 'l'e.1, 2•7276 S. PAULO 

CIPJU"pão • Denti.'ita. - Rniliolo• 

l HOMEOPAT,.HJA OUVIDOS, NARIZ E f1-'3 - Pekl, 13:sC9~ de Plm-
.inacla e 04eintolo~. <le S:1o 

Cirurgia - molestlia.s de aenho- GARGANTA · '','P41-~ó -'- <",lláiilâ Deuüni:i em 

Dr. Harbosa de B 

Dr. Rezende Filho 1'8.,s - Cons.: Rua. Senador F&.· ire~ ;.... Ralos X ..- Dia~h0nrir. 

jó N.• 205 - 2.
0 

- P.redlo Ita- Dr. José E. de Paula Assis: - utfre.-Vemie1ho - Coe.gufa.çã.o 
C .ma.: Rua. Senador Feijó N.º querê - Te!. 2-2741 - Res.~ - Tr~illummação - Vitali-
265 - 7.

0 

anelar - Tel. 2-0839 Te!. 7-1268 - Consultas da:s 19- Adjunto da &mta .Casa - epe.:: ~ pulpa,r, eté. - Traball,o, 
Das 15 á.11 18 horas - Res.: Rua 11 e õas 14 á.!< 17 - Sab'ba.dos. raç6es e tratatnent.o das mo~. por ca.rtão, h()r11, cm orçam0n tos 
Ca.stro Alves N.

0 

597 - Tel. 
7

·
8167 

da.s 10 ás 11 horas tias de OUYido, nariz e garp.nta. RUta, lit.._rtim ~cisco, 97 
Dr. Milton de Souza ENGENHEIROS Cons.: Rua 7 de Abril, 236 -· T.el. IH147~ - s. PAULO 

Meirelles MEDICOS Dr. Camarg<> Andrade l.º anel. - Apto. ;uo (d$s 14 ás 
1- 15 .a.: Novembro 150 '1

11 
• d p d 17 horas) Te!. 4-7551 Res.: · . Di:. C.rlino .de Castro 1•- · ..., · ' ·- · Amador Cintra O ra O ------------ Da Beneflcencia Portugueza e da Tel. 8"2432 . ._,__ .... - sala 'la! - Phone, 2-0035 Dr Hug'O -.--..1·as de Pelo CUMO de -<io.itol'll.do da ~-

Í)r. Paulo Moretzsohn de 
Castro 

~ 
0

da, _Qui~da N. 0 139 - ~.o 
•nda4' - 'l'el. 2-6169 - S'. _P A.ULO ·. :- , .. , . 

Engenheiro A.rchitecto • v Maternidade de São Paulo - cul4-at<le -~ P.ha,!'1,U8r~ e O<l)n-
Architectura religiosa, coliegi.,s,. Andrade I Doenças_ d_e senhor~s _ Partos º e u L I s T A tologt~- ª~- Sã.o Paulo _ Ciru:-g.j,o 
residencias collectivaa - Ru;,. 1 C)inica ,i·eral e molestías de - Ope1açoes. Cons .. R. Senador D~ntistà · <i,ipl~o ém · l9H -
Libero Ba<laró N.• 641 j senhoras Feijó 205. Tcl. 2-2741 - Das lG Dr. Lui·z Melltado Ca11tnna, E:i--denti:;1ta do Ly~u Coraçi,o rte S P •uLO ás 18 horas - Res · Trav Erig l"""' Jesus ,.. E=eQiàlida.des :' Pi votg, · ..... , Cons.: Rua. Llber•.> Badarí_ 137 • L ,., A to : 

8 
.. T 

1 
. ·2 603~ -.-

l 4.º andar - Telephone 2-2270 Uú. n mo, - e.. - •· f:tua Marconi, 131 • 3.0 and~r Corôa.s • P<mtes • De,ntactum, O. NSTRUCTORE"' 1 · anatomlca,s e .sem aboba<l:. pa· '. n;.:. C..ã ... Ios Moraes de C ~ Res.: Rua Thoroé õe Souza, 55 • ------------ Const:iltâs: ·das 16 ás 18 horas l 
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Nota Internacional 

n Dlitz~rie~ contra a Inglaterra 
~d!i!W·!41:~U.-E1t!¾:fh½?J!!,íta&@ffl:Wi:G Deney Sa/~$1 
!!!SA__ . =. _ . -· -=-- _ .. __ __ . __ _ . ~ l . Tmmcdinl,amonle t1<'pnis tla_ de~rota da Franç~, e .~ea~~ 

ANNO XIV l SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 1940 1 ,'juM. 413 a1Hes, quando a;i forças allemas f1zeratn convel'g.Ir seas a~ 
ques sobre Boulogne, Calais e o::i demais pontos, occill)adtll!lt 
pela11 força::i f.ranco-britannicas no litoxal da Manche, .~ 

Salv-e:-mos a alma d F, _ . ganr10-m1 á já famosa retirada, os jornaes é telegraphog ~ 

a ,. a n e a todo o mundo annunciaram insistentemente o ataque '-... l'aj A glnlerra, . 4 
• • Depofs :surg1ram os ataquPs das 1anchas-torpoc!etros l",Ó~ 

exclama 
Coii.sunmda n vírtor1.a. aHema 

no continent<> europeu, calaram
se tambem em F'tança os pro
textos pela imprensa e pelas es
tnções emÍssoras, consequencia 
logica , de uma dominação que, 
por natureza e por principio, 
não pode supportar a_ liberdade 
dos ln<liVidl.!98, 

1 

a emissora d V t I ira as costas e ofl comboios inglezes, sitlmltaneamettte oo~ O . a 1 e a n O os bombardeios aereos, precipitadamente noticiados comô '~ 
· ~ inicio tl:l blitzk!'ieg_ Agota totnam,se mais violentos. llQV~ 

11a. entretanto, dentro da Eu-
ropa. perto do tumulto, uma voz 
que fala bem alto por ella e, cm 
seu favor, reinvidique as suas 
justas aspiracõe11. 

Essa voz parto ela clllissora 
do Vaticano e proclama: "Sêde 
grandes na provação"; Salve
mos a alma do povo". E' ella 

menf.0 os ataques aereos no canal da Mancha. 
que encoraJa a i••rança co~n refle-1 por lUU.'l occupaçao momenLanea, 8erú o at!lque :í Inglaterra que se delineia? ' 
xõe,; sadias:" Como se introduz por que nclla se refundem as Com os repetido::i adiamentos que elle soffreu, o gove.rtt(J 
na alma de uma creança a una- virtudes mo1:acs e espirituaes, mg1cz trwc- tempo bastant!c) para preparar a defesa do ,p:wt 

- ir ll · · contra esse ataque. · · · gem de sua mae, com suas v - ne a se corrigem os erros... ~ 

tudes a serem ma-nifestadas nas Graças á alma de seu povo, a Entretanto, esse mesmo adiamento leva á duvida - pr' 
vocada pelos noticiario& cont.radictorios da imnrensa to · 

horas de soffrimento, na alma I patria no infortunio recomeça .ria, sobre as intenções de Hitler. 
franceza se manifesta as virtu- uma nova etapa. Nella e por elLa Pretenderá elle na realidade levar. a l;)ffeito tal ataqueJ 
des da França, aquellas dos que é que é possivea salvar o presenre e conquistar pela. força as Illias, ou adoptará a. tactioa, d4 
u-aoolha.ram para· faze-la cmlhe- e o futuro. Nella é olvidado o bloqueio contra a Inglaterra? 
clda ..• A .alma de um povo é passado. · Nella se defende O Neste caso parece ctue à sua esperança residiria 11.aa«, 

accordo 1"..0m a Inglaterra. 
Prodlglosamente enriquecida pe- praseht<' despojado, purifkado, Para. isso conta elle coitl. varios elêthentos, como ::a. l)tef da Polonia lo tt-abalho. pel,a. cot~. se tei-l.fimtdo, llanguinol.-ento. Nell.a MDÇQ do pacifista sr. Chamberlaln no gablnete,_as o.piníta.t 
betn que as vel!Cs,. sobre uma se p1-epQr>,a, a rer.onstruç.íi.o do gérlnanophila:=i tlo velho chefP. liberal e do jovem fàscista• ., 

Bolchê\f'ização 
A tactlcn · sovieti4!a na 1>r-01>a- regiões invadidas ao Kremlin, tarefa inglorlosa mas que se.mpre futuro". Inglaterra. . ... 

. Aliás, ire~se sentido são extremamefl.tê, f:1Uspeit1>8 · va-rioii .. garul.a. communista é ª· J:!la1s usaram de todos os meios })os. é O cumprimento de .um dever... Taes são as pàlavms mais con- . 
factos entt·e os quaes ressalta o inef!Pêrado adiamento .dali 

satanica possível. Foi o que síveis para intimidar -0s elei- A alma. de um povo, ren1gio de fortadoras que, sobre sua ~~t~a- sessõ0,s do Parlamento quando se previti uma inter:lml!ação 
tores, com o fim de 8e cons0- seu P.Spirito. refugio sagrado. mio I c;âo adual. a Ftanç1i. t<'Ve oppor- deslit1uda a l\lijar totalmente do govrrno os "horuenR de i\lu• :revelaram documento~ publi

_cados pelo governo polonez. 
Segundo informações offi-

etaes a propria invasão do ter
ritorio polonez, teve alem de 
outras e. vantagem de bloquear 
os esforços de repressão ao 

podl' sc·r dt·.~t-niidu pt>lo infort.unio ( t.unídadf' dv o\tvil'. E.";,;,1,; !J'lla- n i,:h ". r• pf'incipalmf'nlf'. · Chainberlain. 0, o tratamento dlspen• 
1
1 

vrus. trammilttldus cm frmwcz, s,Hlo a ~ir .\los]"~ e SAus pari.idarios nas íiJlsões lnglezas, 
============================= onde a s<tlvo rias iras popularefl se noticia que realizam suM 

1 

duas Yezes por semana, pela cmís- renniões politiea~. ' i 

rolºNIA 
R d' v t· f A tnglaterra eshí em f'Ondições de resistir á invasão ger.., 

I som ª 10
- ª ic_ano. oram re- mani<'a. O 11nic-o farto.!' realmente serio, em sentido contra.rio.; 

; colhidar. pelo ,iomulrnt.a Paul Le- t a influnncia da :í." colnmna no governo ~ corno se deu com 

guir 1m1 resultado favorarrl. 

A PROPAGAND4 -SOVl[TICA NA 
O __ . 1 vourd. do "Fig·aro". quC' se en- •1. Franra, 0, um artigo qiw hoje t,ranscrevt>mo::i demonstra ela• 

bolchevismo, no meio <las po. centro de informações e de ma vigente na muao. 1,ervmdo-1 t 1"0men .e. 
pulações ukl'anianas. doeurnenta,;ócs do governo pola- se, paro isso. df' clerncntos com- carregou dn fai.<>-las mais co- flr->;,ejarr, 0 pn<l0rií. 0 g-over-no inglmi: vonc0,r O Inimigo in~ 

A linha de demarcaç.ão nav.i- e-o põe cm relevo Qll<' fi propa- mur,btas locaes. Foram d<-noiq 1' 11hcf'idas dos franC'C'?.CS Lrrno, P g·arantir para si a Victoria? 
ganda e a espnera dirigente do ordenndas as cleiçõeio; para a· r<'- ===·=·===·====·-=· ·====================================== soV'ietica e,stá longe de possuir Kremr · t·n á t d 1 

::::te:::!;:: e!~n;:;;:;~~:1: !~m.t,~~l:~ilc:i~v~~~c ~;e];~ 1 :f ~~:~i~:~t~?i~y.:~º:~~:i~~;~ I OS C itf ~ 0, 1 ·1 C OS n 11 C -1-11- ~ P S e 'l .i e Í ~ íl d e R l f e ffl 8 0 ~ a'~ 
d · d 'l O bro de 1939. pela necessidadC' d<'. Bmncn occidC'ntal. <'l<'Í''ÓCS estas· U 1, U · . U U as em1ssoraR . !J " osc u. j , 

le_var auxllío fts populações '.1cra- que. como Na do se esperat, fo-1 
Ha rcgiõe8 occuputlas pela mana e branco t"ut.eno. Fo, en- ! ram cPreaclm~ ele uma. inlr.nsa 1 

Russla qne 8ã.o c0,m jlOI' Mnto - b . ' ft • ef • dO.,. Cafh0JiºC0$ d.,,.Sde· a de• 0"' . d' t . l tao esta e>lcrido urna clemarra• 1 propaganda inLimidatoria. Por ulT TIZ6S ..:. g- ,'f'i · •ª polonczafl. Assim o is r1clo e o 1 
Lomsa e Aug1rnfow portPnciam çií.o som o territotio polaco, com. rssas eleições, a Qllf' foi dado um I de 14 ás vlctorias de 40 

, - . o pi,:óposiLo de tornnr impossível, C'aracl-er plehic-ita.rio, a {iopulação l f,\' 

no Rrlno da Polonia, 0 os dui- a existencia, do ouLro lado da' clc\·ia tambem dcclamr si dei:C'- Qunndó os allcmães viram fra- te. Grandes e mortíferos conflic-1 hotnogeneo do partido cmquantd 
trictos ele Sil_vio e Bialys~ok fronteira, de qualquer movimen-, java fa:>,er pa1te da Unii\o Sovie- cassar a offrnsiya de 1918 a si- tos occorriam e'm Berlim, cm Hlndenburg fôra eleito oor uniit 
en tr_e out~os sao de popnlaçoes to ucraniano. ou bran~o ruteno de 

I 
tica sob forma ele Rcp1'.blica outo- tuação assumiu proporções gra- Dresdem, em I-L'lmburgo, em Lei• coaliiláo. ~ · 

pro. alent.,mcntc polonczas. 1 caracter anti-bolcl1C'v1sta. nnma da Ucmnfa Occidcnial e, da vissimM. pzig. ·· ·· Bruning, chefe do gàbinete liÍ 
Assim que foi orcupada a Por occasião da campanha po-, Rutenia Branca occiclental. ou si A Allemanha estava exhausta Nessa siluaçíio. o "Centro" or- membro do "Centro'.', cae pot:-

Polonia. pelas tropa8 russas o laco-allemã, aproveitando-se da' preferia incorporar-se á republi- não só materialmente como prin- gão em torno do qual se agrupa- querer derrotar os nazistas e ,(i 
primeiro cuidado dos 8oviets opo1tunidadc, o soviet occupou ca sovietica branco-rutena e ucra- c!palmente moralmente. Foi uma ram os catholicos. foi um ele- gabinete seguinte é. o de Von Pa.e 
foi aproveitar ela propaganda todo o territorio habitado por , niana, jú existente. das maiores catast-rofes de sua mento extraordinaiio de recons- pen, até então catholico e mem• 
de seus agentes, servir-se dos populações ucraniana e branco I O governo polaco, cons!deran- historia. tração. bro do "Centro". Sua polltica 
seus "trabalhos·• para articn- ruteno. do ilegal ó. acto de. a auctoridade A revolução surgida em Kiel, Encarando sem amargos a der- de approximação ao nazismo pro .. 
lar technicamentc O movimen- A primeira linha de demarca- sovietica ordenar eleições plebi-1 cm 9 de Novembro de 1918 ala,,- rota o Centro se esforçava para voca-lhe a queda; mas o antigo 

ção russo-allemã foi posterior- citarias em terrltorio occupado, trou-sc rapidamente vencendo em reorganizar a AUemanha nesse centrista, une seus esforços 809 to. E nas eleições feitaR para t difi d E .. h Ra b ..,h t do dh oisas sem O pre d H'tl , men e mo cu a. •, a regmo declarou. em sua nota de 24 de , Wi:lhelms aren, m urgo e .ccr- novo es a ~ e · • e I er, e merce de um dos Pri• nomear os representantes das I t d b agora occupada pelas tropas so- Outubro de 1939, ter as referidas, Jim. A forma pela qual foi aco- domínio de um es a o so re ou- melros "quinta-caluruna"· 11.'l J)Ot'• 

1

-· ;;* ~~i~Tr--;;;-
R. Senador P. Egydio, 15 
Salas 513\14 -- 14 a 17 hs. 

Teléphonc 2-7313 .... ,.,,.,,., 

vieticas não apresenta abso1u- eleições como nulas e não exis-1 Jhida é bem índice_ do_ descalab~o tros. numa organização cornmum tas da chancel_laria se abrem para! 
tamente um caracter etnographl- tentes do ponto de vista juridico. moral e desorgamzaçao allema. federal. o "capara! austrlaoo". 
co, como affirma a propaganda Esta nota foi transmittida a o imperador partiu para. o exi- Por outro lado se opunha ao No dia seguinte ao 1ijit aber• 
de Moscou. todos os Estados com os quaes a lio. o pri11cipe Max de Badenr socialismo e á formação de repu- tura do Reischtag Hitler . pede 

Iniciada a occupação, qul7. a Polonia mantem representantes chanceller do Reích, cedeu lu- blicas de caracter socialista para poderes absolutos que lhe.iiãocon• 
auctoridadc sovietica organizar os diplomaticos normues e á socie- i gar a um "Conselho de Commis-

1 

as quaes 'havia grande tenden- cedidos por· 41l votos contra 94: 
centros locaes, segundo -o syste- dade da.~ Nações, , sarios ·· e todas as cidades forma- eia pela desorganização, pelo de• a Republica t.ermina · Bit! , 6 maram conselhos revolucionarias semprego e pelas revoltas dos sol- 0 dlctador. e e.r 

de operatios e soldados". ~dos que voltavam da guerra. · 

Concordata com P 
Mas o governo de Elut com a A Constituição de Weimar em- , A seguir os catholieos são: se• 

contar a derrocada de a.pós-guer- da como um mal menor. dos. Seus Jor_naes sao fech.ados. O r t U g a I policia e isem exercito não podia bora liberal-democrata, foi apoia- veramente punidos _e per_segu1. 

Mais tarde. o Centro assume ª~ or~anlzaçoes c.Atholicas .'sio 
1

1 

r~.O desemprego assumiu pro!J?r· o poder na Allemanha e se es- dISsolVldas, os bens da Igre)a; 

Damos a.baLxo, para conheei- J edifício <:u propriedade cbjecto tos. asylos publicas, etc .. 
0 

Es- \ çoes assustadoras. Só _em Ber'.lrm, força por conseguir as suas jus- : tarteé co:fiscados, á vói :,da 
mento dos nossos leitores um "re- do culto catholico pocb ccr de- tado com a approvacão da auto- por exemplo, em Janeiro de 1919, tas reivindicações: a Inglaterra, ~ a~o 3 afada e muioos 'sa,. 
aumo" da ultima concordata ce- l molido ou destinado ao Estado ri.zação ecclesiastica ~nsina a re- ! havia 180.000 desempregados: em porém. se opoz firmemente, con- cer O s seguem para o exl-110 ,ott 
lebrada entre a Santa Sé e Por- sem previo aecordo com a auto- ligião pratica do culto. - i Fevel'eiro. 240.0~0; e~ Março. tribuindo assim para o despres- para · campos de conceiitrll;Çio. 

560.-000; em Abril,, mais de um tigio do "centro". Todos esses actos foram. denün• 
• &\l.gal. riclade Ecc1esiastica competente. Art. 22.0 - E' reconhecido o mi'lha'o. Aproveitando-se dessa situação ciados pela voz do Santo 'Paàre 

Art. 1.º - A Republica Portu- Art. 8.0 
- Estão isentos de t p• XII l · ' casamen ° religioso, Por outro lado o imperlo alle- os nacionaes-socialistas augmen- 'º , pe a Etncycllca. · "Nhiti ~za reconhece a personalida• qualquer impostos ou outras con- B d Lo " dê jurldica da Igreja catholica. tribuições geral ou local, a Igreja Art. 30.º - Em caso de duvida, mão se esfacelava; a Baviera de- tam o sou poder, e em 1932 con- rennen er rge • 

As relações amiga veis com a e os object-0s contidos, os semi- tudo será resolvido ele commum clarava-se autonoma; o Sarre, seguem 13.418.000 votos para H.it- Mas os que desejam. os câtho• 
Santa Sé serão assegurada.s na narios e quaesquer outros insti- accordo entre a Santa Sé e o Brunsvlch e Hannover seguiram- ler contra 19.359.000 para Hln· llcos allemães para o futaró ·det 
forma ~radicional, mediante um tutos destinados a formação do governo portuguet. Jlle o exemplo; o Oldunhurg de- denburg. Mas apesar de batido seu palz? Evidentemente suas ora .. 
Nuncio'Apostollco junto á Repu- clero, eic. Eis cm linhas gcrae5, um re• rlarava-s,:, republica indepcnden- Hiiler til1ha atraz ele si o bloco ções visam em principio pelS:-p~,. 
bllcii Portugueza e um embai.xa- Art. 11 .º - No exercício de sumo da Concordata entre a não como a entende Hitler ou CO• 

. dor da. Republiéa junto á Santa seu ministerio, os ecclesiasticos Santa Sé e Portugal. A r e·s ta u raça-o dos mo a entendem Chamberl;l,ix4 
Sé~ gozam da protecç.ão do Estado, da ============= mas uma paz fructo ,da. -Justiça,, 
·· ,Art. 2.º - E' garantida a Igre- mesma forma que a autoridade b como a entende seu chefe mi_.; 

ja Catholica 9 livre exerclcio de publica. A cidade de "'ª"' \ H a b S u. r g O·S . premo, o Santo Padre. . 
sua autoridade: na esphera de Art. 13.~ - Os ecclesiasticos Em seguida a instauração. de, 
aua competencia, essa facu1dade estão isentos de todas as obri- ria / ffl ffl a CU/ a d a M. Wladimil' D'Ornerson. em dependente para o eqúilibrlo con- lima nova ordem, baseada no 
de exercitar os actos de seu po- gações não perm!ttidas pelo Di- um anigo pub1icudo cm "La tinental unica. maneira de re- direito, respeitando a dignidltde 
der de ordem e jurisdição sem reitc Canonico. Perto de Cracovia, na Polo· croix" veiu confirmar um dos solver ~ questão balkanica, e da pessoa humana. ' · 
nenhum impedimento. Art. 14.0 - Os ecclesiasticos nia, havia. antes ela invasfto pontos de yista do LEGIONARIO. mesmo a questão europeia. 1 Quanto a Hitler e o espµ,ito que 

Art. 3.0 - A Igreja Catholica estão l.a8ntos do serviço militar germa.nica, uma grande com- sustentou s.s. que o reerguimen- Referindo-se aos socialistas, dlz o domina, os catholicos- ~míte9 
em Portugal pode organizar li- obrigatot'1.o. Farão o serviço mili- munidade religiosa, talvez to da Austria com a restauração que a celeuma levantada não é 

I 

podem subscrever o que nffirma. 
Tremente em harmonia com as tar sob a forma de assistencla re- uma das maiores do mundo, a dos Habsgurgos, seria um factor bem por causa do regime mo- Stra.sses: . - - . 
normas de Direito Canonlco, e ligiosa. i no tempo de guerra o que se dnva vnlgarmeht.e o no- preponderante no restabelecimen- narchico, mas sim, pela organi- "Hitler é o aspecto. prussiano 
constituir assim associações ou governa providenciará para com me de "Cidade de '.\faria Im- to da paz justa, na Europa. zação catholica que ella certa- da Allemanha; e11e é a enéarna .. 
organizações, ás quaes o Estado que haja o menor detrimento pos- maculada". mente teria. ,_Uma Austria livre I ção da Prussia! A Alleinaiiha da 

· d · "di E' este, n!iás. o segundo artl- . . reconhece personalida e Jur1 ca.. sível do curso do salumnos. Rra de facto um g'!'andc ccn, seria catholica, uma Austria ca- amanhã será federal ou não·exis'• 
o i • - 1 rt go desse jornalista, sendo que o Art. 4. - As assoe açoe-s ou A . 15.0 

- O uso de habitos tro civilizador, com 700 fran- tholica guardaria seu regime tra- tirá. Unidade não significa nmi• , __ n,,,, d rti •- ,.t,.. - . primeiro publicado um mez an- · organ=\<=S o a go prescn.,., reli"""sos por quem nao o seJa, ciscanos, que ali possuíam of, dicional, a monarchla. Afinal, as. ca uniformidade. Umn.· ·ponte'. da. 
- · · b d' i te.~. provocara furiosa resposta do podera.o adqwrrr ens e 1spor ~Pr punido com a mesma pena ficinas de arte,; 0 officiofl, cs- radio-nazista e uma contestação esquerdas, como as direitas, não Allemanha, até o, Elbà, não ., é 

dOs mesmos, segundo a legislação que o do uso a!lus!vo de uniforme colas, clinicas. eic. Dessa gran, violenta dos socialistas francezes. podem falar contra o "absolutis- romana? A questão que se,.propõe 
vigente e sobre a fiscaiização da pulilico. 

0 
... . rle commnniclade apenas res· Si não fosse epocha de guena, mo"· da monarchia com a cons- ao povo allemão é:. Hitler.; ou .a. 

autoridade ecclesiastica compe- Art. 18. - Sc1_,t organizado um tam hoJ·e 4 JJnrJi·cs e ,ins 40 ciencia tranquilla... Allemanha. Quem am.a a,, Alle-
t « que obrigava certas acoommoda- . . . 
~nte. corpo de capel!aes mllitares de I irmãos leigos. Não se snhe ao ções entre os francezes, a atti- E' interessante notar como; ape- manha deve. se colloca.l'. .. COJ;Jtra 

Art. 5.0 
- A Igreja pode livre- mar e terra, para o tempo de 

I 
certo onde se encontram os tude dos socialistas gaulezes te- sar da guerra franco-allemã, e,_<;- Hiffier. A Europa e. a AlleP,Íanh!w 

mente receber e exigir dos fieis paz e de guerra. . tão em periodo critico, a cons- deverão se unir numa. 1™*',-pár .. 
ll . t as A t 19 0 0 E . d outros rehglosoR, enfrr, os ria fornecido bons temas ao ,sr. 1 t . . .. eo ec .as ou quaesquer somm r . . - • sta o assegu.

1 

e encia dos non os vista da radio que do caos - allemão , sa!:iirá , o 
destinadas ao seu fim. rará a todos os fieis catholico; o quaes foram mortos C<'l'<,a clr D'Omerson. e imprensa a.llemãs e elos soclalls- .caos da Europa." · · · 

Art. 6.0 - E' reconhecida. á direito e dever de compaITce- 5o irmãos leigos O alguns sq, o autor disse que a Austria ta:i francezes. Quando se trata -Os catholicos àllemães sabem 
!;reja Catholica Apostolica Ro- rem aos officios religiosos àc do- <'Crdot0,s, Niepokalanow (tal dos Habsburgos era uma insti- do reerguimento de um palz sob que do resultado -dessa Iuêtà:_éie~ 
mana em Portugal a propr!edlt(;Ml mingo, dias santo~. etc:. 0 ra O n?me c·ivil do lugar) foi j tuição providencial, a unica capaz organização catho1ica·, quando se pende, em grande Pltrte,, o .ca.-
dDII bens· que anteriormente lhe Art. 21.0 - O ensino ele reli- convort iclo num campo rle con- de reali.za.r verdademi.mente e fe- trata de equillbrio e pa?., os ex- tholiclsmo na .. Allemanha. 
penenclrun e que estão agora a1b gião catholica é asseguarada pelo oentração, onde ha actual- Jizmente o conjunto dos paizes tremos esquecem-se. da mascara. 1 Por isso querem .a. ~nota.; de 
11,Gm!nlo do .Estado. Estado em todos os f'st.abelec1- mente mil judeus o doil;, mil danubianos. Reclama a necessi- e confundem fragorosamente nu- Hitler para que a Et11'91)a_ yeJa 

• 1.• · - N~· IiieJa, mentos de ensino. Nos orpllana- catholicos. dade de uma -~ia livn e m• ma Jm.ba ·IIDicla de ~. _f awrait dias ~- .. _ ... 
\-> 



LE 
li XIV 1 01recior: ---,--.. ... DE AGO"'TO ~r- 19,•· ~ Oirect0r-Gerente: - 1 fllu· -m-. .411 

__ ll~_ft0 __ ___J_ PLINIO CORRf:A DE OLIVEIRA ~.ii:~. PAuLO, 
18 

_ _ ~ _ =- .:J; F'.":AI\JCISCO MONTEIRO MAC_HAO~- ----~- • • "H~--
- -··-···-- _._ rrrerc:m:iwr:mur:;;s;Õ:\ _.__;.;. ~~..,c:1<:;;n;psr:·z:i'PZ,'"~~"-P· = ., 

* O APOSTOL~Z\DO DO INIC _NO 
Enganam-se os que suppõem que a 

propaganda anti-ratholica no Brasil es
tá inactiva. Temos sobre a mesa um 1 

!impresso anonymo, datado do Rio, no 
dia 4 de Abril p. p., contendo um lon
·go anazoado contra o casamento reli
gioso com validade civil. 

:· W-oo nos daremos ao trabalho de re
futar os muitos argumentos, todos el-
1es· hlconsistentes, desse capcioso im
~- Mas o que precisamos des
'masea'rar siío os verdadeiros propositos 
de- seus !llltores. Ocultam-se atraz da 
· ~ncia especlosa de amigos da ins
t.ltuição da familia. No emtanto. pod<'
mes affirmar sem vacci1ação que a ra
JRilli1. .. é gra.v.emente prejudicada com o 
SCWâl estado de coisas, que nega va
iklade .civil ao casamento religioso, e 
que s6 -os inimigos da familia se po
dem. pppc)r a qua.lq~r modificaç_ão nes
~ assumpto. 

Conhecendo o LEGIONARIO os 
esforços enviados por S. Excia. 
Revma. o Sr. D. .José Gaspar de 
Afonseca e Silva, Arcebispo Metro
politano de São Paulo, ainda quan
do Bispo Auxiliar da Archidiocese, 
no sentido de trazer para esta ca
pita1 a Ordem de São Domingos que 
tantos benefícios tem prestado á 
causa da Igreja em todo o mundo ha 
varios seculos, .resol-veu esoal-ar um 
de seus redactores para, em entte
vista com um Padre Dominicano, 
melhor informar os seus leitores 
qi:.ÚUtto á natureza do idnàl doi-; filhos 
de São Domingos que hoje, como 
durante a Idade Média, trabalham 
d-enodadamente pela restauração mo
ral e religiosa do mundo. 

Começou 'S. Revma. por fazer 
um retrospecto da cre~ão da Or
dem Dominicana. O seculo XII v'iu 
propagar-se por varios paizes da Eu-

. . . i ropa, principalmente na região me-
Tendo a Junta Archidiocesana _ua '\ ridion,al da França, uma terrivel he

Acção Catholica de São P~ulo env;,_~- resia, que. por s~as doutrinas e pelo 
do a S. E. ° Cardeal Arcebispo do ·10 1 numero de seus adeptos veio a 
,._ J · Do Seba t··o Leme da ' '-";' _aneiro, m s 1ª con~tituii· um g-rande perigo para a 
Sil':'._4!=• Cintra, um exemplar da res_o- Jg,reja Catholica. Partindo de um 
luçao do Exmo. Revmo. Sr. Arceb1s- · . . - . 

tro l ·•- b 1 - pess1m1smo absoluto, esses hereJes po Me po i., ... no so re as re açoes ~n- , . 
1 ire a Acção Catholica e as Associações viam nes~e mundº apenas .º ma _ e 

.Auxiliares, e dos estatutos da Confe- ª .c~rrupGa~. ?· por consegumte, n:\o 
deração Catholica. enviou Sua Eminen-· podia adm1í.t1r que elle fosse ob1,a 
eia, ao Dr. Plínio Corrêa de Olivei- de um Deus bondoso. A natureza 
ra. Presidente daque!le' orgão, 0 se• visível não 11odia ser senão a crea
gu!nte telegramma: ção ele um ser potente, sem duvida, 

",Agradeço impressão Acção catholi- mas essencialmente mau - e esse 
00 , em .São Paulo em cuja excellente ser era satanaz. Ao lado desse mun
Junta vejo O nome presado amiiro. In- ão. taes herejes concebiam um ou
vooo_ luzes divinas. cardeal Leme." tro formado por <>spiritos bema.ven-

- e •i:emunimos nossos leitores contra 

turados, que eram as creatu.ras <lo 
um ser esscncialmento hom e infi
nitamente potente, Deus, 

't.lllm ·_B!blia anti-fatholica, e p01-tanto OS PRECURSORES DA AN'ARCHIA 
de texto falseado, que circula actual-
mente. Trata-se de uma "Santa Bíblia 
traduzida da Vulgata por Lemaitre de Nfw foi, porem. anenas Jl~r suai;; 
saci, e impressa segundo O texto pu- allueinações supersticiosas que essa: 
bliea.do em Paris em 1759. cnm anuro- heresfa começou a nreoccupar a Igre
v~ de s. · Eminencia O carde~1 de! ja e o poder civil. Foi- sobretudo por 

-,N'o'àiÍles". ' · sua n'Íoral social. Com effeito, tiran-
F.s:cr!pta em plena nhase de influen- do conclusões praticas de sua dou

eia jan.senista, esta Biblia se foi ap- trina, esses herejes, entre outras 
provada por aquelle Prelado. deve-o cousas, prepagam o suicídio e con
talveiir a algum estrata!!ema dolo~o. os demnavam o casamento. Conceber 
_càthol!cos não a podem ler, pois que e lançar neste mundo uma creança 

era commettcr um acto essencial- 1 
(Conclue na 2.ª pag.) mente _ demoníaco. Inimigos da jus-1 

tiçe. e da autoridade, eram os catha
ros verdadeiros anarchistas, apenas , 
differindo dos actuaes pela roupa
gem de suas ideas, poii era em 

jas corno "Y ,rn5u1,""• os sacramentos 
são vilipendiados, as festas .desap
parece.ram. Vae-se até a privar osi 
filhos dos cathol!cos da e-raça ~o 
Baptismo!" Kem se diga que c~sea 

nome de uma falsa theologia que herejes, eram inoffensivas pombas 
minavam a sociedade, o.o passo que sem fel. ·No ,:eu grande odio á Igrei,a 
os anarchistas modernos o fazem e ·aos seus filhos, innumeros foram 
em nome d.e e.n·oneas concepções Phi- os attentados commettidos por · elles 
losonhicas de fundo liberta rio. Tiío contra a pessoa de· sacerd-0tes e lei
espalhado .,estava o erro e epraizada gos catholicos, assim como contra 
a heresia, que o proprio São Ber1w.r- Igrejas, Mosteiros e Abbadias. i.Vlais 
do, p.i-egando no Languedoc, excla- de um desses Jogares de paz e ara
mou uma ve_z: - "Que ~ ~ue v·em?s \ çã-0 foi inva:dido, pilhado e. queimado 
todos os dias? As bas1hcas estao pelos herejes fanatizados . 
sem fieis, os fieis sem ,padres e, _ ' 
numa palavra, sõmente restam chris- SÃO DOMINGOS 
tãos sem Ohristo. Olham-se as Jgre-

e o N·&ftf S.SO Eu e H A Rf ·S.J f e o EM lABlE' 

No meio dessa terrivel cffer-
vEiscen-cia, dois viajantes, vindos da 
Hespanha, transpõem os Pirl_neus e 
se vêem em uma região inteiraro<'n-
1.e dominada pela h'eresia. albigense. 
Um dc>llP;; era D. Diogo de AzevHdo, 
Bispo d0 Osma e o outro, Domingos 

• .. de Gusmii.o. Prior de:: seu _cabido re-
-Sobre a. realização do Congresso j brasileiros pe'r-0grinos alli presentes, formado. Vendo os · estragos causa

·Euchar-istico Diocesano, e dâs Se- representando todo o palz. Applausos I dos nas almas pela heresia, os dois 
manas Eucharisticas ParocWaes, em . e acclamações ao Santo Paure Pio j piedosos viajantes formam em sen 
preparação ao IV Congresso Encha- l XII, á Santa Igreja, aos Exmos. Srs. coraçã.o o proposito de reconduzir 
r!stico Nacional, o Exmo. e Revmo._ Bispos, ao gronde Estado, ao pov'o I ao aprisco aquellas ovelhas fü,sgar
Sr. D. André Arcoverde Albuquer- paulista, tudo denotando approvação radas. Começa São Domingos por 
que Cavakanti, DD. Bispo de Tau- e esperanças de novas e mais pom-

com'crter seu hospecleil'o <>rn Tolosa. 
Pela pratica do mais absoluto des
prendimento, prosseguem Diogo e 

Domingos na evangelização dos he
rejes. Morto o piedoso Bispo,· Do-

hierarchica que, o_ adaptando plena,; 
mente a Yicta .de contem.p-lação e pe
nitencia, se consagrassem ao apos
tolado sob a immediata clependencia 
do Romano Pontífice. 

Em 121G. depois de ingentes es
forços de São Domingos, a Ordem 
dos Pregadores é afinal fundada, re-. 
cebendo do Sant.o Padre I{onorio III 
a bule. pontifical com· a anprovação 
de suas Regras. Em 1217, reunindo 
seus compaJ1heiros, dezesseis apP-
nas, envia-os São Domingos a varias 
regiões da EllJ·opa afim de pregarept 
o l<""}vangelho ao povo. Levando <',on. 
sigo um comvanlleiro, enca:rninba~e 
o Santo Fundador para Roma, para 
al1i fixar-se definitivamente, esco
lhendo para capital. da Ordem o ,pro
prio centro da unidade catholica. 

El'stava assim assentado o aU. 
cerce desse formi-davel · edifício (ll!O 

é a Ordem Dominicana, que não tar
ifaria a dai· a Ig.refa santos como 
São Thomaz de Aquino- e Santa. ca. 
tharina de Senna.., 

O APOSTOLADO DOMINICANO 

As sociedades religiosas podem: 
ser divididas em tres grupos: ,
as de ,,ida activa., que se incumbem 
elos enfermos, do ensino e da pre,. 
gação; as de vida contemplativa, 
que se consagram totalmente ú con• 
templação das coisas divinas; final
mente as de vida mixta, cuja finali
dade é a "contemplaçflo fructifican
do pelo apostolado''. Segundo São 
'fhomaz, devem-se collocar acima 

das ·congregações activas as contem
plativas, pois a contemplação é su
periÓr ás ob.ras exteriores. l\Tas ain
da mais elevados são º" instituí 0!-1 

de vida mixta ou apostolica. A vÍcfa. 
mixta ou apostolica é mais perfeita; 
que a _:vida exclusivamente contem
plativa. De facto, accrescenta o 
Doutor Angelico, é ainda "melhor 
distribuir aos outros os fructos (!e 
sua cw_eWJ)lação do que viv'er a; 
conte:mplal.' simplesmente, assim co• 
mo ha mais perfeição em arcler e 
il!uminar ao mesmo tempo do que 
em somente arder''. 

A Ordem fnnda1la nor Sf'io Do
mingos tem uma feição mixta on 
apostolica. 

Os Apostolo,;, quando deflnl:rnm 
sua missão, falaram da contempla
ção e do ministerio das almas. eol• 
locando, porém, aquella em primei-
ro lugar: Assim, ao instituírem os 

mingas continua a Santa Pregação· diaconos, depois de enumerar em 
no meio çl.o povo. Tendo o dia con- suas 0.ttribuiGões. os doze disseram: 

_sagrado á pregação e a noite á ora- - "Vamos encarregai-os desta obra; 
ção, percorria; descalço, humilde e ao pai;;so que nós continuaremo,; a 
pobre, as regiões do sul da França, \ dedicar-nos. á oração e ao minist-erio 
tendo· uma só idea 'preza em seu I da palavra''. · · , 
pensamento: - a fiindação}de uma Na o_bra de São Doming:os. a: vi• 
Ordem de Pregadores, .:e~j~:;~posto- 1 ~a _ co1;-tempJ,ativ~ não é subo.rdina~a 
lado se exercess_e pelo .e~e~_l.o_::i\t;l:(~ -~11:ç~~:'.:-~~stohca. como um meio 
;renuncia evangellca e pela p~a~ão: l)l).1a ,11J't\ing11 u~1 fim. mas o apos
da doutrina._ São Domingos fo.i o J)ri- tolado é produzido por uma contem
melro a idealizar uma Ord-em extra-: (Continua na 4.ª pag.)_ 

Està em São Paulo 
o Exmo,, Revmo. Sr. Nuncio Apostolico 

Pelo diurno que entra na Eat.açft.0 
do No1·te, ás 17 hore.s, procedente do 
Rio de Janeiro, chegou hontem a 
esta Capital o Exmo. Sr. D. Bento 
Aloisi-Masella, Arcebispo Tituiar de 
Cesai·éa na Mauritania, é Nuncio 

Apostolico ue s. s. o Papa Pio .xu 
junto ao govenw b,·as.ileire. 

S. Excta ReVlI!a., que -veio a. São 
Paulo em viagem üe ca.racte.r :parti-

batQ, baixou o seguinte posas manifestações de fé e de amor 
a· Jeims Eucharistico, como que im- A 
punha ma São Paulo, ao seu Episco; 

DECRETO pàdo, oos catholicos paulistas, res
ponsabilidades mais graves. Pouco 
mais de um mez passado ao encer

acç-ão pela França 
do prlncipe Xavier de Bourbon, na Hespa

sobre o IV Congresso Eucharistico 
Nacional e sobre os Congressos Eu· 
charlsticos Diocesanos. 

ramento do magnifico certame per- nha, e a peregrinação 
nambucano já a Província Ecclesias-

do Cardeal Suhard 
tica de São Paulo, sob a presidencia No principio da guerra que ain•ln 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo obscurece o panora:rúa internuciona, 

Ao Revmo. Clero secular Metropolitano, D. .Tosé Gaspar de do mundo, o príncipe Xavier de Bou.r
e Regular, aos fieis das Afonseca e Silva, reunia-se no Pa- bon pretendeu in~ressar nas fileiras 
Dioceses de Taubaté e lacio São Luiz, para, a par de outras do exercito francez, no que o impe-
Lorena, 

Enc1:orrando o UI Congresso Eu
charistico Nacional, nmnido na. ci
tlade. de Recife, de 3 a 7 de Srtem
bro de 1939, S. Excia. Revma. o Sr. 
Cardeal 'Legado, D. Sebastião Leme 
da. Silveira Cintra, mandou que se 
annunciasse o IV Congresso, em Se
tembro de 1942, cuja séde seria a 
Metropole Paulista. A noticia emo
cioaou. vivam.eute aos milhares de 

medldas de governo, traçar o pro- diu, como alias já tinha succedido 
gramma do futuro Congresso. Assim em 1914, a lei de 1886. que veda aos 
é que ficaram estuãadas e previstas príncipes da casa de França· a en
todas e.s circumstancias e condições trada no exercito. 
que, postas em pratica pelo Revmo. Em 1914, o principe engajou-sp 
Clero e pelos fieis, ficará plenamen- como simples artilheiro no exercito 
te garantido o exito desejado, que belga. Pelos seus meritos, logo con
não será sómente de esplendores ex- seguiu o grau de chefe d0 esqna
cisiva repercussão em todos os co- drão, e o presidente· Poinca.n~· pes
ternos, mas terá principalmente, de- soalmente condecorou-:0 com a cruz 
cisiva repercussão e todos os co-1 de guerra. Por outro lado, não es-

_(ÇQnçlue na 4,a eag.)_ queceu o presidente do offerecimen-

•· . '! 

to de paz em separado da Austria, 
do qual o principe Xavier e seu ir
mflo Sixte, hoje · morto, foram os 
principaes negociadores em nome da. 
França, com seu cunhado, o impe
rador Carlos e sua irmã, a impera
triz Zita. E' este um facto que hoje 
se pretende deturpar, e ao qual _não 
He quer attribuir o verdadeiro v'alor. 

Depois de Setembro de 1939 o 
pri:ncipe Xavier de Bourbon cessou 
OR seus esforc;os para dissipar os 
malentendidos r,ntr0- a Franca e a 
Hespanha tra<licionalista. · 

Alguns dias antes <la FJu.ropa 

(Conclue na 4.ª pag.) 

cuTar, to1 recebido na Estação dt> 
Norte pelas autoridades· ecclesiasti
cas, representantes elas autoridades 
civis, bem como amigos e admira
clorefl. 

Da Estação do Norte, S. F!xcia. 
Revma. rumou para o :\Jo~teiro de 

· Sflo Dento, onde ficará hospedado, 

(Conclue na 5.' »~·.) 
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E' _OOl'l~da ;Íquttla _doloÍ'gcls1if.. . "l~Í' as m<>lütlu da lnfaÀola; se 
ma fljr.irâ tiltttlé:a ae .ftách~i,'. ~:t~ , fçi$9~, poitiMei sà&êr quii.i(t.as ert•n· 

"qeando 11.toi _a.rre'dgres d.a,;,c'Adàdé; ~:•ê ,:#iQ'rrem j>Qrq11e }hfs f,àltou o .rê
de Rama, a lillhérít#r a mol'Í'.é'' d'é· .,;.'::niééko.·tórnado eiir.eenlvarrientó caro 
seus flÍhos1. t, _recusimdo tQ'cfà f ~uai-: :.,p~lâ ~~éeÚlação eommercíal, pu 
qcier eoirsolagio, . -. . . ,)!'.ma hab'ltàç!ó fty,glênlcà, que. o sa

-Enih1•-hÓ'8 ~ hgr11dá Tfie6_tôtf~fr 'ti'rid'. paterno nio baàta'fa para Pll• 
qué, al&in dê têr càéÍa j:i6caoà 'í'i'm. ·•airi',,t,âe,fdsse posa.1'161 sábél' quantas 
Anjo -da Gu:arda, todas as Cidades crianças morrem, porque os genéros 
poásaem O aé\11 q,dê nio sê. délilê cón- allm~riticioa foram deteriorados é 
f1u1dlr com os d'oll iitdivlduos. empobrecidos de substancias neces-

Sê os Ailjo11 j;t1dêils'ém iíoffrer e sat!lâs; pela sordldà ganancia dé 
chórai-; wi'lamos éêl"làménte os An- · muitos fornecedores, entio seria pos-
joa dá Guarda d;aa iranctes riietropo· sl..-él sàbei- as próporçâes éxàdàs da 
lês modernas ehorár am;1r1àménte aliírmantlsslma matança de inilocen-
como Ftaohêl sobre 116 cidàdes qué tes, cjué sé op·érà éonstantêmehte nos 
lhes haviam sido confiádaâ; é. récí.lsàr cênti-os modérilos. 
quiçá consolação. e:·· que, graçás á 

, ~ 
corrupção áeral é ás dolorossissimas * • 
eondlç~s de vida quf temós he!Jé . 

· em diá íto íiltiiil3o intêifd1 nilo hi 
grandé ~íiái~ ínidé ô mõttlêlnlo. d.ds 
inn.ocerHti ·aasirina pi-oporç~ illrihi
trãs. E sé quí.i&i-rnó11 butj:àr à1r ,cat'l-

Dlllsé que essà màtáhça é alarman. 
\é; A exj:jrélisio tem um sentido exac
·to q~ É í,teclso · defífür. Alârfüànte 
- 6 obvio - É· tudo quàhto />ode cau- . 

Elle i-ecom~nsar com ge11ei-osiéliaê 
OS que s;âi;rlflç~ séú teiíip:ó, séÚS 

lazeres, aéus ré-~UMM)8 peciiá~rl~, é 
qui~ seus inter~sus mais fLIÍKfamen
taes á obra de preHrvar da morte. 
de arrahcar ãs gàri-às dà moléstlà, de 
llbertár dát to.rlúras da fome, às 
cl'ial!Çh qUé aa cóiltlníiein:IU da .na-· 
turéza humana ou a perfídia de ho
méns desalmados,· atiram á indigen
cla ou ã dêsgraçã? 

bé!us, evidentemente, não salva a 
alma que morra fora do estado de 
graça. No dia do J'!i:i:o fi nàl, porém,· 
sàber-se~ã que multa e mufüt cónver
são Inesperada é rétumbailtê, muito 
àrrependimento sincero e p~of.undo, 
muita relàéneração verificàda· quan
do ninguem mais a éspei-àva, tem 
sua origem em uma esmolá dada a 
um lnnocente, · esmolá esta que Deus 
premiou· ctiàffiando mais· .óma vez, 
com graça j:,artlcülarmentt lntensa,
-o péccador a que faça penitencia. 

s•s dôi màleS -~ue h~e Jffti.etn :t :3 11 I':: l'! Z' ·rs::,-· • 
hu,riinldiâé, rii~ éer-ta dlffl~I) , ena ' • , ~· .. :.·· 1 O • - 1 ~ t.< ,!: ,, 

ij~:~~~k~~ii~~~ ~n~~:té~és:: ·· .. ,Üilô ct•••1 DB. OL.IVEIIA ·osTloed1tªo·Sr"e.êsstadsore~i1x_"'.õGe .. sl""d.,N·_e,AiíeRn,IO·.~~va; 
qws nosso Séeu1,c.i \hiuttro,i - :. rrt'ts--~ ç--- T ·· ·em · rtt ..... .., •. . . -~- . . . . . .. . , . . .. apoiar com .sua~ preces, com o ªt . 

\!l" .~· · ,. '· · xi llo de sti~ acti~idade, eoin a !l~-
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j contem doutrina diversa d1t .da 
.Sagraµa Escritpura, de que a. 
Saht~ Igrejà é depositaria. 

A tltulô documenta.rio, inserl
lllos aqui um teJegi'amína da 
Agencia Havas ao "Estado", so
bre os preparativos alleinães pa
ra o ataque á Escafülinàviá. Mos
tram e14es que razão tem o Li!l-, 
ctrbNARIO, ao afflfmar que o 
tritimpho do nazls!no outra coi
sa não é senão a vlctoria. da 5 ... 
columna, nJ)Oiada pelas forcas · 
secfeta$. · 

OS PREPÀRATIVOS .ALLE-
1\IAES PARA O ATAQUE .-\' 

li;SCANDIN ÁVIA 

nhilcêi-iiii 'Íêr/Jâdêlr~ii': iiaüií9ars ·:~6 ' ' . ' fatttll do Ypirariga" _ leva a catio 
l;jniicêntia, Ê' ê~; ó üii, p~ elítim- d. i_. ",:: n.· .. ··. ª··· d.· :,;_ <e · "actualmente; pela. melh.orla. de suas to,~;'t~:Es.P,r~.:~a~1vo-s aUlmlemhafess- . 
pio, ild .eitü'iiti,iiiô ~ . ~diWit cl.6. - instal1açõh e desenvolvlrilerito dé 
H··.L>,....;i-" . .;.·,· ;.i..r...:: ,....,..l,nç··-.-.;.-~''"' ·-t· '""'":..,; , · contra a. Noruega é traçado no 

. ~ií'D!ili,1f#!e,. _hôj_e _ein __ ~ ... ~ 
~ moimaento llQS cir~ ~· 
:ridfoos, o. que se cõiilié.ncioiiôii 
~ de huma:ilisaçio .@ di,
~Õ: * êste fuipêlfu; . ó ''E)bmÓ 

............ ~ ... z .., -.we "'" ..., ... · · ·suas activldàdes, , · 
qAãês sê. püàtiii'. poi-f~üi'à .. ênêón•. . ·_· ... · • ·õ o I o -- Mantida por um casà1 qÜe poderia jornal sueco de ººteborg-, "Han-
trãi- ô êitidô1\ Mõüõ. "i:Wo êô:ifles r- consagrar a .. fins mais àgradaveís deis Ochsjoforts Tidnlng" • p<Ír 
êeii uiil · mât· mais affii; JÜo f n1•is seus recursos, seus lazeres e sua acti- Per NyS

trofu, que as.sim. refuta, 
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•·-... ~ .. --,·ale __ ,;·.~. ~'!.-...., •. • e1-a··· '1*_2fà._ - . ·ui- àpl'iheni;iio~ súàto;- -.êmor. · Ora, com· methodo, intelligencia e· effica- ., ........., 

dâ. trai: ~ aiifüst~ d• 
"'liii"tminiiaçãi," · · ' · eómclde 

. -..cn ., ., .....- ffll..- T....c nrü ôiimó poiíéàs editas j:,1>dem rilei-t!c.er ela, um vasto programnia de comba- . fiZéram mais que tomar a diin-
com úiüi SMà mfióil mil f~á mals pifá ô h.iriém t~_-jràYéS e tão j:,ésa- te á mortalidade infantil. Situada na ~~:s.diante da amea-Oa dos ai-

- Wia, ~,aar do ~l.to •. 
ê_~ vem ~?).do Iã.ii.çái;iii. IIÔ -ii,;a-
sH, i:Iêstte 1931, ·ª ~ ~~ 
~ lífisim, "tiivemos I.Í, àdõp~. 

é:rúit d~ ~ o. il~àlo ilh · ~- E• o (loá· êastit~ Ôê Dfius, quanto a ma, Collina historica do Ypiranga, Ónde 
~..r...fémo ••Í'mi.üiidô. itó. Priiw.ló êo:. táiifi éU' liín'o.~lttlà ·cujo sangue bi-a- a fixou .a generosidade de um doador I Os trà.halhos prepára.tivos da 

;-~*" .. mi.· .h.··. · 0, ê lit.inili a_· . Mie .ai ii ao Ch peiiinâo ~Jntlànça, é pàra j or:anização da pa.ssa,rem do. Ska- · 

~ c1e ~ mei:l!àas ae pn
® ~. todas eBaà fenàdd 
<te l1l<>rte o principio da mito&. 
mia d1' ~ ê ·4o ~. 
lisrno dâ. dons~. dé 18'&1." 
li:,ao~i,ã~o~.~ 
ciariô tambem é~u o ·. 
~1cmce cRij íi:íov.lmeiiw ~ <iue. 
"os _jtj!F,es procuram 1"éíiJlm uinÃ 
'Vén!íídeirâ hüina~ do dt
â'éitõ, , liineRúíando . às ~ 
de pi'ineiptos . jwidfeus Oll :oót
nias legislativas l»je ióoóiiij!ati
vels · coin os senttfuentos de sou
darie~d~ e oollectiv~ que do

~Jâr éiíü~r, if#iH 9 ~ da ·~ ctd;iilé iimâ fonte de mãfes e ~:J:, ::~e q~!ºsuc:~:~~u::a src:~~=: 1· g-errak, declara Per Nystrom, 
stíei(clã, .. ~ ;ropJ-1.i :{óité dii -fhta. A. t:_•a!it_oi_ ~ êo~tâ, e'tse ést_~~ per- cidà de todos, a Clinica se encontra inicial"IUIJ-se em 1836 ~ talvez 
~spàâii ~•l .. ií\itài\ifüfaji .jicil,i àd,~~I~, _ '!*~~"~--~. ~oi~ q\lé. esmaga na em um bairro de necessitados, e' ex- ' .antes. Os allemães fizeram en-
é Ô àolêlM pelã _r.fii, iiüi iíii, ill• ~~útâ'ffwiiÍé ~- 8"9 moles Urtl nume- tende seu raio de acção em torno de I tão todo o neces~r~o para farn.i~ 
mi.nâ ~-• a ·v111i, ·iffiii ,-.iii; , .. ---:.t-o • ·_1:rli/'.•-.••. eü.to t°-t1u t1õ _no dia si, com uma extensão que só podé co- 1iarizar ª sua trota com as am&as 
·. ·A.Üm d~ hã .ocitrá N.Nftâ dê ma- do .JuUo ffii-1. se ~CHterã ,.saber. nheeer quem teve ocasião de visitar i dinamarquezas e non.ie~. 

\ f t:ir ds ~MêtnÍÚ! ·! i. i~IQftncla.,, {, .$1~ ·---aiíii~ti"a. ~érdadé. tem UM suas lj;stallagões. ,. preparar bases de expedição e 
'f di _,.:;pati!Jfi).ó; · J \· ·,< /··i 'titi~ 1-~lnori e''é jiata eil~ ·que Pelo forriecimento de alimentos, de· assegurar-se de que ª Dlnamar-

,, , Ste ~ ,píôiiitiJ1, ni,! 'óiiltlàil'Íéi' ill''' \\utti -~màr a' atten~io de meus remedfos, de exames mediços, 'de ca não minaria.as aguas do Belt. 
uma F~ clclilé ,41. ~ CÚjs; lélt.~. curativos de toda a ordem, a Clinica · · No outono de 1936, os preparati-
fàz•r ô Côiijpllte üs . ê1"iâljü ~ue .. Peü promette iàittoa . ti taés éómbàte valorosamente a grande ma- vos eStªVªm tão adiantados que 
.môrrüàin po"fipMI~ l~lqlf.nti li ,_•1.':: ''111:ll*"'ó'i pira óâ q_W oppi'Jm~ lnJtis- . tancà de intíocérites rU nossa epoca: von Blemberg, querendo fazer 
laffó';aterilê â .. rtt•• 'fói ~dá p~r támente •• éi'lllitç11s, ~e í'ecéimpen- · E: n·o momento, convoca e(là todos um inquerit-0 sobre as Jl~lbili-
svál- vü à . Ir .ã fablrftâ, e « . éi'lan9á - aaa tt que 'lmiuÍfjeilolâs ·nào encontra- os · espíritos ' realinéhte cathôlic6s, a dades de estabelecer bases,· pediu 
nio eMHtroir .at· b~~- •Jttt"a'-h•a r.,lo Jú~ a ÉII$ óa que· N _pt.ote_gem? que lhe prestem súa :'· collaboraçãó. ás autoridades norueguezas per-miilam a humanidade." 

'.Ê, én~. vêm os exempios ~ 
ápplicação destas ídéàs. Efift-"jn
meit'o ll$r, as iiossâs leis tra
balhistas dlspeilsam ~ â 
coooubina e aos f~os espUtkis. 
Além disso, o Conselhô Nàclbiml 
tlo Trabalho, em recéllte decisão, 
d~êfar!>u que .1t tião esaiilos na 
"e:pocha athenieilsé, em que. o 
filho natural não titlha dli"effi> 
1lêin a a.llliient.es, ê sua míe eta 
CO:tiilidetádà ifil'aiiie, pÍ'~Jl• 
to êslie fn<i'oDipâtivel eofu oo mó· 

09. ~eàvtfit tflat-.flt.•: .• ,.._, ,.._, , 86 Elle :sabe punir com rnilo lnexora- Essa collaboraç.ão é um dever. E São , missão para effectuar um cruui-
slvel enc,~i' à• #f&N9• ~~--doê~· ~•I oa lj~e matam 09 lnnocentes, não ·Páulo càtholico mostrará que não faf. ro de reol'efo, ménctonàndo os 
cém é tndlrwiii, pêt4iUI li ·~h::Jie.n-. s•tá EU•. •reanlàr com miffrlcordia ta, entre nós, quem,. graças a Oeus, 1 poutos que desejava vi.sitar, ten-
chi da íiÍÍffletltaçiô ítio lfléiJ peffllitU a• mios que lhes levam alimento, de- coinprehenda este dever, e o com- !lo-lhe sido concedida, Desse 
t.lihà Pé8faienohl· oi'táftloti tiajlaz CÍtt feea, agasalho e i"emedio? Não saberá prehenda largamente. . Cl'UzeÍl'O participaram cerca de 20 

... La. . ·=::/J offioià.es, mas a. atten~lio foi par-
"5P.:::::===:::;:=:==:!i:í:_1:í:::i. ••==•.=!!::i"lífi"'=i. =· =·=·=· 111=··=: ===·:=-=·=·:2a=:1:!14:· ====================:=:=====r ticulannente despertada. :i;,elo fac-

e< - • • / A.. . T: ~ u-..• o·"· L.. 1 ....... C" O." .·.· ... ,_·.· .... ·s·. ·. ~ ;:_~;:~::~=.!:::::ª!~~: 
~ ta a.llemã emprehendeu exercloios 

systema.ticos perto das aguas ter
~resçn'te& n,;t· ('_Q.l!h~ç.i_d~ rtlto1·die!i norueguezas, ali' pene-~~>-. ";...00t~

1
-~..;...~: ~.D.Yfm ~CLUS.IVAMBNTE 9tlU9 Joias e seus 

~;'q~";~~~;; ·- jQ-'.àLHARIA'. 
~.:.s~ª~i ·e . . · .. ·~·s-.-··A<- e.·- A ... s.·-·_ TR··.o· .. ·-
~- O . qüe filio Iól ifflõ, mà0 ..... 
ctaht _ !ia ittféi!é. ~ que taes "Ili'" 
~ aê facto" oo~ tMi 
4eeact«m• e dlásoluçio ~- b ·JJ· ·: A-·. 

ran o mesmo muitas vezes. Na 
primavera de 1937, dois cruza.
dores llgeirôs, que nãó tinham 
jJei"JiilllSáo nem !>lloto norueguez, 
pa!lsal'àm através do dtfficil . es-

:,, ~- ;-~ {: ,.;;;; ','' ; ;;;;; ir, ~\, \ ';\ ~ :PJIOP$.\S trêlt.ó de Ícàrmsund 'e.: éi'n fins 

15· D.E NO;V.~M.B,R O N: 26 (Esquilla tta .Ruá Anchieta) ~::ui~~~s~i!~rfu~":f~!:::t~; stvs c1a. SOCiJêdàde fàmWat oo1sa n 
que à àei deve ~:,.íWV• ~ ... , .. 
1ar . e amJ)átar. Côtno ~ ve;: ~tn'. 

, ;, . t.lfllcallt fon~ .. dos AFAMADOS relogios " E L E C T R A " , · B!'rgen!'•sém autb'ilia\i'~ das au-

fnâtwfá de tackltiib» 'diffUiu-· · .. -. . . · . . 
. ,-. ·tai'idades norueg;jizait ·. · 

:
2~~-~=:•: Nà .Cosvt,~a~o'·MariaDa do 

,:o a. làdt~ é ~. :rêuiit- ' ' • '. -- • ,, .. 

TomatAo .posse 'lwrj·e novos dlret:• llfstã~ t~iibêtn :i-ião deixar~ 
de observar a .actividade nos se~·-

=,: ::1::ó ':1~: Gymnaa10 do, EstQdo fOreS da Confed.,ação Catholitia viços al9.emães de infotinações. 
Durante 1938, novas bases a.lle-

ã pn,priedade alheJa ~ uma si· HoJe, :ls 15 horas, no salão 
tdàflo cte fac$(), PôfS que rela• :Dentre as Mmiravets '_.pagf. em toil!)EI eis cfrculos educado-, nobre dn Curia Aletropolltana, 
..... 1'IJ1leõs l!io OQ ciwe uló nàs-· de entbu&iasmo e &bneia~ ne.e13 do Estad.-0, et'a de Ull,l lado á. Rua de Santa Thereza, 17, 
li ~ qúàhdb tftb. ~- qAa '1-e qlle se 12ot11põe a hiato- obra atdúa, mas coRstitutrfa, tomarão posse elos respectivos 
...._ • 1t lei l'é(lODÍlecet e te. $ lio tQ0YiJne11to marta.no ei:c. de . O\lti'O lado, se convertida·! cargos os novos dir~ctores no
gqw Me fáêto, AAttJWJS4i!I• SAo 'PMllo, tnerooe \IM relevo em .realidade, um ª. ttestaelo bri- _,. meados pelo Exmo. ReV'mo. Sr. 
t.e. taml,eÍll, neste ponto. todo especia.1 a que escreveu lhante da pujança e ela vltaJI. Arcebispo Met.T'Opolitano, D. f~= ~~ uin punhado de mo90$ Que, sob dade desta Religião Catholica .. José. Gaspar de Afonseca e 

exercerão suas runções cumu-1 mãs no ~elt °:'tavam prepara.das. 
mt!vamente com 08 novos, com Os allemaes tmham notadamen
o que poderá a Confederação te construido o porto de Mur • 
tornar cada vez mais ali'lplo wlk, perto de Flensburg, poden
seu meritório raio de acção. do rivalizar com Wllhelln.,,;;hafen 

A sessão será presidida pelo e Kiel. Ali constr'llll'ati!, além de 
Exmo, Revú10. Monsenhor Er- casernas, uma base naval e um 
nesto de Paula, \Tigarfo _Geral grande a.erodromo com hangares 

~. Hf!l!íí iJe ffdou e.. a dir~ vetdad&itttmente oontr-, a El,Ual tÍão poeerão ja- / Silva. 
19 • ~. ims oo1n- apost<,licá. do Etmo. !\ev'n:o. mais J)NlVálecer QS esforços de,. Os novos titulares são oR s.rs. 
~ 118 dóis é áil de!!lfalll• MOllsellbot En.eato ·ae Pa:ila, &eus adversa.rios. dr. José Pedro Galvão de Sou
~ hwilabOll; e DWlCa hoi,t- con$tituiu. o priinélto n1)oleo de O Extno. Revmo. :Monsenho,r , za, Secretario Geral, Dr. Nilo 
w ·fllíl&a ~. ~ des- uúla Confrt'êfáçAo Mi:irl~ do Erneato. de Paula deliberou' Gordo Vergueiro, Thesourelro 
..,_.~ffl41 Uot &DGU· G1'Qaaskt de> Eatado-. rea.ltsar tat lnlcl:'1.ti'la., e, hoje, C'..eral, e sr, I1•andro ela Costa 

· a ella cómparecen.do tamhem ~ subterraneos, protegidos por sé
ReTmo. Sr. éfonego Antonio de ries de fortificações. No mesmo 
Castro Maye'r, Assistente Ge- .anno, da primavera até o fim de 
ral ela Acção CáthoHca. outono, a freta alremã. esteve 

:'.a1:J:9~"'i: ::~; l>am que se meça 'todo O graçl\.'S 11 formação modelar que Carvalho Caluby. Secretario. 

Interessando ef.}te facto n to. muito aotiva. nas aguas escandi• 
elas aR associa()ões auxlllares nav;i,~ e O govt'rno norueguez te

ve de prol.estar contra a lncursãó 

•--- n•w-.. ,.8 deºte etn"'r.bendimen· S. Excia .. R:evma, soube dar a Cont.inuam no exerclclo dos 
......... ...,,._,,, Pohlüe eHes não. ti- ........... .. " . um escol de alumnos do Gym- actuaes cargos todos os titula-
nlildt! Cltílpa; ffias iiAo sé ptocu- mt1nto, verdA4k!lta olu-a ptltna naslo 40 ~sUklo, escol este pe- ,res da antiga direetoria, que 
z~n:,:·o~Vtn' ~ off~ do apo/itolado de conquista, é quenino n principio, e que pro~ 

da Acção Catholicá, sf\ró. certa
mente elevado o npmero de 

pe13soas alll presentes, 

--.. pt&êflAO oonstdera.r que o Gym:. ;..,.h-"lt1d-0·. _·d. i'~cr··,.t,. rna" "egur"-i- ___, de uma. cabtsunitUl,~io nasio do Êstado deve sua fuil- "'""' .. "' .. " " ~ 
~.,por.que • ~ hu• da~ ·ao· prol><)sltô da Repu-. mente se transfoMnou em uma 
--· ' ciéfé<itiVel. Slt Dllffl to- blién laica inaugurada em 1889, ellté vigorosa e sadia, a Con
doa t)éd"'1, tet a feUéklàde de .. gregação é uma das mais bel-
um lar legiUtti.amente ol'gatil$à- de fflóntat um estabelecimento làs realidades de nosso m1;>Yi-

Homenagem a Monsenhor 
Meirelles Freire 

60, que .ao l'ttellPs a malót pe.t. <lé ensino aecundarlo que dls- mento reUgioso. 
te a tetlha. "'ue a infeltcldft.,_ · 1 o P r 1 • c1 s· T ã e ,.. -= pensasse aos seus a umnos P t lt d 1 1 s n or 11anos e ao . o· o omeçnmm as commcmorn. 
: =~,âo ~S:/: ~:~=~ uma educaçâo lntelrnmente bui:r:e '\:~:;R~o:sl~:r:i~ ·~~ Baptlsta, jubiloRos pelo acto çõef! por uma i\'Iissa que foi 
IJlií' baiXo, etn Que se equipara os agnostlca, ·modelo e . espelho actuaçâo do · Sr. Virgilio Vita, em virtude do qual S. S. o canta<llt pelo Revmo. Conego 
fUhQli legitirnós aos espurios, a dó quê deveria Ser a educação que exerCP. -hoje aA ,funcções ela Papa Pio XII i:rn dignou con- Paulo Loureiro, Chaticellct do. 
mulher honesta á deshonesta., secundaria eontorme a aonce- Preslelenciii; .. Em reo.onhecimen- ferir o titulo de Monsenhor ArceblsPaclo, dura'.nfo a qual 
acabará por dissolver .as fatnlilas beratn os partldarlos ela aboli- to dos s~i'vlçós Por elle presta- ao _Revmo, Sr·. Conogo Manuel I falou. ao Flvangelho, o Revmo. 
• a tí'ààsfottnat a sôetedilde num ç-lo do ensino rellgiQl'lO · nM d.º· á é.ongr. e. g·".c • .ão, .o Exmo. 

0 
l\fe1relle~s Freire_, Parocho de Padre Benigno .8rito, p.rofessor 

grande rebanho, em <tue as pài.. 1 · " - ·· 
:i6es .. gtosse!ras fermentarão ... E . escoas. Revmo. Monse. nhor Ertrnsto ele·/ São ;Joao. Bapt.rnta elo Belem do Semi na rio elo Ypiranga es-
então se verá.a gtatl.de legião dos Eviden(etnonte, .o tloresc,f~ · Paul~, e ?S »1~:mbros .daquelle nesta Cap1_ta~, organls~rl\rn,,em tanrlo presente n1als de · um 
filhos do Estado, como na.Rus-· mento de. uma Congregação 'àoelàlléio, ·'approveltàndo a 0 p. ! ho.nra de 8: Revf!le.: no domln- dos antigos· CoactJuctores de 
é, flibos que não conhecem o ~iarlana- em um Oymna~io tun-· portunidade do 6 nniversario j go p. p. varlas homénagénii, S, Revma. Ém seguida· à Mts
earlnho dos paes, que morrem de dádó oom taes proposftos; 8 natallclo do dlstineto congre- na semana finda, <tue alcança- sa, houve ulil almoço offete
fome_ e que se perdem na .cor- que, alétn disto; por tma situa- gado; que hoje transcotl"e, lhe I ram o maior exito, mercê das ciclo a s. Revma., durante o 
tuPÇâo dos costumes. , 

E sobre tudo isso um pedante ção offlclal e pelo va!QÍ' tech- offerecerão na séde ela Congre-' qnalidades ele cora()ão cotn que qual fez uso da palavra o 
4USlquer exclamará satisfeito: nico de seu .corpo docente, dés- gação, Utll festival de hoil1c-

1 
tanto se distingue o homena- Revmo. Sr. Pe. Joaquim Me

BvmaPlsa~ i;l<,> Dii"eltú& tructava cii>Wlideravel preatllio aa&"em. eeailQ. deiro,s. Fill.a!meiite, realisou-se, 

do cruzador "Leipzig" em aguas 
norueguezas, effectua.das sob pre• 
texto de assistir a.o cruzador 
"Roelen", que tivera. de refugiar
se em Aalesund. Na mesma êpo
cha, a frota allemã manobrava. 
no Sund e Já o g·overno dina
marquez cessara. de formular 
vãos protestos etn virtude das 
violações continua.,; das aguas dl· 
n11.marquezas, 

O jornnllstn conclue que tudo 
isso faz pensar que desde então 
todos os pormenores do pi.ano 11.l
lemão de ataque deveriam . ter 
sido ultimados de maneira. com
pleta, 

uma sessão festiva cotn o com• 
pàreclmento das associações. 
parochiaf\s e fieis em geral, 
que tiveram assim ·mais um 
ensejo ele teMemnnhar todo o 
seu respeito e affecto âquelle 
<listiiicto Sacerdote. 



São Paulo, 18 de Agosto de 1948 LEGlONAlllO -8-

1. 700 doentes ~u.-_e. ~e __ ~listam em umaf 
asso e ics.ç.ã.o~-.r e par a d ora 'Governo 

Tendo o Santo Padre Pio XI - Apoiitcilad<r -, "dôS doentes. O tas: da · Exaltaçã,o ·da Santa 
e~- em Pr~ Primaria a signal no meio ·da' cruzinha en- Cl'Ul!, de Nossa senhora· das Do• 
Aseooia.Ção do Aposto~do dos cerra as lniciaes do nome- ,grego r,es: em lli de Setembro, Todos 
Doen~. teve ei;ta extraordinario Christw. ·· os,- santos, A}lOStolo, Banto· An,
:desenvolvlment.o, alcançando na Quando un1 .doente se une tu- dré, São Camillo de Lellis, São 
ci~e de Bello Horoonte oa t.eil'amente á e~ isto. é,.quanqo ,João da cruz,. São Gabriel, da. 
fruet.os os mais pr~~es. ab~.;11, a -cruz elll. sua -enténni- Vir~m Doiorosa, . santa Mar,a 
Assim, nos u1tlmos 6 mézes, 1700 dade, por amor e com resfgna- Ber.nal'da So\ll>i!'oqs, Santa .The
doent~s se inscreveram ~Íl.ella prio Christo. roztnha. do Menino Jes11s. Bem-

. ·.,.. ·.,.\,.· . . ' , .• ····•••!•~ •• ~'· •• 1 ~- •• - ...... 
.;.;_,,, 

··ArchidiOcésaho 
. : . . 

Associação. . Seu soffrimento é. o laço feliz, aventurada Lidvlna, Estigmas de l 
41.1~.,.JE:tf .J,I, 1 1,1.•• 1 .................................... ~ .......... •• 1 t 1 1. 

Os assooiadoo do Apostolado que o une com Christo e un_indo 13ãÓ Francisco · de Assis e final- O E:xmo. e a@vm.e. l:l,f, Ai,çe~ ~ dl!, A~pção de NOBS;!, ~,. 
elos · Doentes receberam o diplo- sua. ao i;a.ntlsa~o Saclificio da mente nwn dia. ® Seml!,na. d4 l:!is{)Q Metropolitano celebrc>U.. !!- ®.@f&- .. _ 
:ma, no qual se acha impresso cruz, se renova,, em cada Sa~ta Paixão, ou da Semana Santa,_ San\t Missa no domingo passado; Nó dia 15, fest~ da Assqmp.ç~~ 
0 offerec:irqento a ser rezado dia,- Mis:la. fr~q~tandçi a capella do Apo~-, â6 ª·ªº horj\s, na ~teo ~a Fi,,-. _qé· l°,OSS:11, Sel\l\11ra, l:l. llJ11'.Ci4-
riamente. Offltreça.m-oo·. os doentes, cons- tola.do ou, na deHcie\lcia. della, cql;i,qe de DireitQ, no,-; f~tejps 4o , ~v~a. 8'le\l,;olJ. S.O.le~µe Missa 

cómo distinctivo, usam elles tantemente, como vlctimas de qualquer Ígreja, e rezando na ln- aI\niver.satio da f1µ1qa~ do.s . ~Qt\fl°*1, ;í,s 10 ,nol'!\&, UI!, ºª" 
uma pequena cruz; signal de amor amor, emqwmto O santo sacrt- tenção do s~nto P11.dre, tendo, cur110{! jurídicos. · t~dfBa Provisor~. 
do seu Rei. Deve-lhe$ ser uma 

1
. ficio é celobr~o. in~s:,anteJ.llen- no m1::smo (lia, finalizado as boas A's 10 horas, ei;~ve em, _vi/il• A.'li 8 hWIII> 9i' nolt.e, ~~s!gt" 

recordação constante de Christo te, dia, e noite e offereça.m sew, obra, impostas; ta á. 1)arochla 41! ~W E;~di(), po l!lxter-nl}t<) 4e São J~, ª'· fei;~ 
Crucificado, do qual podem e/ soffri,mentos no. Off~rio e na 4) · Uma vez por mez, depois de Sªnto Aµtonlo, ¼11'9º ~is.tf.. t,a commeino.Jativa do Jt\p!le~ (le 
queren\ ser ll,POStolos pel.J ooffri- &nta . Consag~ção ao Padre da recepção dos Santos Sacra- do poritlf!ca!mente a Sàntl!, 1'f~á 01µ'0 ga ~ União das ~l~a,ii qe 
mento. Eterno, com Cb,ri.sto, ~la Igreja nli!ll~, aos soei® inscriptos que qnde procegeu ;i. benção do al~ar Me.r,la ~~q1,1elle estabi!leoi;rpen~o. 

A cruz deve conservar inces- de neus! tiverem r~o dur\lollte o mez e113 sói!em!le, no mesmo altar. Por O Si-. ArcebiSI;)O coml!al'ecéq 
santemente viva nos associados a Si não lhes fôr ppssivel ~is- qual~1,1er ijingqa caqa ~~ uma ~ªª ess~ 01;1cai;tã,o, s. E;:i,cia.. fey; 11-ma ~o ba.llQuete Qff_eiieciqo , pel!l 
lembrança da s,antidade e subli- t!.r ao santo Sacrüicio da Mw;a s,egumtes_ jacq~l:<>r~. Bom_ Je- peq)Jellll, Pfa~tca. ll/.l povo, e cle11- Sr-, lnterve11tof .FeqePll-1, ªº ~w-
midade de seti apostolaqo e ser no templo, façam-no ao menos I sus, fazei comm1gQ o que q1,11;e.\'.• o ailhél · a beijiµ-. . YO emb,i,ix&dor, dll- He!!Í)ªllhfl., 
assim uma fonte de força no muitas vez,es elll espírito. Todos t des, e $e-me a gr-a,ç;i. de .~up- A' tarde, recebeu em audiencl,a Na, ~ita·{~ttà, qla, li/ á.s ~ 7,ª() 
soffrimento e de coragem para 

05 
dias por.ém de 12 . ás 3 ho-1 portar tudo por v~ 13,nwr1, ou varias pessoás, · imt Palacio, . . 1'9,pas; S. l!l~~~- &!V.lll!I-· Pl'@!ikJlq 

o sacrificio. Assim realizarão ras da 'tarde, ~ma~çamos em ":asim Jesqs, o.ff~t_eçQ"..Y\JJ.i lll\PÃRS . Na {legi,ili!i?-sf-eira, !Ua 12, S., a· .reuniã~ Q.!\. (:l\}f~ q~ VP~&Ç~!I 
elle.s ~ l)a.'lavras: "Na cruz está espirlto ao menos aig,uns histan~ dores ~,1ª Sllnt1f1Caçao gos 89e" :ii:_xcia. pres.iéi~u;•á:s 19,30 horas; a Sacetdo_~_. n.0, -~-ião_$!, Cur~. 
a salvaçã.i>!" tes dell-nte do Tabernaculo. Nes- ce~te;, . - Sob ~ nwi;m~ con- :reunião, em Pala.cio, dó Decana- Dnran~ 4· dia, çonce(feq vai;i~s''. 

Estas palavras revelam aqueüe · · diç~s nQ ultuno cUa de um tri- t-0 da Quarta-Parada. audlencl~ ~ hl~çJo· .. 
sas horas elll que otitr'oi'a 'Chrls- · · · · ; · · · · A's 14 h_ or~s. presidiu a reunião Honte"' .. " .. _. "'-". 01·"·, 0 _6 vmª.' r-.-"~ grande mysterlo -que é tão infi- to pendia da cruz, ofte"reçani to- duo, a0, qual os _d~tes o_s trtls . . .... "' """ ... •w ,. " 

nitamente consolador para o ca- dos 
05 

doentes seu Apostolà&o e dias ~i..ham 11ss~t_1qo rec1tango do Cler9 M §alíí-o da Cur~ )!{e- :ce~u o -~, e ~vrnil, ~r, l-lJll-
tboÜco {!Ue soffre: - que não ff. . · t · · · 

10
... a oraça~ do offerecunento de s\11i, p,opolltana·; e"em, seguida deu au- cio ~ilto!lW, ~- ~n\Q ,!\loisi-

., seus so nmen os um; J?C s ou- . • · d.· die ,__ blj· ·., M 1! A· .... · · Titul d 
sómente soffre com Christo, mas tros para se fortificarem e aju- (\oença segumlo as 1ntençoes o nc- pu c.,.s, . . ,. ase ~. ~!'."~t-<...,.PP . , .• ~r .e 

· que Chrlsto· tambem soffre nelle. ' · Aposto~e.do. Ten~9 transcói'rido · n~ d~ta Cesarti~ 4fl !,faµrtt-ani~ 
Seus sÓffriinentos são effectiva- darem tr,utua.~nte. II - Indulgencias \>it-fCÍáel;. O ·anniversario da ordenação 1\8.·. 
mente uma continuação da Pai- A cru?: do dis.tinctivo e5tã ben-1 1) tJ~ indulgeneia de· sete cei'lk>tlll g1:1 $. ~i,;i;~, RAv'lW½,, l'fÍ· 
:xão de Je~us; pois Elle continua ta e goz~ qas assun cl,ama?a,s a,:pno~ p~ra t~qos os a!lSOCiadQS C~b.eu numerosas fe!i~j~(les, em 
'a viver e soffrer em seu corpo 1nd~lge~cias ApO~tol!cas. 00-m m- que tivçrem commungado pel~ P!',Jácio. . 

Ayt§Q N, 9'1 ~H- ~~ ~"'" Sr, f'i~Clll . 
~pt111$Plt~ 

inystiéo, que é a Santa Igreja dulge11c1a plenan11, na l,J,ora q_a intenção dos doentes, ciq tiverem No dia 13, ~ Exmo. e R.!!vmo. 
Catholica. morte. Oxalá :,e. vos torne a to- practie?.,do qll&lqtier acto de ca-e 8!· Arcebispà esteve· ausente de _ ~ ~~~~ <l~. i~mo. $r. ~e~ 

Estas palavras abrem-lhe tam- dos cara e pr()c1osa e uma fon.. rida.de ·em favor dos doentes ao B11,0 Paulo. . . . . IWP0 ~tmllOJi~Jl!l .qomil.1'\C() ll,O· 
bem 4ma perspectiva sobre as te ele bençãos! m~nos com coração çonttjto: o~_, l'.ii,. qua~a-felrà, _ S: E~éla. ~vm.o, Cleró·e Fte!l!-qqe, no pro~ 
infinitas profundezas rte outra Pela cruz á luzi Pelo soffri- ~ tiverem assistido cada 4!ll- ;í.$ p,:,esidl\l, .ª~ lll,:9 ~rll-S, llli Qt· ~mi 4111- i1, f*l~ títhorma 4!!
verd11.de divina: fazem-no con- mento á etem.a gloria! rezas do mencionado Triduo. re- tjiedral, a t'l:!4nl@-0 da, C~ls,<;_a,Q Çe1'*ª' 49 ~t!H!4, rl~V~14 cM~ 
templar,•desde agora, as profun- E sempre soh a egide e pro- zandp Unta V~ um P11,cire Nosso d!I, Cat1'e.dral, . . -~~r ,á§ -~·ªº"'Mr~~ 4a t~nie, na.:· 
dezas d,a proprla eternidade. Si tecção de Nossa Sent\Óra da.s Püs Ave_ 1\.1(11,r!a e G)Ória ~- inteiwã9 A' t1çlt,t1 llQtnpll,rece4 ·ªº om- W,st11,ri,q qo Nm'W, ~lll v!a*11m cJ!l 
aqut na terra está cravado com res, o subli1ne niodelo de todos do S!!,nt<1 Pa.dre; CW so~mµe · fü! Catlieãfa! Pf!lvi· Cl}fi!!~l' PllJ'tl.,11Ja.r, o ~~mo. !l 
Chrlsto na cruz, si aqui soffre os que soffrem. · · 2) u~a 1n~i,ilgencil!,' c;ie tre~)l~ sorta, d~ Matinas e Laudes da ·~V~,_$,,_ ~m. '-'ªn_w A~J, ~11,~ 
com EUe, tambem um dia será Por fim, no intuito de 11.ccen- t9s q(as ~os q~e · pledosamentjl tl~ :;4:::i __ _ :=::;;:==:=_; __ ;;:"_::;_=~-,:-:,_.::;_;;;_:::: __ :;::_;=-'"'::==::;._-;,, ~,;_;;;:;a;;;;_i;1;;:;;:_;;;z; __ ;;,__;;;;;;s,1t;;,;;.,:;,_;;j~:;i; ;:1_:;,:_-:i::_ -r---•""v . .,,,>:::'!'!-. -

glorificado com Elle, com Elle der e estim4lar. ainda mais o ie- verero reza.elo uma das menciQ~ 
tTiumpharemos e reinará em seu lo de apostolo. segurm · aqui as i-;_adas .Íl!,~µla.to:r~; - · . 
reino de· gloria iniperecivel. Importantes incjµlgenclas conce~ 3) uma indulgencia. cie cm 

o certifloaqo de aggregação en- dldai; µelo San~o P!l,dre Pio . XI, ~- @,QS. que tivereni recitaqci, a_Õ 
ção, abraça o Salvador,· o pro- no qia 5 (le Maio qe 1~36. zyien_o.s,. cp~ coração .<:Qntri4>, o 
treg11-!).a0$ associados. é de côr vio- I - Indulgencia,s ple113,~as:. offereclmepto c,Qlltiqo no <'ttPlO· 
leta e qourada. A primeira é côr 1) No dil!, qa 4'!nt.FJ1-i!a no ~pos- ~a ·aa i,r\scripç[\o, 04 q~n4!i t,I-
do. soffrlmento, a ultupa é a tolado, depois da dígna recepa verem fC!'I0Vadçi, em SJ!Q.S cigres, 

Em· vistta ao tEGIONARIO 
--~ ,_\;·"' 

· l!Clilti., D.D Arcebispo de Cesarel!, 
qi, ~aurita.ia e Nuncio i\.IJostO:.' 
túio qe Sua Santidade junto ao 
Qoverno ela Republica. do Brasil.' 
~ar!! receiler o Exmo. Sr. Elllbai• 
:if~Ol' da Santa Sé são conv.fda
aos O ~VXIfiO. Clero Secular e 
Rl!g\!l~r e ílS Directorias das As
SOf;llll.ÇÕ!lS religiosas da . ,Archidio• 
.c~~-

s. Paulo, 14 de Agosto de 1940. 
Qg-o. :raulo Rolim Loureiro ~ 

Qpl!,ncejlcr do Arcebispado. 

AVISO N. 98 

J•ll(:pç~ · dll ~~111:º· Si'. Nnnelo 
.i\p~J9lillo•· ~·- -~Vlt'ló. Cli!Íe 

. ~'iechiqfoç~l:l(r-'"- . : 

De orcient e!?, E~_no; e ~. 
~r. Aroe~ · };fey-opo\it~t10 ·ciont• 
m~nico ao ~vmo. "Clero 8ec~ 
-~ ~,u1a.r gqe o ~~Iliº·. e ~~
_ :!31'. Nul\c!p .t\PP?tôlléo 'reéebéf4 
0$ Revmos. Sacerdotes em 1!,Ucjlen,. 
eia na C.uria MetrgpoUt,11111!,, nlli 
pro:xiroa ?!l~w1!ia-fejN1,,'; t!lti_ J9, 
4s )4 ~ori\s, cmwo.ço p1m} ~ 
~rn1U~n9ia o .i-::xmo. Çapi(io 11,,f~ro., 
'Pc.íUtiwo, ()5 R.evmos. Decanos, Pa
r.gcttos, Pre\acj0$ qa CaSâ de. 
l:l\!;t !:lal\tiqa,de,. i:iu~rfüres ~.:. 
vlpç{ijes e Local!$ cje O:rqeru,; e 
Con!!re1Iac;õei; . ~llifosas,' Vigªtj°' 
i<;onom0$, Çoqperadares, R,eiW• 
=r~.i; -q!;l lg~jíÍP, Ca,pellães e demais 
Cler!gos com uso de ordens na 
,A_rcegy;pl),qo. devendo se reuni• 
rem 110 \o~l, d!li e hora acima 
wenclonl!qos. 
~- Pa.,qlo. H qe Agosto de 1940, 

CiJo. _ PaJJlc? Rolim Lo~refro 
Ch~n!l!llle( 4.o Ariiebispado, 

AVISO N; 99 

· ~!lfl~~~k ;.9 j;:1.-.,, sr; .Nun~ 
. ~-VA!!~ço ~ ~vwas. ~eligiOIIIMJ 

4'. Areellj!Jpado 

côr. da .glorificação, ção dos santos Sacramentos da quer conioraeii, quer esplrit®e~, No dia 10 n ll to· ·esta FurqnJm'_ ,_1 8 ~l'\lex·_qa_, ,,
0 

"- --~_i,t,)Q P.!:! omem ciç E:iµno. Sr. Aree• 
o sQffrlmento occulto, e silen• Confissão e Communhão; a_ in __ ~-ll".~-· d_o_. /\= .. &talado. o_u_ · · .. ,. · ,t"'. • ,. .. 

1 
, ; " "1 ' 4 - -- 1.1~- M"h'P olitano omunlc ·s .. .. "' ,,-. L..Jl1° v1·.,1tad<>'-~""o v""VfflA Pe · red_11,_tq.f!ª)._·.--d_e"'t". f"_'h."., o~_ q;_~- H~- , .... -P-- · e O ª 

cioso, em união com o S!!,lvador, 2) Na hora ,;l;i mo~, <iepois qu11,ndo tiverem pr!!,ticii-do ema.a~ ~ · "-' ·· ·" · ·"' P.»• · ~·v.- · -"'' -·· · · -· " "" "'t "' ~ º ~~!!-- §u.perior;i.s de . Religiosas 
em h1J.mildage e amor. ,iá é cer- da recepção dos santos Sacra~ quer actq çie pieçlaqe oq c11.tjgll,.,. D~mingos Cerratto_. Reitor do tinctos vi{litimte~ ttl/Hl tlY 2,1' 11 ,}l 41!< N'Chi<HO®~ que. o ~xn10. Sr. 
to mod() um raio daquella gloria, mentos ou, ·caso seja impos,sivel, tje seguntjo O§ fins qo Apo!lto.,- lnSut~t.ô Cor<1,ç~ Ji1uehal"j$"tico J\ll. s11.I11. ·fht ~tr~~tôvfa.., !l<riimifE}a NYij!l}Q A~\oljoo :rec~ge'r~ ~~ 
que bri'lh.a atraz dos muros es- pe1a invocação do. Santó Nome lado; de ~e!-!\.11!, .(tye li~ llllh~ra.. ~IW'}~l, e ÇQF<!e,1 lllllíl!!tr-4. ~vma.s. ReliglOSJ!,$ em ll,ijçl!enc1ª' 
euros das angustias e dores desta I de Jesus, acceitancio a morte em 4) uma ~nçlulgenc!a de *'te ~rih84° p.e~O!l Rl:!Vc}ffi~!l- Pf!_!l· . l!Jm·- li~lf!Ji~P.,,. v-i~if~nnn ell\w QQ prn:qmo. di~ 19, 1>0gU.llda. .. f.e~., 
vida soffredora e faz presentir a expiação dos peccados. annos aos ~r'1lt9.r~ do Aposto~ F3:>tif!ti'.l Sirntac;i.t\'lr-lqa. 6 .]Oil,Q 'ª~ lU!!tl\Ha..çoe§ gr~llllic~s e lle· ~ 15 h!>l'll{!, na Curia Metropoli-
plena altura do fulgor da resur- 3) SOb a m~ma !)Ondiçií,o ·re-. lado e ~os outr-0s sacerdotes, R~e'!IJ8.~ ·!~or-!14,e.~;, ma.'!ti(e!ltª'.nd() s~a.-1 ~na. ÇGqvoco para ta,nto as 
relção. ferente aos santos Sacramentos, quantas vezes fizerem pregação 1 ~~ébJÃOIÍ .· \)~~ il.rs. PUnlo e:irn@Jle~t~ lmpl'§!!!'iilo _llQl" Qµati- Revm~. ~11-periQ!'as l'ro~inP,i8el 

Às leti·as A. e D. signiflcªm: l todos os annos; ;1as seguintes fes- em f11-vor dos doente~ CP.\'f~ll, 4~,~QHVEl\t~ 13 Fer-nando t~ nws forª' àad9 ºP!l@Y.Yar. · (Coac!ue ~ 7.11 • ~;) 

INFERNO 

CON~. ;..,. Tomo é! O;!sadh cle rlirigir-me 
sr .J. Excl.1, par.a o e!':c!;ireçim11nto tjos ve-rs. 
23 e 23 da E,pistol<! de São ,!uclas, q1.1e sem
pre me traze;ri uma çertç1 confusão de espl'! 
rjto, ~iz ·ª V1.1lgata cl~ Antonio ~ereir<! de 

_Fig~,lrego:. ,,2~ • ...,.. E as~im. r~prehendei ao!> 
que. Já efiiiR, j4lq;,c!os. 23, -,- J;: salv!Je a9s O\J" . 
tros._.<!rreb.,_tanc!~-Q!> .:o fogo. . 

Na mi,gn,ifica ed,içio ~o Nçvo Te~tamen
to· dos Reli~jp,sos. Franciscc1not1 -.i~~irn está.: 
22. --.- E repr-o'hen~ei deveras a est~s q11e j~ 
est~_o C0!llo q11e j1.1lg~oi;. ,?$. .,,,.. S,ªlvae PQ· 
rém agl!elles, rc;~ir~n(j9.,~ do fQ90. 

Esta Epistola de $ijo Ju~ªs fpj sempre 
considerada como enunciadorà de ~ma dou

. trl11~ · f~ri~ e posiiiv~- · e est-é !' reprehenderi,· 
deverá ter o signtffc.ido de "torn;;ir a tomarº. 
No f~ancez: "R.eprenez" e no latim; 1•arg11i\e 
iudic:atos". 

E)es~jav,i ~aber O SignifiC:,!go gr4!Q0 ~ 0 
heb~ico para assim dissigar ª mii'h.J t11.1vi
da, pois comg el!t~ d«!ve haver. uM@ ~spera11-
ça e;m,\,or~ ~,,me, como qu1t urna ~~q11n1t luz 
a tremeiu,zir debil e indecisa nas . espessas 
trevas para os. que abusaram da t-li!!ericordia 
Divina. Não venqo <!q4i re1;>etir as her:csias 
classic<1s, miS ~ondemnaçla11, qe que Deus no 
fim cjos seculos suspenderá as penas de sµa 
soberana e éq4itativá j4sti9a. Para 

0

Elle tucio 
serria pos:,iyel e l) Ep\st<?la lfe ~ão Ju,<!l!S dei
xa é!ntever qui: est~ reprehen~~!l P.\lí-1:ce. !'!~º 
ser ·uma censura, argui"ção, pois os con·dem
nado~ jã e5tijo· por·. si .C<!Stigados e 'ge~s . ~~O, 

repetiria est11a, sen~o par;i Cbamaf•OS Outra 
VCf. é!O seu Seio, (Académico -:--· Sãq P~l!Í9). 

l1ESP. - A cspcranç!!- que '.('lt11'!Jor:i, t9· 
nuc, tremeltiz, na 011i'!i~o do Exm9. P9lli>\l· 
lente. debil ·e indecisa, nas espes:,~13 trevas 
do inferno, não terá occasião par!!, <.ir~scer 
mas sim para apagar-se, i:;i bem l)Qllsiderar· 
mos ó texto cit~do da Epistol;i. i!e Sª-o Ju
das. Antes de mais nl).da, não lhe podtrei 
dar a expressão hebni,ica · do texto, porque, 
como.- de ·resto-; todo o Novo Testàmento. n&o 
fof· esti!, Epistole. escripta 13m Hebrljico, mas 
cm grego. 

·· Qu.:},nto ~<> textó grego temos ó seguinte. 
Alguns -~lé~s fr~zem: ' .. . ' ... 

. , ••kal oiis. meti" eieeíte diakrln~menoi" que 
(1U0 pode ser traduzido '!e. Qesfos ·tende CÓID· 

;paix~o quando foi·des por elles jul~~dos", ou .. _l__ .. - ., 

Rad • 
10 
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LEGYONARTO 

20DE AGOSTO 

.SÃO BERNARDO 
POR QUE .A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

' Terminava o seculo XI, qrum-1 metteu-se dtmmte o fmerno, num 
1_. do nasceu em Bolonha s. Ber- tanque, ahi permanecendo il.té 
! nardo, celebre na. Igreja pela desfallecer. 
\ sua santidade e sici~ncia. S. Bernardo é, pois, um exem-
1 Bem cedo encammhou-se pa- plo pratico da inconslstencla do 
1 ra a Ordem dos Cisterciences e argumento de que lançam mão 

pense.r como se vfve. llil!l!e !té
mens incapaoos de 00Jlll!!!"Pal' a, 
pureze, para se desculparem fh.. 
ventam essas bal1elas: -a casti
dade não é propria de um ho
mem, é mtp()lffli-rel gua?di!,r & · ca,3. 
tidade. etc. * Para melhor servir nossa 

cfientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época l 

logo foi encarregado da direc- os homel'..s de hoje em dia, para 
ção do Mosteiro de Clain:a1ui:. poderem levar uma vida impura. 

Apesar de su,a mocidade, den- Dizem elles que a castidade torna 
tro em pouco tinha reformado os homens amorphos, sem viri
completamente o Mosteiro e fun- !idade e incapazes de qualquer 
dara innumeros outros. esforço. porque l'0primem um es

Os Santos da Igreja catha
lica ah! estão para, provar .. jl,ls• 
tamente o contrario. Ah1 -~ 
tambem São Bernardo, que _-fiel 
á sua innocencia, e por ·<'41,US8, 

della, teve a graça. de preg;i.r U1l\8, 
cruzada, conseguindo reunir sob 
a bandeira da Igreja grande nu
mero de povos para libertar a 
Terra Santa. 

Para oferecer maior con• 
forto, consoante com o 
senso prático do século! 

A fama de sua santidade 7 da- foço natural. 
Ya-lhe grande prestigio e aucto- A verdade, porem, .é completa
ridade na Igreja, razão porque mente outra. A castidade dá ao 
quando da eleição do Papa In-. J homem a verdadeira virilidade 
nocenclo II, foi a palavra de que é viver como se pensa, e não * Para proporcionar a e/ e

gância, o conforto e a como· 
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta, 

São Bernardo que dirimiu a ques-
1
: ==============================.;:::=== 

tão que surgira devido á eleição O Apostolod·o 00111, .. 1·can-0._. 
simultanea de Pedro Leonis, que .LI..& 
adoptara o nome de Anacleto II. 

(Continuação da 1.a pag.) 1 zas onde expirou, ro1 eru 1Óu-· 

ÓMBROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. {ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

A actividade, energia e san- · pTanação emminente e super- vor da castidade uma de su_as 
tidade com que o Santo Padre o 
encarregasse de pregar uma ci:u- abundante. E' a "contempla- ultimas palavras: "Meus _fi. 
zada contra os turcos que se ti- ção fructificando nelo aposto- l llJos, conservou-me até hoje a 
nham apoderado dos Santos Lu- lado". · miserieordla de Deus a pureza 
gares. São Bernardo não mediu O TRIPLICE VOTO do corpo e uma virgindade sem 
esforço~ para levar a cabo essa . . ·:nacula. E' a guarda desta vir-
incumbencia, pregando noite e O Frade i-·.rngador faz o tri-1 tude que torna agradayel _ a 
dia e conseguindo com O ardor piice voto de pobreza, castida- Chrfsto o servo de Deus, dan
qu; dava á sua palavra, que i de e obe~iencia. E' P?br~, c~s- j do-lhe glori.~ e credito ~e1~n!e , 
grande numero· de principes se_ to e obediente, e111 pnme1ro ,u-; os homens . Sendo assn~ t/io 
armassem para ir libertar a Ter- 1 gar como todo religioso; e em I casto, organizou a vida religlo-
ra santa, j seguida, como apostolo, consa- sa de seus filhos de modo a 

N 'd d s- B d grado á salvação das almas pe- se manterem num ambiente de a v1 a e ao ernar o o · . 
que mais espanta é sua activi- : Ia. pregaçào <la doutrina. A ri- ! perfeita pureza e capazes de 
dade acompanhada de um ardor g:orosa pobreza que modela o : entrai· em contacto_ com o muu
que nã-0 conhecia sacrifícios e F·rade Pregador sobre ,Jesus \ elo sem se co~1tammarem. Aci· 
nem perigos quando se tratava, será 'a garantia ele sua sinceri- : ma de tudo. Sao Domingos con
de levar a todos a doutrina de : dade, ao mesmo tempo que fa. ! fiou seus filhos á especial pr-0-
Jesus christo. '1.rá deli e um apostolo. "Porque ! tecç_ão. de Noss,a ~enhora, Mãe 

S
• B d t t f i o apostolo, no dizer do Padre Punssima, cons1de.rada pela 
ao ernar o, no em an o o i • o d · 

um Santo que primou pela' sua I Lacordaire, não é ape:ias um I r em. como seu mais podero· 

b 1 t I i 
·rt d , homem que sabe e ensma pela I so apoio sobrenatural_. As pa-

a so u a nnocenc a, na v1 u e 1 , ' J d 
da castidade. palavra; mas o que por todo j avra_s ? v'oto: - "Promett? 

Ant d t
. . C ! o seu ser prega o christianis- 1 obecliencia até a mor.te" enfei-

es e en ia1 para o on- 'd · t · · · 
vento, elle hospedara-se em casa mo e cuja simples presença é I xam a ;:1 a m eira ?º ~omnJI· 
de uma mulher, que não conhe- j como uma apparição de Jesus 

I 
cano. E. pela ?l~edienc1a que 

eia. Durante , a noite por tres . Christo ". Fra Angelico ao pin- se poderia, def'.mr a Ordem: 
vezes, eila foi ao seu q'uatro para tar a imagem de seu pae espi- ; 1111; Ideal o_r~amzado e ~ervldo 
tental-o, e de todas ellas, São : ritual, São Domingos, nunca se : ate o sacrif1clo por milhares 
Bernardo, venceu a tentação pe- · esquecia de fazer irradiar so- •

1 

de soldados. 
dindo soccorro por lhe estarem as-; bre sua f.ronte o brilho <le uma A ORAÇÃO E O ESTUDO 
saltando. Quando no dia seguin-, estrella. Era para symbolizar a . . . _ . . . 
te se retirava. interpe1lado pelo pureza do Patriarcha dos Pre- 1 As Constitmçoes prnmtivas 
que acontecera, elle disse: "De' gadores, De seu leito de cin- ! dos frades ])regadores qiz-iam 
facto- houve assalto, porque a : --.~---~ ~ ......... - 1 qu_e: -:- '·Devem os ·frades: .ap-
propria dona da casa quiz ro~-. Dr. Dnrval Prado i pllcar-se extremamente ao es-
bar-me o que tenho de mais··pre-/ Oculista I tu~o: ler .e meditar de d-~; de 
cioso: - a minha innocencia".. noite, no convento e em via-R. Senador P. Egydio, 15 

De outra feita, para peniten- i Salas 513114 · __ 14 a 17 hs. gem, e esforçar-se po,r guardar 
ciar-se de uma pequena falta Te1ephone, 2_7313 1 de memoria o que puderem". 
que involuntariamente comettera Si, por um lado, as· Constitui-

' •••••• 1

1 

ções não poupam nenhum es-

1

. A ACÇ-A-O PEI -A FRANÇA DO PRIN·CI·PE t!mulo para impellir 0
~ frades 

, • , ao mais intenso labor !ntel-
XA VIER DE BOURBON NA 'HESPANHA Iectual, não deixam, por outro, 

1 E A PEREGRINAÇÃO DO CARDEAL de especificar claramente o Iu-
1 SUHART gare o caracter do estudo: -, 

1 

"Deve tender nosso estudo 
· (Conclusão da .1.11 pag.) tima da patria, eu não cesso de principalmente e ardentep1en'. 

se· entregar ao chaos que a de- appellar par.a todos os fieis do te, a auxiliar a alma de nos
/ vorou e ainda a assola, elle fez reino chri.stão do qual nada es- so 11roximo". Dedicam-se os 
• notar a um de seus amigos O tú m_ais distanciado que o na- frades. por excellencia, ao es. 

Congresso Eucharisti(O em T.a.ubaté 1 

alto significado da peregrinação cional-soclalismo allemão, no . tudo da Sagrada Escriptura· ·-e 
que O cardeal Suhard ia coh- qual Hitler elevou até aos ulti- da Theologia. Não quer isso 
duzir a Saragoça, por meio do mos limites o espírito da Prus- dizer que seja prohibida. ao 
qual· podemos reproduzir agora si.a "peccado da Europa", fa- Pregador a leitura de outros 
as suas pa1avras: zendo do Estado totalitario um )ivros alem desses. Não desde-

(Concl~são aa 1.ª pag.) •

1 

O anno de 1942. está i:eserva-1 
· do para o movimento preparato-

rações bràsiielros, en~· toda_ s _:as rio no Arcebispa_'.10, segundo 
almas catholicas ás quaes ;tfô/;· consta·.· das resoluçoes do Ep1s
so Senhor tem 't'eservadas ·. grà- copado Paulista. Certo da coope
ças que poderão ser a garantia ração generosa do Revmo. Clero 
da -santificação' do povo· brasile_i- taubateano e lorenense. nos quaes 
ro, liesta epoca de materialismo mercê de Deus não faltam ele
satanico, de irreligiosidades e mentos de rara capacidade e de 
apostasia~. ardente amor a Nosso Senhor e 

Determinaram SS. Excias. na 
memoravel reunião, que houvesse 
uma these unica sobre a qual 
girasse todo o fructo do Con
gresso, e ql1e essa thc~c ou e~ 
tllcma fosse .. A EUCHARIS'.L'IA 
E ,AS VOCAÇÕES SACERDO
TAES ", e como conclusão pra
tica a fundação em todas as pa
rochias, de centros da Obra das 
Vocacões. E' certo que nas Dio
ceses ·de Taubaté e Lorena a Obra 
das Vocações já se acha funda
da. ·em todas as parochias e -~m 
quasi todas as . capellas filiaes. 
Obr~ que esteve sempre no co
raçíio e na .mente do santo e 
apostolico Dom Epaminol).das, de 
santa .memoria, a . quem os dois 
Bispados. e povo catholico de am
bos devem não se . ter- extinguido 
de ·vez is tradições cathoiicas em 
quasi kida esta zona do Estado 
bandeirante. 

ao Brasil, contando tambem com 
o laicato que não raro Nos com
move com seus exemplos de fé 
robusta, de dedica~.ão á Religião 
de seus maiores, e ele amor. mui-
ta vez comprovado com sacrifl
cios, contando principa,lmente 
com as venera veis Irmandàdes 
do Santissimo Sacramento, que 
são muitas nos dois ·Bispados, 
não temos a menor duvida de 
correspondermos, pelo que Nos 
toca, á confiança que em Nós 
deposita o Episcopado, Paulista. 
Afim de que não falte uma 
orientação' unica em todos os trã
ba:lhos, e resulte uniforme o mo
vimento em todas as parochias 
e nos nucleos de piedade, até os 
mais afastados das sédes, resol
vemos nomear a grande COM
MISSÃO CENTRAL de todo o 
programma official, confcrindo
lhe, coino de facto aqui e des

Mas é tambcm ccrtissimo que de já lhe conferimos, os poderes 
tem havido algum esmorecimento de que precise 1xv:a executar e 
e que em não poucas localidades fazer executar tudo quanto o exi- , 
a Obra das Vocações eStá pre- to dos Congressos Eucharisticos 
cisando do novos estimulos. Es- Diocesanos o exija. 
tes estimú_lo"s vão ser renovados 
r.os congressos Eucharisticos Dio- COMMISSÃO_ CENTRAL do 
oosanos, qJ1e na 'Diocese de Tau- Congresso Eucharistico Di?c~sa
haté sef reunirá; Deo volente, de no e d_as Semanà_s Euchanst1cas 
1!5 a 28· di:! Setembro de,, 1941, e Paroch1aes, da Diocese de Tau-
ns. de Lorena de 4 a 7 de No- ! b'té: · 
vembro'. do mesmo auno, depois, Presidente: Monsenl1or Ramon 
de algun:, dias de preparação. l do Oliveira Ortiz Viga.rio Geral 

de Aeçt'to Catholica e Ensino Re
ligioso. 

Secreta.rio: Pe. Aascanio da 
Cunha Brandão, Redactor de 
"O Labaro" e'Capellão c!.o Sa
natorio Maria Immaculada, em 
São José dos Campos. 

Thesourelro: Pe. José R~mão 
da Rosa Góes, Secretario do Bis
pado e Capellão do Gymnasio N. 
S. do Bom Conselho, em Tau
baté. i 

Membros: Pe. Evaristo Cam
pista Cesar. Cura da Cathedral; 
2.º\ Pc. Cicero ele AJvareng,t. 
Vigario da Parochia de Nossa 
Senhora do Rosario. em Tauba
té; 3.º) Pe. João José de Aze
vedo, Vigário de Pindamonhan
gaba; 4.0 ) Frei Henrique Go1iand 
Trindade, O. F. M. .. Superior do 
Convento Nossa Senhora das 
Graças. em Guaratinguetá; 5.º) · 
Frei Angelico d<> Roseira. O. C., 
Gu,ardião do Convento Santa Cla
ra, em Taubaté: e 6.º\ Pe. Fer
nando Baumhoff. S. C. J., Supe
rior do Convento Coração de Je
-~,,. c:n Taubaté. 

"Berlim e Moscou não se can- deificado e satanico Moloch. nhava São Thomaz de Aquino 
sam com as suas mentiras; o que As leis fundamentaes da rca- de ir buscar provas dá:::fé mes-
0 cardeal suhard vae fazer no leza christã exigem em uma com- ) mo entre ôs herejés e· os pé.
plano espiritual é superior ás munidade, perfeita fidelidade á gãos. }Ias este grande. sant:o 
contingencias humanas e acaba- fé catholica, respeito ás lliberda- sempre que p.retendia. estudar, 
rá por mostrar á cavalheiresca des, tal e qual como já disse meu argumentar, ensinar, escrev·er 
Hespanha que a França, na tio-a.vê, o conde de Chambord: ou ditar, em segredo implora
guerra de 1940, é a vanguarda da "o povo christã-0 tem direito", va á Divina Verdade que vive 
Christandado. De minha parte, quando encontra suas melhores occulta no silencio, e pelo me· 
dentro da esphera em que me garantias na autoridade livre e rito ele sua oração é que se 
compete agir, n8,.da negligenciei forte do rei legitimo. dissipavam as suas duvidas. 

(Conclue na 7.ª pag.) . afim de convencer o admiravel Mail_. acima de todas as vistas 
povo da communhão tradiciona- da sabedoria e experiencia hu
Jista que nos une e nos irmana. manas, Pio XII nos ensina, na 

E já que meu . primo Affonso encyclica Summi Pontificatus, o A/canção exlto /n
Charlc:; de Boürbon. chefe de unico remedio neccssario n, to-
todos os ramos da; Casa de Fran- dos OS nossos males: O recOnhe- VU/gar B 1'T0C/$. 
ça que reinaram em Paris, Ma- •ciment-0 dos direit-0s rea.es de são da Adoração 
drid, Napoles e Parma me desi- Chrlsto e a volta dos individuo; N 
gnou para regente, meu dever de e da sociedade á lei de sua ver-1 octurna 
príncipe cathollco e francez é. dade e .de seu amor, são ª unica I Como complemento dos festejos 
depois de ter trabalhado para a eSt rada da salvação. : commemoratlvos do seu primeiro 
extincção do communismo atheu Els porque a prece deve guiar ! anniversario, a Adoração Noctur-
do outro lado da nossa frontei- nossos actos. 1 na, com séde na Igreja do Cora
fa dos Pyrineus, lucte., nm to- Tambem eu tenho consciencL'l. l ção de Maria, promoveu no dia 
das as minhas for .. _:.:., contra as de servir á França do modo mais 10, p.p., ás 22 horas, uma pro
doutrinlli5 e as intenções allemãs. efficaz, tanto quanto está em · cissão et1c11aristica, que ,P8rcorreu 
Filho de São LuiZ, de Henrique mim. Os tradicionalistas hespa- a rua Jaguaribe, Martim Fran~ 
IV e de Luiz XIV, guardião do nhóes unem-se diante de N.ª S.ª cisco e Pa:lmeiras, subindo em se
direito historico que é a lei in- do Pilar, padroeira da Hespanha, guida. pela Av. Angelica, até a 

COMMISSÃO CENTRAL do 
Congr~~so Eucharistico Dioccsa-1 
no o das Semanas Eucharisticas .rc~quim, cm Lorena; e 3.º) Pe. 
~aro:hiacs. da Diocese de Lo-j' Ladisdau Paz, s,s., Director do 
1 ena· .. Collegio Sàu Manuel, em Lavri-

Prcsidentc·: Monsenhor ' Jo~e / nha:.. 

ás preces · do successor de São rua Jaguaribe, e _retornando ao 
Remi."que baptizou Clovis, e ain- / Santu,ario. 
da, de todos os arcebispos de As varias Associações do templo 
Reims, que sagraram nossos reis da Congregação Cordimariana es
capetos. até meu bisavô Carlos X, tavam dispostas em longas filas. 

Arthur de Moura, Cura da Cà- 1 Dado e passado na Camara 
thedral e Secretario elo Bispado. J Ecclesiastica do Bispado de Tau

Secretario: Pe. Scptimio Ra- baté. sob o Nosso Signal e Sello 
mos Arantes, Vigario de Pi- da Nossa Chance:llaria, aos 6 de 
quetc. Agosto de 1940. 

Th(,soureiro: Pe. Gabriel E:il- E eu, Pe. José Romão da Ro-
ram ' Lopes de Oliveira, Viga.rio sa Góes, Secretario do Bispado. 
de. Cruzeiro. o subscrevo. 

Membros: Pe. Cid França 
Santos. Vigario de Bananal;. 2.0

) 

Pe. Sylvio Satler, S. S., Direc
tor do GYlllllasio MuuiciPal São 

-r ANDRl!:, Bispo Diocesano de 
. Taubaté e Administrador Apos
tolico de Lorena,. 

Durante esse tempo. éu me de cada lado da rua, emütinhan
prop~nho a ir até a Basílica de do velas. No centro, um beÍ!o oo
N.~ S." das Victorias. a nossa· ro eütoava h;-mnos sacros,· sen
Mãe do C_éu. Rainha de França, do revezada pela banda de mu
no niesmo lugar onde, a 15 de sica. da Guarda Civi\. Meninas 
Agosto de 1938, por occasiií.o do vestidas de Anjos esparzfan1· flores 
terceiro centenario do voto. de á passagem do Santlssímo · Sacra
Luiz XIII, renovei solemnemente mento, que vinha sob_ ,paÍlio, e 
a consagTação da França á Vir- era seguido de fieis em geral. 
gem Maria." A· procissão, que, decorreu em 

Em 1ogat disso, entretanto, foi extraordinariá orde1n, apresenta
º· príncipe Xavier de Bourbon va um bello aspecto, e dava no-
para o "front"~ taveI imnressão de uiedade. 
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EVANGELHO Semana da Accão Social 
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Programma da quarf a sessao a 
realizada em São Paulo 

sér 

1 

confusão da 
hora pr0Sen te só as 

palavras do Div:...,o 

DECIMO QUARTO DOMINGO 
PENTECOSTES 

DEPOIS 

São Matheus, VI, 24-33 

DE á, Acção Catholtca, 

E a proposito da 

e f f i e i e n cL, clE:;;te 

eontome já está amplamente . dr. Amoroso Lima (TristC..o de l lia Eucharlstica: Homens na Ab- ·1 Mestre traçam para 
-m.nnuncl.ado será realizada em Athayde). badia de São Benlo. SermãQ do os fieis norma se-
lSió Paulo, nos dias i a 8 de Se- Revmo. Conego M. de Macedo. , de ......_ _ _gura acção. E 
....,..,bro, a 4.ª Sessão das Sema- TERÇA-TEil-;,A S horas: Senhoras na Igreja de Santa 
·Ílas de Acção SOciaJl do Brasil. Missa. Pre~idencia dos trabalho~ Ephigcni.1. Sermão do Rcvmo. num momento, em 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
Ninguem pócle servir dois senhores, porque ou ha 
de aborrecer a um e amar a outro, ou ha de affei
çnar-se a um e desprezar a outro. Não podeis ser
vir ;i Deus e ao dinheiro. Por isso, vos digo: Não 
vos dê cuidado o sustento da vida nem o vestido (i:> 
corpo. Pois não vale mais a vida do que o alimento, 
e o corpo mais do que o ,·estido? Olhae para as 
avC's do céu. Eilas não semeiam, nem ceifam, nem 
ajudam nos celleiros, e vosso Pae celeste as alimenta. 
Não sei vós mais do (!Ue ellas? Quem dentre vós .. 
com todos os seus cuiilados, póde accrescenta,r um só 
covado á. sua propria ;estatura. E quanto :i'o \'estido, 
porque vos inquietaes? Considerae como crescem os 
lyrios dos campos, que não trabalham nem fiam. E, 
no entretanto, vos digo que nem. Salomão, em todo 
o seu exp!cndcr se vestiu como um delles. E, si Deus 
as~im veste uma herva do ca,mpo que hoje existe e 
amanhã será lançada no forno, _ quanto mais cuidado 
terá de vós, homens de pouca- fé? Portanto não vos 
inquieteis dizendo: , Que havemos de comer ou que 
havemos de beber, ou com que havemos _de nos ves
tir? Pcrquc os pa.gãos se preoccupam com todas es
tas co1,sas, mas· vosso Pae celeste sabe que necessi~ 
tae-: de tudo ist.o. Procurae, pois, primf'iro aue tudo 
o reino de Deus e a suu. justi,:a, e tudo isto vos será 
dado de accrescimo, 

mdo de rcgencrnr a 
sociedade, em todas 
as circumstan e i a s, 
ainda as mais diffi• 
cei~, efficienciA que 
não póde ser substi

~ tuicta por nenhuma 
outra, temos a pala• 
Y r a autorizad:i. do 
Santo Padre, na sua 
carta en<'yclica sob1·e 

a situação da Igreja. 

Tendo essa sessão caracter do dia: dr. Paulo A. de Sá (da Concgo Josn ele Mello. que quasi todas as 
· :triais amplo que as anteriores, Commissão Executiva). - 9 ho- attcnções se voltam 
,íisa.rá. o problema social e suas I ras: 4." Jicção: Racionalizaçáo e 
csoluções conforme a doutrina so- liberdade de espirita: dr. Aldo 
·claT da Igreja. M. de A:r,evedo < socio fundador 

A. Semana contarã com o apoio do Instituto de Organização Ra
lrle todas as obras sociaes catho- cional. do Traba:Jho) .· - 10 ho
:licas e dos intellectuaes cstuctio- ra~: 2.° Circulo: Escolas ele Ad
oos do assumpt<l. ministração e Negocios: dr. Lu-

- Terá as bençãos de S. Excia. ciano de Carvalho (secretario da 
'.Revma. D. ~osé Gaspa~· de Af- Liga de ~atrõcs e Empregados no 1

1 !onseca e Si:va, Arcebispo Me- Commerc10). - 14 horas: Visita 
tl'Qpolitano de São Paulo e será ao Centro Ferroviario de Orien-
7ealizado sob os auspícios da tação e Selecção Profissional. Ex
;Junta Archicliocesana de Acção posição pelo Director En~cnl,eiro 
Cathollca e das altas autoridades dr. !talo Bologna. - 20.30 ho
clvi3. ras: 3.ª Conferencia: A fornm-

Constará de licções, ele vislt&s ção profissional: Revmo. Pe. R. 
·.ds obras sociaes, de conferencias Saboia de Medeiros (Consultor do 
e. de circulas de estudo. · Instituto de Direit;o Social). 

Damos a seguir o seu pro
gramma provisorlo: 

PROGRAMM,\ 

QUARTA-FEIRA Missa. i 

Presidencia elos trabalhos do' dia: 
Revmo. Pe. Jeronymo Vermin 
(da Commissão ;Executiva) 9 ho

SABiADO - Abcrturn soh,rn- ras.: 5.ª licção: Sentido e valor 
0

!le: Sermão de Dom José Gaspar das classes medias: dr. Tito 
de Affonseca e Silva. Pratc0 da Fonseca. - 10 horas: 

3.° Circulo: A crise elos nego-
DOMINGO - 8 horas: Missa. cios e o dever de col'laboração: 

SEXTA-FEIRA 8 hor:1s: 
Mi.ssa. Presidenc:a elos trabalhos 
elo dia: d. l\laria Pire~ de Oli-
vcira Dias. - 9 horns: 7 .a lic
ção: Educação Familiar: d. So
nia B. Sawaya. - 10 horas: 5.0 

Circulo: Formação de Assisten
tes Sociaes: d. Albertina Ferrei
ra Ramos (Vice-Directora do 
Centro de Estudos e Acção So
cial). - 14 hora": Visita ao Edu
ca ncfario Dom Duarte. E;posição 
pelo Director. - 20,30 horas: · 6." 

1 

Conferencia: Assistencla a Me-
nores: c1. Alice r·.fcirclles, Reis 
(d2. Lig:1 d.a;; Senhoras catho
licas). 

SABD.'\DO R h~,·nr: 1\fissa. 
Presiclencia dos tr:i.ball:os do dia: 

1 
dr. Rny A. Soclré (da C'lmmis- 1 
~ão Executi,·a). - 9 horns: 8.ª 
Jicção: A habitaciio .o:J<'rnria em 
São P8ulo: dr. Walcl.eirar Tei-
xejra de Carvalho (da Carteira 
Predial do Instituto elos Com
merciarios). - 10 horas: 6.° Cir-
culo: Diversões em geral, diver
sões operarias. - 14 horas: Vi
sita ao Serviço de Prevenção de 
Accidentc>s da Lig-ht. Expositor 
prof. Eurico àA Silva Bastos (Di
rector dos Sc:·vips Medicos da 
Light). - 20,30: 7.ª Conferen-
eia: Descanso dominical: dr. 
Vasco ele Andrade (Chefe ela 
Seccão Syndical do Dcnnrtamen
to Estadual do Trabalho . 

para os bens terre-

nos, como conserval

os. a doutrina deste 

evangelho é um con

vite insistente para 

vistas ma is altas, 

ideaes mais elevados. 

Nr.scido para o céu, 

não deve o homem 

absorver-se com as 

preoccnpações terre-

nas. mas cuidar so-

bretuclo de assegurar 

o seu de,t.ino eterno. 

r-: o c•ue i;conselha o 

s,,nhor, ocsndo 

r e c o m m e nela 

nos 

que 

busquen1os antes de tudo o reino de Deus e sua 

justhi. O mais a Providencia nos dará segundo 

seu beneplacido, que é ditado sempre pelo de-

seja sincero e amoroso de nossa maior felici-

dadc nr, glo1ia. Procurar o reino de Deus e sua 

justiça, significa primeiro observar os manda-

mentas realizando em si o reino de Deus, e a 

justiça que devemos para com o Senhor. De-

poi~. a realização do Rein9 de Deus pede-nos o 

ar;ostalacto com o qual trabalharemos para im-

plantar sua lei divina na sociedade a que perten-

cemos. Praticamente filiando-se de corpo e alma 

no Mexico. 

me, 0ncte 

catholicos 

cem um 

Lá mes

estão os 
a braçOII 

governo 

marxista, recommen• 

dP, o Summo Pontl• 

:!ice a Acção Catho• 

1ica con•·., o erande 

meio de rf generar a 
[;cciedade e trazer e 

para Nosso 

Senhor Jesus Christo. ":::: ~ .,'.a instituição, dia 
o Papa, educ.actora clr.s co:;~c·::~~::cs e formadora 

de qualidades moraes fosse, ú' ?J:·um modo, con• 
siderada inferior a uma outra :. !ira extrínseca, 

seja de que natureza fõr, assim que se tratasse 
de defender a neces;aria liberdade religiosa e 
civil, commetter-se-ia um erro doloroso porque ·& 

·salvação do Mexico, como a salvação' da huma• 

nidade toda. r_esicte, antes de tudo, na eterna e 
immutavel doutrina do Evangelho, e na pra.ti-
e:, sinc;;ra da moral christã." 

Presidencia dos trabafüos cto dia: dr· Plinio Cantanhede (Presi
dr. José Cassio de Macedo soa- dente do Instituto dos Industria
rés (da Commissão Executiva - rios do Brasil). - 14 horas: Vi-
9 horas:_ l.ª lição: _A familia co- sita. á Colonia Agricola de Bus
:rno objecto do Direito Social: ctr. socaba. Exposição pelo -Director 
Ces.arino Junior (lente cte Legis- dr. Vicente Melillo (Presidente 
lação Social na Faculdade ele Di- ela Assistencia Vicentina aos 
relto de São Paulo). 2.ª Jicão: Mendigos). - 20,30 hora·s: 4." 
A função social das Ordens Ter- conferencia: O nivel de'-vida e a 
ceiras: dr. José Gonzaga Franco Economia Nacional: dr. Rober
. (Ministro da Ordem 3." da Pe-1 to Si:_1101u,011 (Presidente da Pe-
nitencia do Convento cta Imma- deraçao das Industrias de São DOMINGO - 8 horas: Missa. 
cula_da Conceição). - l." Confe- Pa.ulo). Prc0iclencia elos trabalhos do 

Critica Cinematographica da A.J.C. 
rencia: Cincoentenario da Re- dia: Revmo. Pe. R. Sa.boia de 
rum Novarum e a responsabili.. QUlNTA-FEIRA - 8 horas: Medeiros. S. J. (ela Commissão 
dade dos. catholicos na sua exe- Missa. Presidencia dos trabalhos Executiva). - 0 horas: 9.ª lic-

Orientação Moral dos _Espectaculos 
cução: dl'. Plinio Corrêa cte Oli- d_o dia: dr. Tarcisio Leopoldo e ,ção: Os problemas soci8.es no .lDORAVEL IMPOSTORA __ 1 
velra, (Presidente da Junta Ar- Siln ( da Com missão Executiva). In"erim" Mon R"v o R 1 cente é co:1dei;nnado á. morte e l per~onagens s~ .!',presentam em 

'· · 1 ' s · · m · aipot Da. Metro, com Lana Turner e I uma quadnlha de menmos ães- 1 traJes impropnos, tornam o mm 
chidiocesana da Acciio catholi- - 9 horas: 6.ª licção: O traba- Ortiz (VigariD Geral da Acção -R_.ic __ hard Carison. _ comedia rirn- l 
c:a). _ 8 horas: Mis' sa. Pi·es,·- lho da mulher fora elo 'lar: D. Catholi·~a de ·ra bate') 10 J cobre o crimin0·0. Ha scenas de I inconveniente a érianças e ado-

. ' ' ' ' u - · - 10- sica:da. O ambiente não é sadio, · t t · d fil 1 t t - ·ta dencia dos trabalhos do ct,·a ·. cti·. · Maria Kiehl (do Conselho Direc- a 10 a 1· - 0 bl - assassma os, ermman o o m escen es. Co açao: Accc1 vel pa.-, 
r s: : iccRo:_ s pro emas ct,~11do 1·ug~r a ap1·esentaca·o de '1 1 · 'd d j 

Re t d E 1 
• s · · ~ . per um app auso a v1 a esre- ra adultos. 

nato Paes de Barros ( da Com- or ª sco ª ae erviço Social)· scciaes n~ Litoral, ª cargo da varias scenas que deixam má im- [ grada dos pequenos componentes 
missão Executiva). - 9 horas: - 1 O horas: 4.0 circulo. Assis- A!~. do L1torn'l ele Anchieta. - pressão a respeito da viela es- 1 PROXIMOS FILMS 

i:ull~cç~~: ::0
~: Ft~:i:~~:-~ ct~·~ ~~:~~~ Jt"~~la B~ ~~!~::i~afl~; P1;.~3:

1
e:°:,ªs~o s; co;reretncia: Os I tudantína norte-americana. Ha a l ~=i ~~:t~;:Íto;,ºta,_ção: Acccita~ ALMAS REBELDES - l\laU. 

· rasi con em~ra- 1 notai·,- ainda, ligeira irreverencia I peia ;Legião da Decencia. 
Commissão Nacional de Protec- (elo Instituto de Serviço Social). neo: dr. Romeu Rodn:·ues S1_lv_a em dia.logos r<>ferentes ao matri- FURIA - Da M· et1·0 con1 S 1- M~.r.mos El.1-1 PROFUS/iO _, 
çãÓ á Familia). - 14 horas: Visita ao Departa- <Professor de Economia P0l!t1- . . - . 1 , '·· Y 

. 
mento de Serviço Soc,·ai. EXlJO- d U . . . momo e mcorrecçao no traJe da, via. Sydney e Snencer Tracy. - Restricto, pela Légião da Decen, 

SEGUNJ:>A-FEIRA - 10 ho- i sição sobre o problema dos' Cor- 20 30 h E t pi ncma personagem. Cotaçao: O ambiente emocionante que do- ela. 
ca a, rnvers1ctad"! do Brasil). - .1 . 1 - 1 . - . 

1 
- · oras: nc1erramen °· Accdtavel n .. ara adultos. mina, por· con1Dleto o f1'l1n e a ,·n- LEMBRA-SE DA":UELL.~ NOI-

ras: 1.° Circulo: a lei de sindi-, tiçc~. pelo Director dr. Francis- '>! "' 
callzação e a posicão dos Cir- 1 co João de Salles Gomes. _ 17 1 Conclusões P<'lo Presidente da '1 , . . : tenção dos p;·octuct.(WPS "m de- TE - Acceitavel 11ara adultos, 

· 1 · 1 1 
5 

,, f · 
0 

1 Commissão Executiva. -- 20.45 RI\ AL SUBLIME - Da_ Um- ' monstrar como é falh& " .iu '·iça, pç]a Legião da Decencia. 
cu os operari:is: Revmo. Pe. Je- 0 or.-:ts: , : con erenc1a: alcoo-

1
- •.;ai D D b -

V 
· 1· · f · d G 1 horas· Scr111a·,, ele •im dos i ,l·{cary·· F'-rac· onmci.•·. eanunª

111
a. usc

1
c·.,t

1
•a.
1 

dcc tornam. improprio ,hrce .~,,;- .· OS AN.TOS ACERTAM O PAS-ronymo ermm (Director Archi- ismo na m ancia: r. 'a-.eno : -· · , . ., _ _ -
diocesano dos Círculos Opera- Rcvorcdo. - 20.30 horas: Vigi- Exmo,;. Srs. Bispos ela Província. bailados e alguns di.alogos de cente;: e adultos < _.a. ; SO - Acceitavel menos - para. 
rios) 

14 
horas. v· ·t, C' pressionaveie. C 0 ",çào, '"'e( .. -,_ 1 crianças, pelo D. C. da A. C. B. 

· - . 1s1,a ao 1r- ================================ certa precocidade poderiam mere- vel \>ara adulto;;. , culo Operaria do Ypiranga. Ex- cei·-'l'eparÇ)_s. cot.ação: Acceitavel. ! N. B. - O fil1n PEDRO O 
posição. - 20,30 horas: 2.ª Con- \ ROBERT KO''H _ Da Ai·t- GRANDE, em exhibição no Cin.J 
"'eren · A F u· 0 R N, TUNT('.IO A T,>os1··01.T_ ('.,0 ,._, ,, . eia: am 1a e o Estado: ·~- • , •• _ . CARAVANA DE OURO _ Da, Films, com Emil Jannings. _ Odeon, foi apreciado pela A NA-

·''para ·todas ás associa
ções religiosas, e 

para alvas, r:iquetes e 
toalhas para altarc:;, 

comprem na casa 
especialista; 

a CRSa onde tudo é 
mais barato 

rua das Palmeiras, 94 
Tel.: 5-4070 

ESTÁ El\:I SÃO PAULO O EXMO. REVMO. W. B., com Erro! Flynn e Miriam IA maneira realista com qu:- ,;ão ÇÃO, de Porto Alegre, com rcs• 
Hopkins. - A emotividade das; ap!'esent~as certas scenas. inclu- tricçõer. R-ESTRICTO.· 

(Conclusão da 1.ª p.ig.) \ 

I'!oje. ás 12 horas, o IDxmo. 
Revmo. ~!·. \:uncio Apostolico 
almoça.rá no Palacio São Luiz, 
a convite do Ex.mo. Revmo. Sr. 
Arcei:Jispo l\Iet!·opolitano. Ain
cla cm cnmpanhia rlestc ultim" 
S. l<Jxcia. ll.evma.. ''isilará . d~ 1 
antomovel varios pontos da Ci- ' 
dade. te:-ido opportunicl,ade de 
c0r:::c~:2~: as Paroc-hias novas. 
e cic se intC'irar pessoalmente 
elos ,nulliplos aspt>cfos de nos-

Doiado ,k 11ma Jl<'l'so11alilk1-, scenas de combat<' e .a inconve .. ! sive a de um inicio de auutosia; 
d<1 d,-1 inntlgar prokcção. que niencia de passagens cm um ca- ! restring-?m o film ás nessoa; adul-
ppJa rara 11obre7,a de seu purte fé-ctansante, desaconselham o; ta.·:. Cotacão: AcceHavel 
e de sua conduc:1a- deixa entre- film aos menores. Cotação: Accei-

1
· adultos, · · 

v·er a fidalguia da antiga linha- fa,vel 11ara adultos. 1. 

gem de que ]lrocede, possuidor CTSNE RR I\.NCO Pr,--~,:~dí.ó 
de uma intelligenci,t viva, lu- C:ODIGO DAS RUAS - Da de Luiz de Barros, c~m Arnal<~-'> 
cidn p pcnetranff'. dip1omat.u Universal. com Ha.ry Carey e Amara! e Maria Amaro. - Al- i 
,Je gTande finura e. ao mesmo I Joanita. Quingley. - Um inno- gu:nas scenas dispensaveis, em que : 

tempo, PrPlado d(; alt~ enver-1 

,~~~u;:,:~;;·ª}l)~)Sl;(~i::,~; ~{e;~;~:: Clinica lnf a,ntil do Ypiranga 
do da ven01·aeiio 11naninw nos 1 

t·:ill1olicos <J,,,.,1:, /\r('hidioc0s0. 1
1 

l)pu-se honk1n. :í rna Barão J 
:-:.n <l<'se11vol\'1n1t'lllo religh,so e 
cil'il. <Ili<' <'<•rlanH•11I<' _:1prov,•itarão i d<' ltapr•tinm.;a :)~6. ·1 alH'rln i 

<'s(a opporlnrr'dad,, parn l!w; ra do Bazar J,, Caridacl<-, or· 
i PS(Prnunh,:ir sou profundo e : ga.nizado com o fim .ele anga
filial respeito. j riar os recursos mat.eriaes ne
~--,-------------_, i cessa.rios para levar avante a 

O lrnspital qu0 s0 pret.encle 
construir l'<'C<)i)(Jrá o nome c!P 
D. Anl.oiiio Alntrenga ,1 eons
tit.uirá por certo uma das g,ran
des obras paul-istas de assis
tencia social. 

Couform0 <'CIItaes 11uhlka· 
dos por esta folha na secc;ão 
"Governo Archid1ocesano'', S. 
Excia. Revma. será homena
gea,10 pelo Revmo. Clero da 
~rchidiocese, e pelas Revmaf'. 
R0li,;iowas, em <luas rP,miões ,,_ 
serP-m realizada,; na Curia ~-re
tropolitana. 

ficiae:-;.:ree(~b(1rü. se1n duvida S. 

T:x,·ia. H<evuu1. outros t,-,~tPmu- J 

nhos de respcit:l e apr0<:o, rl 0 ' 

carader particular. J 
. ·~ 

' eonstrucção de um mnbulato
rio e de um hospital para 
creanças d-0enteH. 

l\;ssa inic-iativa coube ú Cli
uica Inf211til do Ypiranga P 

um grupo dt: sçinhoras paulis
tanas. 

Corno se sabe, a Clinica In
fantil do Ypirangn d<o.sdP 1931 

1 

,·em - abriganrlo milhanis de 
ercanc;as e cuidando-lhes da 
~aude. 

Bssc Bazar cfo CarícTa'1e em 
prol dar; creancas, fechará no 
dia 31 de Agosto. 

E' uma forma int<>lligente 
cl8 campanha. _que trará. tam-, 
bem, proveito ao puhlico pelas · 
vantagens economic:>1s quB a 
elle é proporcionado. 

l'\o_ mesmo local, ,;erá offe-

reeillo ás pessoas, um ehá 
gantc. 

CASPA. 

Quéda 
dos 

Gbellos 

• 
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FRACOS• 
ANEMICOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 
de João da Silva 

SJIYcira 
GRANDE TONICO 

II 3.• ANNIVERSARIO 
J)OS CURSOS JURIDICOS 

LEGIONARIO 

Fernando Mello Vlanna e A1 t ilio 1 
V!v,.cqua, que foram empossadcs. 

INSTITUTO DO SAL l 
BRASIL 

1 forme prec 0 i1uam os dispositi\'Os 
Tomou posse do cargo de pre- / regu'llimentarps; pagamentos ,,m 

sidente do Instituto Nacional do; atraz,0 do debito do antigo c_QR

REGRESSO DO SR. 

Foi commemorado. c:lómlngo_ ul- (Sal, o sr. Fernando FaJcão. A pos- cessionario. 
tiu'.~. o 113.º anniversario da fun- se foi d~da pelo si:. Lui~ Vergara, A transfcrcncia só serú auto
cl:·.ci'io elos Cursos Juridlcos no secrtano cl'.\ prrs1<1enc-:'1 da Re- rizada se o novo conccssionario 

PRESIDENTE DA 
REPUBLICA 

Regressando de sua excursâ0 ao 

l3c·a,:;il e. simultaneamente. a ins-, pub ica. for elemento reconhecidamente 
interior de Goyaz, chegou ao Rio : 
o presidente da Republica. O · 
chefe do go\·erno i;artiu da ilha 
do .Bananal. em avião do Exer
cito, viajando em compimhia do 

.ti>tlm;ão da Faculdade de Dir€lto ! 1''"TYCIA S ordeirn e disciplinado. alem das 
.de s. Paulo. - ,,v ... . r·~LITARES I de'.na!s condições normalmente 

L'.)t;O pela manhã, ás 8 hora~ 1 ex1g1das no decreto-lei n.O 2.009, 
e n1etB- realizou-se no patco inter- ... ".c:::::~j.)C.nl-:-::-.:~') d(' . \'".rios gene- de 9-2-40 
n 0 ela Faculdade de Direito do raes com funcção ncs,a ca·,Ji:aI. 

esteve cm Juiz de Fora, prosse
guindo nas suas visitas de ins
pecção, o ministro da Guerra. 

coronel Benjamin Vargas, minis
tro João Alberto, inter\'entor Pe

I a:·go de S. Francisco, Missa so
lcnne no a1tar que alli fora cr
gllldo. 

· A Missa foi celebrada por S. 
F--c'·1. Rcvma. Dom José Gaspar 
d~ Afcnseca e Silva, Arcel,}ispo 
d0 S. Paulo. e a ella assistiram 
as a 1 tas autoridades, todos os 

· n'~mbros da congregação da Fa
cu1clade, academicos e familtas. 

A 's 1 O horas realizou-se a ses
_são solcmne commemorativa. 

A Associação dos Antigos Alum
nos promoveu, ás 12 horas, um 

· almoço de confraternização. 

V. S. RASGOU SEU TERNO? 
Que fazer 

Procure immediatamente a 

CASA LEON 
unica especialisada em 

sergidos invisiveis 
Rua Sete de Abril, 412 

Tcl. 4-3383 - Res. 4-5912 

CONFERENCIA DOS 
S E C R E 1' A R I O S DE 
SAUDE DOS ESTADOS 

Realizou-se no Rio de Janeiro 
a Conferencia dos Secretarios de 
Sa ude dos Estados .da 3.ª · -R.egião. 
GE'o-cconomica. 

Esse certame scieJ'\tlfico,, lnal}
gurado na segunda-feira, partici
param as representações de São 
Prulo, MinJ!.s Geraes, Espírito 
Srnto e o Estado de Rio com as 
delegações seguintes: Minas Ge
raP.s, dr. José Afves de Castilho 
Junior, director de Saude, re
presentando o secretÚ:io da Ed'll
ca ção e Saude, e dr. Orestes Mu
niz: São Paulo - drs. Mario 
Guimarães de Barros Lins, secre
tario da Educação e Satide, e 
dr~. Humberto Pascale, Antenor 
Romano Barreto e Mario Bcni; 
Espirita Santo - dr. Moacyr Ubi
rajara, secretario da Saude e 
Educação, e drs. Jayme dos San
tos Neves e Pedro Fontes; Estado 
do Rio - representando o secre
ta rio de Saude o dr. Mario Pi
n0Lt! e drs. Godofredo de Justo, 
Werneck Guinofre, Lauro Motta, 
J3aptista Rizzl e Augusto Mes
«inita. A representação do Dis-

.MEDIDAS CONTRA 
ESPECULAÇÃO 

A dro Ludovico e capitão Manuel 
dos Anjos. 

. Depois ele breve demora em São 
e Foram designados o m,ajor A vista da cxt.incção da Commis- ' José, seguiu para Goyani.-'.1, de 
Raymundo Theotonio de Moracs _ s~o de Abastecimento, a CommiG- onde, denois do almoço, :'ººu _ di
Qàudros e o capitão Damaso I sao de Defesa da Economia Na-: rectamente para a Ca1ntal Fe
Bauel', para exercerem. Junto á i cional, resolveu que nenhum com- , dera!. 
direcção de manobras do Exerci- i merciante em atacado ou a varejo 1 
to. as funcçõt<5 de phefe dos I poderá alterar os p:·pros cons- 1 

serviçm, de engenharia e de trans- : tantes do ultimo tabcllamento da 
missões, respectivamente, '1· comm'ssão cxtin~ta. ou os que se 

vierem a establ'lcccr sem molivo 
e Partiu para a região de rna- j justificado. j 
nobras do exercito, no vallc do São considerados motivos ius
Parnahyba, afim de iniciar os; tificavcis de alteração de prc~os: 
encargos que estão preliminar- : p, alta resultante de melhores pre
mente affectos á engenharia, o; ços pagos aos productores; de 
major Raymundo Thcotonio · de I onus decorrente da alta de trans
Moraes Quadros. port~ combustiveis, materias pri-

Hrasil 

1 PESCADORES - Determi-
nando o Codigo de PPsca que 

2. matricula dos pescado1·es seja 
gratuita. foi. submcttido a · des
pacho um pro,iecto de decreto
lei isentando as certidões para 
esse fim dos emolumentos legaes. mas importadas: as seccas ou 

• Em objecto de serviço seguiu j phenomenos climato1ogicos, inun-
para Porto Alegre, o coronel An- dações, pragas vegí'tacs, etc., que 

2 
· CAXAi\lBU' - Seguiu para 

nio Guedes Munir.. dircctor do I venham affcc' 0 r a colheita ot• "" • Durban o vapor "Caxambu''', 
Serviço Technico e Parque Cen- rendimento e rarear os produc- que nesta segunda viagem esta-
trai de Aeronautica do Exercito. tos: a oscillação natural rcsul- teleceu a linha regular do Lloyd 

-O referido official viajou num tante da safra. de accordo com Brasileiro para a Africa do sul, 
avião militar pilotado pelo ca- af. verificadas nos annos ante- . visto ter a viagem anterior áquel
pitão Manuel José Vinhaes. fa- riorci, [ lf' continente dado um saldo de 
zendo-se acompanhar do major Cada commcrciantc ou indus- 880:000$000. 
José Fernandes Barbosa e de va- t · 1 
rios engenheiros civis, technicos na rcsponderá is~ladame_nt: pc- 1 SEQUESTRO - Por ordem 

los seus actos e sao passiveis de .. J . . . . 
do aeronautica. multa de 1 a 100 contos de réis, . Jud1e1al, a requerunento da 

sem preiuiz-, das penalidades por compa1,hla Moore Mac _ Cormack, 
e O rnili.!stro da Guerra baixou crimes contra a economia popu- foi sequestrado o navio lithua-
um av!só, determinando que afim la:. j no "Ciltvaia", que se encontra-
-de se resolver com presteza sobre , va no Rio. sendo a diligencia le-
a situação de insubmissos, quer São pas~iveis aindª das pena- i vada a effeito com o auxilio de 
dos que se apresentarem, quer l!dades acima as pessoas natu- ' um contingente de fuzileiros na
dos que forem capturados, os com- raes ou juridicas que: retiverem i vaes munidos de metralhadoras. 

. - . estoques com o objectivo de es- · .. -·. -
mandantes l!!e regiao ficam auc- la • . ti _ - · 4 TELEPHONES _ Foram ele-
torizados a mandar incluil-os pecu çao, pra carem manobras . 
nos corpos de sua jurisdição, em- 1 com o proposito deliberado de v~das as taxas tele~hom~as 
bora hajam sido· inicialmente de- 1 manter a alt_a dos preços nos cen- no R10, pagando as res1dencias, 
signados para outras unidades trn~ consumidores, quando os ar- , particulares 45$000 mensaes. e o 
Quando assim acontecer, dcverã tigos estiverem a preç-::i baixo commercio _a taxa basica de 5~$ 

. . . no1: centros productores; fo:-ma-1 mensacs. alem do 8<'~'-PS"'rr-o ac1-
ser dado 1mmed1ato conhecnnen- reiP. "trusts" no commercio co:n ma de 175 telephoneir.as por ser-
to do facto, ao cmmnandante da o fim de acambarcamcnto vico medido 
regiãc-, onde teria de effectuar-1 · • · ' 
se a incorporação; só deixarão de -------------i 
incluir-se aos corpos da região PENSIONATO CATHOLlCO PAPA 
em que se apresentarem ou fo- - -OÇAS UNIVERSI'l'ARIAS 
rem captuardos, quando não cxis- l\'l " · 
tirem ~aros no momento, nem Optima installa:ção em local aprazive: e sob direc
prevlstos dentro de 90 dias. ção catholica. Informações no proprio pensionato. 

TRANSFERENCIAS DE J Avenida Hygienopolis, 733 Telephone 5-2392 

COLONlAES 

1-illo Paulo, lS de Agosto de 1940 

riam sido realisados, ,devido á 
influencias dos "Cal'llstas" e de 
outras facções conservadoras, que 
náo veem nos interesses dos dic
tadorcs allcmão e italiano ne, 
nhum ponto de semelhança cem 
a civilização que a Hespanha de
v,• defender, 

&rt 
CASA FUNDADA IM 1152 

R. 24 de Moio, 80 a 90·CoiKo Postal, 2021 
SÃO PAULO 

PRlfR~ 

- f_ijECJ~ANDO· 
DEPURAR .. 

.O SA~GOB'. 
TOM! aC) 

',>fLIXIR 

terminação das autoridades ane
mãs, o jornalista Sherry· Mau$8,n, 
director dllS' publicaçfles, ,'1:New 
York Times", "Lifc" e "Fortu
u«"• 

6 APOIO - o governo ~. 
conforme manifesta sua im

prensa. apoia as pretensões bul
garas sobre a Dobrudja.. 

7 JNCUR.SÕES - M.alta tem 
sido sobrevoada numerosas 

vezes por aviões ita'lianos. 

8 OBUZES - A Royal Alr For· 
ce lançou obuzes sobre as 

);)ases navaés állcmãs da Dina• 
f marca, 

l
i 9 ACCORn'o - Allemanha éi 

Suissa conclulram um aooor
do economico, que já foi rectifi-
cad<J. 

10 TRAN~ATLANTJC() - O 
n.avJo _mercante inglez "Ce

' ramic" chocou-se com outr<> ua
i -vio mercante. Os . passageiros fo~. 

ra!ll salvo&. 
-------------! 

_ 1 11 DESASTRE ~ Num de&as.;. · 
RELAÇoES I tre de aviação na Aqstralia 

GREGO-JTALIAN AS . per<1eram a vida varios ministros 
d<! Estado. 

São muito tensas as relações 
entre os . governos de Roma e 1 12 A:SANOONO - ~ tropas 
Athenas. A imprensa italiana di-.1 allemãi;; . abandon,i.rll,m as 
rigc acerbas criticas á Grecia, as Ilhas OUel'I}esey <lePQis vio
em cstylo ameaçador. tal qual lento bomba.t:deio da Ro:Y!!-l Ait 
foi usado pela Allemanha, antes I Force. .· 

:\ ~:s~;~;: a Tcheco-Slovatjuia InsÜtuto XV de NÔvembrc: 
O pret-0xto av_entádo, foi o a.s-· .LJNGUAS, TACHYGRAPUl4, 

sasslmo do caudilho albanez Daut· CALLYGRAPHIA EW. 
:toggia, _partidario da devo1ução .J)actylogr;sphla, ~rtam,nte. 
a Albama de certos territorios 10$000 · 
incorporados em 1913 ·á Grecia. Rua, da. Liberdade, 57 - Tel. 
O assassinato, segundo se noticta·, '1-652~ 
foi levado a effeito por determi-

. CALMA ~ Os telegramlna{J 
nação do governo grego, o que 
ainda vem compliéar mais a si;. IS 
tuação. Espera-se que o Governo de Londres noticiaram que 

apesar da gravidade da situação . 
o povo não ·perdeu sua fleugn;ia 
habitual. 

da Itali.a envie uma nota ào da 
Grecia, em forma de ultimatum, 
exigindo plenas satisfacções pelo 
occorrido. Teme-se que o ultima
tum italiano dê motivo á ei;ten
são da guerra nos Balkns. 

19 ~nticia~ 
ru) '\1 nn do 

14 MANTEIGA - Os l!,'Uemães 
requisitaram toda a man• 

teiga existente na Hollanqa. · 

15 RESISTENCIA - Chegou 
a Buça,p.est ·o lider. ~u 

que encabeçt . a i::eslst.enciá con
tra as pretensões hungaras. 

1 BAS_E - Noticia-se que o· 16 ABALO - Um abaio s!,smi-, 
Japao de accordó com a · co de longa duração sa-

França instalará uma base mili- cudiu parte do territorlo qo Perl!-'· 
tar no cabo de Saint Jacques. Não houve damnos IIUl-terlaes lm• 

portantés. 
; trlcto Federal que tem a chefia 
· do secretario de Sa'l!de e Assis-
· tencia, dr. Jesuino de Albuquer
·que é constituida pelos drs. Decio 
Parreiras, Joaquim :t'lotta, Mes-
11las do ·ca~Q e :ijenrtque Moura 
Costa. · 

LOTES NOS NUCLEOS I PEDE-SE REFERENCIAS 

O dlrector da Divisão de Terras I E X T E R I o R 2 BOMBAS - Sobre uma· pe-

1 

, · · · _ quena cidade no estuario do 
e Colonização approvou instruc-
ções sobre a transferencia de lo- Tamisa, os allemães lançaram 

17 IMPOS'J'O - A Re•~nha; 
creou uma t!!,xa de 50 ctms. 

i;obre 4m· ~ilo· de àlgoqão · lm· 
portado. A medida tende a be• 
neficiar a industria hespanhola 
·de fiação e tecelagem. , 

CONSELHO FEDERAL 
DA . QltDF;M nos . 

ADVOGADOS 

l'nstallaram,se dia 12, no Rio 
de Janeiro, os trabalhos da 9~ª 
reunião ord~rla do Conse!ÍiÓ Fe
·'deral da Orçem dos Advogados. 

Estando terminado o manà~
t.o do presidente e do secretario 
geral foram eleitos para esses 
eargos, respectivamente, os drs. 

80 bombas de alto poder explo-
_:n:~~/;~~~os coloni_aes, dcter-f IN.T::::rnn·n . .:A('.,lO DA l BLOQUEIO INGLEZ. 1 sivo. . 

1.0 
- E' auctoridade compe- GUERRA AEREA 

tente para autoriz.ar a transfe- · · • O p:<J\w_no 1ng1r:• ~"<'IA~m q~~ 3 DISCURSO ..,... O Marechal 
rencia de lotes, 0 director da A semana finda, marcou O ini- nao all.ennera qualquer ;x·mrlo oe Pétain discursou no dia 13 
D.T.C., que poderá alegar poderes cio duma forte offensiva aerea I uação neutra, nã0 autor1:r.ando de Agosto, falando sobre a si-
aos chefes de colonização. allemã contra a Gran Bretanha. i pois a rem~ssa de viveres para os tuação politica da França. 

2.0 _ São condições exigidas Os ataques aereos que vinham · paizes occupados pelos allemães. 
para a transferencia: casos de se repetinndo ha a:Jg,uns dias, re- Essa ~e?larii:ção foi moti~ada 
molestfa, molestia em pessoa de dobraram de intensidade na se- pela noticia vmda de Washmg
sua familia que o obriguem a gunda-feira, 12 de Agosto. Neste ton, em que se affirnfava estar 
mudança de local, incapacidade dia segundo informes de fonte , o governo norte-americano inte
physlca ou invalidez; que O novo britannica foram derrubados se-1

1 
ress_ado na ~us~ens~o do b_Jo

concessionario e sua familia não tenta aviões do Reich. emquanto que10 ao terr1tono f1ancez, am
sejam portadores de molestia in- a Allcmanha annuncia ter inu- ·1 da n~o .occupado pelas forças gcr
fecto-contagiosas; falta de rccur- tilizado noventa e tres machinas mamca.,. 

4 METRALHADORAS As 
· a1.1toridades japonezas insta
laram metralhadoras nos pontos 
estrategicos de Shangay, para 
prevenir qualquer surpresa, na 
passagem do 3.0 annivessario d~
guerra com a China. 

}8 TORPEDEAMENTO - Uln 
submarino allemão 

torpedeou o transporte · egypcio 
"1.\íohamed · El-Kél>ir • Cellt.o e 
vinte e cinco pessoas perecer3rm 
no desastre. 

19 R-EUNIAO - Por iniclatl,. 
va dQ conselheiro da em• 

!)aixada nortecanterica~ será; 
convoêaqa ~má: reúnJãÔ dos c~m
ma11dantes da,$ forç~ estrll,ngei• britannica~. 1· O bloqueio inglez vem sendo 

sos par!). desenvolver o lote con- tei·iiio causa de grandes desc.ontenta-:============================= Procurando-se cm justo nestas noticias. conclue-sc oue a ' mcnto nos paizes prejudicados, 
o-uerra aerea foi de facto i;ltcn- 1 mórmcnte na Hespanha, onde a 
:meada. não constituindo ainda I imprensa. o considera "tactica 

5 EXPULSÃO - Foi expulso 
do territor!o francez. por de- ra.1 de Shangay. · 

Indicador Commercial 
ACCbSSORIOS 
para automoveis 

D MELHOR SORTIMENTO 

Import!!,çã.o Dlrecta. 

ISN ARI> & CIA. 

AVIAMENTOS 
;,ara: alfaiatés 

CO~:PLl!lTO 
Conaultem e. 

CASA ALBERTO 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCA~ 
ISN ARD & C fA. 

BRINS 
SORTIMENTO V ARIADISSIM, 

importação Directa 
CASA ALBERTO. 

LARGO S. BENTO N.• 4' 

CA.SIMIRAS 
Aurora Prlntéx .:... Pfi!tuh, 

Naclona~ e Extrangeiras 
CASA ALBERTO. .. MI uw.ao . .'t. :aI!lN'l'O N,• lá 

a ,, blltzkricg., allemã. A menos i inacceita ve\,,. 
que a propalada guerra fulmi
nante sc-.ia cousa muito menos 
destructiva elo que jú foi annun-
ciado. 

A HESPANHA E .i\ 
GUERRA 

No clia 13, um grande combate A attilµdc da Hcspanha volta 
acreo cleu-sc sobre o Tamisa. cm novamente a occupar ?. ntlcnção 
que participaram aproximada- 1 cios círculos polilicos de Londres, , 
mente qualroccnt.os aviões. As no-1 N~ capital ingleza n:io se es- l 
ticias deste combate são as mais cot1cl<' um acccntuado pessimismo! 
desencontradas possiveis. 11101 ivo ! pelo evoluir dos acontecimentos 
pelo qual preferimos noticiai-a,· nr. Peninsula. ' . 
no proximo numero. Fala-se já duma revolução l 

Os telegrammas de Berlim fa- phalangista, que substituiria o 
lavam que os ataques represen- General Franco pelo sr. Serrano 
tam o prenuncio de "aconteci- Suner. Este procuraria adaptar 
mentos verdadeiramente tcrri- 1 medidas mais sPv<>ras cm relaçijo 
vei1,··. Essa insinuação faz crc1· i ao rontrolc de Gibraltar e ao 
numa possin~l tentativa allcmã ! bloqueio lnglez. Taes medidas tr!!,
de desembarque na Inglaterra, ! riam como consequencia prevlsl• 
unica. maneira pela qual tentará I vel a entrada da Hcspanha na. 
quebrar a. resistencia da Grnn- J g·uerra. 1 

l3retanlle,, 'l'ae:; µla1101:1 -Gó ainda. nio te-

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELI-IOR OUA.LIDADE 
·Presunto e 11'r10s - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos AUmenticios 
'·'1 

RMPORIO MONTENElGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (f;sq. R. Luiz (Jtc~o) ~ Phene 1~,'3~ 

MERCEARJA AVENIPA 
AV, BRIG. LUIZ ANTONIO, 2:098 - (E~ fre~t~ i ~m-. 

Jmmaculada. Concel*) - PBONE '7-5453 _ · ·,:-

Experimente a 

MANTEIGA "BA.N f)Ef RA.N'TQ~ 
Kifo 9$000 
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Gim. Archilfmceaf ederaçio 
OBBAS DAS VOCAÇÕES :l. o B R A : 

Mariana 
DOS 

Fe.minina 
TABERNACULOS 

~m reaidencias. na Al>chidiocese, 
~as Sll,Périoras Locaes de todAs 
;,11.S casas Ríe'ligiosas das zonas 
•.urbit$\ e . suburuana, afim de 
-eompMecerem no local. hora e 
<lia ltCÜIII!· discriminados. 
! S. Paulo. 14 de Agosto de 1940. 

1 ®· PàW.o Rolim Loureiro -
iiefiancéllér do Afcebtspado. 

Í.tOMARIA A' 8ASÍUCA DE 
X.ª S." APPARi>CÍDA 

Promovida.. pelá autoridade ec-
. < clésiasttca, pa;rtin\ desta capital 

no dia 31 de Agosto a tradicio
nal Romaria á Basilica de Nos
sa Senhora Appatecida, padroef
ra do i1râsil. As passàgens póderão 

,;;ei' procuradas nas igrejas matri~ 
:izes e ntt Ígteje. d~ Santo An~ottio 
, <la Praça do Patiiarch:!.. 

AVISO N'. 98 

~ubileu . Sacffdotal do Revmo. 
'Sr, éo• ótemente Léroy, 

-1a. OriieíÍt Pi'êmí>il.stratehse : 
. . . . . t 

, Cefum~n.iéo aif lietmo, élei:o e 
(Fie~ dés~ Areébispádo que, nó 
~!~ 22 tiés«! mez; ·~bra. o seu 
!juõlkti sacfii'(i.Qta1 o itevmo. st. 
,cuneso éfíemébtê Ltlróy, illustre 
ti'Uho da ·. ôfdem Pr~iüonstraten
seo, fUMàdil. t*Jo gí'itíide São Nor
berto; ~foebispo . de° Magdébui'gó 
e Apõstólo da Sagi'àé;la · Euchait-
t~ . 

ó ~vmo, sr., cieitlén'te Leróy, 
ctue é natural de ~Ic.ntérenn, . na 
,'lieltpêa,, entrou para. a Ordem 
;Prefüónstra~nse . tecebendo o 
\:iantó hâbito, iia ·A~iilitcie Avei.
ibode, àôs 11 de. Outubro' de 1909; 
;.ordenando-sé sacerdote aos· 22 -
(de ,ãgosto dé 1915, Ílll. Càthedrat 
fde Màunas. Veio para · o · Bràsll 
'em 1919 e aqui,· ri.os diversos ool• 
leglos - de sua Ordém tetn-se de
<ilcad<i ·com eanú)ro â eduoáção 
da mocidade e 'atuninister!o•sii
qerdotaí. Pe alguns annos a: esta 
pàtte desempenha. . o cargo '. :tie 

'léhte nb Sêfuiftiírfo 'Metropolita. 
rio dé,l?ii'QpÓrli, onde. é estimado 
por Wdos os seus dlsclt>ulôs. A 
·Atchldlocese de São. Paulo., aj)re• 
senta ao Revim,,·. Conego álemen
te Lei'oy, nestà data festiva. e glQ
riosa de sua vida sacerdotal, suas 

: preces e feUcittÍ.ç6es. 
'· Dê.· Qfde,in · cte s~ Excla. Revma, 

..r $. Paulo, -l de Agt;sto dé 1940. 
e~., Paul9 Rolliti. Loureiro 

i éhancéliêr do Ài'cebispado. 

_ CONVOCAQÀÕ DOS REVMOS. 
~ DBOANOS DAS ZONAS

~BANA E SUBVJUJANA 

S.\.OEROOTAES 

Nó dia H!, sexta-feira. ás 17,30 
hora.!, realizou-se, no salão da 
euria Metropolitana, a reunião 
trimestral da "Obra das Voca
ções", presidida por S. Excia. 
Revma. o Sr. Arcebispo :\1etro
politano. 

A uora dos _Tabernaéulos is! E' grande a legião das mo-, que sobre si tomavam a inclim,, Igreja, o pavilhi'io que to! ln; 
tle grande mento. Obedecendo j ~as qne s(· vouun por exem- bcncia de prepamr .. e ap)?are- tÍ·oduzido por São Qa1·los Bor-
it. voz de· S. Elxcia. o Snr. Ar- 1 pio á Obra das Voca~c'ies. Sú lhar o culto Divino. ,i-omeu pàra cgbrir a amh:ila.. 
<:obispo mandando qtw todofl l lhes cahem c>logio,;. I Quão bcllo e couforlado1• é E que diremos dos pata• 
os ·'Centros" trabalhem com ?\ada mais souto e 11ohre I nos fazermos. nós, as Filhas mentas cmn qlle se reveste Q 
muito ardor para a:; suas no. 1 qun í'Ooperar para a forniac:ão ! de Maria, as eontinuado.ras da· Sacerdote para as uiversas e~ 
vas parochlas, dir-vos-ei Llu:rn dos 111i1tii;tros de Deus. , quellas virgens que se dedi- rimonias, prindpa.lmente o 
palavras. caras irmãs em :\la- Mas sup-011d·P .esse sacerdote cavam a Deus. Santo Sacrificio que cacla pe<'a 
ria Santíssima. desprovido de paramentos au- Santa Clara, alquebrada pe. ii:vtnlroliza a P~ixãq .de :S:os~o -Nesi;a <Jccasião, os representan

tes dos diversos cent.tos parochia
.nos entregaram os cincoenta por 
cento das contribuicéss do ulti-

Multas são as obras a que te um altar dflSJ}ido .de toalhas IM annos, macerada p0la pe- Senhor? 

j mo trimestre. · 

<ledicamos a nossa actividade, f' vazio de alfaias. Decerto. nitenf'ia. impossibilitada de Seria longo ennumerar " 
uma porém mais ele pprto me- J)ediria dle qm\ se imprimisse, andar, sabia ainda conciliar o descrever. Sejamos mals prn. 
reC"e a minha tlE>dicacã.o: a. li oh1·a da !ma. formação o I exE>rcieio da oração e dH. con- ticas: executemos o que a1.~,n 
'·Obra. dos Tabemaeulois··. 11nccssario f'Omplemento. e íls- i tmuplacão. com as horas que de utÍl é euriquecirlo com ln

cmp:sM,\. Seja-me licito e11tr0.tanto ex- 8e scl'ia 11or certo a "Ohra elos I llw reM:nam a firr o mais pu. dulgenêlas pelos Snmmos p 0 ,1 • 

Hoje dóthlhl,lo huvehí Chrisma 
nas Matrl!?.és de são Roque e 
São Judas Thadeit do Jabaquara. 

ternar a pena que me causa 'J'abernacnlos ", 1 ro linho para o corporal de8-. tifice!<. 
ver quão pouC"o~ clf'mcntm, de Eis 110rqnP naRC'eram com a ,1 tina<lo à receher o corpo de I Trat!!mos de ohedern n n,z 
boa Vonlalle :,e 1?Wh'llza1tt a j prnpr!n 11~n·Jn, <le,alc os_ tem-! ,fosn~ no Santo Sacrifício. de commaudo do no,;,io :i ':Hlo 
esse servic;o. P''·' ;\pn, :r,!,ros, as v1r;··r-l!s: Tm1tPmol,a. minhas i.rmã,;,. e Pasto!' pa,ra mais tarde au 1,,1• 

MISSA CAPITULAR I iodas as boas almas que em .(ler aos pedidos das cn]Jf•l1i-========================:::::;::=======. teMos os tempo8 sonlwram pie~ 1ihas pobres e longH1quas m11·~ 
Roj'e, \Í.'l io horas; com a.pre-1· o A ........ o·stol' ,.,,do o ,. " 1 

c1,,sa1m•nlc ]JÍ'O\'CÍ' a piedade falfa fiHlÍ), 011 onde o J) '" () 
sença do Colendo Cabido Metro- • _; \....:. om1n1cano ii,urgiPíl. qúe existe é ·clesgasfado J)C' o 
polilailo, ,haverá na Igreja Matriz l~ vercmoH quiio facil A doce tempo. 
de Santa, ·Ephigenia; Cathedral (Conclu,:to <l:1 4." par,-.) ACTUALIDADE DO APOSTO· nos sení esse trabalho ao lem- Trabnlhenios para que nn,1:1 
Provisoria,. a tradiccjonal Missa LADO DOMINICANO hrarmo-nos :!0 que nossas falte ao vàlentP :Vfissionnrio 
Capitular. será: ... "Clebrante o R por isso Hão Thomaz. ponde 1 • 'd l b · ·· · "- Ha quem julgnP com a con- 1iaos cui mn r e em preparar que,. se . é~nbrerihanclo pehis·. 
Revmo. Sr. éoriego João Pavesio, fazer a i,ens clisd1n1lo.~ Nlta • 1 . a . 1 o nPc0sc:ario r:-rn o servico do nós·,.,o.d · .~~rto-e·s·, ,;-,,, .- 1·e,',"I' n 

fazendo a Homilia o Revmo Sr candlda confidencia: ";-(unca cepçao < omrnieana ª VH ª <::1 h · · . " ., "" . , -" . ,, "' 
· · · r1postolica. cffical\ nos tempos .,,en or. pe.lavrade Deús a eHilas pohr0s 

,Oonego Dr. Antonio de Castro li nm livro sem qirn o Espírito 1 . _Reronlmnos como na Saiita alltlas, ai'nda mergulhacl·,tô n:ts M s t r e fr\ não mais SP adapta li -, ., _ 
ayer, 'an .o me ajudasse a comprn- soC'indade rnodnrna. totalnwntl' :\!issa o 8acerclotA officianclo. trevas. 

hendel-o e ahi Pncont rnr um <'m nome rlc- "hr1·~t.rl Vi'ct!ma 1 
lll!H[ i fiCRrl>\, ' ' ,, 

tnysterio 11rofuprlo ". faz 1.iassar J)elas <>1ias n•·,-to<> l\'iio <, nova a ohjccão. Quem ., • ,, CURIA l\tETROPOLITA~ A 

EXl'EDlEN'i'F! 
Não po<lc porem o Frade ,a fcrrnulasse. ainda hoje, mo,;;- puras loelas ílSsits peé!nhas de 

Prr.~adot derlicar-8e ao apos- iraria desconhílf'er ,completa· linho que a princil)io ,nos pa-
Monsenhor Ernesto de Paula, talado sem ª oração. n,. que mente. ni\o só o apo8tolado ca- recem tão simples: o corporal, 

Vlgario Gera:!, despachou: lhe serviria a Rcieneia se não tholieo. mas a propria socied,i. o i,anguineo, a pala; vejamos 
PltOCISSAO a fa.vor da pa- fosse vivlfic.ada e fecundada díl moderna. Síll'á possível íln- depois as que se fazem em 

i'pchi.11, de São José do Bexiga. pela caridade? As Constitui- contrar (fl!Pm possa sincera· seda, muitas vezes riC'as, bor
RlTO PARVULORUM a fnvor dos ções impõmn ao Dominkano mente nffirmar sermn a pm1i- dadas a o,uro; o véu de sacra-
1«\vmos. ·Pai'ochos de Santa Ce- ª oi·a<;ão sol> a dupla forma: lcneia, a. J)()hrf'za. a obPdí0nr,i<1 rio (Jllíl nos ·indica a presen{)'a 
éilia e Villa Esperança. of;ficlal e ,partirmlu!'. A pri- e 11 orac;ã<>, ohst:1eulos ~1 con- íle .JeRus ao entr::irmos nà 
. ,CAPELLAO da Divina Provi- .meira é determinada pela Igre- vnRão das almas? A pesar ele 

dençia de Villa Cerqueira Cesar, ja, a oração llturgica; 0 flegun- s11a modP.ral:lio hnhitual. Siío 

Nossa Senhora certamf'nf~ 
ficará co.ntente. e abençoa r:í •.!í 
filhas que tnfüalbarem no Pn. 
xoval de seu Jesus, revestil1'1o 
seus alta.res e seus min ist mq. 

Por certo que em pa1rn JP,• 
sus 1'evf'stirá a nossa alma com 
o manto de Sua graça A no·-a. 
embelezará com seus dons e 
virtudes. 

L. B . 

a favor do Revmo. Pe. Jayme 1 (.la, e.ra des!giia<la ª. ntigamonte Thomaz niio pornlc {lPixar rlf' 
Garzai'o. :pelo 11ot11e <!e oração secrPta. csci·cvcw f!UP {, "lonellra ... stul. 

PL1ÍJNO USO DE ORDÉNfl, 1w1· Para os filhos rlP São Domin- tum ~st, s11stentar :,í,mdhanfe 
um anrio a f1wor do Revmo. Pe. gos; é a liturgia uma fol'{:a <lo 
Josê Luiz de Godoy cremer. inler/'osdio f' o nwtbo1lo au

~ERMESSE a favor da Paro- füentico dP sanli!'!caçfto q110 

opinião. 

directa• 
• 

Ouça as ultimas noticias 

tnente das C:apitacs Europeias 

cbfa de Jabaquara. os jJrepHra ao exerclclo elo mi-
PROCISSAO: :Parochias de Ri- nlstet'io. 

beirão P.lre; e Agua Branca; Assim, pois, pela . oraçã.o r, 

Sailctuarlos do s. c. de Jesus e pelo estudo, em .mutuo apoio, 
S. C. de Maria. estudando para melhor amar 

ÉRECOAO CANONICA: - da 
1 

·fl Ol'alldo para melhor estudar. 
Congregação .Mariana de SUzano I ílleva-so a almá {lominirana 
e da Cruzada Euchaflstlca de para Deus. e i,licirn. >1Pm f'ho
Villa Guilherme, . ques nem ruldos, {t ve.rdaclcirn 

CA.PELLA, por um anno, a fá- contemplacão, 
vor da Capella de. S. José de Villa 
Palmeira. 

CELEBRAR uma Missa a fa. 
-vor da C~P.(;)Ha de. Ferraz de vas- Institut-0 Paulista. a favor do 
concellos. _ · Revmo. Pe. João Laub; do Asy

BENZgR ·UMA IMAGEM, a lo de Nossa Senhora Auxiliadora 
favor do Revmo. Purocllo de São a favor do Re\·mo. Pe. Estan!s-
Roque. lau Tycner. 
. PAROCHO de Ibirapuera, a DIRECTOR da congregação da 

favor do Revmo. Pe. Francisco ·casa Pia de S. Vicente de Paulo, 
:B!ermanri; de Osasco, a favor i a favor. do Revmo. Frei Nicolau 
do Revmo. Pe. Faustino Passlo- de São José. 

OS DOMINICANOS NO 
BRASIL 

A historia rios Dominicanos !' 

no Brasil (: muito recente e 
clwia díl saf'rifidos. C'omeça , 
com o ultimo quartel do seculo 
passndo. FJst;tllnlf'CPram-síl <lí' 
onfl·as funda(:Õíls na cidadr ilc 
inklo cm Uhcraba, 8Cgnindo-s0 , 
Goyaz, Porto Nacional, Con-1 
ceição do Araguaya, etc. 

Agora surgem providencial- ! 
ment:'. de va~ios :Acantos do Í 
Rras1l, vo0açoes mrsJ)(>radas . 
para n vlda Dominicana. tcnclo-1 
:s,0 a lmpr0s;;ão rl0 qne Dr.)us 
aguarelava uma cnrta quanti
dade de sacrificios para derra• 
mar, de modo visiv~l. auas 1 
ben0ãos sobre os filhos rln 8iio l 
Domingos na ln1Tn rlc Santu 
Oru~ 1 

com a 1nar~1vilha de 194() 

OPTIM~~ RECEPÇÃO INDE 
PENDENTE DO CALOR~ 

HTJMIDADE OU FRIO 
Afim 00 tratãr Q&S Santas ~iS• nista. EXAME CANON!Có, a favor 

i sões a setem pi'epdas dutante PROCISSÃO, a favor das Pa- da.~ Irmãs de S. José da Paro-

Para finalizar o nosirn enlre- l 

Yi~lndo rolalou um locanle fae· i-·--------------'---------------
,0 ~po- de 1941,. nesta_: Capit~I. rochias: de Goorulhos, Braz, chia de Itu'. 
· em, _pr,~p_a;raç!i9, 119 __ Ql\a.r-to Con- Nossa Senhora po Carmo da Li· PIA BAPTISMAL, a favor do 
;gréSé(h,Eitchà.tiçttco Na.cional a · bérdade, Penha, São Berna1•do, Odllegio de Nossa Senhora de 
(realizar~ eni:Sli.o Pauio em 1942, 'Moóca, Mogy das Cruzes e Vi!la Slon. 
)de ordem do Sr. Arcébispó· M~• ~pe1·ança MISSA CAMPAL, a favor da 
!tropolitano foram convocados to- TRINAÇÃO, a favor do Revmo. Paror:hia de Villa Esperança, 

Pe. Walter Bonten e Revmo. Pe. BENÇAM DE UMA IMAGEM. 
!<los os Revmos. Decanos das zo. 'OetaviCT Gurgel. ,a favor do Revmo. Parocho de 
:nas urbana e subilibana para KERMESSE, a favor das Pa• Pinheiros. 
-iima reunião com o Revmo. Clero rochias. de Itaqucra e Pont:e de RITUS PARVULORUM, a 
,Provincial dos, RR. PP. Redemp- s. João. favor dos Revmos. Parochos de 
.torfstas, na .Curta de São. Paulo, ROMARIA, a favor das Paro- Villa Pompeia e São Paulo. 
::no dia 12 do corrente. logo após chias de Mogy das cruzes e Trc- CELEBRAR UMA MISSA. nns 
· v. reunião do Revmo. Clero. membé. Càpellas de Barran.cada e Coris-

Sáo Paulo, 3 de Agosto de 1940. CONFESSOR ORDINARIO do co, em Jaçanl'i; 

1 o. -- Recentemente fa\lcceu , ===-==-:----:---------------...:..--==== na \!,alia 11111 nco-sa<-erdote do- i ________ ....... __________ ::..::=======: 
111 in ieano hras ileil'o, Pa<l1·11 .f o- 1-_:::::::::::::::.:::::;::::;;::::::::::::::::::::::::::::=: 
sé :\la!'ia 7,op1wi .. e!epoi,; de uma ,, 
vida c-lwia ,J<- tlifficnldados e 
sofl'l'imrmlos. Suas ultimas pa
lavras fol'am: --, ··'l'oda a mi
nlia vida foi nm ::;ncrifidn. Of-
fnrf'ço r.~t e 11 llirno pelo Brn
sil ". FrPi 7,0pp0.i m·a paulist-0. 
('.0inC"idiu SUU lllO!'((l COlll a. ar- r 
qnisiçno. nrn São Paulo. do IAr
rPno nm (]tlf' "n 0,:t:í ron!'lfl'nln-1 
elo o f'onvPnto rl0 Novkiado 
Domini,,nno hrnsilf'iro, 

' ~'' l 
• . : ·- • . -~ , 1 ~ i 

Peçam dernonslJ1lções sem compromisso 

AMERICO ·NICOLATTi 

Praca Ramos de Azevedo n.~ 18 . 1." andar 

'J'EL.! 4-44.23 * SÃO PAULO 

_Ao_voa_.ADo _____ .s lndi'Cador. Profissional DENTISTAS 
Arnaldo BarthoJomei~ 

Dr. Vicente Melillo 
l'ràCa de,· $6 N.-O 3 - 2. • andar 

-Scüa.la 

Dr. PHnio Córrêa de 

1 Oliveira 
itua Quatklo Boea.yu.va N .• lii 

r I.• -- Saa ata - T-el. 2-7276 

Dr. MiHon de Souza 
Meir.elles 

Rua l6 de Novembro, 150 - 7.0 

&lildar - sala 74 - Phone, 2-00S!I 

1k'. Canos Mol'aes de 
Andrade 

•• ;am;ilimf.u ~ :.z3 -
j,o.9D1Sar . 8úa S8 • Tel. 2·J9Sfl 

.Joaquim P. Dutra da 
Silva 

Rua Benjamin Cpnstant, 23 -
f.0 a,nd. - Sala 38 - Te!. 2-1986 

S. PAULO 

ENGENl-lEIROS 

Amador Cintra . do Prado 
F.ngenheiro A1•chitecto 

Architectura religiosa, collegi,w, 
z·esidencias collectlvas - Rt111 
Libero Bada.ró N. 0 Ml 

S. PAULO 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

Jk. ~o P. · ·Reimão-·1· Estudos -- · Projeotos - Orça-
Illdlmeister mentos - Constl'ucções 

-'- ac,. ---. &,.-_ a_.o and. Alameda, Glette, 359 - Telephone 
,,,.1 .... , ....... : ··;g:';,wa . · ., . 6 ?!~A!.iHL.. • .. ~. _ .~· J- 718 ,,, , 

j l-lOMEOP A THIA 
Dr. Rezende Filho 

C .. ns.: Rua Senador Feijó N.º 
206 - 7.0 andar - Te!. 2-0839 
Das 15 á,.« t8·hora.s - Res.: Rua 
Castro Alves N.•'007 - Te!, 7-8167 

MEDICOS 
Dr. Hug·o niaR 

Andrade 
de 

Clinica geral e molestias de 
senhoras 

Con8.: Rua Lloor·J Badar), 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270 
Res.: Rua Thomé àe Souza, 55 -

Telephone 6-0566 

Dr. Celestino Bourroul 
nesidencia: Largo São 
N. 0 8 - Tõl. 2~2~ -
Rua T de A.lml 2aõ -

~-~~?:"~. 

Paul, 
C.ms .. 

Dai;; ~ 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - molestws de senho• 
1-as - Cons. : Rua. Senador Fe\· 
jó N, 0 20õ - 2. 0 - Predio Ita· 
querê - Te!. 2-2741 - Res.; 
Te!. 7-1268 - Consultas das 10-
11 e <ias 14 á,; 17 - Sabba.dQS, 

das 10 ás 11 horas 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da sânta Casa - ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 

Cl.n.,,rl!io - Dentlatil - Rn.li•;lo• 
;lsta - Pel-a Escola de Ph,1 r• 
macia e Odoatologi,a: de 8:'i:o 
Paulo - C1lnica. . nentari:1 e/4 
g'CJ'al -,- Raios X - Diathr rr,,la 
- Infra-Vermelho - Coagulação 
- Trans-llluml~aQão - Vitali-
dade pulpa.r, etc. - Traball~o-. 
por cartão, hora ou orçam,·nLia 
Rua. Martim Francisco, 97 -· 

Te!. 5-5'76 - S. PAULO 

17 horas) Tel. 4-7651 Res.: D 
Da Beneficencia Portugueza e da Te!. 8-2432 r. Carlino de Castro 
Maternidade de São Paulo _ ===========:::;== Pelo curso de doutorado ,la F'~. 
Doenças de senhoras - Partos o e u L I s T A cuida.de de Pharma~io, e Oci0n. 

Dr. Camargo Andrade 

. tologia de Sã.o Paulo - Ciru:·g::\O 
- Operações. Cons.: R. Senador ____________ ....., Dentista diploma4o em 19!4 _ 
Feijó 205. Tel. 2-2741 - Das 16 Ex-dentista do Lyéeu Córnc;iir, ri& 

ás 18 horas. - Res.: Trav. Erig. Dr. Luiz Melhado Campos Jesus _ Especialidades: Pivot~. 
Luiz Antonio, 8 - Te!.: 2-6031.'i Rua Marr:oni, 131 - 3.º an(h1r Corôas' ·Pootes. Dent,1rtn,-a.., 

1 Consultas: elas 16 ás 18 lioras an1,1.toml= e ·sem abobada pa, 
Teleph,: 4-7572 ii..t.ln,a -. ';::on.'lultas: Das 8 ·í,a 

São Paulo 12 e de.s 14 · á-s 19 horas - ConR:: 

Cirurgia Mdlestlas de senhoras, .=:::::::::::::::::::::::::. Baa. Dbd~, 64 - 2. • andar --· 
Partos, Ralos X. - Res .. : R. Hol-!Ltl;R ls PROPAGAR,. º. . SaJ-1, 7-.7A ·- ~~es,; AI. Barãoª' 
landa, 5 - Te!.: 8-1337 -- Ce>ns.: j Piracicaba, 499 - S. PAULO 
P. Ramos de Azevedo, 16, 2.0 " LEG I ONARIO " · · .· ; 
and. (Predio Gloria) - Tel.: · TO D O C A T H O LI e O 
4--2676 -:- Da.s ~ ás 5 hom2. ~flb·. E; DEVEB JJB TODOS . · ci,.iy.,e le-r o 
~ u e 1.~0l'a,.,. .. O.i QA~QL~~-8~'!, .:.._L B M_'I. n ,, · - •?" 

Dr. Max Rudolph 



'Notá Internacional 

Sectores periuosos 1 

Deney Sales 
Emquanto a Blitzkricg se desenvolve contra a Inglaterra com 

és :Insistentes ataques aereos, principalmente aos portos. cm outros 
sectores a lucta toma aspectos mais graves - militares e politicos. 
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O futil pretexto para o ataque que se delinca contra a Grecia 
mostra ciue o Reich, por intermedio da Italia, pretende dominar 
:Inteiramente os ·BaUkans antes mesmo da victoria sobre a Ii\gla
terra, e as forcas italianas da Abyssinia, apesar de isoladas' da 
Italia pelo canal de Suez, sob o dominio ingJc,,, conquistam gran
de parte d?, Soma.lia britannica e se impõem aos fracos contin
ientes coloniaes. 

A campanha na ~olonia 
As fontes inglezas pretendem dar menor importancia ao fac

to, e não explicam qual o destino das forças sul-africanas, cujo 
desetnbe.rque nas colonias do leste da Africa haviam annunciado. 

M~.s é no sector político que os acontecimentos mais graves 
se verificaram. 

No Japfio a totalização do paiz prossegue rapida e violenta
tnentc, com a dissolução dos partidq§ po:liticos tradicionaes na 
Vida política da nação. 

Prepara-se assim a integração definitiva do imperio oriental 
na orbita g-ermanlca.. e o opportuno ataque ús colonias britaF1ni
cas. apóg o domínio que já se discute da Indochina franceza. 

A politica de cohtemporanização com as exigencias inimigas, 
que em relação á Allemanha deu tão maus resultados para a 
Inglaterra, parece não resultar melhor applicada ao Japão. 

As ruas e praças principaes 1 
das cidades pol'!inezas occupadas 
pelos Soviets receberam o nome 
de Lenin e Stalin ou outros no- . 
mes de russos Ycrmelhos. Com 
esse methodo demonstram os 
russos que a doutrina sovietica 
instala-se na Polonia. tendo as
sim rompido um dos baluartes 
da civilização catholica occiden
t.al, civilização essa de que a 
Polonia foi a maior defensora 
durante dez scculos de historia. 
Todavia o programma sovietico 

de dominaqão na Polonia não se 
limita {t implnnt.ac:;ão das S\ll\S 

ideais (i indolc do povo po·lonez. 
Além de fazer soffrer as almas 
verdadeiramente catholicas, são 
os filhos da nação extraídos do 
solo patrio. 

O fechamento do caminho de Burma ás importações da Chi-
No decorrer de uma semana 

deportaram para o interior da 
Russia afim de trabalharem nas 

beria vae receber, atravez de caminhos difficeis, o supprimento minas de carvão, todos os habl
:necessario. tantes das cidades fronterii:as á 

na, para a lucta contra o invasor, praticamente estrangulou. a 
resistencia do paiz, entregando-o á Russi.a, poil! apenas pela Si-

Essa medida não conseguiu apaziguar O Japão, cujas exigen- Rumania. Taes medidas foram 
cias crescem sempre, e pelo contrario - se este conseguir se 11- replicadas como sendo dieta.das 

por noções estrategicas em vista 
vrar do peso da guerra na China - a Inglaterra terá que luctar d - da B b' 
no . Oriente com um inimigo tão terrível quanto o Reich. mena pelo exercito russo. Scenas 

1 

a occupaçao essara 1a ru-

dantescas são contadas pelas tes-o CAUTELLAS DO MONTE DE SOCCORRO I temunhas desta evacuacão as u r o - JOIAS USADAS E BRJLHA;:-.;TES - quaes çonseguiram escap~lit.' pa-
Compro pagando os melhores preços ra a Rumania. Maridos separa

nua Alvares Pentea• D I b; ~ 1 dos de suas esposas eram repel-
, 

0 
m . ift . :, :, .{ ~ f't?.! ~ ,r. ft lidos para a Russia meridional 

elo, 203 • 3. andar ~ '-..1 V il ~ (...., ~ U emquanto estas eram mandadas 

"Nossas inf ellcidaües presentes~' 
P~storal de S. l'!Ixcia. filJonsenhor Saliego s.os 

seus diocesanos de Toulouse 
Logo após o desastre da Fran

çã, S. Excià, Revma. Monse
nhor Saliege assim ise dirigiu 
aoa seus diocesanos: 

Carissimoa irmão!t! 
Estamos sob a pena e o sof

frimento aflige nossos corações. 
Mas a esperança permanece 

mais forte que o temor, mais 
forte do que a dôr. 

Nos choramos nossos mortos. 
Nós os abençoamos, porque elles 
fizeram o dom total de si mes
mos. 

~ão dizemos que o soffrimento 
não· é nada e que se não conta. 

Dizemos que o soffrimento é 
cousa rude, ponta· aguda que se 
encrava em nossa carne, nos 
ar~nca gritos e lagrimas. 

Que nossa dor primeiramente 
seja- como separação e depois 
como estimulante para cuniprir 
os grandes deveres da hora pre
sente. 

Deus vella sobre nós. 
Não é a morte da França que 

Elle quer, mas a sua ressurrei
ção. Auxiliemos ao bom Deus. 

Calemo-nos, trabalhemos mui
to, sofframos em silencio, paci
entemente e oremos. 

llião digamos: nossa, causa é 
justa, Deus a fará triumphar. 
E' a presunção judia. No Evan
gelho está escripto: "Bem.aven
turados os que soffrem perse
guição por causa da justiça", 

Digamos: trabalhamos, esfor
cemo-nos e Deus virá em nosso 
auxilio. 

Temos nos esforçado suficien
temente? Oramos suficientemen
te? Temos reparado os sessenta 
annos de apostasia nacional, 
sessenta · annos durante os quaes 
o espirita francez adquiriu to
das as doenças do pensamento; 

. durànte os quaes a moralidade 
fr,anceza decahiu; durante os 
quaes a anarchia se desenvolveu 
extremamente? 

Senhor, tende piedade de nós! 
Pelo facto de ter afastado 

Deus da escola, dos tribunaes. da 
Nação, Senhor, nós vos pedimos 
perdão. 

Por se haver espoliado nossos 
religiosos .e nossas religiosas; por 
se haver usurpado a Igreja, Se
nhor, nós vos· pedimos perdão! 

,Por se abrir e multiplicar os 
lugares malificos, Senhor, nós 
-vo.~ pedimos perdão! 

Por se ter suportado uma li
teratura malsã, depravada, Se
nhor, nós vos pedimos perdão! 

Por se ter suportado o trafico 
das brancas, a venda da carne 
humana, Senhor, nós vos pedi
mos perdão ! 

Por se haver profanado o do
mingo, e por se haver ··esque
cido vossos mandamentos, se
nhor, nós vos pedimos perdão! 

Pela promiscuidade depravante 
das offlcinas, ·dos escriptorios e 
das usinas, Senhor, ... i;iós. vos pe-
dimos. perc:!ão ! .,\: ,!ir~ . 
. o b~rii/ô.e,us espir:Í. que o au

xtliemos. 
Nós temos o habito das re

commendações, e confundimos 
facilmente o bom Deus com um 
deputado que faz os nossos ser
viços e nos dá tudo o ciue que
remo$. 

O bom Deus não é como um 
deputado que se faz caminhar co
mo se quer. Elle olha com pie
dade um coração contrito e pe
nitente. 

E' um coração contrito e pe
nitente que é necess_ario lhe of
ferecer. 

Deus espera que nós O auxilie
mos. Eis porque eu peço, com 
maior razão aos catholicos, pa
ra fazerem penitencia, de se mor
tificarem, ti·abalharem e ora
rem. 

Eis porque ,eu peço para or
ganizar em cada parochi.a e ca
da capella, á hora em que se 
parecer mais conveniente, uma 

1 
cerimonia quotidiana de expia- , 
ção e de reparação, durante a 
qual, deante do Santissimo Sa
cramento exposto, cantar-se-á o 
iYilserere mei com o Parce Do
mine. A cerimonia terminará 
pelo canto do cantico nacional 
ao Sagrado Coração: 

Pieté, mon '.i:)ieu, ç'est pour notre 
' [patria 

Que nous prions ao pied de cet 
[autel; 

Les bras liés et la face meurtrie, 
Elle a porté ses regards vers 'le 

[ciel 

E isto, a partir de domingo 23 
de Junho e até nova ordem. 

Nas parochias onde não ha sa
cerdote, eu encarrego a União 
catholica das senhoras e das jo
vens de organizarem a recitação 
do rosario e da Via sacra. 

Minha esoerança permánece 
firm~. 

A França se erguerá, mas pela 
pobreza, pela humildade, pela 
penitencia, .pelo trab.alho, pela 
volta ao esplrito catholico. 

O que fizemos da victoria de 
1918? 

Que · teríamos feito de uma 
victoria facil em 1940? 

Caríssimos irmãos, comprehen
dei pois que o bom Deus nos 
ama. 

E' com esta certeza que eu vos 
renovo a expressão de meus sen
timentos affectuosos e devota
dos.'' 

Congregação Ma
riana do Gymna

sio do Estado 
Realiza-se hoje, ás 20 horas, 

na Rua Tahatinguera n. 94, o 
annunciado festival que a Di
rectoria da Congregação dos 
Alumnos do Gimnasio do Es
tado organizou em homenagem 
ao sen presidente, Snr. José 
Virgilio Vita, pela passagem 
de seu anniversario. 

E' uma homenagem sincera 
que, perfeitamente· dentro do 
espírito mariano, a Congrega
ção do Gimnasio do Estado, 
dirigidi. com tanta firmeza por 
8. Ex-,!a. Revma. ··-Monsenhor 
Erne~to de Paula. prestà· .ao 
seu dedicado presidente. 

A ZELADORA p R E]) IA L----, 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commissão 3% ou 5%. - ADEANTAMn'TO SOBRE 
ALUGUEIS, juros 1%. - COBRANÇAS de alugueis atrazados, adeantamentos para 
reformas. - Compra de .. immoveis por· conta propria. - Informações confidendaes 
de inquiUinos e fiadores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos depositos com juros 

mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 - 2. andar -
PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado & Filho 
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para as regiões mdusLriacs lex
tis afim de trabalh.arem nas fa
bricas. QuanL:i aos filhos arr8.n
cactos aos paes, foram interna
dos em collegios e asylos sovie
ticos afim de formarem fervo
rosos communistas, longe da in
fluencia "nefasta da familia e da 
sociedade corrompida do occi
dente ". Os soviets tratam de 
embellezar as cidades polonezas 
occupadas. Assim é que a antiga 
cidade de Lwow foi presenteada 

com. uma decoração muito estra
nha. Erigiram monumentos em 
gesso branco, nas ruas principaes 
da cidade, representando alego
rias da Constituição sovietica e 
escrevendo nos pedestaes textos 
da. referida constituição. Os edi
fícios e as igrejas foram reco
bertas de enormes placards, pin
tados em telas nos quaes são 
enaltecidas as vantagens e pri
vilegios do operario no regime 
sovietice. 

Em contraste com tn:o .LtsoJl~ 
geiros reclames. vêem-se ao lad4 
desses afixes filas enormes de 
uma população -debfütada espe-
rando largas horas pela po~ . 
lida.de de adquirir qualquer ali
mento nos lugares estatizados.' À 
isto ficou reduzida a Poloma 
após a invasão sovietica: a wmi 
terra sem religião e sem famiJlae 
ou seja um verdadeiro infe?IICI 
Dantesco. 

Somente a Realeza pode passar 
sob o Welilngton Arch 

A figura alada da Paz, guiando uma quadri
ga encima o Welling-ton Arch, que se encontra no 
extremo de Constitution Hill, tendo á dit'eita os 
jardins do Buckingham Palace. 

terra, e tivesse feito aos Estados Unidos, iles.J• 
Setembro passado, as encommendas que· a.-~· 
rança das Ilhas impunham, hoje o domiDie -·dog 
ares pertenceria indiscutivelmente á Força, Ama, 
Real, e uma victorla como a de WellJngton delinear .. 
se-ia no hori:1.onte. 

Hoje, ao contra1io do templo romano que s6 
permanecia abe1·to durante o tempo de g-uerra 
e cujas portas tão raramente foram feehadas - é 
provavel a figqra da Paz esteja enceITada entre 
saccos de areia, temerosa das bombas a.Ilemãs se
meadas em }Jrofusão pelas foi·ças aereas do Reich, 
contra as quaes combate galhardamente a R.A.F. 

Se o gabinete Chamberlain não tive.<,SC por' to. 
dos os meios impedido o rearmamento da Ingla-

Apesar de tmlo, os principa~ culpados desse 
atrazo no rearmamento permanecem no :abineie 
britannico, quando são os responsaveis pelos mi• 
lhares de pessoas mortai. pelos bombanleios aa.• 
zistM. 

Que pensará sobre o assumpto o sr. Chureàilll!' 

commemorações do Ã& 
Companhia 

4. o Centenario da 
Ilio Grande do Sul de Jesus, no 

Promettem revestir-se c!e exito S. Excia. Revma. D. João Bec- IV - Monumento de bro112e ai 
Anchieta e aos Martyres. invulgar, as commemorações que 

se farão, no Rio Grande do Sul, 
por occasião do 4.° Centenario 
da Companhia de Jesus. 

Seria repetir factos por demais 
conhecidos. lembrar o papel vul
tuosíssimo que representam para 
nossa Historia, os membros da 
ordem de Santo Ignacio. Assis
tiram elles, o nascer do Brasil e 
acompanharam e forjaram quasi 
sempre com desvelo jamais per
feitamente- aquilatado, o desen
volvimento, lento mas seguro,· 
das mais elevadas e nobres ins-1 
tituições brasileiras. 

Encarregado pela commissão 
director<1, das commemorações 
desse Centenario, o sr. Luiz Sieg
mann, presidente da Associação 
dos Antigos A'lumnos da Compa
nhia. de Jesus, conferenciou com 

k2r, Arcebispo Metropolitano e o 
dr. J". P. Coelho de Souza, Se· 
cr--tario da Educação, e com es
tas autoridades religiosa e civil 
fixou o plano para as solemni
dades da commemoração. 

O Cel. Cordeiro de Faria, In
terventor Federal, acceitou o con
vite para fazer parte da commis
são organizadora e resolveu con
siderar officiaes as commemora
ções. 

V - Parada e demonstração 
de exercicios physicos pelos ·coI• 
'legios religiosos e publicos. 

VI - Communhão geral com 
Missa campal. 

VII - Edição de livros. Pu• 
blicação de artigos pelos jornaes. 
revistas e estações de radio que 
transmittirão as fest-ividades· ·e 
cujos assumptos sã'o os seguin• 
tes: a) Santo Ignacio; b) Santos 
da Companhia de Jesus; e) os 
Jesuitas no Brasil; d). os. Jesuie 
tar. no Rio Grande do Sul; ·e) 

Em IL'1has geraes, o program
:rna das solemnidades obedecerá 
a seguinte disposição: 

Resumo historico da Fundação; 
·s f) a Sociedade de Jesus e· as 

sciencias divinas e· profanas. 

I - Congresso . dos 
Alumno~. 

II - Festividades de todos os 
collegios publicos·. 

III - Representação da peça 
"Missões" (autoria do Cel. Fa-
1'ia Co.rrêa. e maestro Eggers), 

VIII - Cunhagem do. meda• 
lhão commemorativo. Emissão 
de senos. 

IX - Doac;ão de uma Capella 
á Companhia lle Jesw.. 
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v1s1ta a Sao Paulo 
par certa age~ia telsgmphica, 
de que o sr. Lloyd George subs- O 
~. m> gabinente blitanico, o 
~ Cllember111in, e Lord Hallfax. 
Seda subetlttlir dois munichea• 

Exm.o. e Revmo.· 'Sr. N uncio -Apostolico no Rio 
nos· por um genmmopbilo <1a, ~ 

Q DESEMBARQUJI 

Conforme noticiamos em nos
so uitimo numero, chegou a São 

a pamvra aos seminaristas e de
poJ$ aos cegos. 

A REUNIÃO NA CURIA 
· lbll guarda. Já em 1914-1918, 
lôk>Yd · George não ocult.ava. seu 
pesar de combater contra a AD.• 
leJmmh&, e, ultimamente, fez elle 
ciec1a.rações que não deixam a 
meno1! duvida sobre SUQ sympa• 
.ttda para eom o ewlrito pacifi• 
QIIClar znuntcheano... não na 
Oi1W adjeoti.vo pal'a uma coisa 
Slio sul generis quanto o "mu,,, 
ldcllfsmo,.. • • que vem orientan· 
dO a politiea. internacional bri• 
tamuca. 

Paulo, no dia 17, 0 Exmo. e No dia 19, segunda-feira, o sr. 
Revmo. Sr. Dom Bento Ak>isi N 1 :M:asella N . A toli de une o Apostolico, que tambem 

, uncio ~s . ro é o Decano de nosso Corpo Di-
S. S, o Papa ~lo X , Junto ao plomatico, recebeu as homena.
go~o bFaSilell'O. ~ geris do clero secular e regular 

V:iaJando pela litorlna, S. Excia. 1 da, Ar.cmdiocese, comparecendo á 
Bevma. desembarcou em S. Pau- reunião realizada n.a. curia., as 
lo ás 1'1,30 hOras, tendo na es- 14 horas. s. Excia. Revma. foi 
tação do Norte, festiva e concor- recebido na porta da Curia Me
tida. recepção. Entre os presen· tropilitana pelo Exm.o. e Revmo. 

, te& notamos as seguintes pessoas: Mons. Ernesto de P.aula, Vigario 
$. Ezclas. Revmas., Dom José Geral da Areltldíocese. Na esca-serã posisvel que se queira en

cobrlt' com as cans de IJo.yd 
Geol'.ge a mesma. defeeção qUe 
na França se proc1Zou cohanes
tar com as drogonas de Pet41,in? 
'Será. pOSQvel que dois grandes 
homens de 1918 sejam meros 
SeJy.ss-Inquarts em 1918? 

Gaspjtl' de Afonseca e Silva, Dom daria agnaroava a chegada de 
Frei Luiz de Sant'Anna, :Bispo Dom Bento Alo:isi M!Wlella o Col
Diocesano de Botucatu•, Prelados lendo cabido Metropolita~o. 
da Cru.a de Sua Santidade, o Col- Introdt!Zklo no SaJJão Nobre da 
lendo Cabido Metropolitano, o Curia, o Sr. Nuncio Apostol!co 
sr. Abbsde de São Bento, . re- foi festivamente recebido pelos 
presentantes das aatas autoricl.a· presentes. 

* * * 
O General de Gualle fez ao 

mund.o uma revelação de que não 
podemos deixar de t.omar no
ta.~ o governo do :Marechal Pe
tain mruiqou entregar ás tropas 
neo-pagãs algumas dezenas de 
aviões france:aes, nesta semana. 

Isto não obstant.e, e a despei
to de tanta docilidade e de ta;n
ta vontade de l,\gradar, que in· 
quesUona.velmente t.em revelado 
os · estadistas de. Vichy, os ane
mies. . • ou melhor os nazistas, 
pois que o "Legionario" jamais 
consentiu em confundir uma coi-

des civis e militares, gr,ande nu
mero de sacerdotes, a Directoria 
da Juntll.- Archidiocesana, da Ac
ção Catholica. além de avultado 
nwnero de associações rel:igiosaS 
e de fieiS. 

Acompanhado pelo · Exmo. e 
Revmo. S;r. Arcebispo Metropali• 
tano, Dom Alolsi Masella se di· 
rlgiu da Ij:$tação para . o Mostei
ro de são Bento, onde ficou hos
pedado. 

PRII\tEIRAS VISITAS 

sa com outra ..• parecem achàr No dia 18, domingo, o Sr. Nun
,àinda lnsatisfactoria a submis- cio Apostoliro almoçou no Pala· 
são do velho marechal. A Fr11,n- cio São Luiz em companhia do 
kfurter Zeit\ing, por exemplo sr. Arcebispo Metropolitano. A' 
chamou Petain de "velho com- tarde, ainda acompanhado pelo 
imss.ariq ,,de, \JlU8.. fallencia", .e. sr. AtcéÕispo, visitou. _os ~ros 
em fuitsono''.coni o résfu da fui- pobres de Sâó Paulo; ·bén). co
. prensa allemi, procura mostrar mo as novas parochias, :reeem
que a França deve caminhar I creadas em nossa Archiàiocese. 
ainda muito mais a fundo na re- Visitou por occasião o Seminal'io 
forina das institUiçóes. · 1 centra1 do Ypimnga e o Insti-

(Concl ue na 2.:t pag.J tuto Padre Chico, tendo dirigido 

Conf e~eração camelica 
A oosse dos titulares dos 

novos cargos 
Sob a. presldencia de s. Excia. I o quartel das associações auxi

Revma. Mons. Ernesto de Paula, r !lares da Acção Ce.tholica, e de 
Vigario Geral da Archidiocese, seu secretariado geral permane~
reallzou-se ás 15 horas do do- t.e partirão as ordens para os d1-
mingo p. p., dia 18, no salão versos sectores ou regimentos, 
de actos · da C'Uria Metropolita- que são as entidades confedera
na, a reunião extraordinaria da das. Louvando o acto prudente e 
Confederação Catholica, afim de 11oortado do Exmo. e Revmo. Sr. 
ser dada posse aos tit11lsres dos Arcebispo, ao reformar os esta
novos cargos creados por s. tutoo da Confederação catho!i
Excla. Revma. o sr. D. José Clt, congratula-se o orador com 
Gaspar de Afonseca e Silva na S. Excia. Revma. por tão fe
directoria da Confederação ca- Hz iniciativa, par.a, em seguida, 
tholftla. declat11r empossados nos seus 

· A' cerimonie., realizada com c,a.rgos os re.apectivos titulares, 
--•---'" d om-.rece .<JOO são: o sr. dr. José Pedro 

toda .a 1'UiCUU""'ª e, .c ,... • Galvão de' Souga, secretario ge-
:ram os Revmos. Srs. Coneg<> 
Dr. ·Antomo de castro Mayer, ral; sr. Ivanio da Costa carva-
Assist.ent.e Geral dlt Acção ca- Rw Caiuby, secretario e o sr. 
thollca, Frei Boa\'entum, O. P., dr. Nilo Gordo Vergueiro, the· 
Pe. Geraldo de Proença Sigaud, soureiro, ()S quaes, sob os a,pplau
s. v. D., Pe. Flavio Veiga, s. sos da a.ssisteneia, tomam mgar 

D á mesa directora dos trabalhos. 
J. , e Pe • otto Popp, s · V· · ' Em """'Rida, fa:la o dr. Vicen-
0 sr. dr. Pllnio Corrêa de Oli- _., 

OS DISCURSOS 

Pelo Clero secular e regular, 
llSOU da palavra, Mons. Marn1el 
Ribas, que saudou s. Excia. 
Revme.. nos seg1;1intes t.ermos: 

Exmo. e Revmo. Sr, Nuncio. 
Apostolico: 

O Exmo. ·e Revmo. Sr. Arce
bispo ordenou-me que, nesta au
diencia, representasse o clero se
cular e regular de São Paulo, 
mencionando que era seu desejo 
recahisse a escolha na pessoa de 
um sacerdote já adiantado em 
annos. 

Recebi com aR:gf'la a nonrosa 
incumbencia, ainda de surpresa 
e, sentindo ainda na mmrut ali
ma os seus effeitos, deljneava-se 
já, no meu espirito o' Iilano des
ta allocução, como se um relam
pago, em noite escura, illumina
se o horizonte. 

Tenho de começar, pui:s, ,,.,.. 
comiando o tino do nosso caro 
Arceblspo, que sabe pôr em evi
dencia o talento, ,a sciencia e a 
virtude de seus padres, dando a 
um vefuo sacerdote, occupa<io na 
modesta capellania de um asyJo 
de invalidos, o encargo de füla.r 
por elles ne.sta solemne occur
rencia. 

E a razão é que as sombras de 
um quadro dão mais evidencia á 
luz das figuras a que e!llas cor• 
respondem. 

o padre encanecido nos mist.e
res identicos aos de seus compa• 
nheiros jovens, sente em seu pei
to mais vida, quando as· contem
pla junto de si. 

E' como a arvore envelhecida 
no seio da floresta. 

Seus galhos estão resequidos e 
suas folhas aos poucos vae a mão 
do vento espargindo pelo vaile 
em focal 

Mas s~ a arvore consumida pe
lo tempo fo~ dotatla de sensic 
bilidade moral, exultaria di.ant.e 
dos rebentos viçosos, que sur
gissem em derredor. 

E' com jubilo que falo em no• 
me do Clero, nesta occasião em 
que, admirando as qualidades 
pessoaes de V. Excia. · Revma., 
queremos homenagear o Sr. 
Nuncio Apostolico, que é no di
zer de um canonista . it,aliano: 
"Un inviato dal Papa, incarica
to di rappre.sentarlo h1 .una pro-

veira, Presidente da Junta Ar- te Melillo, saudando os novos 
chtdlocesana da Acção catholi- membros da Confederaçi\O Ca

. ca, 
0 

sr. dr. José Benedicto Pa- tholica e prestando aos antigos 
checo Salles, Thesoureiro da uma carinhosa homenagem, em,, 
mesma Junta, 0 sr. com. Luiz nome das associações confedera
Tolosa de Oliveira e eos;a, mero- das, e assegurando ao Secreta
bros da Juventude Feminina ca- rio geral de. Confederação todo 

n1v · o apoio e submissão das associa-
:!cac!t0i::~n!;:1e ~: ções d!t Archidiocese. 

Recebendo em audíencfa o representante 
diplomat'lco da Bollvia, S. S. o Papa Pio XII 
rompeu pela prímeftoa vez, nestes ultimes me
zes, o silencio que vinha mantendo a respei• 
to da situação internacional. Radicalmente 
mudado o seenarlo europeu pela derrocada da 
França, e ameaçado o mundo de transforma
ções ainda mais catastrophicas, o Sto. Padre 
não formula uma unica proposta concreta de 
par, aos be!Hgerantes, e nem sequer a eltes 
se dirige como um supremo Pastor. A razão 
estã em que o Sto. Padre co-nnece a plena 
inutlfidade de qualquer gesto pacifu:acto.r, di
rigido a uma Europa onde se nota, de um 
lado, o nazismo avassalador, que atastra pelo 
Continente o neo paganismo, e, de outro la
~ auaa ~_i~as,_ entra ·ouJoe goverJWltof 

não faltam figuras ehamberlainescas, sequio
sai; de um gesto do Sto, Padre, que lhes sir
va de pretexto, para um novo M unlch. 

Mariana Feminina e elevado nu- Responde, agradecendo, o sr. 
me»o de representantes de varias secretario geral, dr. José Pedro 
a1,Sociações religiosas, que occu- Galvão de souza, que pr.onunoia 
pavam até as ultimas fileiras do a seguint.e oração: 
vasto salão. 

.Abrindo a sessão, usou da pa- "Um anno ainda não ê «e-
lavra s. Excia. Revma. Mons. corrido do governo de. Arcbidio
Ernesto de Paula, declarando cese de São Paulo por S. Excia. 
que oom a reorgantmção por que Revma. Dom José Gaspar de 
JIMISOll a confederação catholi• Afonseca e Silve., e já se fa?.em 
ca, uma nova etapa começa pa- sentir, em prodigiosa e inexgot
n a Tida das associaÇões reli- 'tavel fecundidade, os resultados 
8kal da ·Arcbidlocese. A eon- magni!icos do zelo que no amor 
e_lllÍII~-~ • ~ p - fPMI• .. ~ª·' ...... 

Por Isso, o Sto. Padre se limitou a af
firmar que a paz é fruto da justiça e da ca
ridade, dando a entender que com ella não 
pôde contar uma Hunidade que cada vez mais 
se afasta das normas do Evangelho, e não 
esboçou o gesto que os "municheanos" espe
ravam como pretexto para novas capitulações. 

E assim o Vaticano, como indefectível 
rocha de Sio Pedro que é, que nosso cliché 
apr~nta um suggestlvo aspecto, continua a 
ser no mundo de hoje, 9 unico baluarte da 
dignidade e da nobreza, em materia de poli
~·, lfttoi'nao&ona&. 

vincia. O ín un stato qtiaJsJasl 
e dl exercitar-Oi la autorità apos,, 
tolica nei limiti que gli sono u,. 
seguati dal Romano Ponrefice. • 

Sabemos, segundo o mesmo 
canonista que: "E' dogma dl fe
de, sancito dal Concilio Vatrea
no, avere J. e. istltuito :i:n s. 
Pietro un primatQ :non solo de 
onore, ma alti'eSI ã1. Bi~ 
ne." 

Eis porque ~ na ~ 
soa do Exmo. e Re'\'mo, sr. :D. 
Bento A:loisi Masella. quem en
tre nós representa o suecessor de 
São Pedroº - o Santo ~ 
Pio XI!. 

· Com protest.os de obeclienem • 
reverencia, queremos expressall 
todo o carinho filial, que deve
mos a s. Santidade e com ee
tes sentlment.os espero seja.;me 
dada permissão para. oscular O 
sagrado anel de v:. Exc:ia.. -
verendlssima., 

Nesta SCBSão, em nome ao ~ 
bido Metropolitano, f8Jou O) 

Revmo. Sr. Cone,io · José AmaJal 

Exmo. Sr. Dom Bento ~ 
Maaeb, DD, Nun.clo Apostollilll 

EXJUa. ~ • .l\r®lmPQ Me~ 
Utano. 

A sombl·a luminosn. de São PI-
-dro nos vlslta. Sent1mol-o no ~ .. 
rio de alegrlA que inundâ â almrf" · 
dos membros deste Corpo Clllplií · 
tular que V011Sa :E~. • · 
digne. visitar hoje. 

AQui deante do Sr. Nuncto UQII 
traitaportamos para jw:&to de U. 
o Papa Pio XlL 

E assim atra~ ae ·\tossa _, 
cellencia, mais proxi!nos do Pai\ 
commum das ovelhas e dos C,wi. 
deiros, como não sentir a som•: 
ou melhor a luz de santidade q$. 
d'.Elle se difunde para todos n~ 

Ao nosso pobre mundo deci:üdet 
e viciado o Coração de Jesus l!e
gou este voto de rehabilit~o ó.Ollw 
tido no Pater: "sanctifieetur no
mem tuum ".' confiando a distien• 
sação das graças que tornar:lalQ 
possivel sua realização á IgreÃ, 
e esta. a guarda vigilant.e e il ú'a
livel de Pedro perennizado no.t 
seus Successores. 

A' nossa razão mais conto.rta• 
dor argumento da. divindade de 
Christt> não nos podia dar.·' No 
seio da nossa humanidade vi eia
da o Espirito de Deus realiza este 
designio admiravel de orear ·. una 
corpo de doutrina intangivel, isan
to e santificador, entregne a m,.. 
mens que jamaw puderam ~ 
cial.o, onde a exclamação muito 
justa de alguem: "A Tgze,i/.l t 
diVina porque é humana. ft 

Vae além ainda. o desafio '. que 
o Espirita Santo qws atira;r ã 
mente humana. Não só soube en- • 
tre os homens conservar a ve1üa
de, mas deu-lhe tal fecundidtade 
de actuação que nos Santos sur
prebende ver até que alturá, se 
eleva, a libertação do ·homem 'pela 
verdade, consoante o orãClllo de 
Christo: "Veritàs libere.bit vos":, 

Divina a Igreja que de ttll!G 
tira argument.o para este.bel~ 
se. Nada a oflll!ca. Mas, comi>et.e 
a nós cooperar para que compar. 
tindo da Santidade do Pontlfice 
sejamos os obreiros positivos dll 
glorificação de Deus pela. Igreja. 

"Quando o Pae tiver acabadG 
de enriquecer, de ornar, de em
bellezar esta Filha de sua dileção; 
quando seu nome tiver sido ac
clamado, sua belleza admir~ 
por toda a t.erra a obra dos se• 
culos estará collS1,t1llllda.. DetJt 
não fez o tempo sinão para a di- .. \ 
«atação a aperfeiçoamento de sua · 
Igreja. Então EIIe ha de cha• 
mal-a a si e nos inefaveia abra
ços da et.ernidàde fal-a-â gM.at" 
de sua propria glorja." 

'&onclu Da S.ª pau 

\' 
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seus endereços para a Caixa Pos
tes CÓÍnmÜnlc:tfoni n, mUdânçá ifo 
foi, 28,l!J. 

ANNUNCfüs 

~tn tàbellà sem cotDpromfs.so 

Não publlcnmos collàboraçio 
de pésíioàs êxtráriiias. ao nóssô 
quadro de redactores. 

·o i:EGIÔN~RÍÔ têm ô mi~ 
ttmo :t,~_zér em . rééeoor t.is1üm 
is 1n~®1áçõês d~ süà ié'dàéçij.o 
ê ofti.éiiiâ, mas iiéd/3 qúê niô 
J8jam as mesmas feitas iiàs 
~;, Saà é 4as. fêiras, por exl~ 
iênéiàs dó sertigo. . 

COMMfNlANOO ••• 
PROP.11GA:NBA NAZISTA 

'l'eJ:nos sobre . a me:ia dois fo; 
hetos impressos no RiÔ de Ja;; 
1éii:ô por editorn anODY.iiià., e' éin 
/lU~ se procura justillcá.r O na.;. 
zismo acerca dos .actuaes àooil~ 
wcinÍento.~ do mundo. 0 pri
meiro .traz uin resumo suecmto 
do trata.à.o de Versalhes, e o ou
t1·0, uma. entrevista do sr. Hitler 
a um certo jornalista :norte
~mei'.icano, que, por signal, tem 
um nome cento por cento ger
rilaruco. Tâlvez seja pór isso que 
o "fuhrer-" de vez ein qúancio se 
esqueée de qüe está falaiiào a 
um súbdito dos ÉstadôS: Unidos, 

.. e sê rerere coin alguma. libêi-
dade a respeito dó auxilio deste 
palz aõs alliados iiléin de fazer 
refere:ncias pouco diploinaticas 
sobre a doutriiià de Monrôe. Ém
fim, como esta entrevis~ oo des
tina, inequtvocainente, a ser lida 
na Amedca d0- sua, tàes mad
ver:tencias não têm a menor iin
portancia., mesmo porque a fina
lidade visada é à de ccirivencer 
os ·povós deste feliz contmente de 
que o nazismo nada pretende por 
aq~ 

. Sé.ia comei fl\r, estas jiublléa
c:ões démonstram o i.nteresoo do 
sr. . Hitler a respeito da opinião 

. publica. braalleirá. às Estados 
Unidos f.ainbém se têm i;ireoccu
pado, ulttiooinentc, cóin ó nosso 
pafz, corifoínie se . póile -ver da 
imprensa. norté:>ainérlca.na pois 
itíi. _Õpüiião dé seus estrafugistas 
ô :Bmsll seria. uüw. optlmit base 
dê . ópêrãções belliéas contra a 
grâ.iide rêpubúca. Ê é exacta
niêiité nesta circufustaneia que . o 

"~· fQi tão grande que&tlló ãé qüe à Àiitêiiêa, do Sul 
l!Íl.f6â. Íómiâlliiénte, que o na
rAstílõ não se lliteressa, em àb
êôhite, pêÍos assumptos àmeiica-. 
.nôi, fôrinuiãhdo ós imiJs solein
nes· protéstoo dê pãs. 

ilêv~ têr müita éaurena. 
Jtãcíâ Íiâ · tão péiigõoo como os 
ffeótêstôs ~ .PM tlõ milltõ paét
:ffêô iir. Hitler. :A Aüstna, a 
Põiôniã, é. FrànQã e à Iílg]arer
:ni._ jã foram aivoo; .tàinbem, de 
eaiõreíiõi: prótéstos dê paz. Todo 
o rêârmaffi.ento a.úemão só tinha 
um objeêtivó: ailhlqu!ilar a Rüs~ 
sfa bóiêhev:istà. Siin, a Russia, 
sempre a. Rússiá,, aqüeilà meté· 
nt cie RtiMfa ! 

1 

édntlntilrh ~- appal'het ;'.íõô, .. /i~tl~ 
ciarioa telegraphlco~; c:i>m certa ia• 
sistencia, Informações . r4iferentes a 
ijffi . eoasivel _éleê~êmb~àrtieifto, . ª" 
f"rani;â, qüé fn,pllcárlà .na conatitcH
ção de um Estado bretão àutôl'iotnó. 

Prêpitràiicíô :a ôWilió i,utm~â pârâ 
i'ééêber sem dêt'n•sláda ~ur,reta 
uma traiisfor~iação tão lnéspéradá 
do ffiàpjià po!ltico européi.i, ciirtàs 
agencias telegraphicas teiti trazido 
noticias pormenori:tadas sobré o mo
vimento sépàrátlstà que de fiá alguns 
annos - ao menos ~ pá'ra cli, lavra 
na Brefanhá, é j:>oÍ' este JjÍ'Océflso tem 
gerado a impressão de que realmen
tê a Bretanha érá umá "minoria" -
sémpré as r,nlné>rlas, ctimo iíà Tche
que-Slovaqula, na Polonlá, etc. ~ se
dent,1 de lndepéndencia. 

A tactiéa iüizlstà consiste em ac
curiiulár q~êsf5es tféstà ordem, no 
murldéi tnteti-o. se dellas precisar 
utilizar-se em éÍáéfô moriiefito a !)'i
j)lõmâcià do ili0 Reich; i,s agentes 

. dà 5.á éófomna saberão envénênai- á 
ÔpiriiiÓ pú6iiêá, é explôrár hábilmêi,; 
te ôs v'arlós tispeétos que êllas àpí-ê
sentarem. sê, pelo éóiitrârlô, ô êltr
so dos âcôrítéc:Ímeritos tornar stipér
fluo ()li _êmbàràçô~ó o prosegulmêrito 
tlé q~léjtié'i- éfêst:as' qn~st&~li; ena 
morrê"rã r,ór st 

Eiítã ríêít.í oríJ~m de eo1sàs o pro" . 
blema bretão. Poderã for; cie- um 
moinérifo t,ar'á óütrô, a riiâior âetuà
lidàcle, como poderá morief tnsensi
velmente, cáso ó retirêm éfo éarláz. 
os àg~fítes dá 5.ª coiumna~ 

*- ... * 
isto posto; o LEGlOfh~Ríõ' nlÍii 

tiàde aerxa, ae fàzer â este rês~1fo 
ilguhias êônsid~raç&es. . 

sérJà rmposs1ve1 i11à1ysâr :í ~ncfíj 
nêstê ârtÍgó ô pfô61êmii; iii'i>stramtó 
o iiràvê erro commêttkfo pelà Reiió-
1 uç~§ Frãnêeza ao impôr', ~s ~atJâs 
regi6es dê cjüé' sé êômptirinâ o R~~ 
nó franêez; iiinâ. unidâde éx:aggeí-ada, 
&.uê em fó;ar tie rêüriir êffi umâ 11~ 
giéãô hârmonlõsá. a ái:lmlràvil vàl'Jê
dâd'é dás muitas proyiricJlis . #ânêê; 
:zàs; todas eHás dotadas éfe tantã e 
de. tão bella "couleur· lociilé, pre-

. terideu áboilr a~ pr'iiffi'iêlu1 íítí6stl
tutnd6;as poi- mi! í,êqüêtíoii def)àrfa
rn~ntós rlgiilámente süb(,taftnidôs. ao 
govêrn·o de Pa".fs. _ · . . ' 

Eiitrê às vârlàs provtifolàs qüê fo· 
ràm astilm corno quê éHssôivldâs ê · 
substtttiíéiâs por ilmà verliitielrâ ~1a 
taê'teá de ;~qüeit'é1s. depir~iimentos'. 
fiil:irâvà á . érêtânfiá,. tif~Jáâ~eate .. 
uma das qüé, pôr . rim râiiêê êtiino~ · 
fogiêis e htstõrlêàs; bem c"ó~ pera 
meniâlJdàde é · ~ géff1ô àrilstiéo 
typlco de. s~üt -i1i.hos, mâls tortemé·n
te se dêUnüóiii eiemfo do conjuftÕto 
da veth!I mon.a,réfiia frilnêêz'ii itnte-' 
rior li Revólü~io. 

M1,iiiiiéhláta é éàtholiéà-, a Bréta
nha multo_ tàiélôu a sê áéfàptãr li ré
publica leiga que ôà dlrigêntês de 
Par_is lhe querfâm impor. ôcitàdâ d~ 
:remo de eéplrltõ,_mülfo .· ;,;o,;Mó e 
multo rêglóna:J, • lfflânhii reJuctóti 
pcir . témpii . riÍó peqúinó; d . êentr"iill• 
ià!iió éspirlfüàl ê jM,Íltiéa quê ô go
v~rnó f'ranêêi 111ê qüêrlii 1ffi;;;;r. Más 
tão vlgo·rm e tio jJrofüitéfo êra ó 
à pego tios· &ret:áes ã ·· patrlâ · cómmum 

"· !:!~e;!!•,. "j:~!Rfletâ",~tfil!tt~~r}:~: 
, ~er éluràn'te as gtiêrrás ·dê Nâpôleio 

· ~- 1 .e 'de Nâpolêio 1111 qüali:íüe~ ,fü;vl-
. , · mên~o ê.iê · sepãrãi:ão ctà Fr<ànçll; Peitj 

eôntràrlo, seus fllhôs foram sempre 
magnttlcós sotdàdos do eiteí-éifo fràn· ·· 
eez,. qüe ,móãtrãrâm de• que .,;itor era 
pàrâ a Françà a hérolsm;, lhcômpá· 
ra-..ei do soidàtÍo bretão. 

i!ic * • 
àásfarí dizer tanto, . párli <iue se 

eómpretiêftltâ que", se â' B1"6ta ítha éo· 
nfiêceu atgüm díâ üm mótilmêntô . 
ldeôloófoó séparã~ista;. fót i:iti proj:iôr-

. ç6eli tio e_xlguas, que iÍió êohstltulu 
fórçà iió~dí!ràvéJ n,a vlci*1 péilitlêa da . 
Fi'àn9a. E 'li prova ,dÍiitr éttã em que, 
eertarnent~, _!!~.%-- ~ó!t lelt6réif bí'àlil
leliios dô lEGIONARIO Jimâls ô&Wl
ram , fâli~+ em iêpàràtlsrfiéi tiíóetio. 

se o movlméntô sépàrlittlita tives· 
se· tido, n.à Bi'étànhâ, qüàiqúer reper
cussãi? dlgnà dé notá, êoifü:j explicar 
ui'ha tão unlvéÍ'lÍal lgiiorancla â atiu 
réapí!itõ? -

Assim ;,ois, ao menos àos nóssos 
olhos de braãllelros; o sépál'a:tiãmó 
btetào jamãis existiu, e s& noà pa
reéé âdmisslvel que elle tênha cha
mado a attenção cie algum · minucio
so soclologo franeez, capâz de pers
crut:u• os mais leves ê subtis me
tlé.los da opliliio publica, 

* * * 
Quererá o LE.GlôNARlô significar 

com isto que e imf,ossivel que as ma
nobras políticas actuáes venham a 

0
,r.#Íldâ~ fui seiiài-àção ~? sretánhai 

~ão. Até aqui, tratamos do pro; 
blema sob .se~s exclusivo aspecto 
t6inpor111. Mas elie tátnbem offerece 
Jin ... aiépeeto espírltaal de relevânte 
hnportancia que é, em ultima ana
lyil~;,d rrnivél q~e·_no11 leva a lhe con
sagrar tantii attenção. 

,Qaàlquer Observador. pol!ticô que 
não sêJà ábsolutiiífiénté superficial 
comprehenderã facilmente o Inte
resse da Igreja em que os povos ca
thollcos constituaift, no momento ac
tua!, blocos cohésos e poderosos, ca
pázés de offerecer; aos vagalhões da 
impiedade moderna, uma resistencia 
efficaz. O desmembramento da 
França, da Héspanha, da Belglca, da 
Polonla, etc., répreseritãrtá pará o 
Càtholicismo um golpe quasi tão 
chiei quanto a annéxàção da Aus
tria á Allemanha. Não só é conve
niente que os povos cathollcos con
servem sua irltíeperidêricia polltiéa 
em relação a governos anti-cathoiicos 
.:.... seria éste o caso da Austrla pe
rante· o na:tlilmo - mas ainda se tor
na -altârnenté desejavel que os povos 
êathólicos li1depe1Ídentes evitem, 
tanto quanto possível, de se esfa
retar. 

'- Setri nenhum prurido dé sentímeil
tillsmo, seria opporturio lembrar a 

. este ·proj:>osito á ·grande missão uni-

.. 
......... ; 

Pllniô OOIIIA DÉ OLIVEIRA '..;,-, ~ ' . ..._ .. 

O caso ~retão 
ficadora de Joànnà d' Are, que teve, 

. aci ménos êrri pai-tê; êsté se ntl do 
profundo. Sê à lriglaterrá não ti. 
vessé sido éonfjnâda âs Ilha~ pela 
coragem aguerrida da Santa, que ris
co teria constituído para as almas a 
acção dó protestantismo ein térrito
Í'lo frànéez? 

,!t * * 
Ora; fiojé mais do que nurica a 11'· 

tegridadé. têrritorlâf da França· con
vê'm á lgréjá = "convêm';, accéntua~, 
mos, pôrém nãQ, é' córidlçâo essencial 
de exlsténcla pàr;i a Igreja, que, aín• 
dâ quê ~rca a Fráiiçi ou a Éuropa 
litlélrà, itão delxárã. pôr lsfo de éxis
ttr, gràçàs á iiideféstivel prómessa 
de Nosso Senhcir'. 

S'erlâ fâêil lri!â(ilnar a iilfluencia 
db prot~stantlsmo é do neo-pâganis
mó i1à Europa látlna, cóm uína Fran• 
ça dê.smémbrâdá ! É esta influénola, 

.OS. cà'füollcós a dévém e-vitl'ir absolu
tam~rite, 

A~sl~, pois, ·tim poderoso lritéres• 
sé d4 Igreja eitlste; em que o d~s~ 
rriémbràínentô fráncéi não se opere. 
ôihi Isto, está demonstrado que es
te d4ismêiribrâíriehto convém lmpilci
ti11nente aos Inimigos da Igreja, por 
uma rii:tãõ l(iiialménte poderosa. E, 
asáfm, éssés· íiunijfos, que estãó no 
momento êóm um. extensisslrrio po
der p11Htlcó nas füãos; poderão sé 
sêrttl/ó lntérêsiii.Íos êin fomentar e!ità 

. (!uestiio, quê; cóino dissemos, é aliás 
1nte1ràm"ine ari:1f1cia1. · 

f.< * ~ 
. Êxls~lrã Óutrà i'âzãó? Sem tluvlda. 
Lémbro;me ter lldo, ha muitos an

nos âtraz ~ em 1930 - uma revista; 
"Le Frai,c,càfholiquê", publicadà em 
1914. ou 1915, qué, analysando a si
tuação álleínã; fazia esta perguntá 
qué me pareceu perfeltamettte estul
ta: "alndá haverá no povo allemão 
quem àcredite nos velhos deuses ger. 
manléos? não haverã ria Allemanha 
forçás subtérranéàs que trabalhem por 
uma ressi.lrreiçãci cios. velhos cultos 
idoiatrlcós?" 
.. C~nfesso, p~ra in!nha maior con
fusão,· qüé ó simples erinunciado do 
pro~em~ nfe desagradou profunda
mente. Pareceu-me elle tão estupldo, 
.quanto este oufro: . ., Não haverá; no 
mundo co,ntêmporaneo, forças occul, 
.tàà trabalhando pára que â huma
nidade éomêce a érer no chapellnho 
véi'melho, é em óuti'os contos de fa
dàs''? Em summa, duvidei do equi
llbrlo mental do áutor do artigo. 

Comó, pói'ém, niio tinha o que ler 
no mo.menio; li 6 artigo. E confesso 
que a anaiyse que seu autor fez da 
realidade objectivà estava tão bem 
traçada, cjué, ape:tar de minha pes. 
slma lmpressiio i11icial, considerei 
menos imbecil o autor. E' preciso 
ln!ilstlr mâis uma vez em que o ar
tigo foi esci'ipto em 1914 ou 1915, 

·:-;·,...-·-. 

tempo em q&té J•fütef êi-a i:títi. jífuples -
soldado razo do éxéréito àllem4o'{ e 
de t1azlsmo ninguêrii falava,· 

Velo depois do artigo tt derrota al
iemã, e ainda depois desta surgiú o 
nazismo .. Pois o que fez o nazismo? 
CoÍtflrmàriélo a argumentação .do já 
tão iónglnquo à~igo da revista "Lê 
Franc-Càthoilqué;', . ergueu;sé ~drrio 
um éhaéà1 coritra á sàritã ígf,êjâ de 
Deus, e empenhou seus melhores es
forços em restaurar os velhos cultos 
págãos da AllemanHa anterior ao 
apostoladó · de São Bonlfacio. Em 
summa, o artigo do Fi-anc-Catholiaue 
tinha razão. 

• * "' 
Houve, pois, um tempo em que foi 

ridículo falar-se na ;; ressurreição" 
dos deuses aliemães. E, entretanto, 
eiles "resurgii-arii". 

Orá, é lnnegavel que os velhos 
deuses ceifas é bretões jamais mór-. 
reram na imaginação pópulâr dé êú
tas :tonás da Bretanhá, da Escossia 
e dó Paiz dé <falles. Este facto é 
do dotninio pubÍico. Pe~nsó QU!! f!llli· 
tós dos leitores d'o LE'.GIONARIO já 
viram; em revistas brasiléirâs oi.J éx
trangeiras, pl!otogfàphias dê eeflriió· 
nias ceiticás ou druidicas rêàlfzadas 

· em qiia1tjuér dacjoé11as regiõés. -fra- · · 
ta~s~ dê _éolsàs tão suprémàiiierite ob
sóletàs. qué sé jtilgat-ià nãô havei- ali 
sérião ujna mér~ cérlino11la fradiéio
Ílal, despida dé quaJqiJér conteudõ 
ÍdeoÍogico. Ê'.1 pÓSSÍVel (!Ué em mui
tos caso11 isso se dê. Não, porém, . 
em todos. Lembro-me perfeitamente 
de ter Íido, em unia biographla de 
A!igustin . Cóéhiti, a trâriscl-ipção de 
uma carta em que este éontava ha
ver observadó que · os druidas. em 
certas regiõês por elle percorridas,' 
iam durante â noite fazer êêrimónias 
pagãs com ás êflàri~ás reéem-nàsci
das, é lstó méilto ~s óccultás. os· 
càriiponezês, em sêguidá, levávari, a 
criança de manhã ao Parocho, ·para 
ser bapti:tadâ. ó Parocho; elí'idetite
mente, não era pelos paes informado 
dos ri,anejós do drtiida•; 

Muito ctirioso é nófar qiJé· os· drui
das eram quasi sempre socialistas 
mllltarites. 

* Assim, pois'; ffa uma ou outra bra
:i:a do antigo paganismo, ainda viva 
nas populações celticas. Soprando 
s~bre ella a propa(i;iilda totáilfaria, 
não verénios ainailhã uina "ressur
reição" druidica, de Inspiração tota
(itaria, téntàr iévâi- a cabo, na Bre
tanha,' na lflanda, na Escôsslá ·e no 
Pàlz de Gallês uma ca~j,aifhà á mo, 
da da do paganismo do sr. Rosen
berg? Não séria isto, para o nazis
mo; uma máràvlihá? 

Dirão muitos leitores que. é tão es
tupido pensar nisto, tjue á hypóthese 
nein s_equér mérece analyse. Não 
concordo. Tambem seria enorme-

. triente éstupido pensar1 há 15· annos 
atraz, na · restauração do velho. paga
rHsmo allemão. Entretanto a reali
dade não está ahi? O que prova is
to, senão que o mundo contémpora
neo,. rompendo com a Santa Igreja, 
chegou a um tal estado de avilta
mérito inoral e intellectual, que se 
mostra apto a dar. cre~llto a ido los, 
tal e qbai as populações do lnterio".' .. 
dá Africa, ou os pobres indios de 
nosso sei-tão? 

Aliás, uma nota publleada pelo 
'l)lario de São Pa.uló" ultlinainente, 

dá-nos a inf'ormâçãó de que existe 
um movímêiHo organi:tadó em seilti
do pan°celtlcb, e quê visá fundar uma 
federação eéitlca ab~angentlo os po
"'.0S bretões existentes lià Bretanha 
France:ta, nó. Paiz de Gálfes, no Corn
wai, na Escossia e nà Irlanda. Esta 
federação nifo séria o caldo dé cul
tura ideal parà uma propagandri neo
pagã?, 

Não se trata aqui de urna previsão 
. certa. E' uma hypothése. Más uma 

hypothese que, caso aos nazistas con
venha convertei-a em réalidade, na
da tem de absurdo. 

Muitos dos leitores do LEGIONA
RIO pensarão talvez desta folha o 
que, em meu primeiro momento de 
espanto, pensei do artigo do "Franc
Catholique" a que ine referi. Sorri· 
rão. Tr·atário, talvez, de sonhador o 
autor destas 11nhas. Mas assim co
mo hou1e uin articulista francez de 
1914 que teve a coragem de escre
ver a verdade, e. abrir os olhos, náo 
só meus, mas ainda de muitos ou
tros, assim tambem aq·u1 ficam regls
tràdas coragosamehte estás 1nfor. 
mações. 

Queira Deus que, i'édi.lndahdo Isto 
em maior glórià pará a Sant~ Igre
ja, esta hypothêse não se reàlizé .. , 
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PAGIN,. .. 
A realidade é qite ci nf.6_ Reioll, 

que entende muito l)êm. de .· · 
paganda politlca, sabê quê 1:t 
é sobre os hombros fâêcilà.útea 
de um. ancião, que pode sei: pos,
f-:0 ~ fardo -consi.ilérâfel dê uni 
g:o~·~rno totalltâi-íci. íiêtãfu '·rol 
~a figura boà_ párd tini móiii~n-
~o . _de. trarisição, :ti;ril, preciso. 
api:~séntar, pàra êricõbrir 'um 
gci,'to como ó dêilii, ÚÍri VUito 
que tivesse o épitliéta. dê uHe· 
{iJe ~e Vêí·dun ". Agb:rd, ~ii pa- , 
pel está chegaridó âô 1-.emíô. 111 
pàrece que a propli.ilinda "qÜin
t:i-co1umnista". . . ôhtrô 1ieo
fo~lsmo qué se itrip&\ por fuals 
élês~legattte. que s~Ja; pof.idjué â 
(lulnta~coluníila filiei 'fâz- ques
tão de elêganéilt. . . e& afora 
s.abotando . o velho riíareénâa, pa
ra o substituli· por Jj"ess&i mà;ls 
}?vcin e. mài,; capaz ifo empol.; 
gar as rnàssàs. . . : · 

QÜein seria? !ta tti:' ti i t a. 
gente em vista. Mas partiée reu
nir pi-opabl!R!adês est,êêlaes . o 
Sr.. Adrlen Mafquet; actiial 'mi
nistro dó Iritérlór, Assim- dê uin 
iriorilento para outro Pefâin · dé:_ 
sappai-ecérá do sceri~fd. àü tt 
Providéricia d chamará. ante ó 
Justo Juiz, óu o sopfo tfo des.: 
favor httletlsta oli ntlfitffi; à.o 
ostracismo. E <mtão, com Uill 
chefe jovem á resta do gover .. 

· no francez, o Sr. Hltlêf ·sê i;én~ 
tirá; lnteiraméntê. á vontiidé. 

o "r,egiohàrio" réltlstm com 
UIM nomehagêm es~clitl d !al~ 
Jecfmento de S. E. ô Cârdeal
Prlmaz da Hespanhà, Af&'bisp& 
de Toledo. Prelado · dé infiê!i,i~ 
veis virtudes; esteve à . iêstíl' dos 
destinos re'Jlglci..<ios dâqtiel!it glo;;. 
rios!sslíritt Hespat1hii,. éfu situa~ 
gões multo. crltleas; orittél 1:evé 
excêllentes .· opportunicliidê~ f>a.ni 
nianlfesfor seu zelo ê :iírtidé'fiéiit 
. Seu . fàlleeiinento pfo'vocoTÍ 
não apena.<: na i-Iespanfüi com~ 
ainda em todo o tifündo é:á.tho.:. 
lico, explicavel pczar. " 

* * d!i- . 
Pouco teriioo a dl?.êr sôbre a 

morte de Trotzkv. o fii.fiíoii<,- âgl: 
ta.dor cahiu sob as ínãos dê um 
verdadeiro verdugó, recebêndo 
assim já neste munctó ufn justo 
castigo pelas ideias scêiêrâ.das 
que. sempre professou e divulgou: 
bem como pela sua fonga e in
fame carreira de agitadór tx,U
tico, que !é7. delle um authén
tico flagello da hui:aànidade. 
Victlmou~o o braço cie um il.gen
te de Stalin, segundo ttido indi
ca. Deixando curso á iniq1.ddade ... 
tlos dirigentes cómritliiíistas, 
permituu .Nosso Senhor que 
nquelle fautor da · iniquida:(!e · f<>S
oo assaiisinado pói- . outro' :fautor 
de lnlquidade. · Que os mortos 
enterrem seus mortos, diz o San-
to Evangelho, , . . . 

A 1.íhica eóisâ tiue nós . resta, 
é JJ<,cl!i- a Deus êuju mi~r1cor
dia é ineffavel, e cu.lo tliêsouro 
de bondade é infihlto, qüe . se 
.aPit;de .. de s_uit a.lrn~. j>e~~c,t9ra, 

Liga F_eminina 
d~ Accâo 
Catholica: 

Por ordem de S. Excla. • 
Revma., o 'Sr. D. José Gaspar 
de · Afonseca e SIiva, Arcebispo 
Metropolitano de São ·pauio .o 
Revmo. Sr. · Conego Dr. A-dto~ 
nio de Castro Maye1\ Ássl.sten-.:. 
te Geral da Acção CathôlÍCa, no• 
meou Assisteni.e Ecclesiastico da 

. Liga. Femillina da Acçll.o Cátho
lica o Revmo. Sr. Pé. Gêraldó 
de Proença Sigaud, S. V. :o .. 
professor do Seminario dó Espi• 
rito Santo, em Sahtó Amaro, 
nesta Capital. 

Foram ainda nomeadas: Presi
dente, D. Síephailia Pefalw; 
Vice-Presidente, b. JúÍlêtí1, Neu
bern Negreiros de :Morães;: Se• 
cretaria D. Ju1ia Scàff, é para 
thesoureil'a, D. Molhtsscib., que, 
~m virtude dos Estatutos CÍà.. · Ac• 
ção Catholica Btastíeirá ~ltêr• 
cerão suas funcções ciüràfl.tê tres 
ánnos, a contar da ptesei!.te da• 

m, i:io êntãi1tô, todo ô mühdo 
Vlü ô qüe àconteceü. ós fáctos 
se desênrõLaram segündo uma 
ordem iilteframehté contrãtia aos 
mmtlifiéntos officialméhte paten
téadós pelos dirigentes do Reich. 
E' véi\làtié qúé o sr. Hitler con
tinua n tll~r que fliio dMeJavli 
etitra coisa que não foose à paz, 
e tilié só as circwn.stahclas fot
~--no á guerra. Não hii .du
flda: mas devemos temer que, 
dentm em pouco, se r-0inéce n 

so~rat 
"'~~;~===============~==========.~===============================~~ff ta. bom excepção da sra: Vice· presidente, os meinbrós dá direc,. 

Aaylo da ·Divina Providencia 
dlait que a pesca de sl.tls nos O Asylo da DMM Prõ'rilÍen
cmT!Mit de Santos está turvando ela., desta cai,ltal, sito á ltrut da 
111 aguàs dó Rhefio, o qllê ê Uitté 
r,rovooar:llo fntn1erave1 Ms àt'lhe• M,!>W, 11!, Cl~ abriga rtratuità-
Jos p:tetnstas do tu1zl.s1110. etc., ment.e hinti.tnei'as ot11his e Jnva• 
........ 8-qpella ...... eezagies 

nilb~ e teneroso!l, liediildo au
·x11los em ·.favor da construcção 
de útna á:rea coberta. !)ata re
cteió de · ·l!luas asyla.das. Acceita 
material. . Dirlrlr•se a esta Re
àac9i0. 

Conferencia 
A. AssociaGíio dos Afitigofi 

Alumnos dos Padreà Jesuitas, 
fárá realiza.t no proximo dia 
29, M 20,30 ho.ra.ti, no Colléglo 
São Luiz, ã Avenida Paulista 
2324, a sua 10.a. Confete:ucia 

Social, 
Será conferencistá o Eimlô .. 

sr. Dr, Pàulo de Tarso Rodrl
gués que dissêttarã Mhré 
"O fraballio êiYI Relàçie ã 
P~oa Humana"• 

toria já vinham exerceridó suas 
funcções· com caract.êr tiltêrino. 

Foram transferidas para á Li• 
ga Fêtninina tõdas aã soclàt; da 
.Acção éatholica qúe éé él'icon
tram no caso previstó t,eiõ art. 
5 _ dos estàtutos da Acçãó Oatho
~ Bi'aslleita,, 
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lt' « Exerci cios Esulrituaes»! .. ____ , \ Governo 
~uitÍ>, .. ~ent-c ha Jx.>r ahi qu~ l 

!ralá- sóbNl a Companhis. de Je- · 
4donail de Medeiros l 

1 
il'íl.s ·ê déSconhece com•:'.2~amentc plicacl.a a razão da rigida disci
a 01'm genial de Ignrd::i de Lo· plina. E' mais !acU dominar-se 

O padre Miguel do Ama1!l.l, S. 
J .. explica na "Introducção" aos 

Z,olà,. · Cômbatlda, criticada: ca-
'lUJID\lada, íu; ve2.es. a Sociedade· 
-de Jesus ·tem vencido as agruras 
1,Jlaiords da sua cxistencia. che
ira,ndo àté nós no esplendor de 
;um.a. organlsação jovejavel sob 
todos '.os pontos de vista. 

por um cxerciéió e quebrantar a 
vontade do que corrigir o mal 
praticado ou empregando uma 
sentença popular: ·• é má.is facil 
corrigir dó que remediar",· 

, Exercidos que " O fim destes 
exercícios é tirar da alma os af
fcctos e inclinações desordenadas. 
e conduzil-a à,·· ~a intima união 
com Deus: porque isto. corno diz 

JI 1 •11(• • • ew .................................. J ... ,,..... ........... .......,., ....... , • • • .,.., 

'Qual o segredo de tamanha 
"l·ietoria, sobre ci:ueis provações e 
'1,imigos sem piedade? Que fas
c:liúo. ha· na Ordem para todos 
a bwcarem como abrigo? Que 
!felttço possuem os seus membros 
~ atrsveS3arem as persegui,-· 
~ varias e continuarem a ba
'te.lha.r ai boa batalha, aquella 
.-i~.' lleva todos ao sacrificio e 
tiut<> "ad majorem Dei glo
nàm "? 
··. A. disc.iplina ignac!ana é o dom 

.,elestial da Soc!édade de Jesus, 

A. Brou escreve sobre os 
"Exercidos" : "Os Exercícios 
deram aos primeil·os discipulos de 
Igna:cfo e darão a seus disclpl,l
los no correr dos seculos, o prin• 
oipio interior de seu progresso 
espiritual" e "O livro dos ''Exer
cicio.n ,, será nas mãos do jesuità. 

. o manual onde elle encontra a 
s:ilução para quasi todas as dif
fiC11ldades praticas". 

No livro de H. Boehmer, pro
feS6or da Universidade de Bonn, 
"Les Jesu!tes ", está escr!pto: 
"Um semelhante livro merece 
provocar um interesse universal. 
Mas se a\guem se contenta com 
o folhear, será depre.ssa l.Uudido 
e o deixará de lado. Na reali-

· :Bm "·Manrese ou Les Exerc!ces 
!f!lpl,rituels de Saint Ignace ", edl
s;itJ de'·Gabr!el Beauchesne .(com 
••tmprimatur" do vice-geral G. 
:Lefeovre), na ·"Introductlon", cu 
àeto: "A attenção publica tem . d.adé, elli: nã_o é um livro no sena 
e:,ido cha.madll. om nossos dias tido ordmar1~ do ''.ºcabulo; el)e 
i,ar& nova; ataques e novas apo- _ 11:m mesm~ e um livro de ~evo
log!as sobre os Exercicios de Sto. çao. Elk uao tem a pretençao de 
'iciiacio ••. Todo O aranzel em sei· lidoJ •eue quer ser vencido.· O 
tomo· ·do .livro provem do factCl cstylo é tão sobrlo quanto ))0$Si
(le considerar a obediencia exi- vel; o conteudo se reswne em 
gt(IÍi, ,pelo fündador da Ordem instrueções para os exercicios, um 
~uttó militar. Ora, o moço de regula1nento de exercicios, não 
L(,yola,. antes de se por ao sei·- exerc!cios para o desenvolvimen
iíi~, (ie Ch.rlsto, foi, em sua ter- to do corpo, 1118.8 exercicio par.a 
·:ra, natal, soldado. Cornprehen- a educação da .alma. Que pro
dendo o -erro da sua carreira pa- mette ao leitor este regulamento? 
:ra as . . armas :lai~s, iornou-i;e Elle lhe promettc conduzir a al
".soldado dê Christo" e por Elle ma dé tal modo que o homem 
combateu e· organisou o exercito .se tornará senhor de si mesmo e 1 
c:Ü.scipllnado que é a Sociedade apprende a regular .sua conduc
ci, Jesus. Não ha, PQis, que cen- ta de conformidade com os jui
sur~r nos "Exercicios" a rigida zos incorruptíveis da sua razão. 
41àciplin.a, rigida pai'a aquelles Está ahi um nobre rim. que to
que l'lão pretenden1 se aperfeiçoar dos aspiram, mas que · somente 
e q~ não teem. ll- coragem da um pequeno numero attinge". 
~~uncia: "A ç!isciplina regular 
eedo se perde numa communl-

o mesmo Santo Ignacio, é fazer l:, •. Excià. Revma:. o sr. Ar~ A' tar<ie acompanhou o Exmó. dfas o. grande Apostolo do Bra.~ 
os Exerci cios". . cebispo Metropolitano, no do- e· Revmo. St'. Nuncio ás vl.'!ita.s 6U - o Venera vel Padre José de 

Não teve o Transformado de mingo, 18 do corrente; conferiu que fez ao Convento de Chí'isto:.. Anchieta. 
Manresa outro intuito senão o ordenações "insacri.6", na.· Ca- Rei, das Irmãs DOmin!canBB, em A. partida desta Romaria dar• 
de corrigir as paixões humanas pella do Semlnario dos Padres Villa Formosa, e ás parocht&.S se-.á no dia 15 de Setembro pro• 
e 1mpellil-as a uma perfeita do Verbo Divino, em Santo criadas por aquelles lados. xlmo. do Rio de Janeiro, viajan• 
união com Deus. E que maravl- Amaro. No dia 23 sexta.feire. 0 Exmo. dó os excursionistas num dos 
lha 111Aior par.a os homens que A's 12 hora.'>, S. Exc!a. Re• -é aevmo: sr. Arcebis~- recebeu· uial3 confortaveis paquetesíi do 
attingi'.r por tão rígidos methodos' v,;rondlssirna ofi'ereceu, cm Pala- em Palació innumeras ·audlen-. "Lloyd BrMileiro". 
a e&traci.a que os levará á feli- cio, um almoÇO intimo ao Exmo. elas. ,acompanhou O sr. Nuncio l Para maiores esclarecimentos, 
cidade! Para Ignacio e seus fi- e Revmo. Sr. Nuncio ApostoUco, em 'allgumas visitas particulares: no "Touring Club do Brasil". 
lhos a origem do homem é Deus, no Brasil, Mons. Bento Aloisi e esteve presente á partida de. Secção de São Paulo, rua 24 de 
a vida, o serviço de Deus e fim 

I 
Masella, em cuja companhia vi- s. Excla. Revin11.., que seguiu 1

1 
Maio, 20, capital. 

do homem, Deus. Para que o sitou em seguida as novas Pile• para Apparecida do Norte. · Determin~ S. Excia.. Rlevm&. 
serviço não seja prejudicado pe- rochias e capellas recentemente No dia 24• sabbadó, ás 7,30 o Sl'. ArcebISpo Metropolitano que 
la interferencla dos sentimento.s criadas. Demoradamente percor- cclebrou a Santa. ML5Sa na Igre- 1 os Revmós. Parochos: Superio• 
vis torna-se preciso precatar ·o r.eu as parochias do Swnaré, 8; ja do Coral,lão · de Ma.ria. e á ta.r-1 res e Reitores ~e IgreJa.'>. ~eom• 
homem e munil-o das armas ue- Domingos. Santo Emygdio, cm do recebeu em Pala.cio- clil au- . mondem aos Fieis a mencionada. 
cessarias para a lucta. Guer- Vllla Prndente, assim como· · o diencia. varia.S pessoas. 1 Romaria. 
reiro e heróé, Ignacio de Loyola, Carmello, o Seminario Central, De ordem de S. Excia. Rcmn&. 
não forjou no aço. que se cor- o In&titut.o dos Cé,gós e o No- . CJURIA METROPOLí'.tAN'~ ! s. Paulo; 16 d,c Agost-0 ·de 194;0. 
rompe, o gladio para o combate viciado dos Salesianos. .. , 
aos inimigos'. da Alma. Não, no No dl.a 19, segunda-feira, ás 8 t l al Cgo. Paulo -Rolim Loureiro 
511encio . da gruta de Manresa, horns' ce1ebrou à santa Mlssa na · A VISO N. 89 · CllmceUci· . do Apccblspado. 
hnpcndo-se ás mais dura.'l pro- 1 residencia da. Familia. Couto de 
vas, elle, o Escriptor-solda!']o. a.o [ Barrós; ás 10 horas recebeu em ORDENAÇÕES GEMES Di\S l AVISO N. lOl 
<)alor dos seus mais sinceros pro- ·Palacio algumas ·vi.sitas; ãs 14 TEMPOltAS· DE SETEMBRO 1 

it . "OltATIO ·JMP:ERATA,. 
pos os. escreveu as pa.,oina.s glo- horas, recepção .ao Exm<J. e Re- 1 \ 
riosas dos "Exercicios Espiri- verendissimo Sr. Nuncio Apos- d ·. s · 
t ., · De or ~n. 1 do Exmo. . r ... A.rce- . Como tem ch.égado a esta. Ottrfi_ , 

u.11.es que são, na phrase do touco na curla pelo .Clero · se-
cl.ta:do padre Miguel do Amaral,. cular e regular. A's 15 horas, re-' bispc Metropolitano, comunico l Metropolitana, J)rinci})almertte dall 

aos :Revmos. Srs. Reitores de .Se• ' Parochias. da zona rural da A:r-
s. J., "mnà ma.china celestial cepçito das religiosas da Archi~ 
para cffectuar maravilhosas mu· diocei;e. · min~os Mâtores, · no Arecibspa- chidiocese, i:,edid'os ·de pre<:E!S es-
d la de, que no dia 21 de setembro, peciaes para que ce11Sc a, estia.~ 
.anças, ,,como cada d se cxpe- Em seguida · a estas recepções sabbado das quatro Temporàs, gem .reinante. de ordem do 

nmentr, ·- no salão da Curia, S .. Excla. have1·á -ordenações geraes, ás 8 Exmo. sr. Arcebispo Metropo'.11~ 
_,....., ... _ _, ..... .,. w--.,-, ReVl1la. o Sr. Nuncio ·em: com- horàs, na Capella ·do Seµ:iinario tano cotnumnico ao Revmo. Cle~ 

Dr. Durval Prado ·panhia de s. Excia. Revma. o Central da Immacula<la coíiceição -ro secular e Regular que, atê 
oculista Sr. Arcebispo, visitou demorada- do Ypir.a.nga. Os éàndic:úrtos ás · nova ordem, todos ,os sacerdotes 

R. Senador .. P. Egydio, 15 • mente as Obras da Cathedral no- sagradas prdêns . devérãó • aprcl- com uso de· ordens na Arch!dio~ 
Salas 513iH -- 14 a 17 hs. va, o Estadio Municipal e ás 17 sentar seus requerimentos de ins-1· ceso deverão rezar na Santa MJs-, 

Te'lephonE1 2-7313 e 30 visitou o sr. Intervéntor cripção aos exames prescriptos sa. 'sempre que as rubricas o 
.,. ...... , ... "" 

0 
Federal no Estado. pelo O. 3. C., · canon 996, § 1; atê · permittirem. alternadamente, as 

Na terça-feira, .dia 20, no pe- o •dia· 18 de Agosto. conforme o orações "Pro Pa.ce" e "Ad ,pe-
r!odo da manhã. recebeu em Pa- qua~ro official publicado no Bo- tendam pluviam". 

Clide si am não é mantida com 
1l)n. pouco de rigor, Aqulllo que 
:rii\) 'parece nada em si, pode ser 
f9~te 4as maiores derordens ; e 
a, pequenas faltas publicas· são 
.P«llo menos mãos exemplos que 
ecanétan\ um re!laxàmento ", es
tá em "Maxlmas, de Santo Ig
nacio e Sentimento de São Fran. 
é!Bco Xavier", compilados pelo 
J!e. Bonhours, S. J. Está ahi ex-

Interessante invenção ,de um sacer~ote 
la.cio, varias pessoas. No peíi<:ido le~lm Ecc'lesiastico de Març,:i do s; Paulo, 17 de Agosto de 1940. 
da tarde acompanhou ó Exmo. corrente .anno: '.!l!sses exames· es- a) cr;Ó. Paulo Rolim Lou,e!To _ 
e Revtno. Sr. Nuncio nas se- . tão marcados para · o dia 22 de Chanceller do Arcebispado. 
guiutes visitall: Seminario Pre- Agosto, ás 14 horaa, na Curia 
paratorlo, t.yceu Coraçã<> qe Je- Metropolitana. oombrQ,. oútrosim, ORDENAÇÕES DE DIACONOS 

O jornal italiano "Giornata 
della Tecnica '', de 2 de ,Junho· 
do a.nno corrente, regista a in
venção, pelo Pe. Laurenti Al!re
do, de um orgão clectro-magne-· 
tico, o qual virá contribuir em 
harga escala para a moderniza
~ão dos instrumentos musicaes. 

A proposito, conven1 - recordar 
que o orgão é o instrwnento mu
sical que mais se adapta á me-

l 
chanl.zação, e d9 todos os ins
trumentos é o em que maiS se 
tem feito sentir a turbilhontca 
ondà de progreaso que caracte
riza o secul<;, XX .. 

O violino, o bandolin, e va
rios outros illStrumentos de cor" 
da, si é que progrediram, pouco 
ou· nada hoje differem ·dos usa
dos por nossos avós em suas tro
vas e serenatas. 

1 Tambem os instrumentos ele 
sop~. pouco têm variado no ma• 
'lejo e · na technica. 

~Q.11 o plano e notadll.mente o 
j orsJc, de montagem c,oniplicada 

e 4elicada, têm dª4<> ~raem a 

que muitos novos co11j1ecimcntos 
da Physica e particularmente da 
Mechanica, que, considerada in
trinsecamente. não deixa de cons
tituir um.a verdadeira arte, se 
introduzam no amago de sua es
tructura material e mesmo nos 
seus effeltos sonoros. 

Dahl a prcoccupação que le
va o espirita inventivo do ho-
11:em, quando quer elevar ao ma
xlmo. a inexeedivel harmônia. da 
musica, a procurar o aperfeiÇoa• 
mento dos apparelhos que a pro
duzem. 

O Pe. Laurent1 Alfredo envi
dou muitos esforços tendentes a 
cbter do orgão effeitos .sonóros 
que attingissem ainda mais pro
fundamente o seio de nossa al
ma, e teve agora a satisfaeção 
<;le vel-os coroados de exlto, cotn 
a descoberta do typo de orgão 
já :menc1on~o. 

De volume menor que os ac
tualmente usados, o novo orgão 
é mais simples 110 commando e 
disposição, pouco variando do 
commum. 

sus. Irmãs· do Caivarlo, orchi- que o prazo das lrtscl'ipçõcs P"-· E S:UBDIACONOS 
dario do Estado, Irmãs da Visl- ra as orâellll,ções termhui. no cl\u. , 
t~ão e SQ.cramentlnas. 129 de Agosto. O Exmo. Sr. Ar-

Na q~rta-feira, dia 21, á·.s 8 cel;>ispo recom. enda ás· f.ervor.osas 
e 30, acompanhou com o sr. Se- preces do. Re.vino. Clero e Fieis, 
cretario da Viação, o Exmo. e os ordin.andos do dia 21 de Se· 
Revmô. Sr'. NW1cio ApostoHco, tembro, de conformidade com. o 
que visit-Ou as Obra.-s da, Via. An- que Jjrescreve· a Pastoral Collecti
chietà. A'.s 12,30 tomou parte va de 1915, tit. n, cap. VII, n.0 

110 almoço offerecl.do pelo 6r, 21i. 
I-nt.erventor ·aos Exm<M/ •. Revl1'1<JS. ,S. Paulo. 10 de Agosto de 1940. 
sr. Nunclo APostdlieo· e Arce-
bispo Metropolitano, no Palacio a) Cgo. Paulo :R.ól!m Loureiro -

Chanceller do ·Arceb!spadc;>. 
dos Campos Eliseos. 

A' ·tarde acompanhou o 'Exmo. 
e Revmo. Sr. Nuncio At>Ostolico, 
em visitas oo seminarfo da Lapa 
dos PPe. Salesianos e á casa 
Conrado. 

A's 19,30 jantou. em compa
nhia do Exmo. e Revmo. Sr. 
Nunçio na residencia. do sr. 
Conde André Ma.tara.zw. 

No · dia 22, ás 7,30 celebrou na 
Capella do Pa.'111,cio, pela alma 
do dr. Mario Reis, com a. P"
sença dos membros <J~ FamUlíj..· 

A's 10,30 reunião do Deca~" 
fu de Santo Au.dré. 

AVISO N. 101 

ROMARlA CIVICO-ltELIG)'.OSt\ 
A' CIDADÉ DE ANCHIETA, NO j 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Sob os auspioios do Exmo. Sr. 
Arcebispo de Mariana, com a fi
nalidade de commemorar o IV 
Cent.enario da Fundição da com~ 
panhla de Jesus, est& ~ndo or" 
gll,nb,ada uma. exoll.fsão de ca
racter cMco.rellgtoso á cidade 
de Anchieta, ~do do Esp!rito 
Santô, onde . viveu seus ulti,mos 

Dia. 18, ás 8 horas da manhã, 
na Capella do Seminario do ~.; 

· pirito ·Santo, na Congregação dos 
RR. PP. do Verbo Divino, em 
Santo Amaro, s. Excia. Revma. 
o sr: Arcebispo conferiu as sa
gradas Ordens do Diaconato aoo 
candidatos: Jair Pereira e João 
Kõnig. da Congregação do Vel'
bo Divino e as do Subdiaconato 
.aos alumnos do Setnin.a.rio Cen
trar da. lmmacu1ada Conceiçãõ: 
José da Costa St!pp e Marlo 
Marques Serra. 

O Exmo. Sr. Arcebispo recom .. 
menda ~-tcs ordil1andos ás fer
vorosas preces do Revmo. Clero 
e Fieis do Arcebispado. 

EXPEDIENTE 

., Monsenhor .Ernesto de Pau!O, 
· Vlgario Gera!, de1>-pacl1ou: 

PLENO USO DE 01'?,PENS, -
por Ul1l anno a favor dos RR. 

~IBLJA 

'QONS. -- Peço;.1ne o obsequio tJe respon• 
\feP.me ai ha algum livro Interpretando a Bi
.. ,.. ~o-a lnCQrnprehensivel, por exempl-o: 
llÍe ,'ttjos, q~e Yofta e meia vem á tarra tra•r emb•l:ic~d@a; o jumento do propheta que 
illf.: .,.0)'"11 amafdiçoancio os tepl"OSos e ex~ 
~do-os do acampamento como si fossem 
crfl'fttnOSOS, etc, Será tudo isto symbolico? 

Rad • 
10 Con.sultas 

. RESP. 1!.s opinfões sobre e.f!se li'ffl> 
são divididas e o jufzo definitivo de Rom& 
catá, ai~4& pa,ra. ser da~o. · · · 

:MAJlfU$ ÇOJl-1 

..,.. (N. E. São Paulo). 

~ RESP. - Ha, Exma. Consulente, não, só 
bons quanto numerosoK. Posso citar-lhe em 
linguagem franceza, que certamente entende
rá: as treducções e interpretações de Gtairc, 
de F'illion, de Lagrange, etc. Tambem cm 
:1)9rtuguez temos uma. ho·a traducção com ex
cellentes annotações <lo Pe. Mattos Soares. 
Actualmente os operosíssimos Fra(les Fran· 
ciscanos estão preparando em Petropolis (E. 
do Rio), uma edição brasileira completa. Já 
he. nas livrarias o Novo Testamento. Nellas 
po'de a Exma. Consulente encontrar tambem, 
.,· traducção simplesmente magnifica, que o 
Pe. Rohden, gaucho, fez <lo Novo Testa
mento. _,_ 

.. ..- Por estas tractucções annotadas, .como, de 
l'e[!to, têm obrigação de sei· todas a:; tra 
dµçções catholicas do. Blblia, já po<lcrá a 
Éima. Consulente alliviar seu cspirito de 
~µ!ta.~ ouvidas. Emquanto Isto, vou respon
(ler-lhe ás duvidas .enviadas. 

Que os Anjos appareçam na Biblla vmac 
t1.:4,zer a cl!,<la· passo embaixadll,s ou. mensa
,e~s á, terra, não deve haver maravilha, l)Ola. 

pelo Pe. J,, a.. da COSTA AGIIIÁR S. J. 
que a palavra "Anjo·•, pela qual são clet;ig. 
11ados, não quer dizer outra coisa sinão "en
Yiados ". "annunciadores". "Anjo" vem do 
latim "Angelus ", derivado por sua vez do 
grego "âggelos". · 

Vamos agora, á fala àa Jumenta ae Ba
laão. 

"Aperult uommus os asinae et locuta 
est ", isto é, Abriu Deus a bocca á jumenta, 
que assim falou. Não ha duvida que temos 
aqui um facto extraordinario, um milagre. 
Não é de feito, todos os dias que falam as 

jumentas. Mas não esqueçamos tambem que 
não é esta a primeira vez que é dito 110. Sa
grada Escrlptura ter um animal falado. Que 
o diga Eva no Paraiso. 

Mas, ainda concedendo a realidade do 
.facto, talvez me pergunte a Exma. Consule!!.
te, por que razão terá Deus fei\O com que 
a:;sim falasse a jumenta~ 

Coruello a LálJide, um dos bons commeu
tadorei:; latinos da Bib'.ia, diz ser muito con
gruente que uma mentalidade rude como era 
a de Balaão, desejoso de amal~içoor o Povo 
eleito de Deus fosse reprehendida por um 
JtUimal bruto. Quer J?arecer-me que o mila-

gre não se deu sinão para mostrai· a Bal,.ão 
11ue a51,lm como elle era injusto castigando 
sem razão a. jumenta, assim o Meria tambem 
amaldiçoando sem razão o Povo Judaico. 

Para o leproso ha-via além disso, expul
são do conv'ivio social. E a razji.o é oovia. 
Perigo de contagio de uma doença terrivel. 
ella será facilmente comprchensivel, si se 
considera que em castigo do peccado Deus 
enviava com frequencla doenças e desgraças. 
Este mesmo mot?vo explica ~ 'interpellação 
d~ São Pedro ao deparar com o cego de nas
cimento: "Mestre, q1,1em peccou, este ou 
seus paes para que nascesse cego?" ~ As
sim, entre os judeus, o cego, o coxo, o surdo, 
o leproso, etc., eram pelo vulgo considerados 
como soffrendo consequencias dos proprios 
per.:oodos, ' 

MAHIA D'A~REDA 

CONS . .,,,... Desejo saber si "Maria San
tltisima ou A Cidade mystlca de Deus", es• 
crl.pto em 1600 pol' uma freira hespanhola, 
tem a approvação eccleslastl.ca por engano ou 
o estylo é muito figurado, - N, llJ. - São 
Paulo). 

CONS. ;.,.... Ser~ bom o lJVl"o •As quatl'O 
Babylonlas",- do Engenh~iro Mal'f~s Cceli? -' 
(N, E. --: São Pittilo). 

R.ESP. .,.,... "As (JJJ~tro Bab-ylon:fari,,., dii 
autoria do Engenheiro Ma.rins Coeli (evid.en• 
temente um pseud-cmymo), é um dos :te.nto!'l 
pas quins com que forças deleterias oecu.itas 
Bstão actualmente inqndando o mercado u. 
,vreiro no Brasil. 

E' uma phantasic,sa, msnl~a. e heretlça. fi1,. 
terpretação do Apocalill{!!e. 

MATRIMONIO E: ANr,IVLLAÇÃQ DJ:: CASA
M~NTO 

(R. <las N. - Santos e ,A.Iram '""" SãQ Paulo) 

-~s Exmas. Consulentes de,1em enviar a 
3Sta redacção OS seus endereços para rece
oerem a resposta pessoii.lmente. 

A.S CONSULTAS AO REVMO. pe. JOS~ 
LOURENÇO DA COSTA AGUIAR, S.J. OE· 
VERÃO SER DIRIGIDAS. OU PESSOAL· 
MENTE;: A ELLE A' R. S. CLEMENTE, ·226 
RIO DE JANEIRO ...- OU A' CAIXA 

POSTAI,., 2849 ,. S. PAULO .. 

' 
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POR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KEN\AJAY''? 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
T~DO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

r,c,oos ., PURA lÃ, I 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCED~N-
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

11 devoção á 
Marl:l nos 

Santissima Virgem 
Estados Unidos 

.A_. medida _que se avo?üfü~ a I unia annunciação de NõVà Yórk I raI, a; "Legião de Maria" <Iesen
onda de impiedade e pagalllZ!l,• sobre a "Legião de Maria", or- volve suas actividades particip,an-

:!°rr:u~a:1:: ~ · ::~i;:~~ ganização cathollr,,a. · que se dedi- · do intensament,e tla vida catho• 
ãquella . que com ella luctando ca particularmente ás visitas aos ilica . em 30 Dioceses da grande 
dia a dia, passo a passo, pela con- pobres e organização de manifes- nação americana. 
qulst.a da.s nações e dos povos. tações religiosas; impreru;a catho- No decorrer do anuo proxinlo· 

A ·onda pagã dos "ismos" poli- lica, literatura e conferencias es- d "L ·- d Ma · " .dcos "'t~ a mascara moderna da passa o, a eg1ao e ria ' 
•serpente" e contra ena se er• pirituaeA. realizou um imponente Congresso 
gµe_ e se adextra o exercito dos A "Legião de Maria" conta Nacional, com a participação de 
devotos de Maria Santissima. De nos Estados Unidos com novecen- 14 Revmos. Bispos, tendo na mes
mn lado Lucffer, 0 anjo de cabido tas secções espauhad.as em todo 
dos outros servidores, do outro 38 · o paill, sendo as mais recentes 
,fileiras cerrad;as dos servos de os 12 grupos • fundados em Ma
Maria, a Mãe do ,Verbo Incar- nhatann e Browc. 

ma occasião a "Catholic Chai·i
ties Rewiev" de Washington se 
referido com. optimlsmo aos seus 
progressos naquelle paiz, accres
centando ter a ''Legião" centri
buido bastante para o desenvol
vimento das obras de caridade 

llado, 
· · o tempo dira a quem ha de 
pertencer a victoria firial Em
quanto esta não se divide pode
mos acompanhar os progressos 
,elas duas hostes em lucta: uma 
: sob o signo e o mando de Luci-
fer, outra sob o signo da Virgem 
e o mando da Hierarchia Catho
Qca. 

· Os progressos da primeira, o 
noticiario dos jornaes nos infor
mam todos os dl.as, os da segunda a imprensa cathollca nos noticia. 

Em Boston funccionam 40 agru
pamentos da mesma "Legião", 
em São Francisco, 35; em St. 
Louis de Montana, 30 e em Los 
Angeles vinte. :Qe um modo ge-

nas varias dioceses norte-ameri
cana3, 

Solto Schushnigg? 
Noticiam de Londres que o dr. ncllas para a rua, completamen-

Schushnigg, chanceller da Aus- te isolado, os nazis vigiava.m
tria, quando este paiz foi inva- no dia e noite, não consentindo No Brasil,.e principa!Imente em 

São Paulo, todos nós podemos elido pela Allemanha, se encon- sequer que um padre o visitasse 
verificar pessoalmente· a expan-
l!ão dó movimento mariano; em tra finalmente em [iberdade, para o confessar e lhe levàr a 
outros p_aizes da America Latina, apóz niezes de. intenso soffrimen- sagrada communhií.o, que o pri-
0 mesmo se observa e já varias to moral e physico que o trans
veres temos focalizado seus pro-
gressos diarios dos . paizes vzinhos formou nwn trapo humano. 
eomo a Argent!JJ.a e, outros, hoje, O· dr. Schushnigg, que era 
podemos com satisfacção trazer ainda · ·relativamente novo, forte 
ao conhecimento dos leitores ai- .e robusto, anda agora arrimado 
guns,. dados sobre· a devoção es- . a uma bengala para poder dar 
pec!al, á: Santissima Virgem;-_nos, uns passos. Não .contentes com o 
Estadoi Unidos. 

Em Juho do corrente an:no, o 
·~rat9re. :R_o11umo" · publicou 

conservarem encerrado num pe-
4lUeno, quarto dum hotel, &em Ja-

sioneiro, como bom catholico, pe
diu, por muitas ve2'.es. A' espo~ 
sa só o . podia visitar uma "ez 
por semana, durante o curto es-

. paço de cinco minutos. 
A. esposa do antigo chancelle:r 

Dolfuss, assassinado ás ordens 
de Hitler, refugiou-se, ha pouco, 
uo Canada. 

28DE AGOSTO 

SANTO AGOSTINHO) 
Santo Agostinho nasceu em Ta

gaste, minuscula cidade da Nu
midia, em 354. seu pae era pagão, 
o sua mãe Santa. 

Grande foi a influencia exer
cida por Santa Manica no co
ração de seu filho. Mesmo nos 
momentos mais desregrados de 
sua vida, nunca etle se afastou 
do principio de que Christo é a 
unica salvação. 

Desde muito cedo elle se dis
tingui!\ pela intelligencia. Em
quanto sua mãe tudo fazia para 
que elle se tornasse um catholi
co perfeito, o seu pae ·se enthu
siasmava com os lampejos de 
genio que todos admiravam. 

Elle mesmo se entregava com 
volupia ao estudo da rethorica 
e dos philosophos antigos. Platão, 
com quem travou conhecimento 
por intermedio de Platino, fazia 
todas as suas delicias. Agostinho 
saboreava as suas profundas con
cepções philosophicas expostas 
numa linguagem de incomparavel 
harmonia e bel!eza. Desconhecia 
Ar'.stoteles, e não era mesmo fei-
to para comprehendel-o; Esse i , .... , 

philosopho era posit1".o e fr1o, e ftt.va na sal.._•.,,.._,._: 
nada dizla ao seu genlo poet1oo. ea.rnedo e , nio o dee&Jl[II . -. · 

Santo Agostinho ignorava o Ambrosio era bispo de J4li4 e 1 
grego. Quando fizeram-lhe decU- a fama. d& sua. elOQWinda &{ta.' 
nar "Ophis" serpente ena poz- h1u Agoatmho. O .._ ·~: 
lhe medo. lo dOío man1ehetl8 Tia eD1lo _. 

Foi essa orientação de seu espi- . as suas duvidas t.anto phDi . )illll . 
rito que o afastou da religião e cas como doutrinarias ~ coa- . 
teve as mais deploraveis conse- sequencias de ~ doc$ma • ; 
quenclas. Como os philosophos lha. A sua completa ~ -
antigos não podiam pregar .a sal- tretanto foi operadli, :como JIDI. 
vação por intermedio de Chrlsto auxilio dfrecto da. graça. j 
ellle procurou na seita dos mani- Na ordem espeOldativa, "'8'08•' 
cheus a solução p11,ra muitas de tinho acceitava já a, Dolltdna, 
suas duvidas. Nesse tempo estu~ Catholica, mas na pratice. nio. t1 ... 
dava em Carthago, longe de sua nha coragem de romper,com.,mui• 
mãe, e de sua genefica influen- tos de seus vicios. Um dia esta• 
ci.a. Mas aos poucos foi se des- va elle .em companhia de um;JieU 
gostando da dialectica. brilhante, amigo catholico, e emquanto .~ 
mas fazia dos manicheus que .dei- . inadvertidamente se entregoa a 
xava insatisfeito o seu espirita. um profundo scismar, Agosttn}aoo 

Como Carthago fosse um lugar se afastou e se sentou sob 1mffl!i 
insignificante, e a sua intelli- .arvore do jardim. De,. ·r(lpente 
gencia não podia brilhar tanto ouviu uma voz que, lhe-, diz!A: 
como desejava o seu orgulho, par- "Toma e lê". Olhou e Yiu; as 
tiu para Roma, vencendd com fa- Epistolas de s. Paulo. Abriu n.estM 
cil!dade um concurso de Í:ethorica, linhas: "Caminhemos "Cl)MO ·de 
partiu para Milão, onde se dis- dia, honestament.e; não em glo• 
punha a lecclonar. tonarias .e embriaguez, não-.em 

"Qe~ l)Orém viu como elle con-,. deshonestidades e dissQluções, 

-~---.... -- ··------ -- ....... ~..,..~~ 
:., N O S S O ·P A O ,•i 1 

mas revestidos do Senhor e não 
façaes uso da r.a.rne em .l!ell/8· ape;. 
tites." Fez-se luz em sua .a.l?na 
e elle levantou-se c~tão. A easa preferida pelas inelhol'M famlllu de Sie P&t~ 

.P AO - DOCES - BISCOITO& - ,MASSAS 

-n-- 1 Largo do Arouche, 51 - Fones: 4 3228 • 4-3737 
Praça Marechal Deodoro N.º. 426 - Fone 6-4229 
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LITURGIA 

Communbão Pater 
O Prefacio ou pequeno aviso 

que na Liturgia romana prece
deu o Pater é encontrado quasi 
t.extualmente em s. Cypriano 
(240), o que nos prova a sua a11-
tiguidade. Essas palavras foram 
inseridas na Missa nor s. Gre-
gorio o Grande. 

Jesus Chrlsto, ella devia figu
rar como oração entre as ora
ções do Canon. 

Antes de S. Gregorio o Grande, 
o Pater era rezado em seguida 
ã fracção do pão, precedendo 
immediatamente o beijo da paz. 
Era apropriado esse lugar, poi!;, 

Orcmus. •• como ensina a tradição, ha uma 
, relação intima entre o Pater e 

Oremos. Instruidos com os sa- a cerimonia do beijo da paz. 
lutares 11receitos do Salvador e Dizemos · no Pater: Perdoa.e as 
dirigidos pelos divinos ensina- nossas dividas como nós perdoa
mentos, ousamos dizer: mos a nossos devedores. o beijo 

Padre Nosso que estaes nos da paz é o symbolo do perdão 
Céus, santificado seja o- Vosso e da amizade renovada. 
Nome. venha à nós o vosso reino, Na Liturgia Romana O Pater. 
seja· feita a Vossa Vontade as- é hoje rezado na parte mais im
sim na terra como no céu. O portante da Missa, no canon 
pão nosso da cada clia nos clae entre a consagração 'dos elemen
hoje, perdoac-nos ai; nossas di- tos e a Communhão. Foi S. Gre
vidas, assim como nós perdoamos gorio o Grande, ·que lhe deu. esse 
aos nossos devedores e não nos iugar na Missa, dizendo: "Sobre 
deixeis cahir em tentação, mas li- o Corpo e O Sangue do Redemp-, 
vrae-nos de mal. Assim seja. tor não parece conveniente calar 

Rezar esta ora_ção é realmente essa oração que elle mesmo com
uma ordem do Senhor e a Jgreja poz e que os apostolas rezaram 
impõe aos fieis a obrigação q.e para consagrar a Hostia,,. 
conhecel-a; aos catechumenos el-1 
la só é revelada na quarta-feira. 
da quarta semana de Quaresma. 
Essa; ordem nos dá uma ousadia 
que, sem ella, não teriamas: 

Audemus .. ~ 
"Ousamos por obediencia, diz 

Odon de Cambraia e não por 
audacia. Aquelles que ousam por 
audacia são culpaveis; os que ou
sam por obediencia merecem rrou
vores. A audacia da obediencia é 
bôa, a da soberba é má". 

A.' antiguidade desse formula 
allude S. Jeronymo quando diz 
que Nosso Senhor "ensinou aos 
Apostulos, ousar dizer todos os 
dias 110 sacrificino do seu Corpo: 
"NossQ Pae, que estaes nos céus,,, 

Ai ,. 
Na Missa, o Pat.er está como 

enquadrado entre uma especie de 
prefacio ou prologo e uma conc!lu
são. Tem q, prefacio por fi'm 
dar á recitação do Pater maior 
sólemnidade, chamar a att.enção 
dos fieis p,ara essa oração, com
posta por Christo Senhor Nosso . 

Quando povo responde: Sed ,li
bera nos a maio, o padre .desen
volve este desejo. E' o povo que 
pronuncia este ultimo pedido, 
para mostrar que, de coração elle 
se une ao Sacerdote, dirigindo a 
Deus a mesma oração. O padre. 
dizendo depois Amen, vem re-
forçar os votos, seus e de toda 

'f 1 a asembléa de fieis alli presen-
te~ 

Sempre se rezou na Missa a 
oração dominical, sendo esse rito 

Desde os -primeiros .rempos· dO 
Chr!stianismo, os Padres da 1gre .. 
Ja puzeram a philorophia .. antiga, 
ao serviço ·(lo' dogma,; ·provall~ 

· primeiro como elle · não ·era· ,'Q.b• 
surdo, e demonstrando depO!s 
como eram absurdas as· doút,ri. 
nas de seus inimigos. Santo Ages"' 
tinho fundiu só todas. essas aqui• 
sições feitas pelos Padres ante
riores, completou . as suas defiet• 
encias, usou melhor. da philoso
phia de Platão, e d.a do' chefe da 
escola Platonica de Aléxan'dr!a• 
corrigiu tudo· o que. nesses: ex• 
poentes · do pàganismo havJa dei 
errado e de contrario ao. doltna. 
e deixou a maior. synthe.se phllo
sophicae thealogica até São ThO-
mat. · · · '· 

Elle corrjgla, . !'latino no . seu 
pantheismo imlnanentist&: e. aper
feiçoava a doutrina central dlll 
philosophia de Platão. 

Tão bem e tãQ profun<'lamento · 
elle tratou da. "Graça.,. que.mn
guein .at.é hoje o superou. E· S)01! 
isso chamado . de doutor da graça.. · 
o seu grande titulo de gloria.

São Thomaz tanto m;péit(i 
Santo Agostinho, que nunca clis• 
corda çio grande mestre antigo 
sem procurar interpretar o se11 
pensamento torcendo-o mesmo as 
vezes. A sua preocupação é justi• 
ficar Agostinho. 

A philosophia e a theologia,-de 
Santo 'Agostinho surgiram uma 
influencia preponderante em to,. 
da a Idade Media, até o secúlG 
XII. Atravez de Sant.o .Agosti• 
nho, eram platonicos, e d8iCOil• 
fiavam de Aristotelis, por se1! 
muito positivo. Com São Tbomàa 
foi elle Justificado. E A medida 
que augmentava o ~ de 
genio phi9.osophico por execllen .. 
eia, empalidecia a influencia. do 
philosopho de vôos alçados t 
poetice& 

Santo Agostinho, uma vez 0011 .. 

vertido, foi para à Africa. Blsl)lt 
de Hipona, todas as· suas obraS 
foram escriptas conforme ·as Jle4 
cessidades de seu rebànho, ou 
de accordo com os herejes que so 
dispunha a combater, 

Entre ellas porém uma ·é e&- · 
nheuida pelo reu genero excepci~ 
na!: "As Confissões". Nellas ellll 
narra toda a sua vida, com hu• 
mildade e contricção. Outra, por• 
que esta funda a phllosophia dai 
historia: '' A Cidade de' Deus'*• 

de tradição apostolica. 
Nos tempos de n0,·scguição, a 

Missa para os Ap:.i~:Jlos consis
tia apenas na Consagração e na 
oração dominical dita em voz alta. 

OS MELHORES PREÇOS 

Em todos . os outros officios da 
Igreja, a Liturgia manda rezar 
o Pater secretamente. Era uso 
antigo da Igreja não dizer em 
Yoz alta esta oração e o Symbolo 
dos Apostolas em assembléas de 1 
Catechumenos. Como porém, el
les não assistiam ã Missa• a, 
oração dominical poude sempre 
ser rezada em vo:,; alta, sem in
conveniente algmn. 

Importante 4ugar tem o Pater 
na , Liturgia official da Igreja. 

Era conveniente que essa ora
ção tivesse seu lugar na Missa. 
E' a oração por exccellencia. 
01·a~ão ensinada. pelo proprio 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Fino&, 
Fructas, Biscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO 
BUA AUGUSTA, l.55~ (Esq. R. Luiz Coelho) - Phene 'l.-U 

MERCEARIA AVENIDA 
AV, BRIG. ,LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente i llftta 

Immaculada Concelçio} - PHONE 7-ff51 

Experimente a 

MANTEIGA 
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"BANDEIR"ANTE,i 
Kilo 9$000 



LEG10NARJO 
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Espiritualização do ambientejEvANGELHo _ . __ 
. · penitenciar/o O filho da viuva de Naiiu 

"Alegrou-se a mãe VECIMO QUINTO DOMINGO DEPOIS DE ·-o·-~ ~. pregamos o I n~ficfo da Redempção. Esse Deus Ihavam nas colónias agricolas) 
· ~-··espiritual a uma numero- que morreu em uma cruz, ll.S- 430 se approximaram da Sagn:c!:1 · viuvt1 com :J. r2~tll'rei-

ja ~ de congregados maria- segurando a po_sse do céu a um M d 1 h n c __ ão deste moço, dos 
PENTECOSTES qual' depende ~ 

destino etel'llO. · ·Re-l:lllGJI ckfBeBo Hor1Zonte, a convite facínora que agonizava a ~eu esa. Um os rec usos, ome1 
·: ·; jl&,'· dr.' Jo116 Maria Alkmi:m, di- lado; só pode captivar O amor relativamente culto, fez após a peccadores que todos 

i__. 'ela j6 celebre Penitencia- e a confiança de tantos milie- missa um bello discurso agrade- os dias, resuscitam 
\tiro • 'Neves, ftti exa-cer o mesmo ros sêres que o mundo repelle, cendo ao direetor, em nome de para a graça alegra-

. p 1 ... rio juntioto dos premdde 5iarooios mas dos quaes, não raro, não é septo~u:~ta~gre~, q~e ~:;ro: se a Santa Madre 

São Lucas. VII, 11-IB 

Naquflle tempo, ia Jesus a, uma !lf.dade chamada 
Naim, acompanhado dos seus discipulos e de uma 
grande multidão. Estando perto da porta da cidade, 
eis que levavam a enterrar um defuncto que era. fi
lho unico de sua mãe, e esta era· viuva. Acompa• 
nhavam-na muitas pessoas da cidade. Vendo-a, pois, 
o Senhor, e compadecendo-se della., disse-lhe: Não 
chores. DepQis, approximon-se e, tocando o esquife 

metamos, J>011. _. 
bre as pe&S088 • · 

nos precederam ... 

tA grande vi~ 
_. ér8lll en eerca e d:lgno o proprio mundo. Ha, tam-
~ àâo 658. Foram dias de paz bem, no fundo de uma peniten- porcionou naque~les tres_ dias ven- Igreja." 
il de' ineffavel alegria espiritual olaria, nobreza de sentimentos, turosos, verdadeiro o_asis no de- A ss i m .commenta 
·-1lll9 de&aram na alm& daquelles bellezas moraes que difficllmente serto da vida. Os laieistas intra~- santo Agostinho es

mãe .•• pe;e .... ~ 

de longas _eriferinlda-
to in terad pe Orrer es t a passagem d o s 

éN8DS; a màls gmta reeordação. uma sociedade •paganizada. s ve os, ao rc -
'-!lio sei st infelbles ou fellres re- se encontram. nas altas rodas de 

I 
sigentes; imbuldos de preconcei-

. (pois tinham para.do aquelles que o conduziam) disse: 
des, outras fu1m!n9e 
das repentinamente. 
Todas ellas Ili& · to. 

Jllle &mlO, levados da absoluta I A ts•-ncla reli lo da Pe- tas linhas, franzirão ta1vez a ~s- Santos E v angelhos. 
"---....,. lhes · · ass ""' g sa ta um tanto escandalizados. D1s--~ que :mspira seu nitenciaria é assegurada pelo mi- ' . Com elle m u i t o-s 
taa e digno director, pediram-lhe nlsterio de um abnegado francis- cordª~ delles ª~ autoridades. dá Santos Padres en-
lnsist;eDtement.e que lhes renovas- rti 1 - actos materia, os profissionaes abaliza-

Mancebo, eu te ordeno, leva,nta-te. No mesmo ins
tante sentou-se o morto e começou a falar, e Jesus 
o restituiu a sua inãe. Todos os que estavam pre
senres ficaram cheios de temor, e glorificam a Deus, 
dizendo: Um grande propheta appareceu no meio 
de nós. e Deus visitou o seu povo. 

ram, e sua vida M 
. . _ _ cano. A pa e paçao nos d . um mundo 

·fl9 6 occasião de tão puras e san- religiosos é facilitada ao reclu- os que vivem em 
.tas alegr!as. Foi' o que fez o dr. · si tot lid de real, que tratam com homens de 
·~ .Maria Alkmim, convidou- :: :~11~f coS:.ª t~ ha :oa:çã~ carne e osso, mui düferentemente 

· •me expressamente para ir desta 1_, in . - d par de outros que passam a v1da no 
nem a m ,ama smuaçao a - lnto d b'bJ' th eei 

·'ca,pitat ao aprazivel recanto de te d 1 da dministração. rec e um_a 1 10 . eca P -
-- afim d t· 0 pessoa a . • rent.a onde so manuseiam obras "'"''""'' e pregar O re ll'O ª Todos respeitam as conVIcçoes re- ' . -
cie_ ·us m-"4dos detentos. Dias inol-

1
._ . , Ili t m de reformadores 1deal1Stas, sonha, "f'4=• 1g1osas dos que. a se encon ra . d . • .· . . . . · _ 

·'Vldsweis esses que passei ao lado Sendo os presidiarios catholicos, e ores mcorrigiveIS; mrmigos acrr 
·' daquellla boa gente falando-lhes , . fl . d .rados da IgreJa e de seus ensi-

: ' 1ncomparavel ª m uencia ª mo- namentos divinos ue nem sem-
-de Deus e animando-os a tomar ral catholica na obra de regene- q. . 

contram no filho da 
viuva de Naim a 
imagem do peccador 
que renasce para ~ vida da graça. A mort~ do 
moço de Naim era objecto de lagrimas e pran

tos, pol'que não era possível não perceber e não la
mentar a desgraça da mãe viuva, e a extincção de 
uma grande e risonha esperança. Infelizmente a 
miserla muito maior, e de consequencia muito tnais . 

passou como um so-
llho, doce, suave Ofl 

amargo, mas um ISQoo 

nho que já se ~s!ez para, todo o sempre. Pota 
bem, tambem breve será o nosso curr1culo ter-

·eora ..... --ente a cruz salut~r que • h • itt O predizem com suas 1deas e, o que 
. J..,.,..... r.açao do ornem, nao perm · e é . · roe erguer nosro espirito para o . n mais, com sua vida. fúnestas que é a morte do peccado foge aos nos-

..... .. director que alli se faça propaga • Paul cruche escreve sem rebu-

reno, vertiginoso como os annos que se -paasa.iaza 

de nossa ·existencia, , cujas alegrias ou amarguras. 
segundo o nosso desejo, . ou contra elle, não pu• 
deram perdurar. Assim,- .será sempre, at6 que 
chegue o momento derradeiro. E est.e tambelll 
passará. :Passará para começar logo depois, ·a. 
Eternidade. Eternidade! J)alàvi'a terrível! Terit• 

a,.... e nos f4z pensar um pouco · da de outros credos. Entretanto, . " . · 
19n nossos destinos eternos Jun- , test te dirl ços em seu clas1sco Trn1té de 

· to delles isente•sé bem O ~cerda- pode u~ pastor pro an - . Science et de Législation Péniten-
, gir-se livremente a uns poucos t· ir "· "P d !to te mormente se está habituado . _... r o:i;· ia es . ara os a u s como 

.'· . que sr declararau~ evange 1~ · para creanças, mostra a ex-
a,. tmtar, nos grandes centros, cqm Estes ·talvez por seguirem seitas ..• ... ,_H i d ' · . periencia que é a rel1.g1ao o me-
OS-,IS!l,......,.., ·com os, r cos e po e- que não eram a do pastor, d1spen- . • 
rosos do mundo Não ha alli tan- - . . te . E te . lhor veh1culo da moral. Nao ha, · s.aram seu mm1s no. s esp1-

sos sentidos, e por isso della não se cogita ou 
se lamenta. Acostumados A ten·a, vivemos 
alheios aos problemas que ultrapassam as · pre

oocupações do pão de cada dia. Seria neces
saria a meditação para trazer á pre~nça da 
memoria o que significa para nós a morte. E 

vel, mM salutar. Si a tivermos indelevel na me--
moria; sàberemos ·estimar a vida como E!llà ine
rece: uma viagem para a Eternidade. Segundo • 

.- ta. hypóCrism, nem tanta malicia rito de tolerancia . e de respeito á em todos os paizes que nos cer
_·e· :refinada corrupçãp. o ambien- consciencia de seus subordinados, cam, um só pratico que não re- não estamos acostumados a meditar. 
t,e, em que vivem os· detentos de manifestou O dr. José ,Maria conheça é proclame eSt ª verdade Por isso mesmo, a Santa Igreja, com a 

fizermos bem ou mal, $1'8.MOS eternamente felt• 
zes ou eternamente, desgraçados. 

Deus não falta com sua. graça. Compete-~ 

com ena escolhe~ a v:lda. ou preferir a mon, Neve trast vi te incontestavel. Khronc chega até 
· · . _s con a vai:ien . 1,~m Alkmim ao apresentar-me aos de- a affirmar que é só pela acção narração dos factos da vida do Divino Mes-
: -este- cá· de fóra. • • Nao é ass1.m tentos. A's funcções religiosas -'n • ·- 'd t' tr·e em que resuscitou mortos, chama-nos 

em todos os estabelecimentos des- compareceram quasi todos, incllu- """' rellgiao que se po e pra ica-
eternamente. 

. se genero. No recesso sombi'io mente· fazer produlzr á pena o a attenção para este momento tnfalUvel que 
sive alguns protestantes. A um effeito de_ emmenda, funcção prin-

Reflictamog. 

de uma penitenctari.a, muitos jo- 1 th 11 ·ã to 1 u erano a em O pergun u a • cipal de toda pena reformadora". 
vens. muitos homens feitos que. d dim C . . C · t h I d A J e 
em.ummomentodevertigem<•u iue:tx~:_sª esseproce en ... ~-v~::n1nq-~is!~U:~!

1
eq\;ª:~!s~; r1t1ca 1nema Oª_rap· _Ca · a-_ .... _. 

çminados pelo .alcool, perpetra- "E' d d d. 11 ,:» ver a e - 13 e e - que outros principios fundamentaes, r · · 
. ram um crime, vão encontrar UllUl, • -- ·h 11· st nao sou ..,.,.., 0 co, mas e e am- contribue uma sincera piedaae 1 
escola. de vicias donde ·sáem mui- • é f be mi h biente de f az m a n a para a diminuição _ou regenera- 1 

· t.o peores do que entraram. , alma. " çâo dos criminosos". (Penological 
Orientação Moral dos Espectaculos 1 

· · Opportunamente darei a <·onhe- Reuniamo-nos em um dos pa• and preventive principies, pg. 33, NAS MALHAS DO BROAD-
,.' ~r é. meus leitores a ms.ravilb.:,sa teos internos, visto ser pequeno London, 1892). 0 americano Ho- CASTING - (Da RKO, com 

organização da. Penit.enciarl.a de para o auditorio, o salão que ser- ward Wines affirma que sem Kent Taylor) - O film apre
Neves, obra prima da operosidade via de capella. De manhã, ás sete religião "não se póde alcançar a senta o programma sensasiona-

. de um homem cheio de ideaes, de horas, após a calebração da mis- nascente e profunda actividade lista de uma estação de radio, 
um observador perspicaz, infati- sa, dirigia-me aos presentes que moral, e toda reforma que a sub- que se immiscue na vida priva
gavel no trabalho, · arrojado em ouviam com summa attenção e stituir será superficial ou eva- da dos particulares, cnvolvendo
'1!1eus · etnpl"eheildimentos, perseve.. respeito a exposição das verdades nescente.,, (Punishmcnt and Re- se por isso com a acção da Jus
rante em seus propositos por da fé. formation, 'pg. 207). A estes tes- tiça. Tres crimes de morte apre-

. maiores que sejam as difficulda- A' noite, após a predicação do temunhos tão autorizados accres- sentados no film apparecem .com 
des que encontra. terço, entremeada por canticoií centemos outro de não menor va- certa discreção e unicamente pa-

Por hoje fünit.ar-me-ei a cons!- populares que enchiam os ares e lor. E' o do proprio dr. José Ma- ra dar motivo ao enredo· central. 
· derar um aspecto da obra do dr. iam morrer ao longe, despertan- ria Alkmim que, ha tres annos, Pelo seu caracter um tanto i:n
Jcsé Me.ria Alkmim, · aspe<.'to que· do em todos uma como que nos- vive junto de centenas de reclu- verossimel, o film não chega a 
eu dominaria, usandô de sllils talgia, do céu, eu falava de novo sos perscrutando suas aspirações,. constituir perigo para a maioria 

_ . proprias palavras, "a espirituali- a meus caros reclusos que, mui- ouvindo suas confidencias e ti;a- do publico. Cotação: Acceitavel 
28çíio do ambiente penitenciarto" tas vezes, com Uagrimas nos olhos balhando para minorar-lhes as menos para crianças. 
Essa espiritualização é missão manifestavam a alegria e couso- penM. 
propria do sacerdote, do represen- lação que lhes ia na alma. Ao Em uma these magistra1, apre: 
t.ante de um Deus que se fez encerrar-se o retiro, de cerca de sentada ao recente Congresso 
homem, que deu a vida por todos, 500' homens que no momento es- Brasileiro de Cultura, assim se 
que· não exclue ninguem do be- tavam presentes (outros traba- exprime o director da Penitencia-

A Romaria, excursão 
de Anchieta 

Como já notrciamos no ultl• 
mo ,numero do "LE'GIONA
RIO", foi organizada no Rio 
de Janeiro, -sob a direcção de 
Stta Excia. Revma. D. Helv'ecio 
G<>mes de Oliveira, Arcebispo 
de Mariana, uma excursão á 
cidade de Anchieta, no Esta, 
do do Espírito Santo. 

Essa. excursão, pelos lugares 
em que se verificará, tem o 
caracter, tambem, de uma ro.. 
maria. Será realizada, como já. 
tivemos opportunidade de di
zer, na segunda quinzena de 
setembro e a sua parte techni
ce. está a cargo do Touring 
Club do Brasil. Para maior informação á 
r.espeit.o transcrevemos aqui o 
resumo do programma dessa 
Romaria-excursão: 

1) - Partida do Rio de 
Waneiro. 

1 2) - Chegada á cidade de 
Anchieta., pela manhã; *' 

José de Anchieta e ao eelehi-e 
e lendario Poço do ·veneravel. 

e) Inauguração solemne da 
Escola Normal das Irmãs Car• 
melitafl e do :pequeno Semi
nario "Ven{3ravel Anchieta", 
dos Revmos. Pes. Jesuitas; 

d) Almoço·offerecldo aos Ro
meiros, por S. Excia. Revma. 
D. Helvecio e D. Emmanuel; 

e) Partida em automoveis, 
para Victoria, onde 8erá offe-· 
reciilo um :Jantar pelo Exmo. 
Snr. P.refe!to. 

3) - Passeio ao celebre 
Convento da Penha, onde ou
virão a Santa Missa.; V'isita ao 
Exmo. Sr. Interventor Federal, 
major João P. Bley; ao Exmo. 
Pr~feito de Victoria: ao Exmo. 
Rcvmo. D. Luiz Scorhigana, 
Bispo do Espírito Santo. -
Visitas e passeios varios. 

4) - Excursão á. formosa 
Lagoa Juporanã; 

5) - Regresso ao Rio de 

r-ia de Neves: "A assistencia re
ligiosa cuja efficacia indiscutivel 
se percebe na espiritualização do 
ambiente penitenciario, é ainda 
uma força frenadora de impet_os 
e tendencias. Contribue para a 
educaçã,o do' recluso, além de 
transmittir-lhe a crença e o con
solo que restabelecem na pos
se de si mesmo. Combate crendi
ces, muitas das quacs são a ori
gem do crime. Restaura o ·ho
mem, consolidando nelle a espe
rança de uma felicidade para 
éuja realização o crime não o se
para mais dos outros homens". 
O povo catholico de Minas, os fi
lhos todos deste immenso Brasil 
não podem deixar de prodigalizar 
louvc--es á direcção segura que o 
dlrector da Penitenciaria de Ne
ves vae imprimindo a esse mo
~lar refugio da miseria huma
na. Convencido de que a moral 
scientifica é um mytho (prova-o 
o espectaculo desolador do mun
do actual), descerra elle para os 
que soffrem a fonte perenne das 
consolaqões da fé. 

A ,GRANDE CONQUISTA 
·(Da Republic' Pictures; com Ri
chard Dix e G. Patrick) - Este 
film mostra-nos trechos da vida 
do patriota norte-americano Sam 
Houston. O enredo, acceitando 
como natura.1 o divorcio e um 
novo casamento, torna a pellicu
la prejudicial aos- menores. Co
tação: Acceitavel 11ara adultos. 

OS ANJOS ACERTAM O 
PASSO - (Da w. B., com os 
"Anjos de Cara Suja") - Con
ta este film a historia de um 
jovem insubordinado e de pcssi
ma cdm·11<,ão, que se vê interna-
do em um collcg·io militar. Ahi, 
depois de muita resistencia e 
contratempos. vem a soffrer fi
nalmente' grande transformação. 
Scenas de lucta corporal e ou
tros pequenos defeitos existentes 
não chegam a prejudicar o film 
devido a um final reparador e o 
elogio da disciplina militar ne!lle 
feito. Pôde· ser visto por todos. 
Cotação: Acceitavel. 

ALMAS REBELDES - (Da 
Metro, com Clark Gable e Joan 
Crawford) - Através de agita-
da fuga de sentenciados dum 
presidio, ap1:esenta este filme as
pectos da vida miseravel de pes-
soas sem ideais nem orientação. 
Merecem reparo as attitudes dos 
principaes personagens, bem co

correr do film ha scenas de· as-1 MINHA DEN'GÔZA·;_ lteafll« 
sassina~s _bru~~S e seq~encias cto (Legião dà, DecellCia)~ . 
passiveis dê cnt1ca. A' vista do . 
expósto, . deve o film ser restric- .,___ 
to ás pessoas de solida forma'
ção moral e religiosa. Cotação: 
Restricto. 

Si o: amigo leitor «»nheee alra
ma, pessoa. a quem as Jfstas de 

l Critica Cinema.tograpbica. -~ 
LEMBRA-SE. D A Q lJ E L LA I interessar, queira enviar o. aeil 

NOITE - (Da Paramount, com I endereço para o DEPARTAMEN• . 
Barbara Stanwick e Fred Mac ; TO DE CINEMA da, Assoe~• 
Murray) - Um.a jovem, ladra dos Jornalistas Oathollcas, càfsa 
contumal'I, pratica um furto e ·é Posta), 2851 - SÃO PAULO. 
presa. Na casa de seu accusa-
dor, onde vae ter por varias cir- "Os filmes não devem· s6mente 
cumsknclas, influenciada pe1a occupar as horas de ~. mas 
comprehensão e bondade de seus podem e devem, 1>0r sua for~ 
l)ospedeiros, regenera - se. As magnifica, illustrar as . -~ 
idea.s sobre furto, expostas em dos esnectádores e dµigil-QI ,.. 
algum:_. dialogos: a sympathia com , sitiva~ente pa,ra, toc1a.s as ~ 
que sao apresentados : certos ex- : des." _ (Da Encyclica. "V1d
pedientes _deshonestos· e a quasi, lanti Cura", do Santo Padre, G 
prev~ricaç~o de um. promotor Papa Pio XI). · 
publlco, nao recommendam o fil-
me aos menores apesar do final 
reparador e da intenção de fazer 
rir. Cotação: Acceitavel para. 
adultos. 

TERRA DO FOGO - (Da Art 1 

Film, cóm Tito Schipa e Meirelle 1 
Balin) - Um eantor mata, após 
a representação, um homem de. 1 

quem suspeitou violação da ho- l 
nestidade de seu lar. Após um . 
julgamento, é condemnado. Cum- i 
prida a sua pena, volta para i 
junto dos seus, prova-se a fide• .j 
lidade de sua esposa e conti- 1 
nuam a viver em harmonia. A' J 

natureza do -thema, alguns dia- j 
fogos em que se debatem ques- \ 
tões de intimidade no lar, dois i 
testemunhos faLsos e uma scena 
de café-dansante, t.ernam o film 
interdicto para menores. Cota
ção: Acceitavel parai- adultos, 

PROXIMOS FILMES 

O CONDE DE CHICAGO 
Accei~avel para adultos (Legião 
da Decencia). 

QUERO SER FELIZ - Accc1-
tavel para adultos (A União, do 1 
Rio de Janeiro}. · 

1 

Grande ~ruario 
e venda de 

Produ·ctos 
do Norte 

Casoonbas do Pará e de 
Caju'. Doces e compotaà 
de fructes sylvestres, 
vinhos, Hcores, passas 
de differentes fructos, o 
famoso . Pirarucu', Ca.. 
marão e Dourado do 
Amazonas. Redes e 
Rendas do Ceará feitos 
á mão e outros artigos 
do Norte e Nordeste. 
Procurem conhecer es-
tas couoos nossas, visi
tando as · grandes ex

posições da . 

A Nordestina 
e.) Visita ao Prefeito, Viga. 

rio e outras Autoridades; 
b) 'Visita a cella historica. e 

Teoeranda. onde mo.rreu o Pe. 

Janeiro; 
6) 

Janeiro. 
Chegada a.o Rio de 

As lagrimas, as bençãos, a gra
tidão sincera de centenas 'de re
clusos, seus. melhores amigos, 
compensam sobejamente as inve
ctivas dos inimigas de nossas 
tradições e os motejos dos infe
lizes que se debatem nas trevas 
da incredulidade. 

mo as frequentes allusões a tex- VINHAS DA ÍRA - Acceita
tos bíblicos, quasi sempre apre-1 vel para adultos (Legião da De
sentadas com escarneo. No trans- cencia). 

Largo do Arouche, 
Phone: 4-1702. 
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PRFlCISANDO· 
D'EPURAR 

O SANGUB 
.fOMI 8Ó 

El.lXIR 
DB 

NOGUEIR• 

O -TRABALHO NOS· DO
MINGOS E DIAS 

SANTOS 

O Ministro do . Trabalho bal• 
~ou uma p9rtaria sobre o tta
balho nos domingos, feriados ·e 
dias santos. · 

Determina a po1tarla que o 
trubalho será. permlttido nesses 
dias, ·segundo costume locd, nos 
éstabelec!mentos onde exerçam ac
tMdades qU:e por sua natureza 
não possam ser interrompidaSI 
sem prejuizo, por detelioraçãk> 
da materia prima, .ou por aCAr• 
rctar males irremediaveis. 

O trabalho nessas condições de
pende de previa -autorização da 
autoridade regional competente. 

!ndependente de · previa aui:órt..: 
l'.Rcão, os trabalhos nas '1ndUBtrlll.s 
ci~ lactlcinios,' frio 'ÍndUstrlal, agua, 
energia e!eétrica;· galif e e'k~otfos, 
excluídos os trabalhoo de recrip-
torio. · · 

No commercto, podem funccto-
rmr os de peixe, carnes frescas, 

. pão. fructas, aveif e ovos, phar

. rnacias, floristas, postós de go-. 
2ollna; hotels, restaurantes e .si-

Durà.nte a semana, nesta ca
pital, no Rio e nos Estados. reali
ze.ra.m-se varias cerimonias com
memorativas da semana. 

Hont.em realizou-se no Pa!lacio 
Tiradentes uma Festa Civlca. 

Hoje as cer!monia.s na Capital 
Federal obedecerãO o seguinte 
i,rogramma: 

Alvorada junto ao monumento 
de Caxias; solem.nldade civica 
junto ao seu tumulo, que será 
guardado por um contingente do 
Forte Duque de cax:1as;· solemni
dade militar junto ao monumen
to .do Duque de Caxias, ás 9 
horM, com a }')resença do Presi
dente da. Republica, prestando 
ta.mbem homenagem os e.ddidos 
m1litares estrangeiros. · 

Falarão por essa occa.slãQ o 
Ministro Carlos lVIaxlmll!ano e o 
Decano dos addidos, sendo feita 
a entrega . da,s lnsignia.s da Or
dem do Merito M!litar e desfile. 

CONSELHO NACIONAL 
- DE EDUCAÇÃO 

Refniclara.m•se as sessões ordi
narlas do· Conselho Nacional de 
Educação. · 

Em virtude do afastamento do 
di-. Anntbal · Freire, nomeado Mi· 
nlstro do Supremo Tribuna!! Fe
deral, foi· eleito vice-presidente do 
Conselho o prof. Cesario de An
drade. 

O Conselho :resolveu conservar 
1 as· mesmas commissões anteriores, 

contra o voto do sr. Jurandyr 
Lodt. 

i NORM~S. ]!Ó COMMER-
1 ;CJO · INTERNO 
1 

A Comm!.ssão de Defesa da 
Economia Nacional baixou ins
trucçàes para o controle do com
mercio interno, determinando· o 
estabe,eclmento de ~ policia de n :-J -' preços, em todos 08 oontros de 

Y-àl • ~ ~ , população a ·s.ooo habitantes, ca.• 
~ ' pit.aes e sédes de municlplos. 

ff tft-?!Mif:Jt1f4!: , · Essa policia cabe ás autoridades 
._ Af .,(, . _ J Q · municlpaes, com .supervisão da 

~.,RQJ"IZ&"-' eom1ms.são. 
CAS: FUNDADA EM IIS> 1 0s motivos de alteração de 

lua 24 de Mo;o, 80 o 90 • Caixa Postal, 2021 }')rCÇOS são Variavefs com S. alta· 
sAo PAULO resultante de melhores preços a.os 

productores nacionaes, a alta dos 
transportes, combustivefs e mate-. 

:ir.1lares, hospitaes, casas de dt• 
versões e esportes - todos para. 
varejistas. . 

Podem tambem funccionar or. 
~anizações de transportes ntafl
tlmos e aereos, terrest~s com
municaçóes e · publicidade: edu
cação e cultura, funeraes, exclui
dos sempre os trabalhos de es
criptorio e officlnas, safJvo errier
gencla, transportes de carga ur
banos. 

Nessas actividades se ·observa
rá a e.scala. de revésamento. 

As autoridades regionaes com
petentes declarar~ os dias que 
devem ser guardados como 'dtl\$ 
santos, attendendo aos éostlllllés 
e tradiç~ locae& · · 

SEMANA DO .... PAOO 

Infetando a. Semana do Sol
dado, a Hora do !lrasil transrriit
tiu desta.· ~plt&l uma ~o 
especial, n~ qual usou da pala
vra. o general Maurl.cio Cardoso, 
que fez o elogio dá personà.Ildade 
do Duque dê Caxias. · 

No Rio as comemorações foram· 
!niciadas no quartel do 3.º Re
gimento de Infantaria. 

rias primas importadas, · com sec
cRI!,' inundações, pragas, e epo
cha. eni que rareiàm os produc
to8. 

Os orgãos · regionaes devem :re• 
métter semallâlmente os preços 
de atacadénI varejo dos produc
tos . de primeira necessidade, e 
suggeril' providencias com o fln1 
de melhorar os preços ou abas
tecer o mercado regiona!&. 

NOTÍCIAS MILITARES 

Foi de!Sfgnado para dirigir as ma. 
IlObra& de eonjuncto, das 1.8-, 2.ª 
e 4.-\ regi~s; a se realfzar~ll!, em 
Ou~bro proxiµlo; no valle do 
'P.a.rahyba, o general Almetio de 
Moura.,, servindo de director de 
ar)>Jt~ge!ll·O ge'~~~l Ftrino Fr~4'e. 

* petxou ~ ça.pf.úmia. dos por
tQS de Matto G:rosso, transfe
rido para. a Dlreétória do Pe.s
soat da A~da, o Capitão de 
Corveta, Durval Julião. 

* t,epols de alcançar a Bahia, 
de volta de Por:tuga1, o navto,.es 
cola ~· Almirante Saldanha" se
guiu dia 20 para Abrolhos, afim 
de realizar parte do programma 
de lnstrucção. 

Indicador Commerciaf 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

C) 

.. _____________ _ 
:MELHOR SORTIMENTO 

Importação Dh'ecta 

ISNi\RD (l CIA. 
- . 

AVIAMENTOS 
para · ~faiªtç~ · 

'TO q lÇ CpKPt,E TO 
~te.ma 

, ·.,., ,,-' ~- ~ ~. . 

CASA A.LB~RTO 
tiA,BGO a.:~ 1.t.•. 

1:JICYCLETAS 
TqDOs· OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAf 
ISNARD & C CA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARL\DISSIM~ 

importação Directa 
CASA ALBERTO 
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* O Ministro da Guerra ba1- 4 CHAPEUS - O sr. ~llefe 
xou um aviso determinando que 1 de Policia do Rio baixou uma 
seja dLspensado. o con~ntimcnt<i I determinação dispondo que· as 
paterno para fms militares a.os · senhoras, não podel'ão usar cha
menores de 18 annos. 1 peus nas salas de espectaculos, 

ficando tambem prohibidas as * O Presidente da Republica I palestras e o uso do fumo. 
W!Slgnou um decreto-lei fixando 
novas. normas para ~ aforamén~ 

1 5 MISSÃO - Chegou ao Rio, 
de tenenos · da. marmha. que so · procedente dO Japão uma 
poderá. ser fei~ a bra.~ileiros na- 1 "embaixada de amizade 'nippo
to11 ou naturalizados. brasileira", constituida por cln
. _o decreto dispõe que a União co deputados japonef~ e um se
nao reconhece e tem por insub- cretario credenciado, 
sistente quaesque1· pretensão so-
bre dominio dos ten-enos da ma
rinha. 

O decreto estabelece a ordem 
àe prefercncia. para a obtenção 
do afpramento, e quaes os minis
terios competeiites para conce
dei-o, e as condições de tranefc
rencia do aforamento. 

6 FUNCCIONALISMO - A 
Dasp apresentou uma expo

sição sobre as despesa.<; da União 
<:om o funccionalLsmo pub'lico, 
demonstrando ser ellas de 23 % 
da despeza geral. 

7 MAGISTRADOS - Foi as
, signado solemnemente o de
~to elevando a, 100 conto.<f de 

réis o montepio maximo d06 ma• 
gLstrados estaduaes. 

São Pàuló, 25 de Agosto de 1~40 

prestando ·a, Inglàterra, desde o 
inicio das operaç.õe.~. Agradece a 
cooperação' 1101-te-americana e 
conclue affirniándo a possibill• 
dade de serem cedidas a estA re
publica varias 'bases britannicas 
na Alll<!rica. · A cessão dessas ba~ 
ses visa facilitar o plano de defe~· 
sa conti:nental elaborado pclo pre
sidente Roosevelt. 

Instituto XV de ·Novembro 
:UNGUAS, TACRYGRAPWA; 

CALLYGR;,_PHIA, ETC, 
-Dactylographia, diariamente, 

lOSOOO 
Rua. da Liberdade, 57 - rei, 

,-652:;I 

OS ITALIANOS OCCU
PAM A SOMALIA 

FRACOS•- .! 
•?'.JEMICOS 

TOXEII 

V1NHO 
CREOSOt 
de João da Sâlft 

Silveira 
G8AMDE TOMtC(t _ 

communista, assassinou d.ia 20 o 
revo!lucionario russo Trot,,ky. 

2 CONCENTRAÇÃO - A tta~ 
· lia concentr!t tropa!!, entre 

as quaes dMsões mot.o:riza<las na. · 
fronteira greoo-.albaneza. 

3 AFAST~NTO ;_ ~'.; 
afasta.d«; ·por omein ,.do ire•;, 

11eral Weygand, Por tettrn .8*t'11- · 
gido a idade lúnite, 180 genetae,,. 
do exercito !ra11cez. ' 

4 GARANTIAS - O :R&tch, por, 
. intermep.io da Sulss;i. ~Jn 1 

exigido da Inglaterra ga,ant.las . 
· a08. paraquedi.stas que P.~- · 

,.11, venham a descer nos t.err.itó• 
rios da Gran-Bretanha.. O rreultado mais positivo d11,, 

. ultima . sémana de' operações foi· 
a total occupação do tenitor.io 5 METRALHADO - . l<'Óí me .. 
da Somalil), Iilgleza, pelas forças·,' · tralhado por aviões do~. 
itaJi.anas. .o navio ir.Ia.ndez "Rose .Ma.rie.,. 

No dia 20 entraram em :Ser- · ' 
bera, capital da Somalla as for- 6 . MANOBRAS _ o é~rcit.o,_ 
ça5 fascista:!. russo realiza manobras ge .. 

8 I!STRATOSPHERICO - A O comando inglez a!lega que ra~ das divisõe& motorizas. 
Pan-American Airways re- a occupação foi dev,lcl.a · a defec."' 

dn Rrasil 
solveu estabelecer uma nova li• .ção da França .. Eram as tropas 7 REPERCUSSÃO - · o dts--1 CATHEDRA'flCO - Foi no- nha nas viagens para a Amerlca gaulezas as ~mcarreg~as de de.- cur,50 do sr. Churchlll··teve 

. me.ado para a Faculdade de: do Sul com O "estrato-clipper", fender a Somalla, motivo pelo qual ''1arga repercussão em todo mun<lo, 
Medicina da Universidade do \ seguindo de Miami a Porto Hes- a Inglaterra se · absteve de refor- · 
Brasil, o professor Peregrino Ju- . pa1µ1a e Belem, atravessando o çal' .a sua défesa: Depois de assig- s· DIVOR()IO _ o gove,rno· 
nlot~ ·J lnterlor dó B_rasll até o Rio de natura do armlstici()I ·pensou-se · tir . ··trancez ·de Vichy promuJrou 

Janeiro, de form11, a d!min. ulr em re ar as pequenas guarni-
õe 

· · uma. lei opondo algumas · <Uffi• 

2. PONTE - F'ot autorizado d. e um dia os horarios de viagem ç s inglezas da Somalla, só nãó · 

1 

· ·culdades a obtenção do divorcio, 
. por decreto-lei a abertura entre os Estados UnJdos e Bue- senç.o executado, por resolução 

de co;ncorrencia para construção nos I.A.yres. do comando lnglez de · causar o 
sem onus para o Thesouro de l maximo de prejulzo de homens. e 9 · PROBIBIÇÃO --:'.' O JOV'erno 

te Ji " 9 · materla.l de guerra aos· fhvasores. · flnla:ndez }')t'ohibiu a t,oc;los os 

Governador ao Distr_ 1cto Federal. , Rio de Janeiro O chancel.ler Os despachos prove:nientes ·<le c . ª os de ouvire:n qualquer Jr-
uma po.n gando . a 1lh3:. do I PARAGUAYO - Chegou ao · ld dã 

·Roma affltmàni' · exactamente 0J. radiação do , exterior,. 
paraguayo sr. Thomaz Salomoni, . t l 3 PROVENTOS - O sr. In- j que visita O palz a convite do con l"ario. As tropas inglezas te- _ 

terventor Federal asslgnou ! governo, tendo sido objecto de riam, sido fra.gQroi!,ainerite derro- l 10 BOMBAS - Avioes. japo
um decreto fixando os proventos ' varias homenagens na O'apl~l tadas, fugindo desorde:nadamente ·:· ·· nez.es jogaram bombás )n• 
da apooentadoria dos officlaea de 

1
. Federa~, embarcando hontem pa- para. não cahlrem prisioneiras. cendiaria.s sobre a capital cil. 

Justiça. ra esta capital. Com a occupação da Somalis: China. 
·ª Ita!la torna-se virtualmente' . . · · . 

CAUTELLAS DO MON'fE DE SOCCORRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES ..,.. 
Compro pagando os melhores preços 

Rue. Alvares Pentea

do, 203 • 3.0 andar • Dei Monaco 

EXTERIOR 
delas sã.o fortificadas, estando to-A SITUAÇÃO N~ 

EUROPA t dos os campos juncados de barri-
cadas. A linha ,cfe frente abarca 

Ainda não foi intentada a guer. .até as fabricas. Os trabalhadores 
ra fulminante contra a Inglaterra. l são soldados de arma.s differentes, 
Os attaques aereos que tinham j porém de identico valor. 
sido intensificados na semana 
finda desc~ceram em numero e A INGLATERRA ESTÁ 
vigor. . / · · SE .PREP AR.AN])O 

A RoyaÍ Air Force tem reall- . . .. 
zado cert~ activ!de.des de reoo- As palavras do primeiro mi• 
nhecl.mento, ,sobre os terrltorios nfstr<> apesar de confessar a du
occupa.dos pelas forças· nazistas. reza da , prova, exprimem a co:n,. 

Os aviões italianos realizaram fla.nça que deposita. na. victoria da 
varios "raids" sobre Gibraltar e Gra.~Bretanha. Umas das preo
a J~a de Malta. Estµ.s têm .sido cupações do governo brltannioo 
em resumo as actividades dos bel- seria a de fortalecer . as bases 
llgerantea. . . , . , . ml2itare~ do ~perto. Esse forta. 

o DISCURSO DE 
CHURCHILL .. 

Oprimelro ministro brltannlco, 
sr. Winston ·churchlll discursou 
no dia 20 perl/,nte a Ca.mara. dos 
Communs, fazendo um relato das 
operações bellicas do primeiro an
no de guerra .. 

~eCill}ento . visa prépara.r · à Õffen
siva britannica que .serã desen
cadeada entre 1941 e 1942. Essa. 
offensiva, diz o sr. Churchill será 
vigorosa, aniquilando por com• 
pleto a resl&encla na~. ~J
vez a guerra termine ~Is cêdo, 
entretanto nada se pode af!irmar 
i. respeito. · · · · 

O BLOQUEIO BRITAN
· .. NICO E ALL~MÃO 

Iniciando sua exposição, o pri
meiro ministro . disse haver uma 
differença fundamenta:l. entre os 
dois conflictos europeus dei,te· ~e- :OCsde ha muito, a Inglaten·a 
culo. A guerra passada custou um instituiu o bloqueio contra a AI
numero de vict!mas muito maior, ! lemanha, extendendo-o depois aos 
no primeiro anno 4(! seu desenro- j territorios occupados pelo Reich. 
lar, do que a• conflagração dos I Esse bloqueio foi bastante em~ 
nossos dias. Só a França em uma ciente, diz o primeiro ministro 
só batalha de 1915 perdeu mais I e continuará a provocar na eoo.,. 
homens e mais material do que nomia do Reich os damnosos pre
em todas as operações de 1939 e julzos que levará o nazismo é, 
1940. destruição completa. 

COMBATE~SE TAMBEM 
NA RETAGUARDA 

Frizou o sr. Winston. Churchlll 
que nesta guerra não estavam 
interes.sados os exercites inglezes, 
mas todos o:; lngleres, pois da sor
te das armas.depende o·futuro e 
~ exfstencw. mesmo <ia. · Gran-
Breta.nha. · · · · 

Em uma passagem declarou: 
"Ha "front" em toda.s as par• 

A Allemanha acaba de decre
tar o bloqueio da Ingleterra. A 
medida foi secundada pela Iita~ 
lia. O sr. Churchill em abundan
tes palavras declarou não .ser 
exequivel esta medida. A inferio
ridade marit!ma dÕ · Reich não 
permitte a realização desta am~ 
ça. 

A SOLIDARIEDADE 
ÀNGLO·AMERICANÃ 

tes. Abrem-se trincheiras n~ ci- l Outras linhas são .dedtea,daa ,~ 
d&dea e aa ruaij de todaa -8 al~ apoio que Ofl Estados Unido.li vem 

senhora. do golfo de Aden, ponto 1,J., DESCULJ'AS . .,.,,_ A Ingla, .. 
estrategico de grande 111\portà~- ':'' . · ~terra . peqiu ?esculpas da. 
eia, morment.e se a· !ta.lia puder·,· .v10Iaçao do terrltorio suisso. 
impedir a passagem das bellona- . 
ves britannicas. l I"""'---·-,;..,.,..., ______ ..... _~ 

1 

V. s. RASGÓÜ SEU TERNOf 
· · Que fazer · 

11 ~ n t 1 <' 1 ~ ~ Procure fmmediatame"te a 
n'> \li 11 n rl n. CASA LEON 

unica especialisada em 

ATTENTADO - ·um mem
bro da O. P. U., org_anlzaç:.o 

sorgldos invlslvela 
Rua Sete de Abri!, 412 

Tel. 4-3383 ,._ Res. 4-5912 

Trhnüpiio Ruidoso 
O 11Ga:=r:===r· em Pernambuco. 

O sr. José Pinheiro, resfdento em Campo Grande 
- .Pernambuco .,,.,.. escreve-nos: 

Ha cerca de um anno, estava. condemnado a. mor
rer aspnyxiado. Soffu-la horrivelmenté de u?lla. mo,, 
li:!stia que os proprios tnedtcos J:Jão sabiam deth1Ír. 
'finh11, um 4efltrxo chronico que me sµ~ocaV'a; q~a~do 
ameaça.va chuva ou resfriava o tempo, sentia l<;,go 

.uma coceira insupportavel :g,os ouvidos e na Ja.t'yllge. 
SEi fum11.va muito, ap11.nhava chuva ou fiio, sentia uma. 
falta <te ar que lDe asphyxlaV'a, cnega.ndo uma noite a. 
ficar 5 minutos sem sentidos. Recejtavam-me I11.va.ge11s 
oom :,.gua oxigenada, dePois, PIJJmoGel, f/astil~ de· 
Valde. e uma !!).finidade dl;l drQgas que ge nada me v• 
l~ra~. J)esaniil'iM<i, co1µ. :soffrime~tó · e~paútoso, .. já ~ 
s1~nago a . :morrer, . q~a~ªº po,r 'lµlJ. prov~de11cial ac~110 
me veio ás mãos um p.rospecto do GALENOGAL. 

A principio não liguei importancia, farto de ler 
annuncios de romedios Que curam tudo e enganam· a 
todos; porém. pouco a p0uco me fui interessando na. 
leitura de tantos attestados e resolvi mostrar o dito 
prospecto ao meu medico e visinho, dr. A. V_ieira que, 
pa.ra rt1ais uma vez me alentar, aconselhou-me a tomar 
GALENOGAL. . 

Ora, foi um verdadeiro milagre; coll} um sõ frasco 
alcancei um resultado estupendo. Continuei a usal-a · e 
pos;so !l.ffirma1•, com o testemunho do r~ferido medico, 
que já fumo bastante, apanho chuva, frio, nada. niats 

-sinto e estou satisfeito e agradecido ao bom GALE·" 
NOGAL. O dr. A. Vieira está assombrado com o resul
tado rapido, efficaz e radical des~e poderoso depurativo. 

Em compensação eu e o meu medico vamos fazéndo 
e. p.ropaganda merecida desse abençoado medicament<;>. 

Vou experimental-o em uma pessoa· de minha famt~ 
lia, atacadll. de asthmà e lhe communfoarei o resultado~ 

Campo Grande, 16 de .Junho de 1936. · 
(Firma reconhecida) . 

JO~E' PINHJllnt() 

O "GAL~N~GAL,, unlco cla,siilfic.i{fo .. Prepar.1do 
Sclentif!~ e premlij.qo corn ..,.,.. QIPLÇ)MA PE HONRA 
..,... encóntra-se em todas as Pharmaciaa ç Qrog,riiia ·40 
Brasil e das Rep1,1blic,s ~llÍ·A~eriC,aJa,,a. · · · 

(L. D. N. S. P . ...,,.. N.0 963 N.0 9 AP,lc• 



t;EGJO.NAltIO - == : 

h~érá ç âú M_aJi a ó à féllllÔiüà\ 
:,f (CoticÍuàio dá 1,à pág.) ra~éc-seon"·;~~~~omoc· ~dt~'..~~~paem·, - der couaborar com o Episcopa- ma traçado por s. Eiwl&. Revma. 

Cónf edetaçãó Cãíholic-a 
. - ! • ~ Le'1,0. ~~ A ~ dó J h dei-ó, por Íneio dessa eit• attmja na unidade de ~çãof 

· de D6us traz inflammàda a àl~ relação ãs di-Y:ersás a'.S.sooiti;çêks traordma.r!B. campanha da A..t:- efflcacia .de 'l'ffl1!àlf.ic> . 
ma do Fii.st<>r. religiosas, ao que Oada! uma des- çácÍ C&íholicit, qué é . ~~ , S. ~eia. ~ifuí.. 'Jlifuns. Er-

Mêdiian<10 .. --
NÔS prtt:1eiros (llÀS frtorezi;l;Os do I cc;,rtar e anâter! ... :m ,ii;s ~clin9:.:' A vós outros, operarios ela pri- ~ associações representa para o si\1,/e;tloi-ã do :Sràsll, de toda a t_~..:.1;. de.,. p~~ aêtdir.:-,·~ o(.b.exri--

.. _'_-y,,àfu_· ~- p' rinc_ ipla.__ _a grande podá Qôes P .. _rotestam, as_ tendenclas têi __ k meira horà, incansa.veis no la• fiei. A um cathoilco, não é De• SÓêied~ fuddernit, da; ptoprti _.~.., • 
:'as~. ~""ores alinhádas ao longo mam em permanecer enraigadas_ butar de todos os àias e exem- cessario. para sa.1var-se, fazer é.l,,rt!ziü;l\o áineáçitdâ. ~ios iío~ôíi iriçi.o do bõmiiai~ ,aê ao iaa .. ##s,º_-li!_pelas_ci\iça~s é~- nó seu_ tronco,--~- lil~S pa~ plàtmênte submissos á Autotléia- parte dé rima ãssoclaçãéi rellgio- 6àrbiÜ-6s. ~~~.,-:_rnre_~~~~:f..~

8
.Ads: 

iriil= __ s caem__ ranio_s- a_lnda ____ v~r_-__ cUsputíún_ · _ a _____ e_xis_ te_ncla, como se dê dó Exmo. Sr. Arcebispo, não sa. M.ii.s tantos e taes são os b'e- Esse mesmo sentimento de en,;; ...ro ..,. ...,...,.... ...... ........- ,. 

rierãe séiva, galhos repletos __ de direito tivessem cte vtver... àêiã preciso lembrar os feitos que ~efic!os, de valor !:riesuri:iavé1, que thusiasmo e úraií.iá; devo dizer éônfêéWtâçjb, éiue ~ iêaliiàm no 
!fblliii é fothas lustrosas de vida. Mas, o verdadeiro servidor de os aimaes da Archidiocese teem: á sua alma proporciona, por que a nós; cháifüidós pã-ra tfa.;, silãô àá bünli. ~j;:óÍitãnà, ás 
pppá.rénte. Christo lembra-se da palavra do asslgnalado _com_ letras de ouro, 1 exem_ pio, uma_ Ordem Terceira balhàr na dÍÍ'ecçã:o da Confédé- 15 horas, nos prlirieiros domln• 

1 Síj êllâ's pudes.sem m1ar, talvez Divino ~tre: \ desde que o digno successor de ou uma congregação Mariana; ração Catlíol!ca, dá força e aleti- gos para a aessio inasculliul,, e 
:il~ àos set\ÍÍ tyró,iínos O , "E' _nec~s~rio pêr_der ll, !idà ~ :ÓUartetse viu investido do I que elle nã? só _ encontra a.hi to capazes de supprlr defficien.;. nos terceiros dbmlngos para a. 
--~ de viver. , • para encontral-a novamentê . i;ooer àrch!epIScopal, empunhan- meios de muito ~ais fac!linente élas que, peló menôs no tjue mé séssão feminina, esciáreéendo que 

E prosegue no arduo labutar do o baculo com aquella mesma cuidar de sua salvação, como até diz respeito, são incohtestàvels. · està Ubrigação tàmbem àttinge as 
Entrétanto, pas..o.a O Inverno. da trabalhosa empreza., Vicies a ffrméza e decisão de quem esco- em certos casos, ~cabaria por Tenho cetf.êza cjue este protes- eiitidâdés péi-tencêtités às Fede• 

'1l'inúdamentie vem se aproxima.n- destruir, virtudes a conquistaT, }_hera para seu lemma ,as sign!- abandonar a pratica da rel!g!Íio to. eu o facio não SÓ por mim ê fações que üitêgrâm á ~omede• 
ido a. prtmavem colorida de" sol resoiüçõe.~ à cumprir; pêri.gÔ'S à ficàtivli.s palavras - I~e firmi- se não tivesse ingressado numa pelos novos dlféct-0rell _ dâ Cóiifé- ráçá<I. 
J} rll!Onha de promessas. .evitar. tendcncias e defeitos a ias et auctoritas mea. . dessas associações, instrumentos dêração éàW.óllcà, màs âlnaíí. s. Êxélà. Reviiiâ. Mõiis. vr .. 
~ ~tlêriâs Írámas /fé va.rás sec- cortar. . . Sii.bendo coritimiar a :idmlra- da Providenciá pará saivar e tit,lbs arit!gôs que, tendo tlado áté, gário defai apresentou em se
biti q~ sê reduz!iiim âs arvo~ Entretanto. a lilliia vaé sê en- :1(iI _ l.h,1?ª _dê éond~ctll. tt.aça~a I santificar as _ alm_as. Tão po~co hoje os miiis édliiéantê.s exêm-1 gtiidà, em pã:tàvras chéias de. 
ftes itffi:'fi:ádás peffi's ruas, surgem riquecendo. _ , Jjelo prrmeil'o Arcebispo de Sao I a Confcderaçao Cathollca é ne- plos çie disc!pl4J_a, hão de se c,alo;r, ao Revmo. éon. t>r. An• 
l'ls,:_·a,J!l,,êffie:c·~un~?sd··.á·sm, iblªr .. fft%~~siâe~_srl._c~º~-_·,, Ein cada tfonêb onde se exe- Pàtilô, §. Excia .. º Sr. DoinJo- cessaria paí·a que as á.<isoclaçõeii mostrar sempte, éorltlm.íand6 ritis ionió de castro~. a cujo es
.... :, •• .u.u .. m"' ""' cüfoü a podâ íieéessa:riá, surgéin sé Gaspar de Afonse·ca e Silva 

I 
nella confederadàs, todas com respectivos cargo~, vefdàdelfôs piHt.o empréheridedôf ê ~nrgicO 

iüdrairi~sê pelos velhos tioricós, novos gàlnos, ôstêntándo a en- t~a~~ coríi<ii(il:i o _1~éà1 ll;~eii.tad? meios de _àcção P1:~Ptios e. man~ filhós da Sania Igféjà, férvóro~ foi éónfladà ã dÍ.recção dâ Ac• 
i!xtê6é!êm~se pelos íiürnefosos ta~ fantacicira flor éfo fütfa virtüdê, desde quanéio ainda Bispo Auxi- tendo a sua autonomia, prehen- seis n!i piédâdê1 átd~ntês fió ât,;ds~ çiiô êãthoiiéà, iÜiêiid& qué sabe 
;lhos e mi árvores em fisonhàs Ós fomos sei alíistfam, se é~Íl- itai- dd sâudóso DOfu. Dúafte: Ui chain Os séüs fins. Mas que pre- tclado é frreprehensivels na obe- pessoalmente dli, deai~àçãd ar• 
tuiiOOm M sombras ãêlicibsas!... ctem, se avo1umafu, tfanstormttn~ ômnes uiiüm slnt. cioso auxilio não propiciá à. ca- cilencia. . . àêntã e sem r~rvii, que s. 

do a alma. no mais .explendido NãO encontro expressões capa• da associação este contacto de Pedimos a V. Revma. que tâ~ .iê;miâ., ém iJófüê dá êonfede• 
"milágre de ressurreição ê viê:f~L.. ~s éfo, me1hor ão que essfa dois suas directfiz.es com o orgão ês~ ça chegar iio ÉxníO. Sf. Ai-oe;; fãçãÕ, gltrantiâ o l):râéÍôr toda a 

d Divlrió Agrléiiltó'r i1nt 'dia; lermrlM, fielmente· traduzifem ·º tabelécido pará toi-naí- fuals ln~ bi~pb Metropolitano êst.ê protés- &)Jlâi'iôniç~ dás assoc!á~ au .. 
lisshn nã vid8i dÓ vetdadclro conâetnnou as áfvofes est.efêis. sénÜdô da obra einpi-ehendida tirria a tiniãb dos fieis com a au~ to dê afuôfosa submissão; qué ii~res dà .Acção ·. êâffioiica. 

lieritfiib't de Chr!sto; 1!f nécéssàfíô destruir tudi> o tjtlt! jreÍa Confêderação eathollcá, toridade eccleslasti<!à ! apresentamos osculando o. sagrá• Tiimbein it Jüfüà Afohidiocesana 
A pooa é inev!favel. Quanoo é em nós é mau, pàfa v!vêrmcis Existe à confederação càtho- Pa.ra a execução deste ideal, do anel e implorand0 as pre.;. d@iiü s. :Eiêvmà., 1liná affec-a 

fiêêªssâiio fenuric!ar; destruir, etefnainenté fellzeSi ilca pàra, etn plena obediénc!a á. quê toàa associàção rél!g!osa de- ciosa.q bençãos de Sua Êxcel- túósà sauéilú)ãô; :iiá. qual desta~ 
àtttoridàde da Igreja, cbordénar vê sempré visár, afim de ilão ser 1encla. COli de. fuôdo pàrlicular o dr • 

cn _ eíft homenauettt ás antiíàs 'ªhã~- dê Imã . 
?tbfuovléio pela Federação Ma- Despértou-fuü!tg _. mteresse en

tbmà Feminina, reàiizousse na trê as Ptii-iiís de :M:ariá ó sôftéio 
que~~fêirà. passadá, um chá éin de rico rélbgió, gentil é gêii.éro
iio:iiê'iiagêin ás antigas ;t;liJhas . de srutiéÍltê oi érééido péllt Jôàlhàfía 
MW· na Confeitaria Elite, ao . câsa . dltlitro; (júé seri feítb, em 
quãi ~ofüpareceram muito méfu.- data Õfjôittifiitménté diii:lünci~~ 
brtis dàà Plás Uniões. péht Dlféétorlii · dá #élê~çã&. 

-· 
-...- ... ~-- ~-. , ..... ,,..:,--- •..•. ,.,. ,...,...,._, , . ._ . .,..,_, ... ,-,.,-.._.,<,"•• 

iítêflte dàs êàpit:nes ·· fl1ütôtJêÍãsí 

.c-0m a m.t1rav.Hha dê 19MJ. 

i1M."IM~í\ RECEPÇilõ tNõE. 
.PENDENTE Dô CALÕlt, 

HUMIDADE ôtJ P:Riô 

. d tfablilfio · de tódàs as aS$0c!a- um fa1116 secco e inffuctifero, Aqui estamos, hoje como sem! Pltiiio ·6orrêa dé Oíi~ifa. 
Qõ&s feligibsiis da Aichlliiocese. níals perfeitamente poderá a ple, para Para flnil.lisar; jj'éilfü â palavra. 
Côôtéienar é a sua razão de ser:· confédefação CáthoÜêa conti:-i~ o sr. dr. P1miô Córí'~ de ou-
obedec'êr, é o meio imprêsclh- bttlr, uma vez que, na organiza- OBÉDECER e SERVIR. tt velrà tjtiê diílsé qüê ô Santo 
dlvel çãb fecefitéménte dada á · Acção Ao finálizai', toi ó drador vlvâ- Evangelliô mantlâ que sê àJnie á 

Jp~ lifrhltâ.<i et iuciéiHtas mêii. Cat-holica éin São Paulo, cabe- mente applaudido e a seguir foi innocéncia dá jxiffib'à à. astucia 
Sob ás ofdens de Dom Du.árte; ·a ihe desempenhar o pàpél de or- lido pela Secretaria da Secção da sérpente e; por tstb; pu;iera. 

. éohfêdêríição cathôlica; e com gão -eiecutívó da Jtinta Archi~ Femií1ina, d. juJ!a scaff, o teie- ei:ie ao serviço oo uin i>roPoS!.to 
D6m Díi1\rté àptendéfaín a obe- citoéesàn.á .. de Acção Cátholiéa; gramma com · que ó . exnib. sr. ihnocente como o daquella nome• 
<Ílicer os que por muito téinp'o Se a Àél,lãô CathoÜcà ê, na de- dr. Adhéfuar de Barros, Inter- . iiagem, uin :pouco tté astucfo., não 
tão eff!cléntéfuénte a dirigirám, flniçãci !}o grnii.dé Papá Pio XI, ventor Fêderal, a<icusavâ o Moo.;. cómmunfoaiido a Mons. V!garlo 
á(!füpré na compfehehs!Í.o éié que, a "part!clpáçãô dos leigos no biinento e ágrâdécia dô telégriifn.-. dera! pcirqúê fài'iâ. üsó dà pa
iiegundô as pá:lavras de Nosso àpéistolafüi hÍefai:-chicó da Igté~ iná qtie lhe fôfál éfivlaêlo pélá lavra. MIIS éumprhÍ' qJ,ie; nesse 
Senh_or, quem nãd está uiiido á ja: ;,, pelá attrlbi.tiç!íi> <itie lhe ê Confederação bâti:ícilicà>a propo- dia de tanta signüicàção para a . 
Ígtejli é cófüo o rainó secco de agora cônfer.Ídá, caberá á Con· sito do valioso oonativo feito pa- confederação oatholiêá, <1ue no 
ilina arvore; o qüal não póde iederaçãó ba.t.iio!!ca; i>artietpa:i1'- ra. as obrá.s da é.athedrai. pelo cumprimento <ie seüs . novos es-

c i>todúzfr fructos por não reéebêr de•; assim, . do aposrolado hierar-" governo ªº Estado, tatutos attlnglrltt, segundo a 
db troáco a sei-va da vida., chlctJ dn Igreja. ·o :Bevmô. si-.. &nego. Dr, An- phrase feliz cio àéé'reto do Sr • 
. . tn omnes ünüiít slrit ... ''Parà Dl1ataffi~~. pois, os horlzon¼s . ionk? cie Castro Mayer; a ~dido Arcebispo, a corôàí;ãd ;de suas 
que tódi:is sejam' um ... ,; Mas, da dbtd'éciefuçãô êathoiica: obra dij Exmo, Revmo. Mons. Viga• tradições; uma honie~m es• 
~ piitisafuênto, coiumna roes- ._est-utienda essa., qtie lhe cumpre rio· Geral, pronuncia brev&s; -inas · peclaliss!tna iosse-- prestada ai> 
trâ na ôb:ta grandiosa do Extrio. :realizar; cm p1"-0séguitiiento ._ dos elucidativas· pa'lavras; explicando Exmo. Revm<i. Motis. Ernesto 
Sr. Dbnt José Gâspâr' dé Ai'on- . mtiÍtôs berie!lciós qtié já tein as vantagens que advirão da dJ Paula, cujos esforços em pro~ 

i 
.. seéa é Si'.lva, não é também O prdtitiitldo até aquL 1:ntegra.m-se créação do Secretariado,- Geral da Confederação enàlteceu, _tendd 
p-ensamento que lnspt.tou e sus- todas as àssoéi.ações reitftiosas da permanente da confe<i~nição,. ainda opportunidàdé de saüentaÍ

. tenta ·ª Confederação cathol!ca? Archidldcése rio pl~iio provldén- Í}Uais sejam: maior unidade é ef- os esforços das membros ant!g·os 
' E nem é possivel separai-o do eia! da Acé;ãó Catholfca; tal co- fica.ela na coordenação dos mo- da directoria, aos quaes prestou 

peritaineitto aiiter!or: que toáos fuo o Santo Padre o delineou, vimentos gerais das Associações homenagem. Pedia o orador, de 
seJairi um na obedienéia á auto- adaptando â nossá. época uma Ca,tholicas. e _escla.récendo tam- toàos os presentes, uma 1011~11. 

. rida;tié da. ÍÍ{l'ejâ, els o ideal ex- pràl:ica sempre conhecida na bem o que diz · respeito ás fuhc- salva. de pailmas em homenagem. 
pte'ssó pl)i- este lefuma; qiie to- Igreja,. desdé o tempo das ca- ções, cuja execução compete ao a Mons, Ernesto de Paula. 
dàs as Ássoéiações fellgiosiis sé- tacümbàs. Secretaiiadó geràl: 'zelar peio 'réfüilliáàás as pàlàvra.s do 
Jam um só corpo no agir cort- Certo; não havera tle vós um comparec!ínento ,dos membros Presidente da Acção Catholica, 
t.ofüie ás directrlzés dessa :més- só que não vibre de· énthuslas- das Assoclàç~s, ás teúúiõês tiRín-.l uffià.: _ Vfüi'abte salva de. pàlmas 

J 
ma Aütôr!dádé, et1 o illeal. colÜ0 tiio â vista das perspectivas que sais, dlffü:rldu- as _tlü'ectrlzés e as ecoou })elo vasto salão, eficerran

' mitdô péla êolifederação Catho0 se vos àbfem. nefu uín só que ordeiis da · Autoffüáti~ Eêêiêsfus- do-sé a ségüir a ~ com as 
Lllci_'.1-_ ... .. ·-·· ... ..:. _ .. _ , ... n~o !;!.fita legitima ufania em po- tica e faur com qUElc:,9 p~~~~~:w,ºr":~--~? .. ~~~-- _ - .. 

t~...:;::~::_--::~i.i..;:~t::_= _:::==:~;===-----~:::~ ~::::=~'.:;= =:::~==-~ "":z=~~~ ===~~--:~~;...;.::~-~=_--.:~:::_:::~::_;:::s::_.::~:!_,~~:~~-·::·:.:;_:~-~~~----':;~t::_:·:.~t.:_;:··:·~~_::.~;::::_ .. ~:::....,·· ~=,..,.....· 1 Qom!? E~lJ~~M!!E ~ ~-O!s~e !us ç:dseh~a ~ecida 
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-. JQALHARIA .,.:,. 

AJ~JE RI Co NICOLATTt 1 
CASA CASTRO, 

f OF.r 1êINAS PRôPRIAS 
Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - i.- artda.-r RUA 15 DE NO VEM B R O N.° 2 6 (Esquina ~- Ruâ Anchi~ta} 

TEL.: 4-4423 * SÃO PAULO Unicf)S coneessionarios dos AFAMADOS relogios " Ê t E ê T R A• 

~»VOGADOS lndic ador Prof lssi0n8I ~:r:!~. 
êüiitsilu - Dentista. - Radiolo• 
gista - Pei-a. 'il!scttlo. tle Phar• 
macia e óaootológla. de sao 
PallJo - • Óllm.ca Déntaiia em 
~l - Ralos X ---- Diatl1N·mia 
- Iiofte.-Vetmel.lio -· Coe.gul·a.çã.o 

Dr. Vicente MéÍfflõ 
[PlQá íJá ~ N,O 3 -- 2.• e.nd11,t 

- S&la, ia 

Dt. P.Hnio Corrêa de 
Oliveira 

~ ~o Bocay-u-va N,• _M 

[;. &\- -~'la 323 ~ Tel. 2-72?6 

. J:h'. Milton de Souza 
M-eirelles 

. Jt.ua 15 de Novembro, -150 - '1." 
lllndtt --- silta '74 - Phofie, 2-0036 

:Qr. Carlos Moraes de 
·Andràdé 

~ ·-.nyanún Consballt, 23 -
\J.11 tia4lil- - Se.le. 38 - 'l'el, 2·1986 

Joaqwm P. Dutra dá 
Silva 

Rua Benjá.min eonstánt, 23 -"-' 

f,0 ànd. - Sala 38 - Te!. 2-1986 
8, PAULO 

ENGENI-IEIROS 

A~dor Cintra do Prado 
l~ngebhêiro Aréhitecto 

Al'chitech1ra religiosa, 
residenclia coijectiva.s 
J.,ibero Ba.dafó N. 0 

S. :PAULO 

colleglvs, 
- Ru'l. 
641 

CONSTRUCTORES 

Affomm Butti 

_·HõMEOPATHlA 
Dr. Retende F-ilho 

t' JIÍls.: R- Sene.dor Feijó N.º 
205 - 7.0 andar - Tel. 2-0839 
Das 15 ~ ili hora,s - Res. : Rua 
casu-o A.1-Yea N. 0 597 - Tet 7-8167 

MEDICOS 
Dr. :Hug'O Dias 

Attdrade 
de 

Clinica geral é molestias dé 
senh:,ras 

Cons.: Rua Libei') Bll.daM. 13'7 -
4.0 andar - Te1-pbone 2'..2270 
Res.: Rua Thomé cie Sou.:11, 66 ~ 

Telephone 6-0566 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - melestias de aenho
NIB - Cena,: R,qJa, ~ F.e!• 
jó N. 0 205 - 2.• - Pl'edto ltà• 
querê - Te!. 2-27'1 - Res •• 
Tel. 7-1268 - Oonsuklis das lo-
11 e das 14 áe 17 - Sa.b~. 

das 10 ã.a 11 honi.s 

Dr. Catrtargo Andrade 
Í)~ Benetlcencil\ PortUgúel!II. e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos . 
- Operações. Cons.: R. Senador 
FeHó 205. Tel. 2-2'741 - Das 16 
ás 18 horas. - Res.: 'l'rll/V. Brig. 
Luiz Antonio, 8 - Tel.: 2-6035 

Dr. Max Rudolph 

otrvt:Oós, NAJ.ttz E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
AdJunto da Santa Casa - Ope
rações e tratàmento das moJês. 
tias de ouVldo, nariz e RareMta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.º and. - Apto. Uó (das 14 âs 
17 horas) Tel. 4-7551 .... Rj!s,: 

Tel. 8•2432 

OCULISTA 
Dr. Luiz Melhado Campos 

- Tl'a.ns-lJhrml.nação .- Vitali-
dade pulpa.r, etc. -- Trabalho1 
pot cattâo, boi-a Oll orçá.mentos 
:!:tu.a. Me.rti-m ~co. 97 . -

'l'él. li-M7ô - S. _PAULO 

Dr. Carlino de CastrÔ: 
Pelo curá<> de doutorad~ da Fa, 
cu!d:ade de Pbà.Nnar.ia. e oa,-,.n
tologla. · de $ão Paulo - Cb·u-:-gf,,10 
Dentista . diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração n e 
Jesus - Êspeclalida.deg: Pivot3, 

Rua Marconi, - 131 • 3,0 andar OorOas, · Pontes, Dentadura-,, 
e It d 16 l8 h a-natomica.-3 e sem aboba.da pa· 

onsu as: as ás oru lr..tí:Ni _ ~i:,iH.tltais i Das 8 Á.s 
'I'eleph.: 4-7573 12 e des 14 ás l9 ho.ra.s - Cons.: 

São Paulo 
Cirurgia Mo1estias de Senhoras, - Rua l>troetta,- Gl -,- 2." a.11dar --

,Perito Constl'llctor Dr. Celestino Bourroul Partos, Ratos x. _ Res.: a, Boi~ U}R E PROPAGAR O -~a.h '1·7A .. .,._ -Res.: AI. Ba.rão a~., 
~ a....._ • p· R · - j 1 6 T 1 a 1 37 e Plr.aclcaba, 499 - s .. PAULO... /!l:Tr• rnu1élSCO • e11nao Estudos ,.... Pr0jectos - Orça- Residencia: Largo São Paul, anda, -- e.: • 3 -- Clll.\l.: " · ,; 

- Belimeister mentos·- Construc~s N.• 8 - Tal. 2·262.~ - Cl)ns .. P. Ramos de Azevedo, 16• 2·
0 LEGIQNARIO" '1' 0 D O ·e A ~·H· 

0 
L-.I 

O 0 and. (l?redio Gloria) - Tel.: ----!~~~~~---- ... ltU& $lo Bento, 224 - 1.~ an,d. , Alameda Glette. , 859 • 'l'elephone Rua 7 de Abril 235 - Das a 4-257G _ 0 88 3 â8 6 hot'M. "lab• E' DEVER DE TODOS 4e•e le_~ o 
rSlla& • ~ 2-lWb•S, :J;'.à,JJI./'l _ _ · _ 5·67.19 ~ 5 horN. 1 Jw.clos 11 e 1 bQra, QS C,À ~lilOJ..IQ,0.$,,," _1, E· G 1: O:X A B I o •. 

.. 
_;:-' 

.. 



Notu Inlêmâclônal: · . · J 

A D IS P UI A DO Ml u II t RRANf [ ! . 

Deney Sale~ ~~~l-~~W!~f;-?ilt!!~ez*!AA•!MnBN 
~NNO X-IV · --

1
--=r;:, .• SÃÓ·~;~üLO, -25 DE -~GO~~~~>.i~~- ~:o::s::.:uYciE·rif;11<-'z~·r= :e ~:.. -~ -, . o inifüccesso dà primeira tentativa de "blitzkrieg" contrr 

a Inglater.ra deixou patente a in,capacidado militar da Afü· 
manha para dominar as ilhas britannicas pelos ares, come 
a'nnunciara G-Oering. Os factos provam assim que esse domi 
nio só poderá ser alcançado se collaborarem estreitamente corr 
as forças aereas as manobras politicas iHternas, uma vez qu, 
a pretensão de dominar a Home Fleet parece não ent,rar na, 

. cogitações nazistas, por ser um pouco excessivas • íls estu~antes cat~olicos norte-america111 • Os ultimos movimentos parecem indicar da parte dos pai 
\~~ totaliti!.trios outra orientação em direção ao MedUerraneo 

-Os allemães concentram tropas nos portos do Atlantico € 

nos Pyrineus, segundo ,parece para atacar Gibraltar. Como es
sa tentativa por mar será difficil, é provavel que Hitler exij2 
<lo General Franco cmtorização para· atravessar a H-espanha 

bolla~oram para minorar a s.orte ~e seus colleus enra.pU. 
,· Contam os nazistas praticamente com todos os portos do 
:Mediterraneo occidental - hespanhões, francezes e italianos. 

A obra de Pax Romana ness• séctor 
Na consecução dessa finalidade, impõe-se á Italia o ataque 

contra a Grecia, de forma a isolar inteiramente o Egypto - a 
etapa final. 

Dominado Gibraltar, e separadas as forças inglezas c1a 
ntetropole, contam os totalitarios, segundo todas as probabi
lidades, com uma mpida conquista do Egypto e do Canal de 
Suez, e consequentemente da Arabia, mar Vermelho e toda a 
Mrica Orlental. 

Sob esse ponto de vlsta a perua da Soma1ia Brjtannlca 
foi lamentavel para os inglezes. 

Entretanto, ena se Justificaria se tor.responder a um es
forço real das po,sições nos dois estreitos e fü> Egypt-0, de 
forma a ser t.atnbem possível um ra.pido e effioiente auxilio 
, Grecia ::--- posigão oapltal na lucta. 

Como ;Já n«o e.statnos no regímen de Cho.mber1aln e Da
Jadier, pode-!le ter a osperança do qlie no menos esses ata
ques, ao se desenvolverem, nã._Q constituam uma surpre1m, como 
os atu.ques nazistas á Austria, á Tcheco-Slov'aquia á Polonia, 
4 D!natnerca, á No.ruega, á Hollanda e á Belgica'. nos quaes 
as forças britannicas prestaram um -auxilio praticamente nullo, 
e q11e haja uma resistencia real contra o estrangulamento das 
'tias essenciaes do Imperio e o dominio do Meditermneo pelas 
forças totalitarias. · 

Governo Arc~i~iocesano 
/ 

'_fCouclusão da 4.• pâgJ 

PP. Miguel Dürr, Optato Klim
ke e Alolsió Lerch. 

PRQCISSAO: Parochia11 de 
:M-Ogy das Cruzes, Nossa senhora 
d~ Saudé: Ponte de São João, 
Penha, São Pedro de Alcantara 
ele Pitanguer.as, Poá e Santuario 
do Coração de Maria. · 

BINAÇÃO: a favor dos RR. 
PP. Anselmo Holwat, José Schrek 
e Moysés Miranda. 
. TRINAÇÃO: a favor dos RR. 
PP; Justino do Preciosíssimo San
gue e Alberto Arts. 

CONFESSOR ORDINARIO~ -
das Missionarias Servas do Es
pirito Santo, o Revmo. Pe. José 
Jung; do Asylo dos Menores da 
Ca.sa de São José, em Pinheiros, 
o Revmo. Pe. Antonio Passio
nista .. 

ERECÇÃO CANONICA ~ cru
zada Eucharistica Infantil da 
Casa Mãe da Divina Providen
cia; Pia União das Filhas de 
Maria da P.atochia da Ponte de 
São João. 

RITUS PARVULORUM, a fa
vor do Revmo. Parocho de Mogy 
das Cl,"llzes. 

Novo. Colleu10 Pontificio .Armeni-o 

Por occasião, da üitima guer0 

ra mundial, fundou-se em Fri
burgo:, Suissa, a "Missão Ca
tholica Suissa para os prisio
neiros de guerra". 

A obra destinava-se ao au
xWo material e espiritual dos 
prisioneiros em oampo de con
centração, não só distribuindo 

livros que lhes permittiam 
continuar suas pesquizas scien· 
tificas como providenciando a 
distribuição de sacramentos e 
a celebração das Missas por 
sacerdotes suissos. 

Além disso havia á interna
ção em· territorio neutro prin
cipalmente de feridos com a 

cotT1J)romisso de mto se reen
ganjarem no exercito de seus 
paizes, 

Ao mesmo tempo fundava-se 
a "P·ax Romana" organização 
catholica áos estudantes, teO: 
do collaborado eom a Missão 
nos trabalhos junto aos P.I.:!~9· 
neiros de guerra. · · 

Aetuannen~ fGIIÕ iJlflliÍIJ. . 
claração de guerra, "Pa RIÍl · · 
mana" reaolveu deN....,... 
actividade semelhaftte. -. 
muito maiores ~. · · · . • ' 
contando com uma ~ 
ção e com uma edatáaoià · M 
mais de. 20 annoa. . ~~-· 

Asslm embora ~ 
seu campo aos UflffWJli.._ 
ou anttgos universitartoei. ~ 

. sim o 8e.::f'&ta-rlado OeNrt 4lifl 
"P~ Romana" em F'.,., 
collocou-sé i di•P"lltó de," .. 

. Excia.. Revma. Moo• •. ~ 
Bessón, Bispo de Pl'Ü>VI'~ ai• 
quem se deve um p,ojectó ela 
reorganização da Miuio, .... 
genéro de que e>tJsUa por iQol 
casião da guerra de f4; · f 

O programma de acção ({à 
"Pax Romana" nesse _. 

1 
abrange varios aspectos . ._ 
quais os mais importanteC,NOC!l 
a) fazer um inq.uerito a·..._. .. 
peito . do numero de es~. 
tes e de antigos estudairtes:. fi; 
suas respectivas, especiafi,&l,; 

A benção da primeira pedra I ctores, .mandando a súa· benção 
ão novo CoÍ}egio Pontifício apostolica, -e fallan(!o-lhes do 
Armenio, foi realiza.da no dia seu enthusiasmo e alegria por 
ele São G!'egorio. A ceremonia, tão magnifico emprehendimen- FOI NESTE BELLO EDIFICIO, StDE DO COLLEGIO DO SAGRADO CORAÇÃO. 

EM MANHATTAN, QUE SE REALIZOU O ULTIMO CONGRESSO DE PAX ROMANA. 

des, b) Ser intermediaria ª" 
tre as familias d06 pris~ ..... 
ros, facilitando a cor~. 
dencla; c) providenciar 1>c ..,. 
xilios materlaes aos elStuciÍlll<I, 
tes; d) occupar-se de:su:as M,. 
cessidades de ordem espiritUIÍII 
remettendo-lhes livros, se~ 
mão para cada domingo, eté;': 
e) encontrar sacerdotes em ·Cáo( 
da paiz, que falam a lingua doti. 
prisioneiros e que· acceltem vl• 
sitar os campos de concen~. 
ção; f) encontrar estudai\tea. 
que queiram manter relaçóeá · 
com os internados; g) occu.,_.. 
se das possibilidades de traia«·· 
lho lntelleetual dÓs estudanteê 
enviando-lhes livros que lhea 
permittam continuar suas pes.
quizas scientificas; h) conse
guir, em casos partic\llares, ti 
troca, ou a internaçã() em ter• 
ritorio neutro de estudantesi. 
principalmente de theologkrp 
afim de que possam termina.. 
seus estudos; i) obter a p.ossi,, 
bilidade de poderem os est&I' 
dantes de theologia, continua, 
seus estudos .em Semlnario da· 
Diocese onde estão localiza-. 
seus campos de concentraçh. 

presidida po,r S. Em. o Car
deal Tisserart, secretario da 
Sacro Collegio para Igreja 
Oriental, assistido por alumnos 
do Collegio Pontificio Arm-e
nio, e do Collegi-0 Pio Latino 
Americano. .. 

Esta edificação traduz ·~ais 
um esforço de S. S. o Papa 
Pio XII no sentido de fazer 
progre(\ir o mais possivel no 
seu esplendor o Rito Oriental. 
'll benção da p,rimeira pedra 
'Jo novo edifício estiveram pre-
1entes além de innumeras au
toridades ecclesiasticas, o en
genheiro Salvatore Parix e seu 
filho Eurico que deram aos 
presentes completas informa
ções sobre o projecto da cons
trucção, pro~cto este que é 
de sua autoria. 

O novo Coilegio Pontificio 
Armenio reviv-erá 'as tradicções 
do velho e tradicional cóllegio, 
que fundado por S. S. o Papa 
Leão XIII, por meio da encí
clica Benigna. Hominum Pa
rens, tendo s. S. sido ajudado 
lmmensà.mente pelo esforço do 

. Cardial Antonio Hassoun, da 
' Bierarchfa e.rmeno-catholica. 

Entre os fructos do velho 
eollegio citamos os 200 sacer-
4Jotes, formados por elJ.e, que 
tanto fizeram pelo reino de 
Chrlsto, e tanto soffreram du
ra:q_te a guer.ra de 1914. 

Durante toda existencia do 
antigo collegio, passaram por 
elle nove reitores, todos traba
lhando por uma prosperidade 
eada vez maior, e fructos espi
fltuaes cada vez mais brilhan
t811 e promissores. 

S. S. o Papa Pio XII que· 
Nll.do tomar parte de algum 
llloclo As sotemnidades passou 
• tllcamma a;<>s seua dire· 

to, 

Em visita a São Paulo, o Exmo. e Revmo. Sr. Nuócio Aposlolico no Rio 
Para possibilitar essa obra 

"Pax Romana" conta, prJnch . 
paimente, com os estudante. 
catholicos dos paizes beHitlo,; 
rantes mas- tambem com d, 
apoio de estudantes neutroc. 
apolo e morações e em awcilkia 
pecunlarios, que, centrallzadae 
em Washington, serão remettio 
dos ã t=/iburgo, para COfflJle
tente distribuição de accorcl~ 
com as necessidades. 

... -(Conclusãp da 1.a pag.) 

Senhor Nuncio. Eis o valor da 
visita que Vossa Excellencia nos 
faz. Ella desperta entre os que 
compõem o Senado Ecclesiastico 
do nosso Venerando e amado 
Arcebispo o reavivar da chamma 
que 

I 
Christo ateou no clamor do 

"sanctificetur nemem tuum". 
EUa nos estimula emfim a ser
mos os seguidores fidelissimos do 
Pontífice a quem a inspiração da 
Providencia nos fez chamar de 
Santidade. 

Penhor da realizaição desi;Jls 
anhelos nos seja a benção que 
imploramos de Vossa Excellencia. 

pois do Pontificado de S. S. Pio 
XI e Pio XII, referindo-se espe
cial predilecção . destes Pontífi
ces pe1o Brasil, Annunciou que 
uma das grandes aspirações de 
Pio XI seria agora realizada: a 
creação da Universidade Catho
Hca do Rio de Janeiro, que func
clonará a partir do proximo an
no. 

As ultimas palavras do Sr. 
Nunclo Apostolico seguiu-se uma 
salva de palmas que se prolonga
ram durante mui.to tempo, 

VISITAS 

A's 15 horas, ainda na Curià 
Metropolitana, S. Excia. Revma. 
recebeu todas as Superioras das 
Congregações Religiosas desta Ca
pitaL 

Acompanhado pelo Exmo. e 
Revmo. Sr. Dom José G_aspar 
de Afonseca e Silva, visitou em 
seguida as obras da Cathedral, 
onde serão realizadas importan
tes sessões do Congresso Eucha
ristico Nacional de 1942. 

A's 18 horas, S. Excia. Revma. 
esteve no Palacio dos Campos 
Elyseos, retribuindo a visita que 
lhe foi dada pelo Sr. Interventor 
Federal no Estado de S. Paulo. 

No dia 19, além de receber em 
audiencia os fieis que foram pro
curar. Dom Bento Aloisi Masella 
visitou ainda: o Semina.rio Pre· 
paratorio, o Instituto Santa The
rezinha no Bosque da Saude, 
dirigido pelas Irmãs do Calvarlo. 
Visitou depois, o Lyceu do sa
grado Coração de Jesus e a 
<::ongregação Salesiana que o di-

rige. A' tarde, S. Excia. Revma. 
visitou o Ordinario do Estado, o 
Mosteiro da Visitàção de Maria 
Santíssima, a Igreja das Servas 
do Santíssimo Sacramento e o 
Co!legio Madre Cabrini. 

No dia 21, o illustre visitante em 
companhia do Sr. Secretario da 
Viação foi conduzido á Via An
chieta, onde observou o estado 
dos serviços que alli vem sendo 
realillados. 

A's 12,30. horas, S. Excia. 
Revma. Dom Allo!si .Masella e o 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
de São P.aulo, almoçaram nos 
Campos Elyseos, a convite do 
Sr. Interventor Federal. 

A' tarde foram visitados o Ins
tituto· Theologico Pio XI e o 
Hospital de Caridade do Braz. · 

Na quinta-feira, s. Excla. 
Revma. esteve em visita ao Mos

Agradecendo as . homenagens 
prestadas, falou em seguida o 
Exmo. e Revmo. Sr. Dom Bento 
Aloisi M.aseHa que disse da · sa
tisfação de se encontrar nova
mente em São Paulo, no meio do 
Clero desta Archidiocese, por 
muito titulos admiravel. Relem-
brou a. ultima visita que reali-

,Agraciado pela Santa: Sé 
um virtuoso sacerdote da diocese de Joboticabal 

teiro de Chr!sto Rei e ás .obras 
do futuro Sanctuario de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração. A' 
tarde, acompanhado pelas auto
ridades municipaes, o Sr. Nunclo 
Apostolico visitou os melhora
mentos urbanos que vem sendt, 
executados Ultimamente. 

zou a nossa Capital. quando do Com muito prazer e grande 
enterro de S. E»ccia. Revma. Dom _ . 
Duarte -Leopoldo e Silva, gr.an-J satlsfacçao, damos hoJe aos 
de e saudoso Arceb'f3po Metropo- nossos leitores a noticia da no
litano de São Paulo. Falou de- meaçã? do Revmo. Pe. David 

PENSIONATO CATHOLlCO PAftA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazive~ e sob direc
ção catholica. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygtenopolis, 733 Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

Corso, para Camareiro Secreto 
de S. S. o Papa Pio XII. 

Não é sõ pelo facto de nossa 
amizade ao digno e merecedor 
sacerdote, que nos sentimos 
felizes ao nos congratularmos 
com elle, mas tambem porque 
vemos neste gesto de S. S. o 
Papa um acto de justiça, em 
1!ecompensa aos numeros ser-
viços prestados por S. Revma., 
entre os quaes a sua operosi
dade como Diretor dioces~no 

Sexta-feira, o Exmo. e Revmo. , 
Sr. Dom Bento Aloisi :Masella 
embarcou de automovei para 
Apparecida do Norte. Ai) eIUbar
que de S. Excla. Revma., que se 
realizou ás 14 horas, affluiu 
grande numero de sacerdotes, 
fieis, representantes +\das alba#i CONSULTE-NOS SOBRE OUTRO$ ·s 
autoridades. O Sr. Nuncio Apo.~- e 1APIDAÇÕES A PREt<>s EX<'ffiooN4'11 _ 
td.lico visitou a Basiliea Nacional U6(UTAMOS TRABALHOS OI 
de Nossa Senhora, depois do qttt · SECÇÃO DE VAu,o · 

das Congregações Marianas de regresou no sabbado para. 9 Rio ,uA oo CARMQ, 427 ......... . 

JaboticabaL ~J&l.n.e~.. \~lk~~~- . 



Biltre outras Inicie.tivas -pro
._te:stant.es dignas de nota, figu

ra ~ huld~ de uma "Asso
ciação Christá d"8 Academicos" 
que_ muito significativamente, 
fez uma con~ão de seus 
inembros para se reunirell} no 
salão do Mackenzie eollege na 
sexta-feira p.p., "para discutir 
o proj~to de estatutos elabo
rado por uma. commissão de es-
útdautes ". · . 
· A associação não é c1aramén. 
te protestante, como não é ot'
ficlalmente p,rotestante - ao 
menos pQra effeito de publici
dade no Brasil· - o M"acken
zie College. A àssoclação é 
"christã.", como é ....:.. ao me
nos na. apparencia - simples 
e candidamente "chrlstã" a 
tristemente famosa Associação 
ChriBtã de Moços. 

"Christã."? Mas se é uma 
associação chrlstã, é uma asso
ciação religiosa. Se é religiosa, 
ou é· unica e exclusivamente 
cathollca, ou é. pan-christã, 1o
gó . heretica. Não parece claro 
~ate .raclocinlo? 

Parece, e é. Os protestantes 
tostam immensamente de oc
cultar suas iniciativas anti
cathoíicas sob a vaga designa'. 
ção de "chi·lstãs". O roovel 
desta manobra é obvio. Nin
. guem · tem mais direito de se 
dizer christão, do que o catho
lico, que é o christão por ex
cêllencia. Assitn, pois, um 
catholico desprevenido, vendo 
que uma coisa traz o rotulo 
"chí:istão", julga que ella é 
s,µa; e lhe dá apoio. Trava el
le, assim, com a "coisa" um 
primeiro contacto, q1rn é O que 

(Conclue na 2.11 pag.) 
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Quarto Congresso Eucharistico Nacional 
DOM. JOSE' GA~PAR DE bem, pela presente proVlSào no

AFONSECA E SILVA I mear, como nomeamos, a Junta 
Executiva do Quarto Congresso 

lJOl' merce ae Deus e as Eucharistico Nacional, sob a pre-
Santa sé· Apostolíca sldencia do I1osso dedi~do e fide-

. ·Arce:bispo ·Metropolitano de Ussimo Viga_rio Geral, Moos. Er-
. de São Paula nesto de PaUla. 

Aos que esta PROVJ$ÃO virem, 
saudação, pa2: e benção no 

· Senhor 

JUNTA EXECUTIVA·DO 
IVº CONGRESSO EUCBARIS

TICO NACIONAL 

Presiden~e.: .. Mons. Ernesto_ de 
Ha unt ãnno precisame~te, na• Paula; 1.• Vice-Presidente, Pe. 

cidade de Recife, foi São Paulo Roque Viggiano; 2.º Vice-Pre.si
escolhido para séde do ~uarto 
Congresso -Eucháristico· Nacional. · 
Esquivar-sé aos traballios que fal 
eertame demanda dé todos~ não 
estava rios brios paÚ!listas e nem 
suportaria nossa Fé recusar se
melhante honra. São·· Paulo rece
beu dê !oél.hos tamanhA graça · 
que ó Senhor nos trouxe .pelas 
mãos abençoadas do nosso gran
de e querido Cardeal Dom Sebas
tião Leme da Silveira Cintra 
que, no Brasil, se faz o arauto 
do Santíssimo Sacramento. Urge 
agora preparar-nos para esta 
magna solemnidade. Em novem
bro do anno passado, .os Exmos. 
srs. Bispos da Província Eccle
siastica de .São Paulo, reunidos 
nesta capital, houveram por bem 
deliberar que todo o Estado se 
preparasse condignamente para 
este acontecimento, realizando as 
parochias--paulistas semanas cu
charisticas, cujo 1;emate seria um 
Congresso Diocesano na sédé dos 
respectivos bispados. E o interior 
já começou · a se movimentar. 
Rio Preto, mezes atrás, surpi"e
hendeu· aos peregrinos pela mag
nificencia das suas festividades 
eucharisticâs. Outros bispados se 
aprestam. para render igual ·ho
menagem··ra- Nosso.· Senhor Jesus 
Christci. ·cabe, ·portanto; agüra· á · 
Arquidiocese iniciar seus prepa
rativos. o,·numero e· a complexi~ 
dade dos problemas . a resolver 
demandam·-.t_empo e estudo meti
culoso. Assim, pareceu-n,os con
diZente com o maior prllho do 
Quarto Congresso . Eucharistico; 
nomeassemos desde já a Junta 
Executiva. Invocando, pois, .as lu
zes do Divino Espírito Santo, as 
bençãos de Nossa senhora App,a
recida, - escolhida pelo Clero 
de Sã.o Paulo, como Padroeil:a 
deste Coneye.sso - a assistencia 
de sant' Ann~. São Paulo, São 
Pascho.al Baylão, São João Ma-

mede de Freitas, C9,ndido da Cu~ thilde ,l\íacedo Soares. Vogaes: ORA.Çã.O PELO 1Vo CONGRZS. 
nha Cintra, Paulo Passalac:qua e Exmas. Sras.: Marina Pires; Il!al- SO EUCBARISTICO NACIO.N~ 
Joaquim Mamede d; Si~va; Drs.: tina Monzoni; Ernestlna Giorda- DE S. PAULO 
Honorio Monteiro, Alexandre Cor- no; Beatriz Ciampclini; Felicissi- De ordem do Exmo e Revmo. 

· rê.a, Plinio Corrêa · de Oliveira, ma Lara; Lqdovina Credidio Pei-
Renato Paes de Barros, Domin- xoto; Beatriz Ulhoa Cintra; Ma- sr. Arcebispo Metropolitano levo 

· h l ria ·;,;:..ndida Ferraz:, Ma ... ft do ao conhecúnent.o do Revmo. Clero gos Alves Mat eus, Prof. Car os "'" i... d 
t . ' 1· i J Carmo c-am,.n.~ Ferreira·, Nadei.a· 0 Arcebispado que, a partir do Brunet 1r Cesar Ciampo m ' u- ,,..,., d'ft 7 ~.a. 

· J ' E b d- AI ..,,.,drigues c·1n.tra·, Carolina Ri- ..,. de setembro proximo ª""' mor, oaquun ar osa e • ...., 
··d é l d At l'b '=1·ro-· ·,. Julia Scaff·, .Laura. Bas- ª mesma data do anno de 1942• me1 a, Jos car os e a I a ,~ -

Nogueira, José Gonzaga, ·Érasm: ~os·,· Alice MeirelÍ.es Reis·, Maria em preparação pelo exit.o do IVo 
Congresso Eucharistico Nacional 

de. .. Assumpção, André Franco Augusta Soares de Camargo;. Um- a. :reaJJsar-se em São Paulo, em 
Montoro, Bruno de Aguiar, 'Appa- bellna Souza Aranha; Maria Au- todas as Igrejas Matrizes e ca
ricio Luiz Pugliesi, Joaquim -Al- · -nista Dantas; Lidµina Ferreira penas, após a :Benção com 

O 
San

da· Silva; Alayde Borba: Maria 1-tfasimo sacramento além dae 
A.ngeltca da Costa Carvalho; . Ma- preces habituses de~erá ser re-

-rm Therem Vicente _de AY.evedo r.ada com os fiei:5 a. .segw.ute am
e Constaneia Naclerio ·Tolosa de ção: 
Oliveira, Costa e Helena. Iraey 
Junqueira.. "O' Jesus, que nos extremos dO 

A' referida Juntá compet;e ini- Vosso amor para comnosco, ina,. 
~!.ar os -trabalhos e ·· -designar a tltu.vst.es a Divina Eucl:\9.~ 
Commi,s.~!I,,. de Honra;· as sub- onde sois o doce companheko 
oommi!\.!!Õf!S- e -os secretariados: de l10llSO exmo, o Alimento ceta-
1e propaganda, flananças, recep.. tfal de nossas almas, a Victima 
,ão, tra.nsoort.es, liturgia, musi.- aacrosanta de nossos altares; e 
-:a, assemb!leias solemnes, secções I que, no designio de pertpetuar 
1e estudos. conforme as circums- atravez dos !ec:ulos es1ies inefta,.. 
ta.nelas o rorem exigindo, e que Veis mysterios, ~ .a todOtl 
funcc1onaráo com ª.. assistencla 

1

, os i:eeant.os da t.erra os 8acerd®-
de Revmos. sacerdotes. da Nova Lei: dígnae-vos, Senhor, \ 
· Appel,amos para a collabora-- . abenl;oar e coroar de pleno eztt.o 

-ião ae tottos á medidà que esta . o IV" ~ Eucharisfü:o Na
fôr sen<to solicitada. pela. Junta. 'cioaal de São ·Paulo. In11Pirae a1 
Nennum net, menos ainda pau. trabalhos, ~ op. votas COD9 
tista :ugum amante da sua.· terra firmae as resoluções. · -· 
'.l ao prestigio religioso do seu . Acceltae beDigna.mente ns eo,a 
T!:stado. DCJde crumr · os bl"IIÇOL , 1enmes bolnenageas q~ vos ... 
aom ~to de fé . unidos e dis- rio ~ Toffamse ')!J: om...
-,ipilna<iOEI, trabalhcinos todos pa- çóes das P&st.ores e dos fieis, das 
'"a nreBUtr a NClS.'ÍO Senhor, no paes e dos .ttrbos, afim de qm 
· 'lf'...stado e na·. Capitàl, uma gra~ · sejam -Sl!!'nl)ffl mais ~itmnente 
ilosa nomenagem publica., ex-~ ~ de,idamente pmU,. 
'1resaao .de n0S60. 'amor a .Jesus cadDs os adomwis niYBterioa dia, 
Cnristo. Com estes sentimentos, Elu:bmistia. Dignae-vos tambem,. 
:>.joelhados ante 'o: throno de ó Senlw:,r, !Denmie:nta:t.,.e desen
'Jhristo Nosso SenhQr, onde cm "'11ver em toda a tl0Sl5a 'Patm • 

. ~xposição. oerenne- recebe a. ado- Obra, das Vocaçóes Sarerdot~ 
"· ':t<àlia<h1bs·fiefll~--irm,eamoo:'áil ben--· eoneedendo-no!r- -pox-· meio· th!lla 

çaos amnas para os t.:raba.lhos muit.os e Yirtuol!os Pad:re3, moe»,, 
9re~torios. do QÜarto Congres- lados t.odos na. ~ do V8l.'IO 
~o ).1ucnartstico Nacional de 1942. Co1'8.ção Erlcbaristico. Assim sejL 

E~_proY!Sáo será communica- Coração Eucbarlstico' de ~ 
1a aos nc!S, na forma que me- tende piedade de nmt. 
1hor pàreccr 3')~ Iwvmos ·Paro- Nossa Senbara: da ~ 
~hos ,e Reitores de Igrejas e ora- Apparécida, rogae po? ·nús. 
>.orioa, e re~dâ. nas !Imos São ~ &poskifq, ~ ._, 
ooÍnpetentR.l!. ., . . DÓ!. 

·nãda. -e passadá em' No~ Curià S-ao Parebaa1 ~ ~ lDlllt' 
\i'etropolittma de São Paulo, sob nós". 

- Pare. 06 q-ue as ~ ffllllt 
as devidas ~. a ~ 

·nevma.. concede 1.1.)0 dias ú ! 

Indulgencia. 

l ria, Vtanney e Bemaventuardo Pe
dro Julião :mymard, havemos por 

o Slgna.I e Sello das Rossas Ar
m.as, ãos trintà dias do mez de 
A.gosto do anno de inil noveoen
~,os -e quarenta, festã de Santa 
Rosa de Lima, Padroeira da. 1

Ame
. rica· Latina; · ·· 

.·!· ~~. ~- ~p. 

s. Paulo, '31 de Agost,o de 1:94-0, 
Cgo. Paulo RoJ.i?n Loureiro -

Cfumcellel. -do An:ebispá,do. 
. 1 

1 

P.rosaegue, com grande enth:usiásmo, a campanha 'pàrâ 

D e e Iara Ç a- O d O an9arla9ão de- fundos.·, par.a o ostensorio .ª ser·offereeido a 
Jeaus' Sa:~ramentai:lo por oocasião do · Congresso Eucha.ristico 

· ~olonal de São Pauro. ' · .. _ · - · · · b.Jtsicão · , i imarensa proteiautc 
Cardeal 

A attltude ponderada do va
ticano, seguindo uma linha · de 
eonducta · calma e seguna com 
re2a,ção â guerra européia, tem 
irritado não poucos protestan
tes ingle:zes, p:i.ra os' quaes a voz 
de sua. Santidade só deve se 
fe.2er ouvir com severidade qllim
do lhes convem de modo partl
cuJAt, 

Entretanto, ninguem de boa fé 
pode negar e desconhecer os pro
testos que Sua Santidade Pio XII 
e, antes, Suá santidade Pio XI 
l~ contra as novas hor-
das que devastam a Europa mo
derna. E isSO fizeram com a co
rag1im que a sua posição lhes 
reclamava e em presença de to
dos a. lhe ouvirem ás portas 

P.lzeram esses prot.est9s, leva-

Commemoração 
cio 4.•·Centenario da Com· 
panhia de Jesus, na Ca

thedraí Provisoria 

Para ~mmem.orar o tão signifi
tlatiVO aconteciménto do 4~0 cen-

. ~-. ciá ~ia d~ Jesus, 
_ uo:,dia-26 .. de ~t.enµ)ro, proximo 

Yindouro,, a · Art;hid!Óces_e de são 
Paulo . prom~verá na CAthedral 
Prowmia, Igreja .Matriz. de San
ca Bphtgenia, solemne Te~Deum, 

· fe2elldô á - oráÇão gratulatoria o 
--..--. Mtwtràí .._ 

H i n s I e y· Contudo, pelo cunho artlt1tieo da peeç_a_ob-~osp,e{_:_ qºu·ser u ....... · ~-alor 
intrlseeo, · ainda é nece83ario a-uxmos v, ~- -·: pe 
dras, ouro, prnta, quer em dln-helro. 

das pela caridade que; em todos 
os esforços, tenta trazer ao aprts-
co as ovelhas desgarradas. 

O Oste11Sorlo tem uma sig~ifiea9ão geral e outr.a~.que .. Uie-. 
é dado pela sua propl"ia forma .. - . . . 

-··_semana de eSlutlos sobrei: 
protestantismo ao BraaJJ 

Não ha cabimento, portanto, 
os protestos de alguns protestan
tes, principalmente inglez.es, no 
sentido de condemnar as ;a.tti
tudes de Sua Santidade, pelo 
facto de já não ter excommun
gado os principaes dictadores eu
ropa()$. 

Sua Eminencia o Cardeal Hin.s--
ley pronunciou-se sobre o as
.sumpto,. do seguinte modo: 

"As pessoas que assim fa.'lam 
nunca tiveram· provavelmente oc
casião de conhecer as leis e es
pirito da Igreja e, nunca se de
ram ao trabalho de estudal-os 
ou pedir a .informação necessa-

A primeira é que o OstensÓrio mystollzará um culto de-- -
amor a Jesus Sacramentado, culto publico,. que. os pauHst,a:s 
prestam ao seu Redemptor. E• o syl)'lbolo de uma fé. v~v:a no 
Santissimo·. Sacramento, vale dizer na protecção por Elle _dis
pensàda ao Brasil. 

o,«i:ioroNABIO", ·poude, im 
bem. poueo tempo, observar e, 
perwosa actividade · de· varias l)lli.. 
tas no·-.l5l"ílrul e, em pa.rtieu]a?'. 
io uroíeatanti.smO, através da a

·po:sumo · orgaIUZafflt· · nesse sem;i
io 0010 HeVmo. Pe-. ·Angelo Rossi. 
para a uuat e por q'Ql!lll 1'ma geo. 
tilmente convidado. · ·· 

A forma tambem tem sua significação, a coroa que - o 
encima symboliza a realeza de Jesus- Christo não só- sobre -os 
corações ifos homens como sobre a pi,opria nacionaHdade;-. a 
cruz tranversal symboliza a -redempção·; a agua viva que 
jorra do calice, sustentaculo da cruz e da luneta,. symboliza .a 
plenitude da graça; as figuras angelicas e as. dos·,quatro 
evangelistas (representadas pelas suas figuras -symbol.icas) 
como tambem a do Beato Eymard, · symboliza as a<:1orações 
dos anjos e .dos homens em torno de Deus. 

Assim pois o Brasil, pela sua homenagem a Christo-Rei, 
recebe pela redempção as graças copiosissimas que jorram 
dia e noite da Hostia. 

Foi dada a opportunidade de 
vernwar-se -pelos trabalhos iD!or
mat!VOS e vru.iados do Revmo~ 
Pe, HOSSí, que de ha muito vem 
acomoan,aando os movimentos e 
desenvo.rnmenw art.ificial. do pro
tes.anusmo, a .organimção dos 
inlllogoi aa Igreja. 

DIA l9 

""Jt'~ de estmio 81 
·pecia,&ado ao protestantismo no 
Brasil - ..:.. Mentalidade Catholi
ca a nspeito ~ problema _pro,, 
testeate entre nós. - A Verd&• 
deira .pa&içio. ~ticalB 
~ o avanço do movimen
to ~te. - Conclusão: 
~ . o J)el'igo::, é ~- com.
batek)_ usando das a.t:m1IS ·:mail 
CODvenien~ .. 

Delator: .Arel:ümedes Pâ1e. 
Arguent.e:: Joá Ca:DJ;iobQ dé 
~ 
~ 

ria. E' pois, · uma obra merecedora dos estorcos dos · fieili a Grapbicos elucidativos, livros: e 
A excommunhão é uma, ~a consecução do Ostensorio pará a Adoração· Perpetua, e a impre8606 das innumeras igyejss- Al'lJlaS contia O protesta~ 

espiritual, de caracter med1cmal, 1 colaboração dos catholicos, serã um 1acto de amor a Jesus pror.estantes. todos elles ordena- ·ino. .;,.-~ li<> Cléro; _ 
pronunciada contra aquelles que Sacramentado, largamente compensado· pelo seu amor infinito. dos criteriosamente, nos perml:t,- Gomo encarar este· prQbÍema noa 
commetteram alguma falta gra- tlre.m- avaliar com segun:i.nça o .Seminarios. _ Acção catholiea. 
ve, prevista na lei canonica, sa- dent.e, Dr'. Celestino Bourroul; fredo Fonseca e Nilo Gordo Ver- rastro que O inimigo vai deixanclo - Methodos de combaf.e; ;:::-nis,. 
bend0 ° que faziam ~ com per- 3.º Vice-Presidente, Dr, Vicente guell'O; Commenaactor Gabriel en, wntos diversos do nosso ter- tinci;ão de classes .de · pro~ 
feita liberoade de acçao. MeHilo; 4.0 • Vice-Presidente, Dr. Cotti; Srs. Jose vmac. Benedlc-; r!torio. _tes e ·Dlõ:d<> de agir oóm as (ti. 

Antigamente, em tempos de fé Qdecio Bueno de Camargo: Se- to Servulo sant··Anna, .J'OS8 .Pires Em complemento a 8SSt! tra:: versas classes. -:-:-_._o· Padre. e 0 
profunda e Piedade quasi univer- ore-te.rio Geral, Dr, carlos de Mo- de Ollvell"a Dias, Jo:ie reunto _da balho de desma.rearação, em que protestantismo em sua Par.ochia. 
sal, a excomumnhão produziu. raes Andrade; 1.0 Secretario. Sr. i Silva Jun.ior, Leandro ae Medei- o :H.ev.mo. Pe, Angelo Rossi tem' - A. c~a de orações do Se
por vezes, entre o povo a reacção JuUo R.odrigt!es; 2.0 Secr.etarln, ! roo. l"'Oi"tlrio Prado, João Isnard empregado todos os seus estór-· cretariado Nàcional da ·Defesa 
desejada contra os delinquent.es, ·Dr. José Pedro Galvão df> souza; Lillz GoMaga. Morato e Luiz ços de zelo apostol1co, realizou- da Fé . 
usurpadores do governo, pecca- Thesoureiro Geral, Dr, Hilde- Cani.nta.ian. · se ourante 5 dias, 19 ,a 25 do Relator-:. ·Vicente de A.gtiim\ ..;. 
dores publicos, etc., levando-os a brando Cintra; 1.0 Thesomeiro. l corrente no Seminario Central do· Arguente; The,odoro. Bibiàno. 
reconhecer o seu crime e a em- Sr. Jesuino da Silva Camoos~ 2.0 l ,.Commissão 'Feminina Ypn-anK"-, uma serie de estudos 
mendarem-se." Thesoureiro: Dr. Luiz Tolosa: Se-, sobre o nrotestantismo. 

Reflictam-se as U'.ltimas pala- cretario Particular do Presidente, Vfoe-Presi"""'+<'ls: 1.''. ·conaessa o progtamma apresentado e 
vras,-principa1mente para se a:va- Sr. José Vlrg!lio Vita, vo2<1es: De- 1 ~ma11a 1viatarazzo; 'l u co:gaes- deSCl1vo1v1ao com a collaboraçã~ O protestantismo na hlstor:la 
l1ar 08 res\llt,ad-Os ~ do .)UDI, . ~e:d.ores1 ~,; ~i'ati,. ! '&'a Marinn, CresPi; .3.". C9nctessa: do,s semmar:1&tas do Yp~ l do Brasil. - Porque ·os protes,. 
tia _._ ~ J A:s:p r • ----- ...,., 111id Si.Qimw lile_Ã§iij"1o; ~.ª, IJ"-, ~· ~ .âiaww A ~ QNl!IDM .cc.a.. laà ..,~ »au. 

' 



_--) 

. .· . . . ~=-···:::::::::====·=·-=-· =--=-· =========:::::::::::======:::=::::::::::::!:==.:;::::==::::::::::::!!!!!::i::::::::=========-~ ret~..,»::iii} l . _ No ~ià 23, as --~mpr.l!nsas _ nt~_isti ~ s~~~,:riã~-;..~rn"unidà-i~.Jiitei'~a_.e~_: >~~"'- y_~z:~:.!~~i~ _entend~r _ ~!li..:, certos 

;;;===P..-;;ii!;'ií"!W!iliÍl!lliJi~ ..r- - ·~•#-Í 
CONTJ~ 

SEMANAIUO CA'J!HÔl..lCO .COM 
APPJWVAÇA(> ECCLESIASTICA ·- ,.._~: -~ "'~-- ·----~ ·.-,· __..... 

Redacção e Administração: 
Bua. fmmacúíâdii- Cont-eição, 5!f 

Telêph!Jne, 6-1536 

;a.i.JP .Post~. ~-8~~-

Assignaturasr 

An,;10 -~ • _ -~ • - a
0 

• • 15MÓÓ 
_ . exterlW • • • • 251°00 

&mestre • .. • 3 .000 
· ··. · •• · ·-e)(terlot" • , }3$000 
Numero :avulso . • $300 

at_raza_do • • l $400 , 
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sens en'défeçôs r,ats.· a Caixa Posa 
tes ·communlcarem ~ mudança dé 
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!'eça'll tabillia. 111n comproíulssó 

H. ão pttbllcarnoi>·- .coiiaboraçã~! 
óe pessõas extranhas ao nosso· 
quadro de redactorea,. 

O L.EGiONÁRIÓ tem o mB• 
:i:imô . prazei-~em rééebé1• yisltas 
ás installações de eua redacçlio 
·e- órffofnà;~mãs :péde 'quºe não 
sejãin (tá nYàltfullS-:· feitàs ·- nas 
:ias., 3à,s e 4as, fe0iraá, por exf. 
teuclâs dó : àerviço. 

COM.MENIANOO ••• 
~-· REVOI.UÇÂO EM ~AltcilA 

_ Não faz multo- tempo, tivemos 
Óccaslio de commentar oortas 
declaráçqes . de Rosemberg, em 
que o dot1trinador do nazismo de-

. cl{l,ravà. que à actool guetta, ·com 
·:t vicforia d& Allemanha, iria sei
a -morte do Gentleman. Diziª
müiÍ, entã~, que: a Ingliiterra· DO• 
derla ser combatida e· odiada por 
miÍitos . motivos, .. ntenõs - por 
. a_quil.lo que· . cnracterisa o Gent
ieman,. e que é n pe1•mnnencià de, 
um fl'~tcto .do Catho'llcisrno àtra
vez: de t;mtos seculos de domina
~º protestltnte. Assim, o t1azls.
mo denunciou um aspecto -pro- . 
fundo· cte-·sua tdeólogia,.: (}ue é .a 
sua - filiação á monstruosa cor
rente tevolttclonárlà, qúe nglta .o 
ltluru!O.desde á;,Renascem;á. Em
bora multas vezes ó sr. lI!tler 
pudésse ·. parecer o chefe ae um 
movimento de resta tiração :1:bclal-, 
ttido. não .é tnaiS-'..oo. qtie aPPlt 
rencia e burla, pois que este.mo
Yi!?lellt<>- ."é ,±adicàimênt~ igual!-· . 
tario, e tem por fonte de séu dY~c 
namlsmo .. um. odio yjscern,l. a tu .. .-
dó O ·qúé é elevado: .nobre _e s11;. 
perior. ..E'. por isso· gué Rosem"' 
6erg níii::t áchõu _ outrit co1sa tt 
odiar. llll,_ Inglaterra: a não ser. o; 
Gentl~iiián, lstõ é; ühia -pessoa 
'ãélicadà. e. líõas. :·maneiras,. que 
répfeserifa . Jndúbim vélmehté uma 
-y}cto:na- dà raciónâlidade sobre 1t- • 
animalidadl! humana. 

Isto cUziamos a _ respefto dos 
propositos da A4lemanha, na pi:-e
-eente..-guerra.- ._Agora; perém; _as 
agencias tclegraphicas nos ... .dã 
noticia do que se pretende fa
,:er · .nn Itlilatérra, no- caso de-MI:. 
esta a Vict.oriosa. P1·etende•se 
crear tuM · tiOVlt· Iilglnterm, 
arlstocracla, que será substituida_ 
por um nóvo ·typo de homem ln-' 
glez, mais moderno. Como se i,6- · 
de· Véi' facilinênte; é, sob out~ 
Pfl)ávras, o mesmo ··1nwtto de· Rô·· ; 

· lémbe~, quando· dtz- qút>rér acn.;, 
·bar éébto Gentletnàtl. ~t>rcebe- · 
!lê, ássim, .pôr 1,àtléo· dMUftlultuàr 

. eontmdl:ctorio -dllS hostmcíad~ . 
· ·•tgUm~ · ~ol!ffi élohere~ que 
. avanóà ttgU!ll!ô uma -tr.ajectorlt!. 
bem estabeléctdlí, e qtte aspirn 
· t!om!nar, seJa ~(lttal · fõr o parti-
do que vencer a.. lucta. Esta slói 
gumà «í1sl1 6 -semethatttii- a um 

~crctl'i'lffiíêmor<fl"àffl,, ~ entr~l prolttá~ rl!l~as~ c11'eit10§ que os-~'flsavers por es-
manifestações ~ reciproca amizade, cas igu:Ht_S entre si. Em these, a ta falha estavam_ vendo __ perl~a;...ne-. 
ó i.ô-án.Hitêrsàrio cío s~ns.ir:iõtíif pã'.._ Ãi:i$'sJà~~ifé·te ffiais: .":O'qoê °"êitís--·. gI-tf,ties ~r t:is_ttveniói· hâzi-so-wãl1éos. 
~t~ Rl~rQP-f.1-91~tov ... t~trp~W -L, ·rjf ~ _:-~~~.:.t.~!_c)-~J E:c _ CU',!-W1º_~ll~< ~J-~lifl.-. ~ntre--~-)9n,t~,:· 
imprensa commun1sta em md'et'rar -,;,res e auf<Ulomas, ~m-- qu!! se dfvhtiu cfores um conflicto patente e choca11-
qu~ o idilio dos dois. ~e.gi_mes:totai_i~- e- A'ltigo.. s~l0Fr_11a~9.'.;:;c-,9~er~,~~ JL. te, _cuj~ M~Fsr;!~V'!*~en"ci~ J,~[\llr..i~"' 
tar,os se prolongo_u, m,nter_rupto~ ... .e.s.te. propo_s_rto que a~m,nação· -,,da.- prova á srncerffiaãé dos conten-
córfüal, durante todos os 'ásir diãs. âctuàl .-tíaFtulsiá ·a· 'significativa-: ne1.· do-rés;· -
que..-transeorre,.-,a~ .. "º .armo -q.ue... la -~"-..OJ>~ .• o_a4ll!ié~russo"., ----Mant:fa, ~dade q~ . .aú;escan; . 
passou, diz o "lzvestia", orgão com- São republicas socialistas sovietlcas te n!o ter parado ahi a ingenuidadi, 

_ ,m1.1nistá que s€' publ~ca na Russi_a, unidas, "tout court'\ Assim, nessa de müita gente e·· que não falfõü'··_ 
. f)rõ'V'ou t~i lminen§á sfg·nifiéáçãó hís- federaçãó-1tue-quti'a cólsa"·-nro -deve quem esperass'i, dôsnazÍsfas e nazi-

forida, em vll'tude do pacto não me- ser na intençió dõs 1)'6fchevistas- se- tisantes do mundo inteiro· à salvâção 
, f\o§r_.historico., · -Esse --~cc>rdo .conse-. - não um .,_,111cléo- írticial.,.de .povos ·~li-. da ~éja, Asstmr' em Hitler~-º 1'-tc,, · · 

guiu annultar as divergencias do vres", aos quaes se Irão Júntflndo liano Apostata de nosso seculo via• 
presente perio_do tempest\JOSo, pro- gradualmente outros povos, e final- _ se um novo Con~tantino? ~as tão 
vandõ ao Meimo tempo sei' cdnsis- mente o mundo intélro'," ftésfa. fede- triste é e·sfa. iec<>rdação. qtte ofti"trieri-
terrte· aPl!sár _ ~g trilml!f~~ dã Alfe. ração dizlarnos, tanto podem etitraf' n,d§ slteno-tara- este· r~spéltÕ',tº 
m1rnità e ôS Só~lets tentarém' incan- fithuanos ou fintándezes; quanto Jir. **~· 
sav.ermefffé §«rfi'ft!âr a disêól-dia l!!ntre po·nezes, turco·s ou malaios, Não ha l.luando O pacto fez cahir as ê'sca-
os dõis !)a'lzes. Hóje, tal êóino ha utna Ffolisia. Hà' umã ln1.ernácional mas dos olhos dos mais cegos, nos-
tllíí :iRnõ, os põvos da lJí'iião · Sovlé- sovfatica, ({Ué jâ tlomtnou a-fgumas sos opposítõrês se tlii/iclir'àffi (!tff qua-
ticá áêclamam este filstorido trátado tro grupos per'féitámêiité 'distinctos. 
que dé Mineira tão declsiva contri- ;;iiii=•••••••iilãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. A.lgurís, reconhecendo fhlalmente 
buiu. pará a preséi'vação da paz em p·· 11·1tf" lfAft.ft"A .. nv o· LIVEIR. :a s·eu erro; não duvlciârài'li érrt maiíif'es. 
toda a l!uropa OrlentáÍ," Do lado u '1U . ri u 11 tar claraménté aéu applaüso ·á íio·s·s-â' 
nazfota, não faitaram expréssões gen- ••-••--•••-••••• orielita~ão, reparando· ··por suas ma. 
tis, para fazer coro ás t,:-ovas de nifMtações de solidariedade a dor. 
amor sovieticas. A lmpr~naa: naclo• u Jii·\ dos cravos não pequenos, coffi" que 
nal-sociallsta afirmou que "ambos o~· ===::::;:_-__ --_-_-_-_-_-_-_ nos n«viam rnoiest;iclo. 
Estados foram bemtfióhidos", !!lend() Outros preteriram illudlr-sê com a 
que- a maior vantagem dd Fteich foi perspectiva de uma breve ruphlt'a. 
a de· ter evitado dois "frónts" de 

1 
· 

1 
Espero que trezentos e sessenta ·e 

gúeti':t, 0 Jnaior .beneflcfo par'a ÔC a· -m· -. 8' n ta· v· e cÍnêO dias de praso lhes pareçam suf. 
soviets foi a ahnexação dos Efltados . . . · ficieMes para que compre~enciam 
baltiêos e aa- ácquisições tl!rl"ito~láes tambem . elles seu erro, 
na PolOiTia e Rumariia. O joi'naf Mas houve· ainda urna terceira ca-
" Dipldmatisdh Politlsche l<orrespon. • . • thegoria - eu la dizer uma quinta 

· denz" escreveu que a Russia teve a a·nn1versar10 columna.;... e esta se·caHou. Callo.ti• 
opporfonidàde de ·ellmlnàr situações se, num silencio pésado, comprido,· 
ituiatisfaétôl'las na ·sua fronteira do enfiado, lrribdo, desàpontãdo, Num 
oeste·, e que ambós, nazl'stas e com- "'ii•iii=iiãi;ãiiiiiiiiiiiii.i:iiii.iiiiiiiiiiiiiiiiii sllencio de quem, perdendo os argu• 
munistãs1 estão ganh'ando · corn o • mehtos, não perdeu o rancor· em re-
comltlercio ~ritre os dois palites. republicas, e. considera a extensão lação ao LECffONARIO. Sepultou-

Estes commeritarios merecem1 por de seu domlnio intelectual e moral. se num silencio de quem preferia 
~ua véz, um commentarlo, · E$peclal- Assim, póis1 seria um vão des- continuai' no erro, ·a reconhécêr ela--
mente a declaracão nàzlst:a merece mentido ás doutrinas bolchevistas, ramente a verdàde. Ê, infelizmente, 
sér registrada. Segundo ·e11a, a AI• suppór que a Russia entrou na essa sllenciÔ mais de que· véi sighl-
lemanha auferiu .do pacto o grande guerra com aspirações territoriaes ficativa .o j:iezar por· não poder ·mais, 
beneficio de-não. ter duas frentes de tfe caracter propriamente nacional is- atràz de razões de ordem doutrina• 
combate. Em . outros. termos; os· ta. Ella teve realmente O desejo de ria,- esconder os interesses privados, 
por-ta-vozes offioiosos do .. 111° Reich dilatar suas front~lras. Fel-o, porém, quer de· ordem nacioflà(ista, quer 'cte 
reco-nnecem que, -quando a ~usiria para extender a Influencia bolche- ordem racial' o.u quaêsquer outros, 
sovietica poude atirar-se sobre a AI- vista, servindo-se do pacto Ribben- que eram o .movei preponderante de 
lemanha, para evitar o tàltipso das·· trop-Molótov para lançai' suas gar- sua- attitude. 
democracias occraentaes1 , preferiu ·ras sobre a Polonia, co.mo se .teria Tambem .houve mais uma cathe-
cr!Jzar os braç1>s, afim de ctue o· na- servido, se as circumstancias o acon. goria: o dos que "já estavam pre-
-zismo pudesse vencer facilmente. selhassem, eM pleno tempo de paz, vendo tudo". "Previam", até o diá 

Dada a natureza especial do 90• de uma revolução Interna promovi- do pacto nazi-sovietico, mas diziam 
verno russo, este facto tem a mais da pelo partido communista polonez, o contrario, e apoiavam por' toda a 
alta hnpol'tancla. O governo _de tsto posto, e verificado que toda a parte os nazificantes, ,,. Previam", 
tjUalqiJér j)aiz tem por otirlgàção cul- polltlca Internacional russa, segundo mas se ln-ltavam quando o LÉGIO. 
dar dos Interesses do povo ,a cuja a doutrina bolchevista não pode dei- NARIO fazia a mesma - previsão,-. 
testa está coilocadô'. Nio· E este O )(ar de ter um caracter estrictamen- "Previam", fazem hoje vistosamente 
(':asó do governo bolchevista. Os boi:. te ldéologle6 tendo em vista a boi- o papel de propheta, mas·-continuam 
chevlstas não reconhecem a legltl• chevização do mundo, conclue-se da- immersós · Í'ia me·sma · cegueira e de-
mi_dade das fronteiras que separatn hi que a Russia entehdeu que a na- nunciando e:ml:lora··a cumplicidade de · 
os povos, e affirrnám só reconhecer zificação da Europa serviria melhor Berlim com Moscou, pr'otegem-- e 
totíto causa· cíilii!a .de dedléàçâo, não 08 Interesses da expansão commu- apóiá'm, urnHaffl" péf tódos O!f rrrelõa 
à <;alisa da ~atrià, que cc;l'fésj;ànde ,nista, do que a vlctoria· das demo- a seu alcance, com aquelles quei Pé· 

· a ürn vil preconceito burguez e ca• cracias. los pendo_res ideologicos, pela j,ósi-
pitalista, . .mas a grande causa do pro. ou a lo!Jica não existe, ou a ver- ção politicá, pélà. acç~o ·-militaíifé; 
le.tariad1i internacional, cujo levahte dade é esta, não são dufra .coisa ~enão sympáfhi-
em massa é preciso fomentar no **•· santes de Bêl'lim e implicltamentê de 
mundo inteiro, De modo confUsó embora, esta ver- Moscou. · · · 

-Por isto mesmo, para es b'olehe- clade não deixou de impressionar a Ahi est_ão, entr~tanto, . os· f.i._efos.· 
vistas, a tarefa de administrar o po- opinião pubiica, que, acreditando co· Elles não falam, mas· grita'iii.'-·tríés 

.. vo rusao sem!)ré se revestiu de. uma mo acreditava, em um dissídio nazi- não gritam1 mas vociter·airi. · A ':rea-
lmportancia aecunditria. A Russla cortununlsta, ffoou profuhdamente 11dáde. é tão clamorosa, que ~ai.ta .os 
não era e não pode ser. para elles, escàn_dalfsaqa com ll. solidariedade olhos e .chama a atténcão dos mais.· 
um páiz que é preciso defender con- ldeologica que se occultava por de- optimlstas e dos mais· ·inciiutos. · ' 
tra outros; Eita ê simplesmente o traz do vo_;zeirlo .com que a polemica E, entréfaritó, àiíúfa cóh'tinüa a 
quartel_. general da .. .Iliª .lnternaclo- entre os dois regimes procurava em- haver quem feche os olhos e quem 
nal., e a· principal obrigação cios que bahir o mundo, obstrua os ouvidos! 

·a. governam consiste em dlssé.minar Êntre os p·ouéos hoitiens a quem o Não espan"ta:, p-csrém. Oi:t à Esci'i-
. â re9ofu~lo·· bc,lchevista no mundo facto não causou swpreza:, figura- ptura que ~ palavra de De_us, vehi· 
inteiro. Os Interesses inte~hac16haes vam os leitores do U;GIONARlô. ct.tla~a pela Hle~.i.rchja,.._Jem um _!lo~ 
russos passam. para um f)l.ffl'ô ãfis6- ·· Está ·folha. moveu, muito antes do proprio, tão ',:rrofundo e tão vigoro-
lutamente sêeuhdario. pacto, uma hitensã ·campanha para so, ·qite penetra nas aJmas e attin, 

Isto posto, em termoa cémmUrils• -- i'rióstra, qu!o lltusorlà era a opposl- fié alli aquelta- região mysteriosa -cjue 
tas ·exactos· é um absurdo falar-se ção que o nazisino movia ao commu- ficá na juntur_a -.da alma· e do ·espk 

. -em rectifi.cação ·de· frontelrás. rlissas. nismo1 ·e ·próvar assim como ·anda- rito. Se á palavra do Creador eo'l: 
o que existe é a .necessltlade de di- vam errados os éàtholicos ingenuos sêglm o homem' fechar os ouvidos, 
latar as fronteiras bolchevlstàlf; de que · esperavam que o llazlsmó e o quanto mais ao· - clamor-· das· crea• 
ampliar o numero .dos povos .11 liber- . communlsmo entrariam brevemente turas! . 
tot" da escrtviaação capitalista. E em choque, e deste choque, segundo -- Isto não pbstànte, o LEGtoNARJO, 
a conquista da Poloni~ e dás l'épú. a expressão popular "um mataria O c·om a gi'aça de Deus, cohtinliará seu 
bllcas batticas não sin11ifica: proprlá• outro e o outro mataria um", de for- caminho,_ Continuat;o-á, sem .rancor 

_ mente, segundo a doutrina comttn.t• ma que, na fitiál, ós éatholicos sahi- pi'lra ·com os que não o comprehen- · 
nista, a extensão do jugo polltlco do riam viétorlosos. Na realidade, ne. dem, --sem adio para com-- os que i;> 

povo russo .. sobre os povor: vlslhhos, l'lhum deites ·pensava erri matar o ou; comtiatem, s:em fel. para com os que 
mas a "IH,ertaçâo" desses povos, em tro, m:is apenas em émbal1ir a cpi- desejariam ardentemen.te vel-o .. fe•. 
relação ãs classes ·capltàllsta!I, e sua nlão càthofléa e a massa geral da chadô, 
conaequente Incorporação !'í União população, para mais facilmente at- · se ·tle -tantas luctas que travamos 
das Republicas Socialistas Sovietl- tingir seus objectivos communs. pudét' advir; além da ·maior glori:i de · 
cas - ~ e!J!le o nome offielat di! ·Rus• lnfe!lzmer,te, entretanto, hem to. · Deus e ·dá el'<«ltac;ão da Satita- · lgM. 
sla bolchevista - na tjual·devem in, · · dos deram-ào · LEGION'ARro o cre. Ja; que ~ no·sso unlco movei; alguhl 
gressar, ·áo· menos em these, como Ir- dito que os argumentos por elle. apre· bem. para ..as á'lma& q.ue .ne~ apeiam, 
m!los e não ~omo vencid.os; uma vez sentados mereciam, li uma ·campa• e para as que não nos apoiam, será 
qt1e a u R s S preter,d~ n,ã~, ser . nha_ subrepticia;, pertinaz, audaciosa superabúfldante Hossa recõmpeh!;a, -

•~- ~ ~· 
• _.,.t • , ~ 

l'tUAÇ&O 

---PA 'k-
~ l 

p~ 

• \~ ~ .· ._ ' . ... \ 
os protestantes Íf~jam;,,._E es
t:' _primeiro contait,to·se.r'á s.uf
f1c1ente para o pro~ú,..teu~ 
tar uma pequena manobre. da .. 
,pffMÉll}<tlsmo.-

QüM· ó'- ànti<loto·-: ~ssa.. 
ma:n~fbi'â ?' Que . Ô& eâthólie<:>~ 
se <lo'Iivénl}à-m d&- qtl~-fiáo· de: 
-1'eru totuàf- ô .1ialmé ;~ ohamar · 
suas c<>isas t,ela,, e:iéltisi•ã- tia· 
lavra •~christâó", iiêtii- Ui~_. a.e, 
ereseenta~ irnmMfatàõ1éDté< ou,. 
trá:: "catJi:blieG". Mâ:sim.e:-em, 
üma éfJOCl!a de p1'{1tjj~Íf&mo 
a!JdàZr .t;om,g. ~ta. tãt ~rov~: 
dencia se irnpoo · . @,-,tutu. 
mente. 

O LEGIONAR!D, já .têm ln· 
.S'mtido vivamenfo.,neittil ai:aum-
1,1to, O- "Diario", d~ .:e.ilo ·Ho-
1·izont~. em inte.Tessai;ite a,tfgo 

1 
;sobre ".0 Abusa das ~ale.vras". 

. ltl!>Strou. ha diM .. atra~· oo:n'ió é· 
verdadeir.ct iIBté modo- d'e. ;v~r~ 

.P9r toda a pai,t'e1 a 0 ,·pa;lavra 
''. chti s tão" -é .em preg~a, ,afilusl- · 

, vamente, -r,ftr3.: ·desi~r_t~elas 
~-ill.<~tlt11iÇ{J!l\ nrn.ita~ .VJilZ~it;c!a-

. rarnente -anJ;1-1füristãs, .. isto é. 
:aiiti.-caUwliéa5 ó. (}Ye v~" da; 
·uo·-mesri1o'.: · D~,:~(J:tU! ,gi:..e, ã; 
mediaa qne traoolharmos ÍMU'~ 
que se per.e,-.,. o !.a bito de· usa~ 
a palavra "catl10lico'", estare
mos tr.ahal.band-0 -J)ara facili
tar o jogo.-<lo inimig9. 

. -A -Àgenci.a 1'r,ms:O.cea'l'I, ai. 
. lomã, iÍlforma- .que S. · ,E3:,cia. 
nevma., Mo»senhor ·· .HE!intz. 
foi .obrigado pelas autoridades 
nazistas a nband<>nar.M:etz on
ile eirnrcia seu ministerio ,.epls-
!'.Opo.4 · 

i,,,:,·· 
.. :,· .. :.:: . 

i. ,:< ~ :•·. : ·•• 

Em n-m Jgrnal J1ort11gui~, le• 
mos a seguinte infor-mação: sig
nificativ'a.: "Fo.ra,m . feitas :'í, 
Alle1hanha, pela_ Inglatérra .• 

'grán_des vónqas clé l_ll.Ckel, que 
·a Al!Nhahlíâ tenf dffffou1dade 
rlc C'Onseguir para:--suàS muni.
çõcs, e isto. <lurante às· "gema. 
nas ancioso.s das· MgociaçõeR 
d6 ulti~a._ont0tnnó; mas llfnda. 
como é <JUfL a Allemâiiha.. pôdé 
adqnil'k na fogfaterrit em 
À·gosfo ··11 mil tonelâcfas de 
hÕrrtú)ra. e . !i miT ·toneladas de · 
cõbre as qua.el'l- foram ent're. 
gires sem precalço- dé·. éspecie 
nenhuma na Allema.nha dois 
dias depois tle declaràda a. 
guerra'' .. 

. Para _bom enténde4QJ',,,, 

~ Cütlir,ré&.:lOÍ', 'f\!e' VAi <>Ompl'f.
snfndo as sociedades -é- àS · Vâ§= 
transformando em massa l'lomo
renea., em' que .o homem não: 6-. 
mais .do "ue um valor numerlco, 
e· em que umã só · cóisa rest.a de 
~:' ó E$tado 'I'.ó~füario,. o idolo 
.à~gi\l:ltê, sahgúTuatio e aboml
ll!Wéf . d.é .liôsS!)s teíµpos. Tudo 
ci~ll~ represêti.tál- . algum valor. 
·quautativo dever4 _de.sâ.pparecer. 
'"Li11a pedibus destrµe'', .. destrui 

"-====:::;::::::=::::::::::==;::::;::::::======:::::::::==;::===':::::-:;:::;:::===============:::::::;;?. -

·CAT·.HOLíCOS 
os lyrios · cóiri os pés 1 ~ta é a r"4,.. 
ãénha revoluci&naria, senhà sa- ~,mpreni 
tanlea/·como · tambébt sataillca .é 

--. 'Revolução .. ~~· ai9im. v~mos. o. 
progredir desta .. obra . . d!ilbciliéa; 
·que consiste em: !IÍrer submergli 
·11· eminente : dignida-dc dn pessoa. · . _ 
humana, imagem de Deus, tta, f · 
11mn. unda · .·'camarad.agem(~ .bê_1.:.. ·R·U A' . 
ehevista. Mas "Deus nr-se-á 

. deUéaN:· dos fautor~ !ilejti\ obfà . - , . ,.. .. . 
- - • pei'~ . - . . .~ 

.. . . , ., 

EXCLUSIV AMENTh suas Joias e seus -Pres©ntes 
·J_Q·A.LHARIA 

CASA -C.A-S:.TRO 

---. 



tW,o Paulo, t de Setembro de Hl4ft LEGIONA'RIU 

j.,martyrio dê um grande p0-v~· 
(:)'s tragiêos ncontccirnenf.0,, 

'éiue ··en·!ut~nl Q. 1F'raura encbe1_n 
P. Arlindo Yll=IRA, s. J. 

· -d~ irofu.114Jl. tristeza todns <·>8 da íest;olo e: em graude .part€,. (l<i <lésast1·e 'Qlle sofft'eü: a 

<!Jl~.-i.e ffil,b/tuarnn1 ·'1 :Hlmirar·, da imi•ensa. Aci:ma. de tudo 0. Fran~a e qu€ teri-í" r;;i~ sof
-e !!-. am.;n esse paiz privilc- i O senhor do ·1,JstFctdo. força ·~o- frei· a milhões de criraçi\es rião 

.,,. ' ~-~-~--·~ - . 

Governo ·- ... : ' ---. -·..... .. 

-·-· ::;::::::a 

Archidiocesano -~i~ÍiQ, A historia Ílllp:ircial., 1 berana, ia·o10 deante rio qual. frâncezes m~s ()tle ;1entem, CO· 

··1i~m,4p. dos preconceitos e po.r instincto o_ú 1101.· atavisn_10, , mo se_ fossem sü~i. a~ _augus- -- .,,._ 
1 

, , , , , , ., 
~ ••.•••••• ,, ....... "'"'!~ ... ~~.... tt -di§l wlldi.es que ora ohst:ure- todo francç_,.: :,e põe de joe\hR~- tias desse p~nde povp. . 

çem tantos entendimentos, pedindo-lhe o pão de cada dia Uma nação ~ .um passado . . E 
..,. ,. , ,. . 1 f i · · · -~ · · · · - . o Fxmo e nevmo S1'. ~r-1 Qumta-fe1ra dia 29 o xmo . ... !r,. sem 1e,,11ços qua o ll como a Deus. - entendei os l t/lo glori;0sa e de tao ,Hlq11rn- '· · · ·. ' ' .' · · 
eaui;a, principal d,i tre111e11rla: bons loi:;n,·cs ou as 1101_1ras \:01 pot•m<'ial de fé e ,le <'ivj;. cdii:spo <"<'_lebrou a Sant:i_ ~1r:. ~. Rc~m.o. ,sr. Arce~!-~PQ ~pres1-

. humilbae:ão, dos ingentes' muito ;unl,ivioni_!das <"Olll que 0 mo não porc<'e aos prime.iros ~ü 110 dommgp passad?. as seis p.1u ás 10 horas_a, reuniao_ em, 
soffr.t-mentos que nesles dias governo soctario. ironicg .a,1 euib;}tes de llffi g-rande revés. e um qua.r~o. na Igre!a da_ Or-1 Palacio do 1;>eoop.ato d~ Saµtll, 
tti§>t-isslrnos fazen: s~111gn1r o seu JlC_za;:, pruamente muit~s A Fnmçii. -que t:J.ntos benefi- dem

1 
Terceira de S. l'. ranc1seo. Gen:3tosa, V1I~a Mariana. _ U· 

eOl'atã.-e desse povo tao nobre. vezes, --e iuereciqaµ1epte, oi, cios troIJ:xe ao mundo, o. Fran- As 8 hor~s, parammp,hoµ,. !J, . __ .._ s. U ho~as co-qceq~u a 

reoommenda ao Revmo. Clero 
Secular e Regular tão opportuna. 
publicação, 

De ordem de 8. Exc!a. Revma. 
S. PaU'lêr. 31 de Agosto de 1940. 
Cgo. · Pa~fo Rolim Loureiro -

Cp~qceller do Arcebispado • .- -'Náá estamos com os que qIJe perderam toda. Jionra... ça que tanta gloria deu a turma do Ti.ro de Gu~rr..i n. 31 i d!el!f:l!l-§ publ!cas na ,Curia Me· 
.JUigam irremediavel a ruína Perigo immenso para nosso fu- ,De111<, resurgirá triumphante. 1 no Monumento do Ypiranga. 1 tropolit~na. CJJ;JRISMA EM SETEMBRO 
11à Fran<'a Nlfo ·1 Frant.;a niio turo e para nos:;a prcpria vi<la . . A's 9 l1oras, riompare<·1.m ao No dia 30. ante-hop.tem, C!l· 
_ .... ,.,...eu ·o· soff;in\ento (j\l<' d<'- l 11a~fo•, ll· .. ·,,'º'"'t <Jlll"' rln dr,coO'. ! Para_ \"!Ver () ':.'."º~P<»·ar tp 1)P. h1nçamento da pedra fund,;l,-: lebrou âs 7 hoi-::1.s, lll!, ~ªP€llltJ, D,·ô 1 o A~-,-~~ri"rlo ft 1'1,"""-
~ .. ..,,~. . . ,, ' , '·" ~ " ~--~,, ' cessar10 que a l''\'311(,'a reorne' ' . . D • 1· .. ..,, . -· . ,'}c'W·v~ = "' ··"""" 
,.,.ra 98 indivíduos bem ,· 0 mo 1 

.,.1.e"'~"a-tJ r",, '(il' teª" f,lrç:ss na .. f t d . t· 1ui;ntal uo mo.1umento ao u-. do Pa.lac!o, ll Santa l\1S!!tJ, pa~a Pa··"o .'rl
0 

Belem 
,...,. • , "' <="' . 

0 
"., " • a ,,n e e sua IH'IB 1na gran- , · . ·,. · h 1 s- T ·· i · .,. >t • 

:i.s fam!ligs e as nae:ões~ res-1 clonaes foi levada av:c,tnt~ co111. deza. Sahiu ella do coração qi.i~ de -~ª;-ias, () ;i.sfktI'} a 1 •?§ <:Oro!~ ~s < e ao 1!,!C s1~ pia 8 - It!).qu!l,Jluere,t~ • 
. tabelecerá a grande nac;ao la- 11111a 'en·,cidade venl~<leira-, d r j - . d I I PiJ,Iaf!a !IJ1htar. qa Igrejl!, .dl} Imffil!,cµíadl!, (lon n•n. ,5 _ N tl- s a do canno de 

• , e· ' . ... · ,a g.re a e so no se10 a gre- , h · . 1 b ,- ã · - A' 14 h d ..,,-~ · · ti~ en.!_~eu pedestal ele glo1·ia. mente diabolica·. C'omecou em, ja poderá e11<·ontrar o see:redo As _16 oras : eu a eni;ao ; ceiçao. - _s. ' _or~s---eoµce_ §U ~J:lJ;q .. bn<!rn !l Villa FQrroosa, 
Os francezes de amanhií hão j 18-19 "01n 't ln1· qur, ,·eda,'a -Is l. . ' .. . R .' . bandeira elo Tiro de Guor.ra a b~i}{}~P aJ:I d!,!@n,(j./3~ciªs dll· Pi<> 22 - M""Y das Cnwes e 

• v < ç U•,, ( e 8üll8 f)()l'O}Sl110,', enver:r, o , T ' < d' • • '•;f e ·--... ·;; • ,. " • "" • 
de malsiuar - digamos mais j t:'niversida,lcs <"atholicas a _ F . d C h d , n. J, no La1 go da Concor 1a. 1$Bde dó Im,ttttifo ~ºf!. . «;lllJ-r Vlll.a Zelfn,a 

· nao a 'rança e om es, e I Na ""'•nda feira;;-iiia 26 l:! · ciaros e durante o dia receb~u ·· - · · · .....__ - os bon8 francezes de hoje collação dos grãos e com a Jaures de Paul Bert de Vi- ' : se.,,u · ' · • • · , " · Dia i9...,,. São ~do e..-....-
1nvectlvam ju,,ta o profun,1a- Yotac'ío rlo famosn a•·t 7 1 . . 'd H . t ' l3J Exc1a. Revma. celebrou a San- em Palaclo nu~µeros~s pe!>!:lfülS. j;e de 1:1~ João. 
ment~ tnd.!gi1ados. , a camal'i: E~' l S80: expulsão-elo~ j;sui- viam, e errio ou , u~n, j ta Missa _ás 8 horas na Capel'a H?p_tero, ás 7,30 hor11ii $. · 

-l~a sectá1+a: de políticos ohje- tas: laicizacão dos hosp;taes. i mas a Fra1H,a de .Joann~ d A1c, do Palac10, J)Or alma da Con- Exc1~: Revm..a. celebrou a San- PURJ:A METROPOLITAX& 
~~s que lançou O paiz nos _ 1882 : voto do cn_sipo leie:o:' 1 cje Oza11an, de. Amn,ere, ,r_le desso. Mattarazzo, e~tando pi:e- ta ~11,~~ ua Cªpe}la ,d_a_ Pe11I-

. áhysmos em que se acha. São . ' :_.;- . los_ canellft.es mili- ., Pastimr, de Roux, de }< och, de i sentes oi, membros da farn~lia. ten-cJlj,fl:J,. qq Estado, v11;il411qo ~~:P~J:~~~ . 
e,1-~e· s' ·o··s~ g. randes ·responsaveis . tsal_'r.peps1 eei;sriªaºs p'1·oc1·""··0-es. ~ 1ss·j ·., L, :-·a. ~1te_.y e. d_:') tantos oi.itros I A_'s 14 h.o.r~!l cone_. ede~ aud!E)ll· a SEJ,J;llir O(l presoi,. . . .. .. 

' · .. l - h t • e l A 16 h á 1\1'.onse~µor · Ern.J!$>_tJ!! ~$_ · ""r __ <>ssa cata_ strnp_ he. Em eu- )a;,..;"_n .ca-0 dos cen11·t_.e1-1· os. ~ re. s_ .. 1 .ei oes - e _ris /l.O;'l, . . .. -- CJas pub_,1Cll,$ p.ii, i.Ir a. .· s . . oras compareceiu_ . . , 
.,_.,. "' -..v "'' · • N d 27 t f t Sua b " d b l " i á Vig11.rio ~rM1 4~ç_hq~:. trevlstà eoneeili<ia yecente. tilhelecin1e11to do. divorcio. -1 A!'! ni111as pa_vqJ'0S(jS t¼!l .; ?· __ la . ' erça- e_ rar ef!p.,,o ?.,1:1 am ~ !•·C as. e • s 
·n:_ente ªº Paris-Soir, o c·,rdeal 11S86: .di.SC\J.l"S0 c]e_ Qoblet COll·' mµ_µd.o. adua). e~t;w~. clai:ran~ F:xc1~. Re. vma. cstcwe at.·1scnte 20,;lO .hornf3 p~·eii1dn~ ~ Ses15a~ PAROC}J9: 4e No~.~J)'tl,o~ 

- -~-e,rll~r, Arcebispo de Lyon, tra O dogma cat:holico: fe<;h:a- \ no1 Deµs.. O;qla tao gr_<!-lllles , .de Sa~ ~aule. _ . S,ohmu}.e c).e _ab.ert!J~ dlJ. Se çi11, saude, a favor '·do Re~, 
asàfní se_ exprime: "Ho.i" .. ante. Jue_ nto da canella de Chateau-. t/la¼es - :;eJQ.m o prcn1111c10 ele Pres1dm S. lilxc-1a. Revpla., .,inana., qe A.cç[J.o -l:l9e1aJ,. f.n4 PEl4fP ;\.lv~res; d.~ No~~ 

'·,,o·imn1énso desastre. todos os i vÍllaitl ~ 1891· conrlemnação dia.s mel11Q1'es! Jes4s_ Chri11to
1 

no c).iá 28, ~s.16 horas, a .r!.)U· µ)lora Aµ~Jlai!,Gr!cl-, a favor ~ 
: . ' . . . - J Cl . t d -· t .. ' .,. . d Li a das Senhoras CUºIA VVTDo· PO"ITANA 0 -· p. T"'-~p· hi'o .,..,,,ors ·f.re.ncezes sentem que o re- (le Me:1-. Go11the-Soularrl. -1 e so .. E)sus _1_ns o fül e1<1 Ja- mao ;a. g_ . . ,;" ~-" u+.,.!!" "~·-, .• fl'<'"vi;µo .. !l, i-~= ... !-.~"··' 

surgimento na_<_:íonal e:xige vi- l 1892 . taxa sobre as coug-.,-ee:a- : ze1.· ª . .salvaçao ao"·_mun.do -cor•.

1 

:Cathohcas, en1 .sya ~ede, ~an- VIC¼Afü.O ÇOO~E~A'DPR: !Je 
•. -.;.éro. sa_ . .F. est.auraçã_o do nosso . <:<'...i.es.· __ · 190'2 •· ;\•linis. tei·io Com.· roid_ o._.até á. medµ!l[J. pejo ma,. ·do_ 11,_ .l',leg-nir ?iyersas -í1-.Y,q1en- A n.so ij. 103 Noo_SIJ> · S<!nnora tj.a siude; a-.fa-

., 1 t } d l t Pala"J0 vor tj.o ~vmo. Prei Ange1o Qtµn• · V"_lor_ mor~!. Em outras pala-· bes·, supnressão das escolas ena 131no ii,so ven e. · cias_ci_n_. ·"" ·· C<ifümf.!, em_ f:m>r !lo e~lno 
"' · tana; de ViJll!, Anastacio, a ta-~: e necessario· rcgenenH·. congreg,q1jsitii;. -- 1~03: C,XP!!l- _ 

0
, o:. _ .,..,..._._., _ _ ~- ,_.. ~lfgfcti;o iJª · Arc~,m~!l~e vor dos RR. PP. Aureliano Hetfl 

o paiz, alma por alma. lllas são dw;. congrega,:ões. -,-_1!!04-: -.,., .. _ -.. •• ., ~ " ·" • ;, -~~-~mi.<i llo,-wat. 
q~em vfmcerá o materialis:1110, r~1uoç&o elo cruçifixo dos trl- •_• N O S S Q p Ã Q " :Qe er~111 .do Exrµo. e Re-vmi,. l"A~R,JQ!JJ!:iij,O: da Paroehta 
cqfos profundes 111<1leficios buuaes: r4ptin'H <)as r!"1:}_<:qes 11 d. s~ l'a lo §r, Arn!:l!.Jl,.sPJ? M!!tropom,a,no lj.!pi~ · ,de ~!J~ ... --. ~ntwra da saude, a 
m~ls uma vez se acabam dEl com à ~anti:t. Sé. t'""--190~: l(lt A 1m5a· ptef~ida .pelas ~res fam ias e ao 11. '!?ro ?~S 'fle~os, ;;Jrs. pa.rocll.Os, -éivor do :Revmp. Frei Pedro Ai" 
verificar, a não ser as forçaR de seo!!,l'ar,ão. E assim foram P 4-Q - DOÇES ~~ BISCOITOS - MASSAS Reirore~ de Igrejas e Capell~s 
~i!Pirit~~~ê, e: _na França, o desfechando :rolpes sobre. gol- --,,..-..---, ,, ij!J.8, lw~, di~ 25, ~~tp pelª ~11,~ va:tEN('J" pso DE ORDENS: 
~h.rl~Hinismo qµe ninguem pes. attingfodo a infanc!a. a 4 373~ - pl)?-1 g~;mte ~ª. Mi&IHi, G<>µlO ~ pqr ~,n ~µn~, f#. favor dos R.R. 

·s.Quºe ·· §µp~titulr ha rnif 0 110. mocidade e a Pl'lll)ria famiPa Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-:1228 -• ' · i tarde, wr oeeas1ão ga reza, nas P;?, )'.,gµi:eµçp J;,opes e Manuel 
v~centcil:l a.11110s t A fareja mio rranceza no que tinha ele mais Pr~çit M1,1.rechal D~oro, 426 --:-_ Fone' ~·:_1.2~9 rir~i~ Matrt2"@s, .. :,:gre!íl-6 qi:~i~ crespp.- -
r~ll!m.!h allãs, nenhum mono- sagrado· e lnvlo1avel. ~ •. - ..,. • .-- • "" " lá::,, d~verão fa~r ru.na conectp., ~N4QÃÇ>: a favor dos RR.. 
p~fj(i.' "P,egh11111 priyile<>-iq. P

0

cle Após a grande guerra todos p-. ,E . .,,., ···s.-~ ..... Q.... U" E-l~vR, . , __ A·, :t;kt:i:;;,ª:n:i;~i,teJ!; E~!~ JW. Th,wppilo 'f\voni, Lourenço 
simplesmente in~tict1. ee:ual m;poràvu111, com razão. qµe as · . .. LQp~ ·e ·.P1::.gro Alvares. 

. Reli~!!?§l'i 4@- :A,rçhldlqcesr. E' qe,,, . 
oa-rà todm; ~ lib9rdadc .. Qiwr coir;ai; to1mi,ria1n. fl0V0!J i:urqos, .. , · . · · . ·. · . . sejg tjo ~lffilQi sr, Arccl?l~po q4e P~9Ç1ª~4-0: a favor das Pa-
J)l"estar serv'iços ao pa1z, ai- O ·gQverno sE)qtl!,rio c)1.amnq . - -·., · · -· · . ·· -. 98 ~vm~, ~.r;,. t>~roctws. n:ei~ -rncn-/;.i-s q..1;1 Yil!a Maria e Aruji. 
meja preparar:lhê os melho- os relig{Qsps e;s;PtAlso§ l')ll.r(l, de,.1 tores d~ Igr.ej~;i ç Çapf.H~t? q- e4J1p:4LA: pqr um anno, a 
r~' -ei(l11.dõe1:r." A' Pl'in1eil'U fender a p,atria per;iclitante; l A_g· am .. em.11. o,r·MAGALHÃ'ES horlew os· ffeis, n1ostrnld?-ll-,f.l! favor eia Ça~Ha de São Pedro 

· vista· parece uni pa1':1doxo cxi- estes a-çµdi•·am ll•'ompt:,uneµte 1 . as necessi4aqes do ensino rel1r;l.os ~ Vil!Íl Galvão. 
·1:dr. __ .. einiàlcla/!.e paxa tociµs e : ao apn.:,llo da mii,c extrcp.1ecj-· .... _ A .. 

1 
..r.· ·t .... d- . -.~ . . ,;,.._'. -so-·l!.m n~. ti Archid.,;.cesc e "S.ra_. F,ac.~ld~.<;l,e .cp,n..c~i,<!IJ. aoR.evmo. 

"'b · · l 1 J · :La1_1çan_do a peq)'a Jµnciamçn- .rtOff, n .. us na a ma~ e = ' :; ··· · . : · · .w · · "'·- Pê. Tll.eopb1_·10 Tworz pa_ r.a dar li. !)rcl;!de, eni \l]H l]i.HZ onc e O / da. Muitos tum l<1-l'arn g_onosa- extr,acto de tomate. ·Em ll!Q4, PS \)elleÍJ!llp,s_ que deJle 11qvir!3-0 , · 

'IDQle .,..,.:Jilierqade, cgualdPde i mente no campo de b~t;ilha; tq-~ .. 
1
e_j~~. Heº!.pi!~eRe:~J ~o~!; Canqlqo, fill19 de Jll[ªri!t.~a Cqll,. pa,r~ a I~tiJll.. Espe~~-- .-Pois.,s. P-~-~.:-~_1,º a. __ uso_Ôs_:· ~--d_. __ ec.e .• _:.··-~_dti;_s, sri_:Sia,:1: 

ê_ fr3Hli:ilida!lc --= ~e encontrn 1 0utl'Os sahiram g.r~v~mente ce•ça-o- cavaL,a~ti· de B~,.~. cu!ti·_. ~cill-_ ~!:!"IF_ll<· o aim1_llo de to- H• 
t d t t ~ ·1 d 1\1 1 i i no ~rtão, e~ maior çlo q1J_e 1t , "' •• ,,., de passag@} P.t!l_lt Paroch!il, d_i, em o a a pii,r e, a e; nas pa-1 muti a os. r a erm nani a vou, ein = .. ·"_quet·ra. 06- pri·~.· ·.-n.ó • 40§ em. prol tj.essa sitµta cru- . 

· d · ·- , 1 1 ' · · ·tt ., · tert.a. Vou.. agor.a. de111onstr?I. a """" ... ~.,,..,, 'N_ oss. __ a_ Sf)J_ r.ll.or.a A, u. xmadora .. 
redes as prisoes. " VP.l'( ª' e, guerra () ja os ll'reconcl a veis minha tliese com var!os exep.1- hectll,res qe· tomateiros. Contrnc- zaga:. · Cll;LEB~~ UMA MJS/3A: ~ fa,-
.wr.\i!ll, ~ (J'!,l(c! f)SSil li]rnrdade inimko,; <)a F'ran<;a christã e J?\o:l· ~ poder d_c iniciativa, . d~ tou l!~ te~hnico estr!l,fl!l'ÍJj.r~ 'pira,, .. S. !'~ulo, 25 _·de ·Agosto de :'.l940. vqr éi:i CaP,~li!l q.o. N:eniJJ,0 Jestµ1 
[ó aqp,]hja. ;;oh seu m:<nlo os ela le:roia pensavam e111 expul, esforço cyplopico para arrapc~r o fapnco de mas~ de t:-01nate, CIJ() .. ?l/.l_!lP, ~<?Hill Loµreiro cjc M'Boy l\4'.i;ini. . 

®·· !-1Pei1{lli(ltas ·e com111un!stas giosos crno vieram dàr e. vid~ . F~l'}j:l,I~]:JE~l:?,O: .da Paro, 1-"" 
dys~olps, oi, atheus mlllt·mte~, sar novamente os bravos reJi, d~· te_rra_. seccà frutos e riquez. ª!l l e em 190·8· l~n.ça_. va_ nos 111e. réa.4.oo ·. Cpa.ncellet dq Arcebl,spa.qo. . eh'-

ilJe~peri~das. naciopii,es os ppmeiros prod4ctps. de rfª {f"' Apparecida tj.e India-
<lfüfüi,brados que machlnaraü~ pe'a patria. Deante desse pro, V;:imps cqmeç?,r por Pes<iu,eh:a,_ Travou, enW<o, a Iucta de CQll· AVlSO N. 104 nOPQ!is, a favor do Revmo. Fe. 
~- r-qjii,ª qo paiz na m1the<1rn, ceilimento inqualifieavel. le- que ~ a porta. do (,ertão. Ond_e q correncia da ma~ e qq e~traca, ~ ·t9 N f l Rcoterto José Walz. 
}li!, lWPr@nsii,, no Parlame11to e vanton-se um. clamor geral, e àgre,ste se acaça_ com os ultill}()I, ~ de to,n~tês çie P.e/lqqe~~ cqm _, llf!P.~men ~!lona lJSO D!j: Ql3PE~S, por ~ 
~ffl t~~f.!~ 0

~ sectores <ln admi-· esté clamor fez .vibrar · ª no- ventos fres.cos do litoral, ºOn~e os si~füue.~ estrangetrwi, O ~m· De ordem do Exmo .. e Revmo. anqp dos ~R. pP. Aloi,i;io Ze1}S, 
til!jt+'fl:Qi19 j.l4b\ica, Lilrnrrladc Jii,e allila fra,\wez'.1. A propria cÓmeç(! a é[!,atinga. AtJi. cm 1897! sli importava: 1/) rni! coptqti Wf Sr. Arcebispo M~tr~Í,olltano, rc- Alfredo Aloisi r Luiz Lenta. 
:(IM~ t4fle . .e para todos. menos im1wen8â tH?n~n~ , defende ns uma mqlher. Maria da conceiçãp anno qesse producto; A vtci:9.ril!, I~wo _. /lQS )¾vi};.v,.;. fo·;;. pec(I., ~J:1-l'AÇj\.O.:. .11, i:µoor do,s ~
Pltfí!, ;i. f~fC~? e parl!, sµa acGào religiosos vicfiti'le.s do fanatis- CavaléanÜ de Brito 1)Óbre de foi definitiva t1 cpmp~eti:t. ~ l'\<)ef; ?!l.f!:i~iios, Vjfi.a.rios ~COll<l~ PP .. t,.driarn:i &)JlCl} e· Mi~u~ 
~ivjfü;ªgQfll- :mm 1931 assisti- 1110 an'ti-religioso. Enormes car- b.ens e ~ica. de Vi~tud_'e do ácçijo_, 1933,_ vendeu ª· fabric~ "Peii;e" · · C · d · 

0 
· D t 

t d - - . mq$ e· . o opera _ori2s, e N,eitorc,s .. , lli'. -. . . 
-m.Q!¼, fül. JJ'i'l!,nça. a uma cmrfes tazes erguem-se por _o a P_ar- in.iciou col!lo forma de vida, U!11ll. n'iàis de dez mil contos de _ma~~ de I~reJii,<i -~ ipstr~~:; .q11.e ;,

9
, TRI]-rJ\QÃ,O: a fa~·or .. d,o ReVl).lO, 

l'tlffi;l!l de nni venerando sacei·- te' na>' grai1dt;s ci,l~des: rep1·e- in9tis~ri:i, dmpestica. A da Goja,. sa e extracto de toi=,te~. !!limi- bre O ~çens!?~mm;to _ N.ll-<;/mw.! Pc. Eustàchío Váú Lleshotif. 
ljQtf;!, milito" conhecido por sua· sm•taud6 uma multidão de ré; P1ªocJª. ~Ja Mt11. e!l} tacl}qs a fogo. nando des mercados 1~;i,c1911a:~~ fé>'ram trai:isajftti<ias· ag~ ~YfilQS, PROCISSAO: a favor dà Pa, .. 
sciencia e Yida. 0xe111 p!ar. "I-fa liiioso,;; C8fropiados a profel'Íl" nu' e t_l!J farp!!, foi grl!,pgeal}<iP, GS G01tcorrentes extr11,n~e1r<>s. .. Sacerdotes lias reu11iõés dó Cle- tocÍi.ia c!Ei sânto .Agostfoho ... 
:m~ qtl -~1ei9 ~Ci!lO -~ dizia õ brado de justa _in<li~naçãO: qtJé !iéP.t!"<J .ein vcuco, a prodµc: Não se detivera1n ~H~.n~ .~~ ro. · co~FEJSSÕR ê8:DÚ'l'ARil:O: 
flli§,,=""-:no!il(?(l gOV€P1ô 11ão faz No4_s ne P<!ftirçns pas!... A, çi\O- de Ja~~~ ciq~ fµµiJ~irQli w.:i, p1· prOSl)eridade. Nã.o accupi~~rii,m ij'esta ,~tn!l{la

1 
PrÍJ1fÍP.~llll'mte das Religiosás· Franélscanas .M!s. 

iµfl%-~~is~, senãw perseguir- a hqrqa satanica teve QJ!e rec-qm• dade não chegava pa,rn as en~ lucros, nem desV1aram um vmtem ~9 ·1m:ii!fuq 49mill~<J, p,rmieifJ) sloi1a/iás"de Maria;· do· Hospital 
l~1'~· ~NO§SQS· poliUcos subor, ~nte essa eFplosão lcla opln,tão comm~nçla;i. Torl10lJ·S~ m~~r .ª dos rendutimentQ§._1~ª'" s~a inNd_ustrfia d~ Set!'!lllP~i n~s- ~@t~ }\1i~, §~~ ,.Pau~~; ·dea r!~r ·do Rév:mõ. 
liffllHP. -Wflf./~ os fute.-esses· do pu)J1i~a. Os catho icos co:ns- àcqujsiç;i,c de m~china,li d.f tµ:ni: Pª::ª .º _ras_ a~ 1~~s'. .3:? Y· nas rnm1lpe.s.~ R.S§Ao~ções

10
4e.,. Frei Egydio rio.,,S . 

...;,.w-ª. §_ey mt1q· saianico coií· cientes de sua _força coine~11.- iar).f;t, Fqraiµ comwactas eµ1 190~ Iteram co1I)Q m~1~s ~~lro~1 q~ vem os n~,wo1; sa~niotes ~- : EXAME GANÓNIEJO: a fuo:r 
_,.. if- . 1 varam seus 1 ms P ra fa . ... "' . ''"7 •• -i .. . .v,f ' .. ,- ,. da . Abbadli Santa, Maria: . 
tffl:·:·1', ffilfgjije;" Já em. 1907, rà l a reorgaT1lzar.se. a§ pümeir,!!6 machina:;, qUf -~rll.Ul e . -~---- - u~ n·. a J. - : xdio,ms ~1·n~~r9r·o.\Jr9,. eªx,/351:1~0-·rt.ta!llllr,-oª.·_··sf f.ff_?!H .·_·_-P·.~-~- ... As·s··r·s· T""NTE E·cc· LE. SIASTI-~J· J!,arbier; re'ferindh-se a . A. acção catlrnli<m, nei;tes lll- ~::,iÍ}ú4~- Aµgfü~~1tou a· 1>r9quc: :!!e~ arr-amú,.-ceus no iv!O de a- .,., ..,1ª-J "'~ "" _ 
-~.- ·s~p de arbitrariedades tji1.1os. aimos, clesen\_'olveu .11ª Çªº· Çr~SÇ!l(! 6 cqpSU!}lO. J~ as neu:o. Ao cont.mrio. Applicaram ra que cumpram com fidelidade CO: do 'ctí-êuló ôpeÍ-arÍo ItU:ano, 
\ltUJf>c-iernn sect:ario contra di- Frane;a ump. actividade 1_par13-- 111~9s 49~ dgm.~~Mc9s 11ão c!m~~- recen~men~ i,eis ~ 1. coritof! ~o seus ooveres para com o Brasil, á favór do R'.cvmo. Pe'.· Lµiz Rou• 
V8?SOS fUll(lCÍOllâl'ios, · demi(: Yilhos~, 8é O go\'erno S€!Ctariq V!J,m j:iar-ª 9!lSP0)pª'r, I!, gojaba. desenvolvimento ~ a_perf~içoall}Cl1~ prestando todas as dOOlal'açóeS fuanic, S. J. ,. ~•'*~ ·f!lg'un~, · só pelo· facto de pede)!. ~m 1111,itqs pontq~, Isto Porª'm, ç~tão, 4!lquµ-i4os, 01: prl: tô da fa_briêa, cu_jas ven1as. ~!ó~ i;Q'llcitii,qas .pelo Censo Ne.eio~L · ÁGGRÉCfAQAO: â Prima· Pri-, 
~in't&mado patte 'enf-nmii se 1ev~.P~91!!siva.ment~ :í. rr;J.- n1eiros motores, movidos a kero- baes attmgiram o anno pa~o --~~ t~':11<?.r.~ . .d~ ó~~-. .9.ldi!ill .. ma:rla da ·i:,iRa,· J.cw:.~Marta.,-J-0s6 

-'-,a~c~ã9 r~~lgl-Osa, 'pet~mtaY¾i' vjg:i,ge. gq~ Prnltl0mª" rle Rr· zcne .. Um dé 10 ::âi·~lic~ ~ra :! . ill .mlf êont<is. ~m se· preocc Cgo. Paulo Rolim Loureiro - da Parochia de vma Prudent.e. 
·c .. -,u··· .,:,..,_ i(Nã;- h - l · t · -·· ·· a rtiÓv'imenta-r:i de'SJ)ô1pâcMrâ' é cupa:fam só ·com as mach!f!/lS, C.·.hanceller do Arce~_ .. ·, .. a._.oo .. •.· ·'"'. RÉ,..,...ÃO CANONICA: da "ffl!!t~-..;.:-· · ·. o e e_1p~mos ao. e el11 · rn crnn · e as ameaças c,o . . . ,.._ ,..,.,., 
~ltl, e n~o vae"'elfo, afinúl, re- e.-.:terior .. Persistiu sempre O nuebrador n~chanicos. PeJJOis OUc A cultura . da matéria, a agr!- . Qprà)as V:ocaç,ges, a. favor daá 
..._ . . . -. - -· -~ ·t· · ·t i z tro de 25 cava!los:Dahi em-dian- cultura cta· goiaba e dê f-Omãte, .AVJS .. 0 N. l06"' _Paroc_._hi~_ do B_tJSQUt_·_ · .... -~.--· Villit Do~ ú~~ §10us estupi~s~ r1~ores ?" mesmo e!;pm o ,;ec ar o. -11-Y, te a fabrica foi se desenvoivén- o. trato ctã forr~. a selééçãó é!as •t 

1\1' i,l'OB~IJUe: '
1
E' P.º)!CÓ prova'. º- celelll']~ 11;init:tr<J d.1 p~Igçlg,- do: ··substituindo-se os tachos a especier,o qoo a tchrífo~' póde, Commun_i_C.·O,· .• ~-""···-.· ..,_ .. ·º_ •. um_,'º_._'&_,,•, Sr, __ · s .. • r~g __ í.'.·:i::iim_;· __ L_ L_ •, . .. n,,r,. U#l,. _asm __ O, & V!)l. Jámais nenhun1 plltz do çao, me< 1aihe uma s,,rie < e f, - · .. ..,, . · · =Q ~--,"' ~ t---~ ·~ ,..., , . 

·'""'--:li • ~ •. ·r· ,· · · · 1 f - fogo nu' pelos mechan.icos -.acc!o- em im. U-(U)nselhát, os .oFltos, ~ ~canos, Eí1//º'*-· os, . Reii:pres de favor d.o ~.-rigp. -~~ .. Vllla j.14_ . ascot;e. ~iln~o - $E'! . e cixçm envoh'es . _:i, decretos. ançop a: eo1'. usao no . na.dos a·. for"a de um" caldeira que são ª· gronomos e chrtiiiêós, . Af 
t-·y'· --···--,:.. .. -.d- d ·t · · · S · t t · otab " ~ IJP"ejas que ac~ <!!: sahir do LICENÇA: a.o Revmo. Pe. • a pon~ nas ·re es as sei i:is; ensmo. eu m en o era e. , e- de . 31L cav~t!os-. _ fizeram em· Pesqueira. VI.si~!· os . ~ 
neiín'iim-< sê d_éixoü .. pe11etrar lecer a cscota.m1tc'l1, 1,õsf11l~élo' d" . • . "l~ P,relo, editado, RI!~ ~stj)~~ -~ .. ~~ .. ~ .. ~ra permaneoer, 

,, .... - . _ . . - .. . · Aquella -mulher admiravel to- eampos e experimentáçao e cu· fissionaes Salesianas, l!!ll 14m~.:;_. m~i:s !Jm. ~PJlO, fora da, Arclúdio-
t~iitó ti~ -~splrito .§.f,~ta1:Jf!-_J;o: §OC.ifilL5.1n, tJ1es!.l <liíi!;Utida. màs mava -a- iniciativa-de tudo, dei- trura dos tomateiros que õccupam slmo livrinho. contendo precio;;.- cese. 
t\Íf! ~o·~· 'PQ!/_§!~essq_~-- cl_g_ oiitnírfl que. 11!l, J:ra 11<:ai. 1Jfío C?l!~decia xando a sua fabrica aos filhos hoje uma area·de 4.tioo hectà1·es. sps -ensinamentps P~!!: .J .. f.f!rll.!.l!-~ _ -~~ÇH~'f_AO_: 9.:i, Paroeh1e, de 
1Üj~ ~.~ifa_ !~J. .1e.1o S)Ig, }!lm.a (~<!- ª. outra . .íntui_Lo s~uà'o dar ~ com ·uma prô.dticção de fres mil Vi a demonstração do agt'onómo c;ão dos auxffia~ dos óffiéi~ re-· Glitisjp Rei, a favor do Sr. Mi• 
'!fiog;;_)Jill'J Qª.(l p~rt~nçc .ma)!} nwfte ªP· flllf;t!H'! lwre nu reli· · contos a,~)1ij&~s ge qpGe§ qe goia- :Môacyi' Btjtó. que ehtre :vinte va- ljg!osos, intitulado: "Os .. _corqj,:. -S~ ~f-vier CRrvaiho. 
a.'}U'~ê.!Ü9,.!<Jste, .gr;µirjto .\!PP: gioso. Ha C/ll"ç:a 48 dois annos ba. MuÍher do sertão. Mulher da riedadés importadas do exttâll- t}ha.s". . . .·· lU'f'!JS PARVULORUM: a ~ 
~~f9,Q.;.!i!l . .ru> .Iil?tªgp __ _g__d~JQ.dP., baixou um decreto tornando estirpe;d·;,; câvaÍcaÕti. ';l;iãê bra- geiro, escolll:éif :a qúe irráis · se considerando que da boa e vor da Parochia de Chri5to Rel 
é, 'ertgí-enage11r ele) '!j':§;f.(!.Jlq, _ _é · 0. QJ.u:jgaturia -0111-. iodo. ...o· cui,so, · si!eira. Mãe catholica, deu aos adaptou· â.s farras -(lé' Pesquêira: solida formação dos coinhas sur. BENZER UMA IMAGEM, a 

· el~ gufl. ,íQ..VeJ:1lai--Ql1ti;plJ,.-.ni=ila S9Çllll!!ª!'if!_:.(l · _edui::,i.e;ã9· 1;1ex\tl!'L próductoff da fabrica que nioilt:ou, Escolheu a variedade americana girão voi:;i,ç~ .s~~rdotaes, 0 f~yoi; 4() ~-- ga.roçllo qe a. 
etlllé~~Jo .. e P-~1,i. impreni;a; n.o Campo Eert·i-l 1wn1, a qpra tl: peç;:i por ~ça; o 1101n.e -SY/llb9iico "~e,1.1Jty", ~elll rllgas !Íslf e· r/~ E)xmo. e Revmo. SI'. Arcepispo José do_ Bexiga. · ' 
~i~O~ob@~ da multidil.!¼ disso_µwào-de dezerws. ,!le. 1111- de >'Peixe•, -emblema da· chris- em P,!>'!p;i,, · 
~ 4E êJ1~ ~út ~iµclina ao ju_~o-, lhares ele prof_essor~s· soe!~!i_s- tanda~e, Esse. est,er~ ~~m~Y'lll, p.!lf· 
~J~- '<l!l~: ~esf,F.pe 2ia .cot1sc;.i.eµ,_ flfs. ~ c?.rú?~1~mst~~! .. .., . _ os filhos de tão grande mu~her, 11Jmbµ~iirws~ ~ opefll n~ · i;er
~·~U!ª~~~,no~~o !lo..-bam ~ :As tlwersas . ~::socia~oe~ · de çr!fill..oJL !HlIDl! J)§.ÇQ}JL<l!Lfü)_çgg .!l. l tQei;. Ueµ~Ihe Q in)PUI§(! miç~l 
--~~~f',J-1~ ni!-e..t)~la. ,J)&~eJ½l;- Pae~ de lP;rnl]h~ J~~pt~ram de trabalho, foram e são dignos 'lffm, 111!Jln~r; QH!! t,e13t !H~§l q1:1e 
--~~~ ~to. d?,-,#l)@rfi-a.~d,e- 1!,!!~ ,rPZ°.t~s!?....!ª~ :'~r~~n,!2 ... e ei,1~. ":~_;fo· dt!ieyri?lll qµe- :i.qtje~- Iw~·a_fll ;i, _Slfi memq!'};J,: Fijlios ,~_m ih'<.#~ án1arc·a ,<:i€1l-•!'iiªº' t_fil}_,_llllfl'gl"cº mie O. _m1pw,H·o las machinas r~r~_s§.~W· nem fl. ~~ ~§,O ~pj~ ~m~ ~ut~ _d~.te~h- , 
'~fr·fl*@-::U.O'~~J::!Wt:.,·_Go.l'!, IJ-1:! séctl!;riR,J&1,.c_ q11c__rn~%ur o caram de braços cruza~os,_cllante nJ.CP.8,.~S})€cl§.l\~~~ ~li: l!lll ~<lS 
~~.o!~ t11,1ita,-;, tgo,g~1·· mal~111,ªç_l() Q~S-'-l'f-to. . , _. • da fort,J.1na,-ma~ma. Nç.Q ~~ !j.pcr- S~<l~~~ qll. -~i,.a.- 1nd11Bttjl!-- ~~s 
4!.1t:~ --~- gel1,tt,;-· goi,;~; per,- Esta é a· realidade que- mm feiço.ara1l'i a fabrica de do:::5 co- NhO:S ~~9!!1.'11. sjp !19 8.4!~
~m·, ew ~u-:,~c:i;;"'Q"'. ,.. i.m,i1oq~- tl-!cyJ!m·. a ·.f,l?fagpm··ft.~ ri.to criaram· inmexa · a ena put,m, Mulher e hotool35 maiO?eS do que 
't>frlto :iecta.rio· 1Làinda senhor lembrar ao <:Ollllllentar O aran- indw.trla mais proc!uctivu. C ma.iB ll t.A1·1·-. , .... , 

. :-· 

PENSIONATO C4'.fllOLICO ·PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

OptJrp;:t in~tflllM.ão .~In· ~i!l -ªtTr~ziy~i e spJ} direc~ 
ção catholica. Informações rio propricr pensfon3:to. 

A venidã Hyglenopolis, 733 Terephóné 5;:t:f92 

P.EDE:SE .REF.ER.E.liCIAS .. ~ .. --- _, . 



!OR QUE A NOSSA ALFAIATARIA;' 
ADOTOU O- CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nossa· 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a· ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" e~presta, 

... ot<US ANATOMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMÁ 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
C:HIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

· a Universi~a~e camolica do Brasil 
1 Palz eom uma, pomação em do Rio de Janeiro, tres por este simil!ll'eS, a, juilK> '11111 autO!idlM1l!I 
j quasi sua totalidade catholica, o ultinto, dentre os membros da arcbidiocesana e da Sociedade 
' Brasil sentiu sempre a ausencia Sociedade Brasileira de :r;:duca- Brasileira de Educll'Çáo • 

de uma elite catholica, lacuna ção e indicados por esta; ao rei- Os socios que ongluat.lamtmta· 
essa funestiBsima para o destino tor, que é o orgão executivo su- formam a Associação são: ~fo,m.· 
da nossa Patria; e a .ausencia de perior da Associa~ão, compete Leovigildo ~ e os Pat'll'lt!f 
uma e'lite catholica se deve esse dirigir e administrar os negocios João Baptista da Motta de AI
divorcio inconcebivel que sem- da associação e represental-a ac- buquei-que, Eduardo 'Magalbâe3 
pre existiu entre as aspirações e tiva e passivamente, nos aotos Lu11tosa,Ro' berto ·Sal>Qta de ~ 
necessidades verdadeiramente ca- judiciacs e extra-judiciaes, po-. deiros e José da. Ji'rota GaliMI, 
tholicas de nosso povo e o rumo dendo delegar estes poderes de todos bF.asileiros natos, maiores 
ao. mesmo imprimido pelos res- representação, para fins determi- ~acerdo\;es, que compõem o con
ponsaveis peJn_ nossa evolução nados, comtanto que o faça com seiho administtnlttfos. 
hlstorica. a expressa autorização do con- Foi :nomeado :reilíor mt11inõ o 

1 Deixando de lado o periodo co- · selho. Padre RcluM'do _:Maga)bies · L\tg-
lonial, temos a inflltração cons- 3,0 

- Os estatutos da m,sccla• tosa, s. J., que, .eom a ~ 
tante de doutrinas anti-catholi- ção só poderão ser reformados ção dos membms do· ~ 
casem nossas elites intellectuaes: por délibera_ção de dois terços designou para. exercer,: itlü!rlm
a principio o liberalismo, e em d-OS membros do comElh'> e a mente, as ftmcções de secretArili,, 
seguida o positivismo, domi- approvaçib escripta da autarida- o Padre José d& rota · Gelltil. 8.J, 
naram francamente o sentido de de archldioct'sana. =============-· 
nossa historia em uma anela de 
sepultar o catholicismo que os 
colonizadores portuguezes trou
xeram para cá. 
, A Universidade Catholica do 

Brasil, sonho já antigo de to
dos os catholicos brasileiros que 
realmente comprehedem as nos
sas necessidades, fez até hoje 
uma falta immensa áe uma elite 
capaz de reintegrar o Brasil em 
seu verdadeiro lugar no concerto 
das nações. 

Finalmente, com regozijo po
demos noticiar a fundação offi
cial da Universidade do Brasil, 
realização alcançada graças á 
dedicação particular de S. Em. 
o cardeal Dom Sebastião Leme. 

A Universidade Catholica do 
Brasil foi officialmente fundada 
a 27 de Julho deste anno, em 
reunião realizada no Rio, Pala

4.0 - Os assoeiados nãc .res
pondem, subsidiarfamente, pelas 
obrigações sociaes. 

5.0 
- A Associação poJerã dis

solver-se a requerimento de qual
quer dos associados, se não lo
grar realizar, ou se ve1iiicarem 
inexequiveis, os seus objectos, a 
juizo da autorid'lde archidioce
sana e de, Sociedad.:! Brasileira 
de Educação; neste caso, o· pa
trimonio da Associação será de
volvido ás instituições _de fins 

Em visita ao 
LEGIONARIO 

s. Excia. Revma •. Mons. Erm:6-
to de Paula, Vigario- Geral dll· 
Archidlocese, acompanhado, peJo 
sr. Virgílio Vit.a, Presidente dlt 
congregação Martana do ~na
sio. do Estado, 1106 f~z uma visi
ta em agradec~nto .ás justaa 
refereactas feitas a .citada Con
gr-egação, 

Noticias do Interior 
Bauru ceranl' 100 pessoas e das diver

sas cidades, como Areias, Que!lmr 
fl Lorena vem grimde numero de· 
devotos. 

o coro esteve a cargo da sého
Ja. Ca11torum desta Patochfa, ;íob 
a regencia competente da srta, 
Iracy Guimarães. 

cio de São Joaquim, com a pre- Juramento à bandeira _ ma
sença de s. Em. o Sr. Cardeal lizar-se-á nesta cidade, no pro
Dom Sebastião Leme, o Exmo. e ximo sabbado, dia 7 de Setem
Revmo. Sr. Nuncio Apostolico, o bro, a solemnidade do juramen
Exmo. e Revmo. Dom Alberto· to· á bandeira de 136 reservistas 
Gonçalves, o Dr. Alceu de Amo- do Tiro dll Guerra 82, desta 10-
ro.so Lima e varias outras perso- calidade, A · · c to 
nalidades catholicas. nmversario · - omple u no 

A Universidade funccionará dia 19 de agosto P, P,, · mais um 
provlsionalmente com o nome de anno de preciosa, e,dstencia ·e 
Associação de Faculdades c.atho- Revmo. Pe .. José ~ncisco von 
~lcas, Iniciando sua vida no pre- e a C h O e i r 8 Atzingen, Vigario da Parochta,' 
dio do Collegio Santo Ignacio, s. Revma. foi grandemente feli• 
contando com a collaboração de Festa cm 11onra de Santa· Ca- citado', 
70 professores e O apoio integral beça - Confo1·me os annos· an-1 
da santa Sé, teriores, celebrou-se ,nesta cida- -
apenas, as Faculdades de Direi- grosa Santa Cabeça. Matriz de ' Cotla 

No proxlmo anno abrir-se-ão, de as festas em honra da mila-1 

to e de Philosophia. A. Santa que foi achada no 
Entre os documentos pontifi- Rio Tietê (sómente ª cabeça)' FESTA EM LOUVOR DE SUA 

cios que encorajam essa grande foi trazida para um pequeno lu- / EXCELSA PADROEIRA NOSSA 
realização dos intellectuaes ca- gar que mais tarde tomou O SC'ú i SENHORA DO MONTE SERRAT 
tholicos brasileiros, figura uma nome, e collocada em uma pe-1 E DO GLORIOSO s. BENE.: 
carta de Sua Santidade Pio XI. quena Capdla. Em 1928, Mons. DICTO . 
escrlpta um mez antes de seu José Soares M~cha~o, _virtuoso · / 
fallecimento. . sacerdote e entao V1gano desta I Hoie _ Domingo _ ás 8 hOras 

Transcrevemos aqui o acto cons- Parochia, construiu a actual Ca- celebrará a Santà. Missa na Mi 
titutivo da Universidade Catho- pella, a qual fie~ distante 8 ki- , triz de Cotia, s. Excia. Revma, 
lica do Brasil: lomet:os ~sta cidade, na estra-

1
, Dp~ José Gaspar . de Afonseea 

1.0 - A Associação tem a de- da Rm-Sao Paulo. e Sllva Arcebispo de s. Pa.Ulo 
nominação de Facu1dades catho- A festa que não pôde realizar- i A's 14 horas, recepção_-~ 

~-=--------------...;;;=;;;;;:=====================;....:;,- llcas; a sua séde é a cidade do se no dia 15 do mez passado, por ' Exmo. sr. Aréebispó no gá,Jão 

L .• v r O s r e e e b I d 
O 5 

sus crucificado, é ª historia da Rio de Janeiro;º seu fim é man- motivos superiores, foi transferi- nobre da Prefeitura Municltml, 
Irmã Maria Apparecida do Amor ter.e fundar, administrar ou di- da para o dia 18 passado, cons- Do Sr. Vigario da Parochla' Pé' 

' · de Jesus, do Instituto das Mis- rig!r os estabe'lecimentos do en- tando do seguinte programma: Joaquim Medeiros, recebem~ mti 
sionarias de Jesus Crucificado. sino superior e as Instituições -- Novena com terço, lad.ai- gentil convite para ô ri6sso com
" Este livro visa patentear a to- cu!turaes qJe hão de integrar a nha, sermão e benção do San• i parecimento a essa ,l::!&menagem 
dos o variado e santo apostola- futura Univet-sidade Catholica do tiss~o. 1 que a população cotíapíi irá pro. 
do de que se serve o Institu- Rio de Janeiro; não tem prazo Dia 17, procedeu-se a roma~ porcionar ao seu n1ustre' t>ast.or 
to ... " a todos que desejam co- determinado de duração; o seu ria, levando processionalmente a Dom José Gaspar .de· A~onseca ~ 

Editado pelas Escolas Profis
slonaes Saleslanas de Nitheroy, 
recebemos 5- volumes da collec· 
ção Leituras catholicas de Dóm 
~sco. 

:"ião elies: "A ovelhinha des
g~rrada ", conto ~issionario por 
R. Ugucci,oni; "Uma pequena 
alnià no pequeno caminho", edi
ficante historia de Maria Filip
petto, pelo Revmo. Pe. José 
Rossl, s. J.; "Vamos a Maria", 
piedosa e interessantissima. obra 
<lo Revmo. Pe. Dr. Vicente Si
nlstrero; "Vida do Clerigo Luiz 
Oomolo", obra que deve interes-

oo,' escripta por São João Bos
co; "O Thesow-o Escondido", 
bella. historia em 2 volumes. To
c!M essas obras são muito recom
mendaveis, principa:lmente para 
as crianças e os jovens. 

De autoria do Revmo. Cone
go Mello Sul.a chegou-nos um 
bom livro - "Dialogas e Flo
reios". Obra, de apologetica e 
doutrina, trata do communismo, 
divorcio,_ missões catholicas, ida
de media, etc. 

sar ,a todos que conhP.cem e .J>fflt nor missionarht,. Lam a vida de São João B_os_-_v_id_a_d_e_s_ac_1_·u_1_ci_o_s_e_a_m .. o_r_a._J_e_,-

Na sua grande secção de 
·RENDAS 

para roquete, alva . e paa toalhas de altar 
tem as mais lindas, feitas a mão e a máquwa 

• 

nhecer de perto a heroicidade e patrimonio se comporá das doa- imagem da milagrosa Santa, que i Silva. · · 
abnegação dessas servas de Je- ções eventuaes; de bens immo- havia sido !razido para a nove- _ No dia 8 de Setembro, Domingo, 
sus, a obra é qas mais recom- veis e moveis, de valores e de :1ª· tendo sido feito todo o tra-1 em louvor de Nossa Senhora, 
mendaveis. contribuições destinadas aos fins _Jecto até. sua Capella, a pé .. _ M:issa Cantada, ás 10 horas. 0 

1:Zecebemos dos ReV1Uos. Padres 
Salesianos. do Liceu Coração de 
Jesus, duas novas obras editadas 
pelas Escolas Profissionaes Sa
les!anas. 

"Honrarás teu pae• e "Vem e 
segue-me", duae peças apresen
tadas em um volume. 

"Honrarás teu pae" é um in
teressante dram.a em 3 actos e 
"Vem e segue-me", uma visão 
evangelica em 2 quadros. 

A segunda obra é de autoria 
do R.evmo. Pe. Dr. Vicente Cin
na.ttt, Intitulada: "Dom Bosco 
Educador". 

Livro recommendavel pela sua 
actualldade, é uma vaJio.5a con
t;nbuição para a historia do pen

, samP.nto e das instituições peda-

da associação. A 18, dia da :esta, houve MJS . côro parochial sob a habU re-
2 .º - A Associação é admi- sa ás 9 ~oras; as ~6 ~oras sahiu 

I 
gencia do Maestro Ignacio Redo

nistrada por um consi>lho, com- a Importante proc1ssao. Nota-

1 

g'lia, executará a Missa Te Deun, 
posto de 5 membros, presidido mos este anno grande affluez:i- Laudamus, de Perosi duas vozes. 
por um delles, que será o rcitClr, ela de povo, sendo calculado em Ao Evangelho fará ô panegy. 
o qual, com approvaç:io do con- cerca ~e 1. 500 _Pessoas, de~a: rico da Virgem de Monte Serràt. 
wlho, designará· o secretario; os cando-se as seguintes romanas.! um notavel orador sacro da Con• 
membros do conselho serão no- Apparecida do Norte, com 130 gr,agação Passionista. 
meados: um por S. Excia. Rcvma. romeiros; Breytuba e Cruzeiro, j A's 17 horas, procissão· da Pli,, 
o Nuncio Apostolico. um por S. com 55; Guaratin1rnetá, com 110, aroeira da Cidade Nossa Sl!! · 
Excia. Revma. o Sr. Arcebispo I romeiros. De Silveiras compare- 1 nhora de Monte ~rrat. • 

9 de Setembro -- Segunda-feira, 
Dia do Milagroso · São Benedicto, 

Jnd·1cador f Commerc·,a, A's 10 horas, Missa cantada, ser. 
mão. A's 17 horas procissão de 

ACCESSORIOS 
par? automoveis 

BICYCLETAS 
São Benedicto. 

A hlstorica Matrw de cotla, 
duas vezes secular, está passand«. 
por uma reforma radical pois e, 

TODOS OS PREyvo I telhado está completamente dam-
TODAS AS MARCAS ' nificado. Para esse fim, o VI-

f;ogicas. O 
A Lradm;ão e a-doptação foi l 

muito bem feita pelo Revmo. 
Pe. Luiz Marcigaglia, Superior 

1

. 
do Lyceu Coração de Jesus. 

MELHOR SORTIMENTO 
ISN ARD & CIA. gario da ":arochia, está angarlan;. 

do donativos. Tambem nos dias 
1.0, 7, 8 e 9 de Setembro, no 
Pateo da Matriz, promoverá let
lões de prendas em benefcio de, 

Importação Directa 

ISNARD & CIA. BRINS 
-------------' mesmo telhado. 
SORTiiytENTO VARIADISSIMO Todo e qualquer obulo, auxt-

Importação Directa lio e prendas, poderão ser 'en-
CASA ALBERTO tregues nesta Capital, á Exma. 

LARGO SÃO BENTO' N.º 40 Sra. D. Olga Pessina Rosa, AV, 
Agua Branca, 692; Exma. Sra • 

-------------., =============-
AVIAMENTOS 

nara alfaiates 
CASIMIRAS 

ST0Cit COMPLETO 

1 Consultem a 
'' 

Aurora - Printex - Pirituba 
Nacionaes e Extrangeiras 

D. Belmira. de Araujo Novaé11t 
Rua Bel!là. Cintra, áil4; Exmà. Srà. 
D. Francisca. de Moura, Rua ,Jo,. 
sé Kaúer, 98 - Braz; Exmo. 
sr. Joaquim Horacfo Pedroso, rua 
Fernão Dias, .418, eni Pinheitt,à 
e á Casa Santo Ant.onio, , mia, 

, :C.ARGO SÃO BENTO N.0 40 LARGO SAO BENTO Nl' 40· 'Ql.liÍ.ltinO-~ '.]A3 A. antigo . 

São Paulo 1 
'l ........ --------------~--

CASA ALBERTO CASA ALBERTO 
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2 DE SETEMBRO 

:santo Estevam, Bel da ff 1111m·ia 

u.i:rn a cura do hy-
1 dropico, intenci o n ~ 

Jesus mais uma ve3 
(já o fizera antes e 
COlll insistencia) cor
l'igir uma falsa in
terpretação dada pe-
los phariseus á lei 
do descanso sabbati

Sa_ nto Es.te\ram, o pnm0n·o I va muito e a _su~ _cultura ~s-

1 

ma c:oro~ l'<'nl C' uma e:1:u~ n~o Í co. e ensinar aos 
r_e i 'da Hungria, era filho do r clareceu-o e aux1!10u-o marn menos I'ICa, com O pnv11eg10 
duqtte ~isa. Nasceu em Gr,:m tarde quando rei. O seu pre- de poder levai-a alçada em sua christãos o espírito 
ein 975. ceptor foi o proprio Santo frent0. nas prodssões. Desde que deve guiai-os no 
· ·oa duques aa flungna ouvi· Adalberto, que haptizara toda 1 0,n1.ão usam os rei~ da Hungria cumprimento dos 
:ram um dia prisioneiros catho- a sua familia, o conduziu peloR I o titulo "magestade apostoli· mandamentos di-
l'icos · oo,nversa~ sobre religião. caminh0~ 1la s~n.tida{~<'. r,Je- j co". ,. , . vino~ 
~- tiveram cur10sidade de co- Yando-ll1e o pres!Jg10 acima de I A S~rnta Coro~ de_ F,stc, a111, 
i'méceT-Ihes a Fé. Logo perce- todos os reis de então. 

1 

é comnderada ate hoJe com'.J o 1 3m outro lugar, 
bera:m a· divindade de Christo, Quando completou quinze symbolo do poder monarchico l dissera O Mestre que 
facilmente concluindo pela in• annos. o seu pae ó convid<m; <'. SÓ é l'Ci C'.~ _Hungria O J'.ri_n-1 a caridade é a pleni• 
falibilidade de sua Igreja e officialmente para tomar parte I l'Jpe que off1cialmcnte a cig:r. 1 . 

verilade de su,a. religião. Con- no governo da IJaGão. Ao ser coroado rei. Es!evam I tude da Lei. e que 
"vertidos ao catholicismo, todos Subindo ao throno, Santo Es-1 JHJ7. a si e ao sen reino ckhaixo' nos dois primeiros 
fm~m baptisados por santo tcvam p.roeurou convertN os I da protcc,~üo da Virgem 8an-, mandamentos - o 
Adalberto. Bispo de Praga. seu,; subditos ,rn catholicisrno.; tissima. 1 de ··amar a Deus so-
.·santo Estevam recebeu pois i\Iuitns pm·em se 01mzPrnm te-1 'l'ií.o gnrnde e JJl'oí'unda a sua b t d ,, 

llma educação rigorosamente nazment.e ao novo inimigo rlo · dcvo,;ão Jl(da ?rliic de neus, re O as as cousas 

DECIMO SEXTO DOMINGO 
PENTECOSTES 

J)EPOIS 

São Lucas, XIV, 1-11 

DPJ 

Naquene tempo, em dia de sablta.do, entrou .Jesui, 
em casa. de um dos principaes Pharlseus para jantar; 
e elles o observavam. Ora esta.va deante delle tlJD 
homem hydropico. E Jesus, dirigindo-se aos douto
res da Lei e aos phariseus; disse-llies: E' permittido 
curar em dia de sabbado?· Elles, porém, ficaram 
calados. Então, Jesus, tomando aquelle homem pela. 
mão, curou-o, e mándon-o embora. Depois, voHandc>
se para elles, disse-1~: Quem .de vós, tendo-lhe 
r.ahi'do um boi ou um burro no poço· em dia, de sab
ba do, o não tira, logo, fóra, no mesmo dia? E elles 
r.ada puderam replicar. E, observan&> Jesus COUlO 

os convidados escolhiam os primeiros lng-ares á mesa, 
propoz-lhes estas parab9las:. Qúando fôt'es convidada 
a bodas, não te a~ntes no. primeiro lugar, porque 
J}Ode ser que se ache a:,U outra. pess0.1, de :rnMs con
sideração, convidada. pefo dono da casa, e vindo o qne 
te convidou a ti e a elle, te diga: Cede o teu lugar 
a este; e tu envergonhado, ter.is qllé. occupa.r . o ulti
mo lugar. Mas, quando fôres c1mvidado, vae tomar 
o nlti!n'o fogar, de maneil'a. que, quando .vier aquelle 
que te convidou te digà.: Amigo, sóbe. ~is aelma. 
Ser-te-á isto uma gloria, :aos olhos de todos que es
tiverem ã mesa. Pois, iodo aquelle que se exalta se
rá. humilha.do; e todo aquelle' qµe se humilha. será 
exa.Jtado. ' 

nllose...,,_1111 
observabcla dCl9 pre. 
celtoo; mas, a pratt .. 

cal-os com ~ 
devistásealtber
da&i dos ftlball de 
Deus. 
rarehfa entre -mandamentos, de 
maneira que lia in
feriores . subordina.doe 
IJ, Sllf)eriores. A to-
dos domina a grande 

lei da ca.ridàde. uma 
intençif> sincera • 
pruden~ de semr _,. 
Bom neus 4i C3PMl de 
orientar com eegu. 

rança as aeç&s -~ 
fiel. Com.o, por OU• 

tro lado, a. atte~ · 
éxee1JSiva dada á le
tra do preceffo, de-, 

catho~ka. Muito intelligen~~- e pagani~mo. };f\ternm r~c·ornm 
I 

que dedicou-lhe duas cath_e-1 e O de "amar ~o 
consc10 de sua responsab1hda· ú oraGao. como porem nao con-, clraes ,_ a ele Grau, e a ,1e proximo como a nos 
de, cumpria o mais perfeita- seguisse q11€h1.·a:- a rPsistcmcia · Stulhlweisiwnbu;-g· -- nas qua0sl' mesmor.'' _ se encerrava toda a Lei, é os pro:
ménte possiv'el ·todos os seus 1le muito,:, _empt'.nho~ a8 armas· os rei>< eram coroados e se- pheta.~. Agora, com seu exemplo, mostr~ com á. 
creveres. Quando moço estuda· e lutou ate à nctona. JH,ltaclos. \ lt b fi · db 

como porem ella exitasse Com energia co:istante F,~- caridade, n'lesmo quando se vo a em . ene cio , 

nuncta temor ~ 

_ ·s.1ado da justiça , •• 
vlna, (Juando não - ~omo no caso dos t>h~ 
- çrgulho· recondJto de . quem a~!a ISe?' .tide 
como eserupulosó'.· s~dor da Majestade do M,o 
tíssimo. Tenhatito~: a vontade l!Smpre bem ·!â
tencionada, amem~ ~ :oeus com coração puro e 
ter~mos a ubérdàde. ·de bem semt-o em ~ 
act,as. E' o que entendm S$ntb Agostinho .par 
aqutllo: "Di!ige et fac· qttÓd vis,., 

por muito tempo, Santo l<JstP- tevam eomhateu e extenuinon I proximc, é tão sublime, que, a um acto de mfse, .. 
vam invocou os dois santos de I as snpersticões ultimos vesti·! ricordia para com nosso semelhante, deve subo+ 
origem hung-ara: Jorge e 11ar- l gios do paganismo. As suas j a· ar-se até 

O 
,5agrrado descanso do dia sant~-

1 - I 1 · l . m i Unho, tomando a resa uçao l e I eis eram sa )Ias e severas. , . . · · 
fundar muitos conventos e I Cuidado especial clispensa,•a I ficado. . 
igrejas por todo o teáitorio do j' aos o.qihãos e ús viuvas. Aprendemos, nest.e passo, a nao ser mesqui• 

principado. A sua acc;ão era granclemcn- , =============================================== 
Fiel ao que prometteru, fun-1 te beneficiada pela attitndc de: 

dou elle por toga a piirte grau- sua cspoRa; princor,a. Gise'a ela 1 

d'es tmnplos, e terminou a Baviern. innfi de Santo Henri- [ 
constrncção de outrm,, o ele que. imperador da Allemanha. ! 
Raab por cxemplo,-iniciado ])e· Bstcvam cultivava especial-
lo duque seu avô. nwnte o cspirito de pcniten-

.Serninario das Um grar:,de 
Missõe8 na Co:6rnbia 

Fundaram-se doz dioceses, eia. Cuidava da educação ele O Inolvidavel Papa das. Mis- Amer!cas, onde, felizmente, jã.' .ue tbeologfa <'to Sembmrfo C.-
cnja administraçã.o confiou o s:-us filhos como sn mais nada 

I 
sões, Pio XI, assignalava duas se vem corüprehendendo' a ini-. 'lombiano. . 

jovem duque a homens escla- t1v.esse que ~azer, e o seu. des-1 cousas como necessarias á evan-, po'rtancia eia questão, compre~ 1 . É' sempl'e crescente e fflte 
recidos e santos da Italia e veio ~rocluz1.t~ frncto. pois o· gelb.ação dos povos: maior nu- hensão qúe 'condiciona o amor' mero d~ alumnos. Em tt .. 
ila Allemanha. seu filho 111,us velho. E~11me- ! mero de evangelizadores e uma. pela obra e ·,se traduz pela ádhe-' eràm 134; hoje são 200. O!'de-

0 Papa Silvestre II não só rico, foi canonisaclo com seu : participação mais consciente e são de mui~ de seus filhos no1' nados naquelle seri:ilnarlo, coa-
approvou as nobres iniciati- pne. amnla dos· catholicos. . 1 exercito misj,ionario. Essa àdhe- ta·m-se já 13 sacerdotes, 
va.s do j~ven~ s?berano, ma~ Morreu cercado po:r . nma Na obra das Missões, segundo são é, de fafto, a prova_ real, que·_ 

0 
Semjnario das Missões de 

elevou-o a digmdade de pn-, corte numerosa e corn;ternacla, d d . da "Guida delle Mis-l se apresenta; do ardor pelas obras Yarumal, superando não p.,._ 
-neiro rei da Pune-ri::i, anrovAi- e a sua ultin1a ,.r.,.,,.,,..,m,,11,h"ii.o 0

~'. ª cº8 t.toli'ca" de Roma em missionarias; é, como alguem já 
d .. 11 f t· · s10m a . _ 

1 
cas dlfticuldades, pode já con-tan o a occos1ao para.· 1e_ ~- 1_n para 0

1
•0 perseverassem , 19:H, trabalhavam 29 . 340 mis~_ o disse, com ~uita r~zao, o ga - tar; em treze annos dê vida, 

""!" prl"sente de uma 11q111ss1- 11<1 fé catholica. l ,5ionarios europeus. entre sacer-, vanom~tr~ m,ais segU\Ç> .. e exac~ ·é-0nsoladora~ realizações .. 
dotes, irmãos e religiosas, nume- para medir~l~e a inte~s1dade. "Não é uma obra do bls,c, · d "" ro r"''1.tivamente pequeno, quan- As estat1~ti~as mais recentes .. Cr, ··1t; t""a Cª ~ ~ -·-'"" ~-4~ c:::~ - ~ ""...,"" - ':i a A . íl 1:... 1 tirlade exigua de fermento para, sobre ~s Mmsoes, revelam que º de s. Rosa, declantn s. m. 

1 ~ (à lil. U-_ iil Ili~ C:..:.OU i$1 "jJ, ~ ih I;_.~ · Ha O• ~n levedar a massa enorme de ·pa-! Canada: os Estados. Uni~os,_ a ~i::· ~t:~etd1:ª! &,;:,i:,
1
:~ 

gãos e de infieis. E' por isso que ; Colombia e a Aygentina Ja vem 
O • f - M [ d E p f l . " . ! consagrando um numero re'latl- · E' d!ffiell oú mesmo lmpc,ssf• rien açao ora os S ec acu os Pro X[. cx_cl~mava: ?0nsidere-, vamente grande de seus, filhos, vel avaliar OS beneffolos que têm 

_ . . m?s · ª mf11:1ta e~ens~o de re·. para a conquista do paf\'anismo. advindo e,· por certo, advlrão daa 
MÃES DO MUNDO - (Da scenas se dest>nr_olam, a vida 1r- adult~s acostu_mad~s ao c,,,,.,.,.,,a_, gioes, que an:,d: na~ se abriram 

1
1 Na Colombia ha já 

13
. annos missões intcladas na A!ner1ea 

. ...,_tinentat, com carmen Her- regular de vanos personagens, I Cotaçao: Accc1tavel pa.ra adultos. ' ã cu-ltura christa. o immenso nu-
1 

• d 
1 

d por e~- . Semina-'- ,..._,_;..bta-
"v+• . . _ vem se esenvo ven o com per-· = uv ...,......,.,. ,...,. 
mostno e Manuel Buendla) - uma tentat1~a de suici~10 e o~- , me_ro dos que e~t~o pi:ivados até· f~i.ta regularidade. as actividades' 'Nesse progres.so crescente dé SUU 
E' um drama com enredo basea- t:as sequencias pass!veis ~e cn- J o CONDE DE CHICAGO ho~e dos ben~f~cios da ~ederu.- de um grande Seminario de Mis- aêtividade~, não é enggerado 
.do nÀ situação resultante de uma t1ca, l'estringem o filme as nes- 1 (Da Metro, com Robert Montgo- pçao. as necessidades e d1fficul- _ .S , · . . . 
·u.mio illicifu, O facto de o fil. soas de criterio formado. Cota- mery e Edward Arnold) _ um dades cornplicadas em que es- soe · ' preyer para um .futuro :réla.t~ 
1'le sér dedicado a todas as mães ção: Restricto. aventureiro de Chicago, de fun- barram os missionarias, e se vê Obra pouqmssimo . connecida,. mente proximo, a eonqUista, pa-
do mundo denota a intenção de do anormal, descobre ser filho de que se devem reunir os esforços conquanto seja ª umca, no ge- ra Christo do num~ro bmnellliO 
teali;àr os soffrimentos da mãe- MARIDOS EM PROFURAO um nobre !nglez e dirige-se para dos Bispos 8 cte todos oi; catho- ne.i·?· e~contrad:1 11:1 Amerlea de ·pagãos 'deste continente, 
~telra, tornando-a uma heroína, (Da Columbia, com Jean Arthur, a Inglaterra afim de vender os Ilcos. para que, auo,·mentem e L:tma, ? ? Semmano das 1\!is-. 
quan<lo na rea4idade deveria, sem F. McMurray e M. Douglas) - bens da herança. Ao perceber multinliquem os embaixadores soes, er:g1do em Yarumal, _m1-
e...,1-ao- da caridade, receber a Um commerciante desapparece que estava na mlseria por ter .. d 

5 
,, portante cída:de colombie.na. J 

""..., , sag1a o . L ad .. , . ., u f ' censura. IÍ altura da falta com- num naufragio e é tido como j ·:;ido atraiçoado por um falso u , . f,. . t d , . 
1 

e . anç a a iueia ue s .ª un- ' 
. . . •. _ ma 1e e1encia o a especi.a . dação, em 1924, por S. E.•l\fons.' lftettlda. A discrecção das scenas morto. Já casada pela segunda a.rmgo, mata-o friamente. Alem mais demorada a esse resi

1
eito se· M' l'A 

I 
B .

1 
b·:. · , 

· · · 'd d th é t t t · t· t ' J 1gue nge o m es, ispo de· attenuam a grav1 ade o e- vez, a esposa en re an o sur- desse assassmato, o sen 1men o faz necessaria com relação âs · S R · · 1 
~- Cotação: Acceitavel para prehendlda pela sua vo1ta. Gira de vingança alimentado por um ~ anta osa de Osos, o 1>ro- ! 

· .«iultos. o film em torno das difficulda- dos personagens e outro$ defeitos ============== Jecto ganha v~lto, cresce, para 
des da mulher para decidir com , fazem com que o fílm não deva se to1;.~ar, enf:m, portentosa e 

VINHAS DA IRA - (Da 20th quem ficar. A comicidade do film . ser visto por menores. Cotação: Filme italiano. com Emma Gra- magmfica realidade. J 

llbx, com Henry_ Fonda e Ja~~ 1 torna notorio o absurdo do en- · Acccitavel para adultos. matica) - Vemos nesse filme a Tres annos se: passaram. ~ , 
Darwell) - Relat~-nos a odIS rede. Dada comtudo a maneira historia de uma nobre dama ~ue boa semente, lanç~da em ter j 
séa de uma famfüa obrigada ~ leviana com que é tratado O ca- ING:ENUA DA ROÇA - (Da teve de passar por fases de m- rena fecundo, germmava. , 
abandonar suas terras, devido a sarnento bem como algumas at- Paramount, com Martha R_aye e jus~iça, attingindo a velhice den- E assim foi que, em 1927, .' 
adversidade do clima e á mal- titudes 'reprovaveis de persona- Charles Rug_gles) - ~media so- tro de extrema pobreza. O as- em uma rustica casinha de Ya- •; 
àade dos homens. o ambiente . ,gens prlncipaes, mormente depo1s bre os ens~10s e estreia de uma I sumpto e algumas passagens m:- rumai, ter.ra de clime. salubre, 1 
acabrunhador e scenas brutais! . . 1 representaçao theatral numa fa- recederas de certos reparos nao campos ubertosos com uma. 

. . . • de jud1emlmente solucionada a d AI d b ·1 • 1 t ta t · di· - , ' · • tornam a. pellicula preJudteial ás _ zen a. gumas scenas e a1 a e 1egam, en re n o. a preJu car populaçao hospitaleira e ehris-
c ·1an.,..,., e adolescentes. Cotação: questao, torna-se o filme des- dos .5ão condemnaveis pela falta o todo do filme que encerra al- tã se inicia com 5 alumnos 
r ....... · aconselhavel a menores. Os adul- · to n 1m · b · t e ta ' ' ' Aeceitavel para 'adultos. de decencia e rnam a 1 m - guns ons ensmamen os. o -

0 
seminario das Missões. 

· tos .acostumados aos espectaculos proprio para os menores em ge- ção: AcceitaveL . . , · f i 1 
...,_ saberão a.ssistil-o. como simples ral. Cotação: Acceitavel J>ara Adnno192ch8 eioA de sac1;ir.ic_lods o 1 . 

~ SER FELIZ - {ui,; ' passatempo. Cotação: Acceitavel adultos. PROXIMOS FILMES o e . penas mrc1a a a 1 
IIKO, com Oinger Rogers e Joel , para adultos. 1 nova construcção, era já de 46 
·McC:rea) - Mostra '! filme as! ESCRAVO DO MAL _ (Da PINOCCHIO e VIVA CISCO o nn~ero de seminaristas. Es-, 
dlfficulda(ies de uma Jovem para j MINHA DENGOSA (Da Metro, com Rita Johnson e Tom KID - Acceitaveis, pela Legião ta cifra s_e eleva para 63 no, 
levar vida honesta, reagindo con-, Universal, com W. c. Fields e Neal) _ Exposição de modelos da Decencia. li anno segumte, se~do de se no-
tra as influencias dos maus · Mae West) - A apresentação, de especializados de penitenciarias tar que 24 cand1.datos foram 
exemplos de sua familia. Não I moào reprovavel, de dialogas, sce- nos Estados Unidos. Algumas A DAMA DOS DIAMANTES e'i recusado::; por falta de-1ugares.' 
obstante ser o film aicit.o, os nas e attitudes critica.veis de um. scenas de assa·ltos a mão arma- DOIS HOMENS E UMA MU-1 Passam.se os annos e a ?~ra 
-•- empre-,.~~ pela principal f · · to J da tornam o filme improprio pa- LHER - Acceitaveis para adul- prossegue em seu magnifico ....,..,.. 15""""" personagem emmmo, resume - _ . · 
fnterpret.e nem sempre o são. . ,_ d , ra menores. Cotaçao: Accc1tavel tos, pela Legião da Decencia. progresso. 
Conquanto o final da pellicula do o filme. Por se tra..,,r e uma . para. adultos. Inaugura-se o noviciado em 
attenue as falhBB da parte mo- comedia, nem tudo é c~nsiderado AMADA POR TRES - Res- 1!}32 e em 1935 recebeu a Tou. 
•J. 0 ambiente em que algumas com rigor. Podé ser visto pelos DRAMA DA NOBREZA - tricto, pela Legião da Decencia. surao_s 7 primeiro$ estudantes -
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tnureuação Mariana de Homens. Uftlmas · Nâvldâtles 
flW! Joia• ~a ColíC8tCio da Iureía de Sio··Gort(}afà 

mirar,_ nas .noss~s '10iaas 
'..a ex:Pfisição variada .. dás . , A · Oooezeg~ão · .acima elegeu 

--- JaOYa 'directoriàr. cuja posse 
•' ~U;.,n&· neite de- 3Lde Ju
~:p, ~o, por oetlSião do en
c~ ~- festa em· muror de 
_Slluto Ipacjo de Loyola, cele
lmlicla • Igreja de São Gonçalo, 
,, ~ João Mendes. 

,:' .-0~-os i novos dignatarlos 
empossados sole~nte e- aos. 
~. fQnmy.:tmpostas as fitas 

,_CQTftSpoêdentes ~ seus .cargos:. 
~.-e, P.e;. .. lóilé- -Visoont,;; 

Presidente, Dr. Fernando Oltveira 
,Jilscoré1., úeeleito) ;· 1.0 Assisten• 
te-, -Dr,. -Pàulo corrêa de Btitto; 
9.ó ~, Dr. JOSé Àlliàdei; 
~~:. Arl'lObio Sifiias, Dr; 
Mfón» Jppoutto; Mestres de No• 
~! m. Vtllel':tté Uellilo · e Hera i?ibéitõ; Cónsélheirós: Cóm. 
:-t.• · Tõiosa 4e ôliveil'á e Costa, 
m. ·Daniel -C.àtdoso, :Ot. João 
~~ista. Lobato, Dr. José_ Barbo• 
• de· Oliveira. Simão de- Toledo 
. Pfrl:1i;· Heitor G. da Rocha Aze
Wdo, · Armando Silveira·. João 
».ptlst111 Vilhu,, João La Farina.; 
~egados do Culto: Dr. Aca
do ·déi •Souza Coota; ·e Ernesto 
~!.Os AUbin; Vexil!fero. João 
Qt1-lldó; Côro: Director, Hermes. 
Bibt>tro: Vice, Eduardo caiuby; 
l-.º.-.:Maéstro, JOlié da Costa Valle, 
st.~ ~uardo Mattos; Organista, 
~lo·· Vaul:,ier. 

mento. ,,do Íl.OISIJO 89.UÚOSO Se<ll'e

tario, querido ir.mã-0 e · amádo 
oampa.nheir<>, D1·. Jesus ~Ido, 
seja-me pe'll}ittid:o invocar, mun 
preito de graade -saudade, á sua 
memoria, as .homen4\gl!:ns desta 
Congregação, onde· elle foi um. 
bello. exemplo .d,e_ piedade, de àc
ção 1u>0s.t<1liç~ , e de disciplina 
chl·istâ. E ainda com cs fulgores 
de sa<iia intelligencia. nos de
liciava todos os- domingcs com 
as .. suas .. bel4!S.lançadàs·e meIJ'lo
ravels actM. dando o rela.to dás 

MODELOS UNICOS EM 
S. PAULO 
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Bento Loeb 
__ Rur. 15 de NovernQro N. .'I3! 

Jiüàis fiitdênias•·:ioi:u-:• ofl. 
jéçtos i>âra preSentà&, 

RELOGIOS ANTI

MAGNETICOS. 

:factos oocorridos nas nQlillãS reu
niões e os ~produzindo com, im~ 
pecavel .fideHdade, demonstran~. 
do um11, memoria prodigioSá,; bem 
compa-ravel á dos anjos. merecen
do. de t.odos nós as nu:mlfestaç{iés 
mais carinhosas lié sincera :i'evé~ t 

ten<iia á sM sàntâ- memória. Jor

Federa cão l'larian-e Feminina 
' . 

o ZELO CA I":EC'H.ETICO 
nalista catholico, de talento à.pri- Éntre os ctev&res que ca-. peram de nos o ensino para 
moràdó. sabendo màneja.t à pena bem ás FH.has de i\fatie.,. en-1 conhécer a Jesus, amai-o e 
com a facilidade dos mestres; deu contramos no nosso Manual, sei·vil-0 .••. 
exhttbetarítes provas da sua cit- letra g, Sec<;ão VI: ' 1 Muitos são os Grupos onde 
"iRcidade intellectÍ.IB1 tia pró_duc- l 1 

iniiu-:rtHetaH efa,ises e,ipetaui ~ e.no ct-e bons trabalhos apostolicos. "C .1 · t · 
ontn rnn· com o seu 1'~- clamam por uma catechistá 

1!:spirito elevado pela conquista halho on com o seu aux1- , que .lhes ministre 
O 

ens!nó ela 
das virtudes christãs, almaeleita, lio pecuniario para todas; ·doutrine. christíi! · · 
pelo sactificio, na gra<;a do_. Sen- as ohras de caridade, zelo 
nhor, cora~iio ,s.enslvel a.o·_,·._,_l:>_ein d t 1 1 ·d a cm· :\foclltemos um pouquln110, 

" e e apos. o a( o, e , e, · F.lh d· · ""' ti . • · 
na pratica da solidariedade·· hu- do com O espirito da Pi.a .·' 1 a~ e. :,,i'.l.l a, -- pesemos 
mana, nós bem o conheciamos União"• conscienc1osam€nte a resp;on-
peias qualidades excellentes de sabilidade que· nos c·abe nessa 

A.l.nda .·aq1.1{ Pº. cí.e. remo~ . uu," l ""!"º. ~.e l\faria. J}a. :ra:· tttre e-xaruià voz duleissima e tnste de ·nando colliié-1enclosàmente • 
Jes.us, que: l'epete lncei,,9a.Iá'e, · diaate ·de Deus '- Slia l'espo~ 
êomó naqueHe memo~vei dilt: sa'lfi.lklade, responda. a sl m~ 
"'T'nnbo f'.ompaixão -!l;,l:'t:"i. I)Q- ma• :.»e. tem cumprilk! éxac~ 
vp•i,_ ••. Sejai;nos nóa;· Filhas ~ ,iné!üé esse ponto ,(~os mala: 
Maria ss.,-Rairtha e Mãe- clost:jfflÍ\()i',tá.nWs, enti·et.ànto), di, 
Apm,tolõs, :os novos Apm1tõlos -nosso .. M-an:uaJ. · E dejols des;. 

seu bcllo caracter, tanto o ia Filhas de Maria, fa<)amos · ;'arencia_ de_ catec1üstas, e Vc-_ 
~ ... ·:,ú:..:· -unia·o da Congregação, aprimorando na verdadéita pra- um Jige.iro exame e, em con-

1 
Jamos s1 111w será. nosso um 

__ ..,.. •

0 tica dos principios christãós. Nos · . . 
011 

la 
08

• . l clo_s lug~refl yagos. nes_S{ls .das'-

nue auxifüttt4o o iVIestre,.;e s.oll: .. mf~.-ioso .. bllllanço, .. ~ja.o q1* 
. a s,m1 divina ben<;ão, . cUst!'~· : dEff'é; fazer.:· .. ,continuu no·, mea• 
-bufam o pão . da -doutrina, .o.11, ·<mo cm iriucfai· de caminho, · 
semente. que germinará :ertf 1,- llr-·setnpre. tempo 4€· re:r>arar. 
ftticforfl3àr,>nados ifàra. a,-vfda um· ·malfeito e oo- ~meça:r •, 
-eterna! ! ! · . Mi>Nspon·dm; - ás Juze's · qtfe d• 
, • , • , • • ••. , 1 ·•. , , , •••• • ..•••.••• ,.. Déüs recebêmos, ·das,.quaes dê-

'.eflecwada no dia 18 do -corrente, · sequenc_ia, _1 csp 1_ m · • . 
1
1 ses, si não será a nós que 

-...:.··.,A..;.:.~, da leitur· a das actas, fo- seus sonhos de moço piedoso, pro- C t b - a rned 
· ::-.:'"'p-n·un·ciadas, =•o no··o se- curou a fe:licidade na constitui~ on rl mmos nos, n . · 1·' Nosso Senhor determinou 

·-~ w ,.,...~ ·v · 1 .da das nossas possíbilid.a.des_ 1 aquele tugar, si não terá si(lÓ , _--.. .. ...,.,, eo_ ngregado Arnób. io Si- ção de um lar bafejado pe a gra- t d b de a d f 
,ro-.x-- · ça de Deus e quando nas deli• par-a O as as O ras 0 r, ª" 1· a nós, qn€ Elle escolheu parà 

Aqui -"tlelf. o át5péJlo .ás"'.Pias veré-mos-- dár ~ontas no úftl~ 
Uniões e a cada urna elas Fr- rHá ·dá ·nógaa, vid.a. :. 

r~· T 
.. : . 

,-~, .eg ooguintes palavras com cias da sua vida conjugal. foi de, de zelo, ele a~o~~?_lado, 1 levar áquellas almas o seu,no
.:,eterencla ll.O fa.lleéimento dó an-· tham.àdo pelos desígnios da Pro• ele nccor,l<l com o esp1.nto da. ine, 0 fHrn am<'r, qu&'lhes d&r:1 

~1:/éét~tàrio; Dr. Jesus Sabô- videncia. Pia Uniiio? la etllrna felicidade d.o Céu? [ (éonc~ão da 6."' pa.g:.) -de. qoo· à Ingiaterra pre~de· J .. · 
•• Aó -serem lidas as primeiras Réveni'enci.ando a sua grata Esclarecemos! 1 E. quem sabe, si ·outra fará 1 , · _sem~rcar fórc;as na CÍi>lonià p~ 

E ..,..: ,-... -~- - O .. ··R 

&ctás da no.ssa Congregação, após memoria, elevemos nosso espiri- - Obras de caridade: tra- 1 aqui!lo que a nós incumbia? A renuncia do presidente Or- tugúéza cíe Açores. · · · 
um longo periodo de suspensão, t-0 ao Céu, numa prece á Sa.ntis.• balbos para pobres, contribui- Ninguem o poderá cl1zer; nms t'!t não fgl ;entretanto accelfaa . , . 
éêcéSiónadi pelo âfiistamenw, por simá Vifkern pefO seu eterno des~ ~ã.i\ tninifuà sei? E:,Ua, · parit d.o que te~os a cel't~za é- qtte · pe1&

0 
cam9:[á; onde o pedido ~oi, 6 ~ULSA~ =· Aos autorld!P 

-~1$ e- consequente fallecl• canço. e!iv1ar tantas n'l1Ser1as mat~- seremos Julgadas pelo . bem rege1tado J??l' _ 170 -votos contr?c .t; · ·, des a.Jtemã-~ expulsaram dlÍ-' 
, . _ r_iaes. e moraes, que cb-egam. qae deixamos, de praticar... . A_ Oo_ .. nmµssao_ .. que procedeu-~,_...,_ ua_ .diocese .. 0 bispo. de Me•• 
',,' •.! ......... , .• ·-·-···-· .. ·•·................................................. ~ fnev1taV'elmente ao conheci- Pensando na desculpa mais mqtterito declarou que nada po- França.. -

AGU'A li 5 ANTA L U e IA'' l mento da nossa· !'ia União. commumente apresentada pa, · der-se-ia á.Ilegar contra ª ho!].- . . 
· - .. . , - Ohras do zelo: Olµ-à. dos : ra não se ensinar o' catecisino, :rad~z do J?f~!1'0 mag~rado.;.t- 7 ALARME ..:.... Roí ·tl.a,do, atai,,, 

(FONTE '';MANDI" -'- IT.\QUAQUECETUllA i Tabernaeuloo. obra das Voca-: i~t.o é. a falta de si.ifficJente naqao arg~.n.;,. ... ; que v .... ta d.....,.. me. em OenebrA, __ por tereJa 
, Lev;mos ,ao CÔnhecimento-de -todos os antigos consumi- ! Qõfü; Sacc.r!lotae.;, imprensa ca- ! preparo em materia de · l'ell• fol'ma ª Õccupstr O posto pa.ra ci &l~M.S e.viões ,ctesoónbecldos _. · ! qual foi ele.ito em 193&. ... b , t . dores da AGUA SANTA LUCIA e ao ímblico em geral, que. t tholica, 1·aclio, ... que sei? gião, vem-me :1 mente no mo-· revoado a ~pi aJ .sul&a., 

reini<;iamos ª sua distribuição. SobrP. ª sua quálidade, esW 1 _ De apostolado: e esse mento em que esi:irevo, aq_uet- 11· .. N.>.o. 't ·,· e, .. , •. ·,n, __ -.:~.-. ·s·., VE_NDA ·.:..._ .. , os''.E' ""a,'..o':.,"· T; ... ,·'·, .•.. mos _certos que· Vv. Ss. continuarão a. manter .as mesmas , abrange todas as obrM de la acena commôvente da ·tnul- . .,.._,;;,oc ..., "-' ~ '., 

-ô~iniões,. ºrazão pela qu.al esperamos merecer sua nre,éiosa ! caridade e zelo. porque é O es- tiplicacão dos pães, qiHmdo · · · · · dos. da America do .,Norte 
'ptefetencia. - Entrega-se a ctoinicilio. i pirl,to 'que a tudo anima. I .J(l_sus.. abençoando oi:: poucos ' : do M u n d o· venderão ao Can~ dR'ca'de see-

' # ' t "' J • • h .' · · .sente "destro.~·.ern",· --. a defe-< couoessionarios: A. BARTO&.OMEU & C A. - ... ua . ose • Mas. eoncrctizand-0:· qual 0. ))n0.~1~ fls r~ali_ne1üe exlsten• . -· 
Bo~fado, 264 - Sobrelo,Í.'l - Phone 2~4346 - São Paulo. f dever (!Ue ínl·1tmh<> pnrliC'nlal'-, tes tel--os di~t.r1httl.r. sob ,seu Isa D.latltkna da~ clOlmldo .,. 

_; · · · Revend,~ores: - Café Portuense. Av. Rangel Pestana, 1819. ! mente ao Apostok> (que tal 0 .lh~r e pelos aposto'os fts mui- 1 PAREDE - i 4 .ooo operartos gle;a. 

t. · · ·· · Farmacia F'é, R. Dom1ngoo"de Moraés, 7. + · deve ser a Filhà dê }fatia),; tld~es que O acompanhavam, 4lbandonatam seu .tr.aw,lho, 
.· • · . . Rest, Teietnaco, R YJJlr.a-nga, 415. t. senão O de ensiMr? ., samando plenfi-m<mte a todós. provocando uma. crise' na indw;- 9 ~OXll\fAÇ~O - Consfd«. 

. i ,trla indu'. . .. 

1 

·· fli:se provavhl :t assignatmtt • , .• • ,;,_,, ........ -~ ............................................................... -.. Ensinamo!l nós pelo exAm-, - Não pod-eremos nós .com• dum accOi'do, entre a Ita!ia e • 

. pio d<! uma vida edificante, na pnrat" o no~;,o pequeno eabedal ·2· :VISITA ., .... O minlst1·0 das, - o_reeia. ... . .· . . 
ll!!'wft_OS, iç§o de imprensa protestante J)i""'lld"', n,"'' .=. OCt.lra da nerfe,,i- ' de r.on. hPcrmenNtOS?fül limitado 
/llii.A,,,. = "' "' .,. ., E b · IrolàcÕéll'rt:xterlores- do Uru- · · · · 

ção, cumprindo exactamen.te. 1 numei o Jôs ~a~· ,sro.s, _so guay ,vis~r& 0 . Br-asil,· -retrÍbuíti- ·10 ,:CRISE - A crbe st1rglda (Conclusão da 1.• pag.) Traducões Portuguezas. - Ven
dedores ambulantes. - Como in
dustriar os catholicos a respeito 
das bibliaS: protestantes. - "Tes
temunhas de Jeovah": 

.. : tá.nt.es não gastam· de argumen
W hlstorlco. ::,-- · Farallellsmo en
tre a influencia do cathoiicismo 
e do PI'Qte.stantlsmo em nossa 
Pa*'1a. - Villegainon, Nassau e 

. outros. piratas. - Algumas ac
cius,,~s que os protestants fa
r;etn á Igreja no .Brasil (campo 
blswrtco). 

· Relator: A:merico Sergio Maia. 
,_, ·Atguente: Isaac dos Santos .. 

DIA 2:f 

· J. Jtttetàtura evangeÚca · no 
1ilt•ÍÍ. .:..._ Sôcle.dades ~iblicas. -

;,,:,, 

ADVOGA,DOS ---....... --------
Dr. 'Vicente MeliJlo 

.. 1"faÇa .$ Sé N.º 3 - 2.0 andar 
Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa· de 
Oliveira 

. . , as bençaos d1vmas passaram 
com o _nosso dever n~, ~am1ha, i das m~os dos Apostolos ás do assim a visit~ elo chan~ller no gabinete et:YPclb- foi 
na sociedade, ?Jª IgreJa_. .. ·-·. ..1 tnultidões quô saciarani·a süa .. .oswaldo_ Aranha, · ·-ae~a. cohtin'uando os Jnini!J-

. · • t · 1 · · troo, ém seus posfos. .. Ensmàmos nos o ca ee1smo . fon10. Tamhem nós, qnal novos 

"Relator: Luflí Sampaio. 
.rrncnle: João Barreto, 

n. te1.nt.as e . .innnruara.'l pessoas J--J\iioMo!-Os; am·e,rentando 48 3 A!AQUÉ-.. - Forças_- b~ta_n- . , . . 
- Al'-: que nos ceream e que pela sua hrn<;ãos rle Deus os nossor; mcas d~m.barcadas Pela l:íl• 11 DE .TOELlióS! -:- Nutn at'~ 

1 
1 

ad t Bft dia Cidá-' .tlgo do "Popolo d'ItaUa ". a,11 · ·-manife:1ta Í/!jnora:1i,1in r(•ligi.<i- · Po1ihceimentos rrliziosos. _não q.u ra, ª a()&ram r · .,e 
DIA 23 

1 
d ,, t A L bia . .autoridades fran-cezas ' de 'i'un:fs sa_, clama_ m_ ?J)elo püo da ou- noderernos. - nã.o_·. dev .. erem .. o. s 81 ua.,.a na. ·y • 

p forâni acousacias de maltratar a . trina r.hr1xta .. , . - t\Sperar vel,os mnlt!t>hca 0 • 

O panchriqtianismo e sua rc- p d . F'lh d Í\f l ll l . 1 . , d . . t 4 BOMB,p~DEIO -:'ê Os ,aUe-· popula.çã-0 de origem ltn.liana !g• 
percussão ho Brasil. '- Igreja' ria ::t:mll~~~-no' 'ai ~i \ 

1 
fl· r 

0
\ 1 te d'lret as, qu~~i ~· .:~.> mães ·attrlbuem (t Ing!literi:a. ~ot;lido que "a Praiwa eat:i dé 

R-0mà11a em Vernatulo. - Na~. • esus o o 1
' r e . CRUS, OS ( S l'I li- o bombardeio' de diversas régiões jotjhos, ~rando as decisões 

cionàllsmos. - Padres apcsta:tas. menos•])rezado, porque desro rnos ás almas (lue ele nós se ela Irlanda. · adei:>tl\das pelos seus vencédores .. , 
:- cf .. perigo· de um scisma. - nl,l~cis_lo, e não envidar todos acercam, saciàn<lo nãq já a .· .e que Tunis e.'ltá na situação de 
cótno procedenpraticament.e. os esforços paro. tornai-o co- fome material. más a fome de 5 _PROPAGANDA - A Gran-, u~,.pompanhia fallida :í qual s6 
· Refator: Jo1•ge Marcos. - Ar- nhecldo e, e0nsequcnt.emet1te vi>rdádc que lhes lnvad.e a ai- Bretanha-- considerá, manobra . restil. ·O funccionarnento proviso• 

guentc·: Joãó Corteia MÚhado. amado? E, as creanças que es- ma? de propaganda lialian~ a· noticiD- rio. ,. 

Indicador p r o f i s si o n a I ~· :D_.,,.....EN ____ T_IST.........__' '.AS_ 
Joaqmm P. Duíra da 

Silva 
Raa B»njamin Constant, 23 -
4,0 anct. Saía 38 - Te!. 2-1986 

S. PAULO 

, . .-1 tlr. Celestino Bourrour 
MEDI C05 Residencia: targo sã.o Paulo 

-------------·· N.0 '8 - Tel. 2-2622 Cons.: 
Dr. Hugo Dias de 

Andrade 

Rua. 7 de Abril, 235 Das 3 
ás 5 horas 

RAIOS X 

Atnaldo Bart~meu 

Ho' ME' ·o·PA. TH'IA·. CirQÍ'giíro,Dentista - :kadioJogbl,, 
. ta -:- Pela Esoola ele Pha.rmacla 

. Dr. ')?ezende ,Filho 
Cons.: Rua Senador Feijó N.0 

e Odontologia de Sio. P~ulo .... 
Clinica· Deàiaria em Geral -
R-a~ ~ ~ Diatherrn~ -,- Infra.-

205 - 7_1, ands.r _ Te!. 2_0638. Vermelho - Coagulação - Trans-E'NG.E:· N} .. ·JEIROS 1

1 

Clinica geral e molestias dti 
· ~l ~ ., senhoras 

Rua -Quiritino BornyuvR N.º 54 , Con~. Rua Libero.Badaró. 13'/ - 1 -------------

-~ 3}'º'- Sala 323 - Te!. 2-727() Amador Cintra do Prado 4.'' andai· - Telephone 2-2270. I nr. J. M. Cabello Campos Castro Alves, 597 • Tel. 7-8167 
Das 15 ás 1.8 horas - R~s.: Ruà tllumirtação - Vital!d,ac!e ;ml• 

par, et.c. ~ · Traballio.9. J)-Or e&'• 

tão, b_ora ou. · orçamentos. Re..~.: Rua Thomé de S9u2a., 55 • , , 
Engenheiro .À1·éhitecto Tclephonc 5-056li MEDiCO RADIOLOGISTA 

' Dr. ·Milton . de Souza r1.rchiteeltura religici~a. collegios, R.adio -Diagnostico Exames OCULISTA 
. . · M. éirelles I r~sidencias colle?tivas

0
· Rua Dr. Camargo Andrade Radiologicos á domicilio 

,,., --., . .. L1tx>ro B a d ar o N. ii41 .l!ans.: Ríia· Marconi. 94 (Edific!o 
!tus. -~.d~- No~einbrq; 150 - 7.º, , s. PAU:LO' Da Beneficencia Portugueza e da. Pasteur) - 2.º anct .• Te!. 4-0655. Dr. Luiz MeJhádo. Campos 

Maternidade de São Paulo - Res.: nua Tupy, 593. - ... Tele- nu·a· Marc·oni. ·131 -'- 3.º an"--~ .. ··~ -sala 74 :-'- Te!. 2-00,35 1 ',, o Nr' s 11 n" ·u e,.., o R. E·S Doen_ças 'de selihoras - Partos ---
' - ,.,- · ·1 v ; · · · · · L ;; - Operações .• Cons.: R. Senador _ihonc 5· 4941 - .. SÃO PÀULO I Cou.sultas: ,da.s .16 ás 18 ho~ 

, · .. ' D,r, Carlos .l~1oraes de . . . . 1 FeiJó, 205. Tel. 2-2741 :.... Das 16 OUVIDOS, NARIZ E Teleplione: 4-7572 
. Affonso Buth I ás 18 horas. - Res.:. Trav. Brig. - s. PAULO = '·~ :.. . . An(lrade ! . . Perito ~onsttuctor . · _ 1 Ltúz Antanio, __ 8 - Te!. 2-6035 GARGANTA 

:,:n.ua '.Den·amin Constant 23 - Estudos -. P10J~tos - Ot(}a 1 . ' 

-: :-:~º .;__,ft J_ s 1 38 T; 2-1986 menl<>B - con.5trucções . Dr. Barbosa de Barros : Dr. José·E. de Paula A~esis·! "'*R ~ PROPAGA.e. o 
•· ...... r • a a - , e .- . Alame{]a, Glette gJ,9 ·• Telephoue · ' . : · · ' 1 

---, ·:.:;,__ \ 5-.G.'./19 · Cirurgia - Molestias de senlw- '1 Adjunto da Santa Case. --· OI)!!- ------------•• 
· ras. _. com;.: Rlli! Senador Feijó r,u;ões e tratamento da$ moles-l" LE,GION:'RIQ· !~ '. ~ Dr. Fraiiciseo p ." Rei mão '::::===========~ N.º 205 - 2.º - Predio Itaque- ,1 .1as de óuvido, nariz e garganta. ..~ 

. - , . , . .Heil~eist,er- . . ; T H O L I C O . _rê -:-- Te!. 2-2741 - Res.: Tele- Cons.: Rua. 7 de Abril,. 235 - . -------·------. _,, , . , . . . , _ .: ? °. 0 
. .~ , .. . · l phone 7-1268 - Consultas qas r L" and. ~ Apto. 110 (daia 14 .à81 E'· DEVint »e TODOS 

~ São Bento, 224 - J.0 andar · .. d·c--•e· · -~ e-r· · o · _ 10 ús 11 e da~ 14 ás 17 - Sab-
1 

17 horas) - 'l;el. 4-75.51 - :Re.f.: 
-•ilWii-.Tei'2:154ã·.s;·;pÃ11LO ".L li:'- l O~ A Jf. l O•. 

0

~1\dóa, ~ 10 !às __ ll ~~~•- l , Tel. #-lüll Ga_ '1.t..i:ll:OLIC~fl 
~~ . ...,~~,!:_ -_..,,._..,.. ,--··-• _._. .._, ·-····· e •. 

Rua Martim Fr~ncif;co, .97 - Tdl. 
5-5476 .,... S. PAULO 

Dr .. Carlino de _Castro 
Pe!O ·.cUf'so de' doUtorâdo da I ... 
culdade ·de· Pharmacià e · O,ion~ 
tolo2,ia .de .Sfu?· P:n40· - Ciru:gllic;t 
pen~ diplomado . !lJll 1914 -
Ex.-dentísm do Lyceu Corar,fto ci. 
Jesus - Espeni&lícradiés: Flvr~ 
·cor4às, P6títe's', ..:. Qêütadta._ 

anaiomle$$ e Í:iem i~u. ,' pala• 
tin& .~ ÍCOI},SU!t.as: Oa6 8 .. ás 1:1 
e dWaJ'. 14 .·~ 19 hóPas -- Co~ 

a., D.ÍféÜll. N - if.0 ~da.r -
Sala 'i-7A - Re.,.: Ál. Barão dl 
J.>.ln!j8t~. '89 . $., ~uw 



1 Nêl'lt r1c~wrun e.'ltltlecldas as 1 1:daoridade lB1m h4ib A t t "1 

1 
regiões long!nqu«s. Com effeito, á i;omhra. cto.1; louros· ~ 
quando o animo agigimtadD de poi.s ainda b.a mui\o P« .. -.C., 

j lRmwio esboçava n norn OrdP.m,, c,w1 efreito. ha aoga11e5 ea 
; c!lc tinha-as na sua menu-. Di.- -

1
· que :, ,h:1·e_r;i..1cle f:·f.qW!llia.; ..,_ 

1 hi que. logo nos p.-incipios da 
I 

las e e?ic'olas ruw; quaes o _ORO 

~r.!"I .. ,.. ~ ~ -~ .__111':tf'llni,._. -~ vossa Companhia, por ordem do~ di~·fu.rcado IY.lb o manto Qa.,qp.. 

,e®~~~~Jift,),Lf &Q"llfficwj_i!!.):d,l_i!Mí~Af'.·Jfii!~~~·I '1.0sso ~redecessor Paulo m, 
1
, dade, iUaq. ue.ia. os _~pirltõs. :• __ e.~ 

· - · -- -~ ---~---- aquelle 111ustr~ filho de Ig_na.cio, _de o SQPro da Jmt,ledMSe a:inwr,. 

·---:-o-----~~e:====::: --.--.--- -=---:-cc~~~; Francisco Xavier, entregou-se ao· pc lastimosamente os co.stuma$ 

AMNO X1V 
~=!"""-""""~--· ·-· "'••=,·-=- 1 apostolado de submettel-as ao Não se devem poupa.r. it,cdll,i.. 

SÃO PAULO, 1 DE SETEMBRO OE 1940 NUM. 416 suavissimo imperio de Chrlsto- cios, para (JW! ent toa ae. ... 

1 

Rei. Ao depois os nossos prede•_ gares se erpm .. ~ . 0.
cessores os Swrur..os Pontífices se proporc.kmar a- d fQr+- s::t 

O 4. 8 e ·ente n ar ·1 o ~ a e o m ~ a n ~ IE a· ~ e J e (' li s i~~:m:r~:.~ir:~to;;da: ªa! .::::~:rese":~,;;,..~ ~ Missões. Desde então seguiram- tos sol!dos, mas tenham ~ 

• ' · . · · ' U ' :~~~r::~:S·ri:: ~~~:~ :s º:V::ip:T ~ 41M-: 
Companhia, continuando até ho- tudes . chl'tstãs. 

~a Aposlollca de Sua Santidade o /Papa Flo 'XII ao 1111. R. P. 
je no seu encalço os pregoeiros Não vos cell.9ei& 4e sw:tí iliiit 
da verdade evangelica a· tutarem e de melhorar as demala. ._ 
por toda a parte co~ solicitude de rellgiãO, de eertdéde e .. 
lncansavel. zelo, 

Nem faltaram numeros,as pha- Os vossos an~s _)ellllii; · 
Wlodomlro Led6chowski, Geral da Compannia de JesusJ. 

.,AO DIU:CTO FILB. O I Igr. ejQ, reverdecido por subita 
Jn.ODOllilRO . L E D 6- prima.vera, emergem e desabro
~OW81'1 · PREPOSTO cham belissimas flores de santi
G t: B .:\ L DA COMl'A- dade, trescalando odores soo.vis-
!RUA DE JEStlS sin:ios. 

P!O PP. XIL 
~ Pllllo. 

Homens e mulheres, eminentes 
em vhtudes christãs, opõem uma 
barreira íntransponivel á avassa.-
1.adora torrente da impiedade. 

Íl!!llllde: é beslçio âpostoUcà. " . Empenham-se eom ctüdado e dll
Glbes de ~-- o amor e ,. ligencia. etn obras de propagação 

lliltllna, p niárilDO& em llOS80 da fé. Arr.astam das invias tri
~ ~ com a familia de lhas do erro os povos e recondu
eaaito. Igr,iado, que ~ einoo Y.em-nos ao caminho recto da 
lllaà'as YellS govemabdo oarlnbo• verdade, ora por meio da pata
• • Jll'lld~. vra cheia de enthusiasmo santo, 

ComJ>]et;àndo-ae agora quatro ora por escriptos repletos de sa
ll!CU)as,· desde que o :uosso pre- bedoria, ora pelo exemplo da pro
deeesaor Paulo m; na, BUlla prla santidade. 
•11eg1mm1 milttamlS Ecelesiae ", 
91JPN>YOU. e ~mament.e oónstl- A OBRA DE SANTO IGNACIO 
lulu, com aut<>rldade apostollca, 
a Companhia de Jesus, ~o não Entre todos estes santos va
lldminlrú o nosso delle-jo de tor- 1 rões que differem entre si como 
aarmo-nos, ta-mbem nós, partici
.,antes de vossas solemnidades e 
de '9'lQOG jubilos. 

Snãenmiõa-OP esta quC, i.pezar 
~ .. parecer obnubllada por um 
riu de .tristeza, ante a ancieda
de e ca~ presentes, não 
demri. êàmtudo de constituir 
_, NftQ/!Uo para toda a Igra
Ja :c.atbollca, dá qual a vossa or
dem é bmemerita insigne, por 
~. secW0S· de egreg!M reàij
laQ(Jes. 

Bfll o que . a.qut queremos recor
tla brevemente, tanto para nossa 
como pa,a VO&a consolação, e 
lambem para que, rememorando 
u gloriosas empre888 que, por 
T0180. mel-o e peJo de VOS80S ante• 
pas.ados,. ~u a effeito a Divi
• Providencie. nci.tes qua.tro se
éutoà;' v&s :lhe rendàé.s etémas ac-. 
ç6es de graças, e, ao mesmo tem
po eheJos de confiança,, tireis da
:bl um nQvo impulso, para oon:. 
ttnuar ~velmente na obra 
tSa · maior · Gloria de Deus, e Ml-
ta6lão das BlmM. . 

A. EPOCHA DO RENASCI-
. .MENTO 

tolicas "Summorum Pont.ifknm'', langes de martyres, os quaes, ram-vos lumlnaios e~.'-
celeste padroeiro de todos os depois de tolerr -:-em innumeros tra- todos os ~~ de acçAo -~,,
Exercicios Elspirltuaes. balhos para, por todos os meios todas as .aclencfus; Trl.lhee,, jl:Jfill 

Estimem pois sobremaneira os promoyer e defender a religião: os caminhos que elles ~ 
filhos de Santo Ignacio este me- derramaram o seu sangue com com enthusiamno e reaol~ 

OS EXERCICIOS ESPIRI- th-Odo e em determinados dias animo varonll pela fé de Jesus Suas virtudes e suas Vicle& _._. 
TUAES DE SANTO IGNACIO abracem-no, com todo o ardor Chrlsto em todos os rec,anto,s -do tas vos animent e vos :,bléllilÍt 

de sua alma, olhando-o como o mundo.' . · a sempre tnals nobres ilaii::--

São estes fructos que as nos
sas palavras de felicitação, pos
to que brevemente, desejam aqui 
rememorat. 

E'-nos, antes de mais nada, 
summamenw grato cumular de 
louvores a ASCESE IGNACIANA 

berço de sua Ordem. , . . 1 se os inimigos do d).vino Re- - . · : :--- . * 
Quando, segundo reza a tradi- demptor e de sua Igreja <iesen- A CJOMPANHtA . DE· JK_~ . 

ção, vosso santo Fundador se cadearam, contra a vossa Coin- O MUNDO MODIDO 
que, na mortificação e reforma. entregou a elle na gruta de panhia, odios e rancores insoli- Os tempos modernos 'b ~ 
do espirito, visa principalmente Manresa, leva.ndo ahi uma vida tos, isto, lon!!e. de ser deshonra,. vivemos, pedeni, 00111 ~:: .... 
q\,le "Christo seja tudo em todas sHencioaa de meditação e oração, ccnstitue para vós motivo de nas ·coisas esplrltuaes ·novelll ... 
as coisas", dirigindo tudo unica- afastado do bullicio dos homens, summo louvor. Todo aquelle que ncis, novas indUstrlas e -. 
mente ao fim ultimo da maior foi então que sua mente illuml- segue a Christo Senhor com es- meios para attender, ·oomo , • 
Gloria de Deus. nada por celestes resplenderes, peclal fldelldàde e amor opero- razão, âs necesidadea pl'li~ 

Esta ASÇESE IGNACIANA, concebeu o plano da nova mili- so, é de cétto modo' necess,a.rio e multd mudàdas d-.-~ 
tanto a vós como a quesquer eia sagrada, a Companhia de seja objecto de inveja e de exe- idade. DM-'lhes à iropoitanéâ 
christãos, que tomam a peito Jesus. cração por parte dos perversos. que merecem, com o'vosào eDt.h1il
sua saivação, graças a um cos- SaL'-Omos com effeito que, des- E' isto o que já predissera nosso siasmo costumá.dó. Ponde.. todo.$ 
tume que em boa hora se intro- de os seus primordios a vossa Salvador para seus Apostolas: empenho para que tudo 4.
duzfu, e proposta pelos Exerci- Companhia, não só se entregou " . . . Sereis abonecidos de todas introduziu o nosso secuio .·àélultiâ, 
cios Espirltuaes, segundo a.s nor- · inteiramente e com todas forças as gent-es por causa do meu no- tudo sirva para melhor: e·.·---

me." "Se fosseis do mundo, o profundamente consolidar- . e ca• 
mundo amaria o que é seu; mas, da vez mais dila-tr.r -~ 6 
como não sois do mundo, por ,· fóra, o Reino dé Jeiiu.a Cb:riliCq. 
isso o mundo vos odeia." Comtudo, o Instttuto, - a : lf4a. 

Não desfalleçaes, portanto, em e a vós, carissimo, ·deve ~ 
meio a quaesquer persegtúções, necer, sempre o me.sn:io.: o.~. 
accusações, calumnias; mas, ~em- o geverno em que se :Cunllti;· o 
brados daquellas. . palavras: mesmo, o esplrlto que o viviflcl,. 
"Be:naventurados os que pade- klentico _ emfim, o maro a,cen,. 
cem perseguição pela justiça, dradissimo á obedienc!a e ao ~ 
porque delles é o reln:o dos céus", peito, que tão por!iád~ e tenu,. 
prosegui com animo .alegre nos mente vos unem a esta -_Sé ~pécá.. 
vossos santíssimos emprehend1- tolica. , 

· menLos, regosijando-vos soorema- De resto, não ha por que e:t .. 
neira como os Apostolbs "porque hortar-vos neste particu!Ar ~
fostes"-.juhrados dignos de pade- do jâ o nosso predecessor ele 
cer injurias pelo nome de Jesus". immortal memoria, ·p1o XI,' llliÍlé 

A OBRA EDUCADORA DA 
COMPANHIA DE JESUS 

sua Le.tras Apostolicas "PaWr .. · 
nas caritas", manifestou a·. sÍjij 
vontade de q u e a Coinpá.. 
nhia se mantivesse inl\lrei'adil. 

Além· disso não podemos pas- confirmando-a de novo ·com - .111 
sar sob silencio as benemeren- sua autoridade; e, porque é Íla• 
~ias insignes que a vossa Campa- racter distlnct~ e peculis.l>· cà 
·1hia conquistou nesses quatro vossa Ordem Religiosa., e quad 

· sx>culos decorridos, na formação herança sagràct.a, tr,.nsmittida 
i recta e sa!Jia da mocidade. Não pelos vossos maiores, m~ 
1 desconllcqeis, por certo, o mo- incolumes e inalteraveis as·· vos~ 
: mcntoso da obra. Sabeis que, não sas co_isas e melhoral-as ca4a 

só o futuro das nações, mas até vet mais. , 
da mesma Igreja depende em Par.a que, quanto nestà. · Le
grande part:.e das directiv.as e das tra~ escrevemos, dilecto filbo• 

J:)lfficllimOs foram sem duvida doutrinas hauridas nas escolas; mais em louvor vosso do -411e 
eis dias; em que viveu o vosso ______ ___________ .................... ______________ ;;;.====- porque taes, pela maior parte para vos excitar, tenha dia tti 
aanto Fundador. ias vezes, serão os cidadãos, se- dia, a sua íeliz realização, iJ 

De 'Wl1S, parte, tal era o ardor rão os fieis, quaes os tiver affei- com. todas .as veras, ·que para 
pelo estudo da phllosophia pa~ Igreja e Colfegio S. Luiz, nesta Capital, dos Revmos. Pes. Jesuítas ?oado a educação recebida na vós, pedimos a Deus os faVQmS 
lá, e a cwtum humanística de . · idade juvenil. celestiaes, 
tà1 maneira infla.nunava os es- j differem e111 brilho, uma das ou-1 mas de Santo Ignacio, tr~adas a defender a integridade da ge- Apresentamo-vos, portanto, os Assistam-vos do Céu, ~ 
J)irltos, que, muitas vezes, os pre- tras, as estrellas, é a todos evi- f no aureo livrinho. a que chama nuina fé catholica, os sagrados merecidos louvores, porque em tudo nesta data faustissima, ~ 
eéitos chr:ÍstiÔs como se fossem dent,e que Ignacio de Loyola oc- de verdadeu:amente "admirave!", direitos da Igreja e dos Roma- 'JURSi innumeras ca.5às de educa- vosso Pae e Legislador, que llO 
algo de. somenos importancia, se cupa lugar de destaque e, a seu em sua cart~, Apost-0lica" Quan- nos Pontiflces,. senão tambem em ~ão. de tal forma cultivaes com gloria de seus filhos; assistam
Jhes tornavam fastidiosos, ou por lado, a Companhia, li)Or :elle fun- tum sece&SUS , nosso predecessor, propagar por toda a parte a re- a sciencla e plasmaes com a vir- vos aquelles santisismos · -v~
eompleto se desvirtuavam, vistos dada, tem grande parte na rea- de antiga memoria Bento XIV. ligião christã, por meio de seus ~ude a mocidade tenra e delicada, em numero incontavel, que·:taa,. 
tio somente â !luz da. razão na- Iização destas grandes obras. E Com effoito, quantos -homens apostolicos semeadores da· pala- que ella retrata ao vivo a vida to rnustram a Companhià Iga,.. 
,tul'al. isto, justa e mereci.damente. que, de todo entregues aos in- vra divina.. clÍ.ristã, dando. assim optimas es- eia na, com seu :saber é-suas vir-

Além disso os · costwnes de Para nos servil· das palavi'as te1'e6ses materiaes desta vida peranças para o futuro. tudes. Que elles vos alcaDCl!III 
_muRos, ás v~ da~lles mes- do nosso predecessor, de feliz morta.!, se Unham esquecidos dos OS DISCIPULOS DE SANTO Com a razão a esta mocidade do Cor.ação Santiss!mo de ,1~ 
lllOS_ que deveriam servir de memoria, "attesta-nos a histo- bens celestes; quantos, misera- IGNACIO DE LOYOLA aprescntaes, como modelos a imi- cujo_ culto e devoção, com a:r,,. 
-.emplo. aos outros, se mostra- ria ... que o orbe c.a-tholico, re- veünente enredados nas malhas tar, os exemplos daquelles san- dor incansavel vos esforçaes em 
'tlam reml&SOS e debilitados; ou, fol'ça.do por Ignacio, com oppor- de paixões abominaveis e no la- Quem. ainda que de leve, per- tislsmos jovens, que, como Luiz promover, em meio de todaB ·a!f 
• que é mais doloroso, se dls- tuno auxilio, pôde em hreve res- maça! dos vícios, entrando em- corra os vossos annaes, ahi en- de Gonzaga_ João Berchmans e classes da sociedade, sobfttu4iat 
410lvfam na mai5 profunda das pirar: nem é facil commemorar I filh em um rdiro espiritual, en- contrará multidão de feitos glo- Estanislau Kostka, conservaram mediante o ..\postolll,do d!!- ~. 
corrupções, quaes e quantas tenham sido as trando por a1gum tempo dentro rlosos, os quaes merecem ser gra- candido e illibado O lyrio da sua gr.aças divinas ein .. pl'ofUBi.o, ·e 

Niio é pois -de Admirar· que, Ir- obras que em. todo o genero le- de si mesmos, e, arrancando seus vados com letras dé ouro. não só integridade virginal, circumdan- fructos uberrlinos · de santidade 
~pendo do. Norte a tempestade vou a cabo a Companhia, sob a pensamentos deste Mundo, para nos vossos, mas tambem nos an- do-o com os espinhos, da peniten- e de apostolado. 
d0$ Innovad<Jtts, tenha. parecido chefüt do. seu Sal)_to fundador e I t.ransportal-os , á eternidade, al- naes da Igreja Catholica. eia. Para que estes fructos de -sai,... 

abalar e .deaped,açar os !Undadó- general, Ignacio. ' cançaram a restauração da or- Aqui chegados. accorrem-nos á N,ão somente vos preocupardes tidade, sejam ainda, ~ ab~• 
RS da propria Igreja, Não é de Era de vêr a dtlligencla desses dém interna, o perdão de seus mente os nomes daquelles ran- com a educação da mocidade, dantes, queremos Nós' ~ 
admirar-se ·que arrebatada toda ,a incansa,,ei.$ -religiosos em ~rro- peccados a paz e serenidade de tissimos varões, que, como Pedro I mas. scientes das rpcomendma- prodigalizar, algo dos tbeà)moo 
autoridade cio poder ecclesiastioo tar vlctoriosos .a. contumacia dos suas co~sciencias! Desde que, Canisio e Roberto Bellarmino. i cões que nas Constituicõés vos da Igrej,a, 
•negada toda obediencia ao Sum- hereges, em providenciar a reno- livres dos negocios temporaes ambos dcC'larados doutores da ' deixou O vosso pae e 1;gislador,' Portanto, com todo O affeeto, 
mo Pl>ntifice, tantos povos e na- vação .do_s costumes, e restaura~ podemos pelo retiro cngolgar-n~ Igreja pelo nosso immediato pre- que previa. as necessidades dos concedemos que· _no dlil. -"!ri dQ 
ções, separados da unidade ca- a dlsc1phna do clero decahido, na sabedoria divina, desde que, decessor, em disputas e com sa- tempos por vfr, santa c religioa- proximo fuez de se~ro. d:ürl 
·tholica, se tenham extra.viado por em conduzir innumeros a-0 cume, abafados todos 08 elamores dos pientissimos {'Scriptos. refutaram mente formaes nas escolas su- solemne em \que se C<)UHileln01'II 

·caminhos lnvios. da perfeição chrL5tã. Muitos cuidados mundanos. podemos ZlS n<>gadores da doutrina càtho- pC'riorcs e nas universidades O o vosso quarto centenario, - 08 
Doutra. parte porém, enquan- delles, dedicandocsc á instrucção sentir na meditação a doçura Iica, illustrando-a sobremaneira c!{'ro, esperança da. Igre{ia. E' em qualquer outro dia, á ·eseo,o 

tio taei;; disturbios de idée.s .e de da juventude, tanto na piedade em volumes d{' subido valor. que O que cgregfamente cumpris nes- lha de vossos supei,:iarea, . ondll 
·- das eternas alegrias, poderemos li J o t t -acontecimentos trazia.m anciosos como nas ar...,s, asseguram as es- e cs nos egaram. _ u ros, c~mo 

I 
ta Alma Cidade quasi sob os nos- es a commemoraçao se ~ eta 

• solicitos. ·oà eepiritos dos bons, peranças de uma posteridade então apalpar quase ª vcraai- Pedro Cla ver, Joao Francisco sos olhares, na Pontifícia Uni- data differente - · oa.da- mea
émquant.o as ·forças dos minis- christíí. Entregam-se ao aposto- dade daquellas palavras: "que Regis e Francisco de Jeronymo, versidade Gregoriana e nos Ins- bro da vossa Ordem e todos·• 
troa sagraaos pareciam_ debilitar- lado indefeso entre os infieis pa- aproveita ao homem ganhar O com zelo encendido. e trabalhos titutos a ella annexos. Preparaes fieis devid~mente confessa.dos ,e 
a, est.e:mna-se ante seus olhos ra trazel-os á fé, e estabelecer o Mund0 todo, se. ve)Jl ª perder ª indefesos, ora conduziam ao rc- assim homens de todas as cate- commungados, possam lucrar iiJ.• 
um novo e arduo campo de apos- reino de Christo nas novas pos- sua alma"; e com que luz vemos dr! de Jesus Christo multidão gerias, que .amanhã possam de- dulgencla plenaria, &w~en• 
tolado. ,· se~. então que tudo o que nos afasta quasi innumera de homens, ins- sempenhar com desembaraço e visitando qualquer igreja da ~ 

No Oriente e no Occidente rea•· E'-nos dado asseverar portan- da eteina bemaventurança, ou truindo-os primeiro nos precei- competencia os cargos, tanto da panhia ou a seus cnidacki11h~ 
llzavam-se lnnumeras e extensas to que, assim como Deus susci- que não ajuda para ª alcançar. tos divinos para depois regene- vida particular como da vida pu- fiada, ahi Ol.'ando pela.6. .. lloaae 
descobertas; os povos, que lá se tou para outros tempos varões não passa de "vaidade e affl!c- ral-os pelp sacramento do B,ap- _ blica. intenções. 
encontravam. não conheciam as santos, assim para os novos er- ção de espirita"· tismc, ora reconduziam os des- i Para esta formação concor- Entretanto, penhor dós donll 
'llerdadeis reveladas de Jesus ros d.aquella epocha, suscitou a Com razão nosso predecessor viados a uma vida mais consen- i rem poderosamente ess.as esco- celestes ·e prova _ da noasa. ..-.. 
Obri,sto, e esperavam o dom de Santo Ignacio e á Companhia Pio XI affirmou na cncyclica tanea com a fé christã, Outros, , las de piedadez e apostolado na! benevolencia, a ti, dJleoéo a., 
Ili& divina. gr_..aça-. por elle fundada. "Mens nostra" que •·os Ex.,rci-' finalmente, como Francisco de christão, as Congrega'ções Ma- lho, e a todos os fflbos e aJum,, 

Em taes conjuncturas houve Não só, podemos ainda asseve- cios espirituaes constituem um Borja e José Pignatelli, empu- rianas, com as quaes a Igreja nos dá Companhia, 'V-0!3- -~ 
am notavel acontecimento: pa- rar que, no decurso destes qua- extraordinario auxilio para a nhando as rede.as do governo da de Christó pode sempre· contar, com tod.8. à effusão aa.c::lioasa ai,. 
,ece que o proprlo Christo to- tro seculos a familia immensa salvação eterna." E porque o vossa Companhia com mão flr- como com tropas auxiliares, ar- ma, a Benção Apostc,Hca. 
mou a seu cargo conservar in- opoz-se com· coragem invencivel mcthodo especial, proposto por me, experimentada e constan- . regimentadas e batalhões paci-ll Dado em Roma,. junt.o d_e- Síitl 
ei,lume de todos os _perigos- Inter- ás novas e erroneas insurreições. Ignacio de Loyola nesta mate- te, formaram, amoldaram, afei- 1 f!cos sob o estandarte da Vir- Pedro, a 6 de jUlho, oitàva 4a, 
- e atemos, e. sua castisslma Em suas necessidades mai~ pre- ria, tanto se avantaja, anuindo j çoaram, guiaram e inflarnmaram gem Maria. . _· festa dos SS. · Apostoloi.- Pedrl1 
..,._, ecncedendo-!he ao mes- mentes teve-os a Igreja a seu aos desejos dos sagrados pasto- no fogo da caridade divi.,a, es- 1 Continuae a levar por dean- e Paulo, anno de lHO, ~ 
IIO tem.po uma f1>cundin~r1,. e~- ·- -·~ "º"º"º"'no rlPl'lPs os mais. , res, constituiu solemnemente ao ses denodados e incansaveis op.e- , te estes santisimos emprehendi- do. NoS$0 Fonti!icado. . .. -. 
... ~. Xo Jud,lm ·a 41,YeDQ/I e ma-ia ~al'e-1, • ~ ii!WiW, ~ i..tkai. A.llOlr n1rloli e.V&~~ ·· . ~· ~ li, V™· ~IIIM!i-. - º - -.- - ji.iQ; ,i& 8 
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Nad8 temos a di2er sobre a 
•bcllcaç.áo do Rei Carol Sobera
r.e sclsmatico, estava. afasta'1o do 
eremio ela Igreja e assim sua 
çÜ~ nãó representa o que a 
-1e · Schuscbnigg representa. Ho
lSlem <lOnhecido pela sua extrema 

Condemnadas pela Igrej a 
as exhibições femininas de·- caracteI gymnastico 

· ~P~ de seus costumes, po
, IWéo . deshonestissimo, desa.ppa
. rece;do .acenaria, sem deixar sau-
'8dea, · 

. De ,futúrQ; será hnposivel es
.m~,- a Historia d.a Rwnania 
• ;~ á memoria de.'lte 

· -:ei il.Jgwna..<i ·Jingmas que·el:lc ioos
' '119,i .ÍQmou negras pelas nodollS 
: ,~~ ~. que as. encheu. 

:.· 
, ;: . ~-bão ·hcont.ece, não Podemos 
·: ~ti:âf- de. lamentar que, com a 
· ~çã.o,- do ,actual dictador, a, 

Rúmanla· se· ·teDlla tr,msforma
)io•, vfrtuaimente em uma . colonia 
to~ltaria, pols que só -um inge
nl/,.Ó poderia ter duvida de que 
el1ê é outra coisa senão um sim

_'p1í~ ·· servidor, incondicional re
véi-e;Dte e submisso, do poderoso 
dlctador allemão, e de seu bom 

. :i.nnão,: o dieta.dor russo. 
A este proposito, exacta.mente 

com a imparcialidade que empre
gamos com Pétain no artigo de 
fundo, prestamos homenagem á 
coragem singular com que Carol 
défendeu sua posição. Teve e!1e 
todas as manchas em sua vida, 
·pw:iifca .e privada. Mas ao menos 
deu ao mundo por sua longa e 
intelligente reslstencia ao neo
l)ji.gÍin1smo; o exemplo de sua rara 
coragem.· 

'(Conclue .na 2.ª pag.) 

Êmili~ ·de Rodàt foi 
~lev.adà ás .honras 
::,;dp;·altar'por S. S. 

·,: ·: . · Pio 1XII . 
.. Fol recentemente beatificada, 

na Ba.sWca do Vaticano, a Madre 
Maria Guglielma Emilia de Ro

da~· 

O problema ela pos1çao ca
tholica perante as exhibições 
esportivas femininas já foi de· 
finida por S. S. o Papa Pio XI 
no documento que abaixo pu
blicamos. Transcripta da Act; 
conserva ella boje uma palpi· 
tan~ actuafidade, evidenciada. 
com toda darcz:i pelo facto 
do Sento Padre Pio XI, aiuda 
que com o risco tle provocar 
uma crise politica da maior 
grav'idade na Italia, ter julga
do não se de•,·er calar nessa 
ewergencia. 

E' o seguinte o texto do do· porém, depois de muito ref1ec-
cumento: ' dr e orar, julgamos satisfazer 

"A Vós; Nosso Vigario nes- um sagi-ado d.ever do ministe
ta Roma que é tambem o een- ,rlo apostolieo; que nos é im
tro da Christanoode é Nossa posto par aq,uefüi Supremo 
Séde E1>iscopal, devemos diri• Pastôr e Senli.or das almas que 
gir uma. palav.ra a proposito do Nos ha. de julgar: dever de 
"P:rimelr9 · Concun10 Hinico- BiaJ)O dos f.l!spofl e dos fieis de 
athl~ti('O Naoional Peminino todo o mundo, .Numa e uou
das ",Jovens Italianas", 1iue ti'a qmU·tt1adl3, a Nossa pakvra, 
aqui mesmo se realizará nps felizmente só póde ser de eo, 
prõx.1mos dias· 4, 5 e 6, justa· misera.cão. 
mente ao llli.'1i6r cto mez par- O Bi,spo de R-0ma não pode, 
ticu.1armeute u.sfliGaóo a 1v.í11.na, \ GQ-m tin.:etl)O, nao ue:.:P1ori.1;r uue 

Faiem1>l·o com muito 1,.,,1<a;rj /\ql.U_.nMta e1itaue _santa do Ga· 

tholicismo, a sensibilidade e ,a 

attenção aos dedicad-0s cuida
dos devidos ás jovens e ás me
ninas se tornem mais fracas 
que a cta Roml!, pagã, a qual, 
ainda. que em tão 'grande bai
cll\eza: ae eestumes, 0.doptando 
da Grecia vencida os 1,bgos JJU·. 

blleos, os concurses gym,nastl· 
eos e at.llletieos. por i:qotivo de 
ord~m pllysiua e moral de PU· 
ró oom senso, exclui~ as jo
vens ili em muitas cidades da 
me&ma tn-eeia tão c0Jí.1·ompida. 

N:ãa é preciw na. i verdade . . l 

A :Beata ·Emllla de Rodat foi 

8 
fundadora da Co_ngrega.ção aa DA CATHEDRA DE SÃO PEDRO. NO VATICANO. OS SAN TOS PADRES, GUARDAS INFLEXlVEIS !:>A MORAL, TtM 

PROFLIGAPO COM ~NERGIA OS MALES QUE CORROEM A 8UCIEOADE. - COM EXTRAORDINARIA CORAGEM S. 
Sagrria Familia., a qual exerce S. PIO XI, AKnvoTANDO TODOS OS PERIGOS. CONDEMNA t\~ MALES MODERNOS, ENTRE OS QUAES AS FALSAS 
seu apostola.do prlncipalm~nte en- • NOÇOES SU13RE A PRATICA SPORTIVA FEMININA SE DESTACA COMO UM DOS MAIS PODEROSOS CORROSIVOS 
tre os misera.veis. \ DA MOOESTIA E DO PUDOR FEMININOS 

·Discurso do Exmo. e Revmo. Srl! Arcebispo Metropoli
tano, abrindo os tra.balhos. da Semana de Acção ·social 

expor ou mesmo summarf.amen
te relembrar aquelles motivos, 
que já foram muitas vezes· e:it
postos: paes, mães e mestre», 
não prevenidos, ou desviados 
por theorias exaggeradas e fal
sas, ou por motivos completa• 
mente extranhos á boa e 1:1ã 
penagogia, comprehendem-no e 
sentem {lcn· um natural instiri.
cto; apreciam e saboreiam- a 
befüiza e a preciosidade sobre,, 
naturaes, quando guiados e il· 
-luminados pelo "sensus Chri~ 
ti", que é como a alm.à da al• 
ma. christã. Por isso dizemos 
tambem Nós com o propheta· 
(Is. 62, 1) "Rapteo Sion non 
tacebont et pr-0pter Jerusalem. 
non qui€scam" (Por e.mor de 
Siã.o- não me calarei e por amol' 
de .Jerusalem não ·t'el'J()usa.rei). 

O Bispo dos. BispOE\ e dfl 
fieis de todo o mundo .não pe
de .esquecer mais ainda -em cil'• 
cumstancias como estas, que 
elle é o primeiro dos guardas 
dado por Deus á nova Jerusa• 
!em, e do· qual está ·escripto 

. (Is. 62, 6) "qU€ dia e noite, 
eternamente não se hão de ca
~a~ - tota die et tota n.octe, 
m perpetuum non tacebunt"', 

( De facto, os tieis de todo q 
m1;ndo sõ poderiam, e_ pouco 
se '.diria, se sentir conflindidó1 
e <lesconcertados se Nos en• 
c-0ntrassem silenciosos -a este 
respeito,. omquanto ~ pas.iJ& 

sob .. as Nossas vistas--aqunto 
contra o que os Santos Pasto
.res levantaram sua. 'roz, em 
tempos não muito longinquo•, 
s~m.pre que tsl oousa s& tenha 
dado; e os Nossos Veneraveia 
Irmãos poderiam no Nosso si
lencio encontrar com grande • 
Penoso motivo pa-ra duVidar 89 
o nosso · sentir e julgar seà 
mudado a esse respeito. · 

E ainda qlftl não se queft,aa 
rep.etir aqui as a1Klaeías ft 
lllelh-Or as. deooonV8il.19Dclu la• 
mentadas noutros lugares ti 
Nos dãQ esperança as ~. 
ções e . instrucções dos orgam
zadores e responsaveis, comtll
do a natureza e substanma da1I 
cousas permanecem as .mes
mas, com es aggravantes a.e.-· 
nadas de lugar e precedente,: 

· historicos; permanece sempre 
o viv'o contraste com as espe.. 
ciaes e delicadas exii!iencias 
da educação feminil, immensa-

, ~dh\nte. do altar de Deus que, l Os do Brasil, senhores, embora Alini:w,'rn-se depois no program- lisa tanta energia e esteriliza os um filho prodigo, .retornando ao mente mais delicada e respei
nesta. noite, se abre a Quarta Se- espantem o observador pela sua ma as theses sobre o Trabalho, 111elho1•es valores c.ulturaes. En- regaço materno do Catholicismo: tavel quando esta educação 
;anana de Acção Social do Brasil. magnitude e complexidade, hon- a Educaçio e a Organil'.ação pro- frent-ar os dados que se vos de- "O' santa Igreja, outrora te jul~ ~::;stã~ deve ser ed\lcaçia 

IJMCiadas ~m boa hora, estas ram comtudo a intel4igenclA bra- flssíonal, explicavel num Estado, param, medital-os conscienciot;a- gavamos entrave á nossa liber-
Sema.nas representam um esfor- s!leira no a.certo e coragem com onde é intensa, a actividade in- mente sob os seus variados as- dade e inutil tanto para O pro- :Ninguem pode pensar (111,a 

· . tenaz e patriotico do Grupo que vae procurando resolvei-os. dustria.1 e agricolâ. Esses varios pectoii, relegando pa.ra longe as gresso da sociedade como para esta exclua ou aprecie . .menos 
: Acção· Social do Rio de Ja- ~m embargo,. nem todos cabe- aspectos da vida ind!vidaul, fa- preoccupações aprioristicas e bus- os nossos ideaes de paz. Por isso tudo aquillo que pode dar· ao· 
nelro '.para estudar seriamente os 2iam nos ambitos desiia S~mana, miliar, profissional ou civica exi- cando clarear a estrada, quando te banimos das espheras officiaes. -corpo, nobilissimo instl'u~nto 
problemas que mais nos aff'J.igem, se os qutzessemos tra~r a fundo. gem que os acuremos no ·estudo, clla se obscurece, i'lltuninando-a Fi:,,emol-o. porém, pai:a nossa des- rla alma, agilidade· e deseuvol
vencendo obstaculos e sobrepon- Seleccionaram-se_, pois, os que pam que se aprimore a noss,a ci- com a luz das verdades reveladas graça. sem ti, acreditavamos en- tu.ra., saude e força Teffldeira 

ambiente pessimista que de modo m11,ls directo chamam a vilizaçáo. por Chrlsto Senhor Nosso- tal rlquecer a terra - · e eis que so- e boa, contanto que esteja nos :S ::odeia e que, em nossa. terra, attenção · e .~clamam os _cuida- Bem sei que ha quem apregoe é a missão que vos ineumbe. E bre ella se amontoam ri.unas; fra- seus devidos m.odos, tempos 6 
paralisa irremediavelmente tantas dos no amb..-:ntc em que vivemos ser a demasiada reflexão um obi- vós a desempenhareis a conten- terna1 a civilização - e eis que lugares, contanto que se evite 
jQ!clativas ga1erosas e pI'OmissO- e labutamo~. ce ao progresso cuja vertiginosi- to, para edificação dos que vos Eangra por todas as veias; feliz tudo aquillo que não, concorda 
:r.as. Rio, Bello Horizonte e Reci- Avulta em primeira plana a dade não se compadece com a hão de escutar e P&i:a honra da a humanidade - e no emtanto com a reserva e a CQ111postura 
1e animaram-se para estes tor- questão_ da Familia, que hoje po- marcha lenta mas inexoravel da intelligencia brasileira. Tenho a enlouqueceu de desespero Tu que que são O ornamento e pr-esi
neios de intelligencia, cultura e Jariza a defesl!. da humanidade. logica. Se a tanto ousou a le- certeza de que, nas difficuldades, jamais tremes pelo teu' futuro, dio das virtudes, coti~nto que 
reli81io, Cabe agora a s. Paulo Tant-0 arremeteram contra a Fa- vianda-de, cumpre nos precate- vos não faltará: a coragem para ajuda-nos a salvar as derradei- se reprima todo i.Dc.entlvo á 
ser O scenarlo da Quarta Sema- mllia os inimigos de Deus e da mos em guardar o esplrito lm- dobrar os joelhos diante de Chris- ras esperanças que nos sobram. vaidàde e á vi-0lencia. Se a 
na de Acçlio Soci.al e a Archi- civilização, que a todos se evi- mune do contagio da indolencia to e procurar nas suas chagas Com tuas energias unific,adoras, mão da mulher deve ser levan
dfocese. Paulopolitana com ufa- denciou estarem as primeiras li- e da irresponsabilidade, tendo na bemditas as claridades indispen- minoras as consequencias crueis tada, auguramos e oromos que 
:n1a· vos extende os braços amigos nhas defensivas do paiz não nas lembrança que as resoluções im- saveis; nem a perspicacla de do nosso afastamento e retoma, seja sempre e só em acto de 
.-no.r· a vos acolher, caros semanls- trincheiras que rasgam a terra, provlsadas são quase sempre as abrir as paginas santas dos evan- com o Evangelho nas mãos a di- - d 
r-- , oraÇ<J.o e e benção. tas, e augúrar-vos o melhor exi- nem nas bel!onaves que guardam piores, a não ser que tenha a gelhos e ler naquellas sempre mo- recção moral da nossa desampa-
to nos vossos desinteressa.dos es- os mares, nem nos av1oes que graça de Deus scintillando extra- dernas linhas os principios que rada civili.Mção.,. Aiada muito antes e maia 
fórços. Ella' o f.az pela voz do barram os céus, mas dentro dos ordinariamente na vontade que afanosamente buscaes; nem aln- amplamente teríamos nos CODl· 
seu Pastor; dando-vos as boas- lares, onde a cellula viva da pa- as dictou. da a prudencia de vos abrigar á e municado, Emmo. Sr. Cardeal., 
vindas e invocando as bençãos di- tria resiste á virulencia da anar- A marcha natural e providen- magestosà sombra da sabedoria num assumpto tão alto e im-
vlnas sobre os ·vossos trabalhos. chia, reagge á invasão da immo- cial do verdadeiro progresso ha da Igreja, em cuja face rever- _ Esta Semana de Acção Social portante, se antes pudessemas 
T8.Iltll. · expectativa. e tamanhas ru!enc!alidade e enfrenta resolu- de ser o estudo methodizado, a berberam os 'lampejos dourados deve ser tambem, senhores, um te.r e conhecer o definitivo do 
esperanças já nos fazem ante- ta as hordas internas que a si- realização confiante e o trium-.. de vinte seculos de fé e se es- toque de reunir de todos os ca- que se estava. preparand-0, A 
ver bellos frutos do apostolado a tiam, pho modesto. Ana'lysar as causas, pelham os fulgores da propria tholicos para uma comprehensão estas poucas e rapidas refle.. 
q\1e vós· .dédicaes. Tudo quanto se fizer para am- buscar os meios adequados e ten- I eternidade, que lhe outorgou a maior e melhor dos nossos proble- xões somos constrangidos a 

parar e fortalecer a organização der com firmeza para o fim, 
1 

palavra de Deiu. mas soclaes e para uma collabo- Nos limitar pela angustia do 

• 
· · Todos os povos, ninda os mais 

-:en-ieU-iecidos, têm problemas a 
ttãolver, é?e ordem geral ou par
sscüiàr. Se os primeiros são com

. àmis · n · todas · as nações, nem 
por laso, .em cada uma della.s, dei
»m ele assQIIÚl' feicções peculia
.aiJ, que '·.os tomam t~lcamente 
-J'IIID!mea. . 

familiar redundará na unifica- compendia toda a regra de tra- ràção mais aetiva com que to- tempo, 
ção da patria, na salvagúardâ 1 balho vfêtorioso. ··· a dos os que sinceramente quei- De coração Vos enviamos 
do povo e na segurança do pro- Essa,·:,attitude -êliante dos pro- ram estudai-os e resolvei-os. Se com ellas, auspic'os de todo o 
prio Esta.do. · . ·.· .. : . ' ~lemll,ir--:a ''resolve? requer esforço Não se vos dê. senhores, que amas a tua patr!a, sentenciava bem, a Benção Apostolica. 

Não será, pois, M' e'5t:anha\ "~:~li:j§gnsta.J>,~. a que 1;1em. outros vos mal~lnem pela fideli- conhecido phi!osopho, faze-füe o PIO PAPA XI 
que o tesa.rio da S~mana COnsa- todos- estao ac<>§tqmados ou do i dade á Igreja. Quantos o não fi- presente de um bom cidadão na . • 
gre tantos temas á questão' da ,Fa,,.- 'qual se ,esqttivát1ífpreferindo adi-1 zeram em todos os tempos e em tua propria pessoa. o Catholicis- Na oitava do Patrocínio de 
milla, querendo com isto signi- vinhar a estudar. termos repletos de acrimonia, pa- mo a todos inculca semelhante :

1 

S. ão José, festa de Santo Atha-
fica:. ~ue. os apurados ouvidos do A presente Se:nana, pois, é aln-1 ra depois, penitentes sinceros, re- obrigação. Não tendo partido po. nazi o · - 1928. ; 
Christian1Smo escutam por on• da um.a coligaçao para combater ; tractarem os seus julros. Data 1 (Act. Apost. Sedia. Vol. XX. 
de rondam. os adversarloS. . esse morbo espiritual. que inuti- 1 de bem pouco esta confissão de (Conclue na 'Z,ª pag.) 1928, pag. 135) 
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CDMINJANDU ... 
AS RESQLUÇõES DO 
OONOU,10 NACIONAL 

Noticiou o .Jornal "A cruz", 
, llutori:m.d.o orgão ca1;holico da 

Archidloce.~e d.o Rio de Janeiro, 
estar J)l1.ra muito breve n pro
mulgaç~o elas resoluçóei; a-dopta
àas no Concilio Nacional. e já 

nproWtcl..'\S ix,ht Santa Sé. A no
tirlrt. deve si\!' gruta, n todo.e; os 

n,éhoii~c8. q.ur- clPvem tel' UI!l::t 

Jusüi e Iouvavel curiosidade a 
.rPspcito cla,s novas oYlentaçóes 1 
tomadas pum <> nosso movltnen
t-o Teligloso. 

Com.o todo!l devem lembrar-se, 
!:'ts reuni~ lmportrmtes do oon

cllio 1'ornm secretas, e ta1 foi a 1 
'reserva escrupulosamente guar
dnda por todos os seus membros 

1 
,,u,• nuda trnnllpirou dos assump-
tos tratados. Por a.hi se vê como 1 
a Igreja snbe fa7..er tudo bem, j 
pois nii.o h::t memoria , de seme
ll1ante discreção no que se refere 
âl'i reuniões profanas, mesmo nas 

1 ,f.: 
~l 

ll';j ,> c.--on111arnlli}mQ 11m.i 1,ict;,;i ten~ "·. mn thao,· t;Qfl.iial u-e r<:i.iç&é~. t col- 11,.,1~! Gt>m -,qL1elle9 mes1>1QB í=O..,let:::, 
<'fiêi'~ic:1; em cujos l<1nces \Ügoro1;1óc ·· lal)oro1ntlu .im.is e oulr:rn t~om qff1 ini- cqja llql1tfl,1a con~tltwi . .i ... -(le-,?ss.:i1·iu-
se espefh:,v.; a alm:i 'llir-il e 11;1nt.a.- m-i{fo ·oomrn~1m. o contucto dos ope- n,E.nte p:-.ra .elle ;;· ni:.is sÜprt;rnu d:is 
mente ous.idii claquetl.: a que!fl, com rarios c.ommunistas com "s"us ir- ::rbominações, e em oclio ú qu::il, :rn-· 
tanta propriedade de .e~pressão, _s_e mãos catholicos" fizesse cahir do::: nos· depois,· r~cúsarla efle. dell_~éh1c'-
appllcou o lemma "Fldes int~pida". olhos dos primeiros as escamas de damente a "main tendue" q·ve aos , 
Entretanto, manda a verdade que se mil preconceitos, e desta fraterniza- cathoÍico{'~ffereclam .os' boi~hev·(stài' 
diga que a opinião publica de _nossos ção decorresse um fecundíssimo fr'arÍcezes.······· . ··.' ··'·.·-•::"· ,·, . 
dias, profundamente perturbada pelo apostolado, que infiltraria definitiva- Entretanto, como Pio XI foi. cen-
desenca.dear de tantas paixões poli- mente, nas hostes da 111 11 Interna- surado! E quanto se disse a respei-
ticas, não soube, ás vezes, fa:ter jus- clonai, catholicos do melhor jaez. to de sm1 pretensa comp_l;Íci,ncia pa. 
tica ao raro equfllbrlo com qwe o Não pensou assim Pio XI. E, com ra com os soviets,, em rodas lncapa-
sânto Padnt se houve, dlstrlbuindQ uma daquellas deliber-ações vigoro. zes de i::omprehender a .aclmíravel ,co-
os golpes quando necessario, sem sas, explicitas e seccas, que caraete- herencia do grande Papa. 
comtudo perder j11mals sua posi,t.ío rizam tão bem seu pontificado, coti• • 
de Pae e Pastor. de;mnou de vez a "politique de la o que .não se qi;ier comprehender, 

Este equflibrlo se attestou de mo- mal.n tendue". é que a Igreja 'tem por habito louv;;ir 
do admiravel em duas circumstan• S tudo quanto· é Jouvavel, permittir tu· 
cias dignas de nota, em que o Pon• do quanto é licito, e censurar tudo 
tifice teve occasião de apptloar, em Evidentemente, os I iberaes, os mo- que é çensuravel. Não é ella apal~ 
todo o seu rigor mas tambem , em dernistas, os novidadeiros de todo O xonada a ponto de, em odlo ·ao mal, 
toda a sua plasticidade, as tl'adiclo- gene r o censuraram vehemente- deixar de apoiar o bem, ne_m lnge, 
na.es normas diplomatlcas que fize, mente a "incomprehensão" do gran- nua a ponto de, por amor ao bem, 
r;tm 'do Vaticano um modelo. nio só ele Pontifiçe, Disseram elles que deixar de censurar o mal.- Os com-
de alta dignidade moral, mas ainda Pio XI nJo most rára ser O Pae tam- munistas erraram d11utrinarlamente: 
de mra sabedQrla polltl~ e diplo- liem dos communisias, mas seu ca r- ., Igreja· fülm1noú sua doutrina· com 
ntatk:;1. a mais vehemente e completa <f-as. 

· Examinemos estas clrçum&tanclas, condemn.ições. Qs commpniçtas 

pois que e11as tem com os pro.blerM.-s· Pllnlo C.ORRt. A DE OLIVEIR 1t ab.riram um campo ,lj ac~-º da ~ª"'. 
,1~ Mi;i:oi: 1U::1s uma relnção mais pro- l'i a ta Sé: o Papa ;1cceit,1 o carnp9 e 

i\ po4e-f'l.t supp~r. 
primeir,a vista se nelle trabal,oa, sem, entre1;a11tg, le

JUSTIÇA 
vantar ou ;ittenu;ir a comJem~açãc, 
anterior em coisa nenhuma. 0$ com· 
munistas · pedem um ca~po .de· acçi\o 
entre QS cathollcos, pela "politique 
de 1a maln temh1e": o P;ip.i recilsa 
terminantemente. 

• 
·Ninglfem Ignora ll singular -trucu• 

Iene la dos ~taques Q-ltie. -o ª"ti-çlerl
c.-Jtsm.o m.~fllco, Hber.-l ou s~ia• 
llstJ, d.esfef'h.1 na Frang.a, no secuJo, 
pa~cfo e om pi-iriclpios deste, cion
tra a Jgf!ek Cathotic.t. Re.edita~o 
contra o d'orpo M1J,ico de Jesus 
Chriato os triates episod:tos da Pai• 
xi.o do Salvador, Jiio houve esca_r· 
neo, afronta, cak(~nia ou cruehlade 
q1.1e seus perse9uid9~ ltie Pe>upas
sem. E tio prof"9\damei:,t'e ~rcu, 
t.lu na opt_nllo. publica esta campit 

t nha, q11e havl;,i em mult0$ togarei zo. 
nas lnt.oirac, onde. o Sa1:ero-ote não 
podia passar ser,n se ver alvo dos 
m;ôores Insultos, 

Entretal'.tto, com a. guerra e~rop,eia 
e a crescente inft~ncla do elemen
to ca.thoUco, paralel-lamente ã cor
rente Vt!f'mekha e anti-clerical la en
gros~ndo e avoh,tmando~- a cornm· 
'te das associações çatholklas ~f'ten
centes a todas a11 classes soclaes. 

Perceb~ndo que nã<i loW'<ira desen
rais-r da França a l9reja Catbollc.1, 
pela vlofei,cla, a I ua tn~rna<:lonal 
delineou, então, uma campanha per· 
feitamente .vlperlna, que consl-stla ent 
tentar uma approximaçio·c:oni os ca• 
thoHcos, no int'lito de cc;mfumU.r os 
campos, e arrastar para a perdição, 
na confus.o do aml)lente, ;:is almas 

· que não for.i, posslvel afrancar á 
lgr.e~ na l\lcta aberta, de viseira er
guida e em -campo r:11:0. 

E' a esta ma:nobra,, que se deu ge, 
ralmente o nome, na França, dé 
"la pçiitique de la m-a~n tendue": 
Por meio de cartazes, de artigos em 
sua imprensa, de prOJ)a;.tnda nas 
celullas communistas, os operarlos 
fifiaaos á 11·1ª Internacional convi
davam "seus Irmão$ cathoHcos" -
eram estes <>s termos utifu:ados. -,
a fraternizar com ellee, lado' a 'taclo, .• 
num contacto co.rdial e intimo, con, 
tra o nazismo apresentació· · comQ o 
inimigo commum. · 

Mui tos calttolicos trancezes cah i: 
ram no laço. Nli(tnlt!'I · el-les a espe, 

rasco, e que cortára deliberadamente 
a mão que aquelles desgarrados of· 
fereclam, e que deveria ter sido aper
tada com a,ffecto e ,, comprehensão ., ' 
afim de serem salvas muitas almas. 

Pio XI, entretanto, foi mais pre
vld:ente. Percebe1,1 elle perfeití!mente 
qt.ie não era esta a verdade. Aquelle 
abra1}o, que se extendia com um ges.
tQ d.e irmão, aquelle beijo que se· of: 
ferec;ia com um ar de affecto, outra 
cols;i não eram senão a copia fiel do 
abraço trah4dor e do beijo perfido 
com que na hor; extrema da Paixão 
Judas atrahiçoou o Divino Mestre. 

Os que ·atacavam o grande Ponti
fice não estavam, entJ-etanto, lem
brados de que em outra clrct1mst:ítl· 
eia, não muito distante, fôra elle ata
cado por motivo opposto . 

Pouco depois da guerra, uma fo. 
me atroz assolava 11 Russia. Petas ci• 
d~des e pelos campos, as criancinhas 
morriam· de fome. , E a Santa Sé, 
num gesto admrravel', não sõ appel
lou para a caridade publica afim de 
sustentar as crianças russas, mas 
mandou lnstallar na R ussia, com 
permissão d-as autoridades, postos de 
distribuição de viveres, directamen
te. superintendidos por pessoas da 
confiança da Santn Sê. Este facto 
abriu perspectivas para uma carida
de e talvez uma irradiação moral 
ainda mais extensa, methodica e sis
thematica, a ser exercida em terri
torio russo. Mas como tal não se 
poderia dar sem que relações habi
tuaes se entabolassem entre a Rus
sia e o Vatfoano, uma vez que a ac
t_ividade em questão susçitaria mui
tos problemas que seria 'preciso re
solver de commum accordo, Pio XI 
não hesttou em considerar de fren-

Nisto não h;1 lncoherencl;i<, Ha , 
apenas coherencia. .Uma série de 
exemplos trlv.iaes ex.pi icarã melhor 
esta sltt,í;ição. · · 

Um hQmem tem t1m terreno de qi1e 
é expulso. inJustamente pQr um qan:. 
dido. Mais ta~e, o b11ndld9 réeolve 
d!;!lxar-lh.e uma peq~1ena parte do ter
re-no. O propriet;1rip accelta est;i pe· 
quena parte, mns -cont_inua a cQndem
nar o ba"dfdo, afflrmanc:Jo que elle 
é deshonesto pprqtte não lhe dá· tu-, 
do. Houve incoherencla em acceitar 
esta parte pequer,;1 · se·m por Isto per
do.i r o ·bandido? Evtdentemente rião. 

Um Pae ti!m um filh.o que é s-.im• 
mamente perficJo. Por isto, o Pae · 
impoz aQ· filho os maiores castigos. 
Entretanto, o f!lho comette umà p~, 
quena boa acção. 

A' vista disto o Pae lhe dâ um.-i 
recomperisa .proporcionada, sem , _en
treta-ntp relevar. a eulpa do filho que 
e.ontinúa siuJeito a uoi certo castí'. 
go. Haverá lncohérencia nh1to\' ·· Evi• 
dentemente não. 

• 
A que vem tudo isto? 
Os teleg.rammas _da, ultima semana 

tios informam de que o Governo Pe
tàin, tão culpado a-nte a eivilizacão 
catholica por haver franqueado • as 
fronteiras da França ao neo-paganis
mo, instituiu o ensino religioso nas 
escolas. 'Que quer dizer isto? QLle 
Petain não fez mal quando franqueou 
aos nazistas o solo francez? . Evi
dentemente não. Que está fazendo 
mal em dar o ensino religioso? Evi• 
dentemente não. . 

Um bem' não Justifica um mal, CO· 

mo um mal não tira o valor de um 
bem, Ce.llsu.rablllaslmo pela defec·ção 
de que se torno·u réu; não lhe ne
guemos o merlto, incalcutavelmente,.
menor do que seu mal, de ter res
taurado na França o ensino religioso.· 

-· 
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Nn. . F'rl\'flça~ q - l!f. ~, ~--
't;1?gaJ11m\Jl(.lo ttm' ~q. ~-. 
nos mo!~ ~ -'Ueniwi11-~ 
nal-Soc~Usta. ·· 
. Assim, ao ._ai~~/ ~l.DP!), ,Q~ 
mstltue o ens11>9 ~ Íiftl, ~
CQ!àg, _ .. }l~eg\ffl' . e~ '-~,., 
m~nw · ™" t*1~~:•·.,.i.P · 
ooiz · · ·. ,._ "·. · 
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~rç? .. Já- 'W1W, • v~z,.-~m.in.e~)l'. ~~ 
\l!AA ·. àe~~cçfiQ, ~<>,!ll, ~-: ~ 
1)..- P,N~!mll, -~~\\ Q. 11$~9, 
ou a Jg~jl!.? ~m ~~ gv. 
v~<l~r 4e c:rne ~~-~ .,1'· 

• 
Q lJP3llll fiÇQU, ll,· g~Y'1f · oo'. ~

v11rng ele VI@. 1nn ~ ·'1•-· 
grl11davet. -FQJ. re~-- ~ 1-· 
~º~~ C,$ Qil!.ftf ~. ~.~~ ' 

· $ef\\ ~lvel q_\ie ~ j~ --~ 
tives.se PQ414Q titi~,.PQt ~ ,.,.. 
cQrçQ e~,.~- Q\N!, 9· 
ves~ . .h,Q,\'Íll,Q ·,1m, y~~é."'~ 
p~rte do ~QV~rnQ ~; . · ' · · 

Liga F eminftui, d• 
Acção Çt1tli.1Jl~'" 
P<ir or<!em lle ·s. )Jxc4., ~~ 

verendis-slma ; . ó si!,; ,:Ai-~~ 
MetropoUtano,- o lwVWJ>. ai,. Co~ 
nego - cast.ro ··. Mayer, M!l~n.t.' 
Gt)ral da AcçãQ Cl,tllÓllcc., . n~~ 
meou Q Revmo. ,:P., Oel'l\_lde-
Proença Slgiiud; S. V; n.; J)'lt?'tl 
as.siRfonte · eccI~lnstlCQ. <Ic.' ti• 
fi'omlnlnli ela AcQ!ío 'Ól\tbol!~. 

o R.evmo. Pe. Si&aud é · o.e• 
tuaJmente profe!i!ior dó · Semwa• 
rio do Espirito Sa~to. 'em. Sa~t• 
Amn.ro. _. 

Além: desta ·nomet\Qão, o I\e• 
verendlssimo Conego On:;tró Ma• 
ver. fez as seguintes: Dons, Ste• 
fanie · K:. Peralva, . par:a,, pres1• 
dente; Donu Julleti!, Ne1,1beiµ: Ne,. 
1reiros de Moraes; vlce-p~n•, 
te; Dona Julia Scaft, secretarta: 
Dona Maria Relem$- da, -~ 
Nunes, _ thesoureira. 

de imp0rt:mci::t mals trlU!Scen
dc-nta!. Aliás, comprehende-se 
}Jel'f-0itruneute o sigillo, que cer
cou o Concilio; el.'lt à.e todo em 
toüo ioooaveruente que os alvi
tres apreseutacJ.os fo.,<;Sem cOtlhe
e"i(los e dlw~os p0r touos. ca-1 
'f;bQlieos <' noo catholicos, sem 
llrva? i'IJJ eontn a.e; manobrM, que 
serbm -lnevltavelmente urdicla.,; 
'fl('too :In-Jmigoi:; da Igreja, a.fim 
de ~ frustar a.s meU10res ~. 

De accordo oom -,011 11,Sl;i-t\l~~ 
dn. Acçã_o • Catõ.Q},hc», ,Bt;i,t~i-Mt~ 
toda~ as .no~'eagõ:-1 õRtl~; ói; ,Qiir• : 
~os da 'tiga-'Fern1ninà · sé:rli1rv~ll• · 
drm JJQ1···tres ánnos. ··''E.'<;ée~t\lijlil• 
do a vke-preJ.1ldente •. ; 1:9Pes · ~ 

._ ========================::-:========e:=~===::::::=========::::::::::::::;::::;::::;::::==:~ OHtros _os. care-os );\ e~:ixi, eiter. 
cidos intt'rlnument~ pel~s actuaes 

'r'Cltto 1'!,!;I), cnt1'etnuto, não f,a. 
~'Vi §W:líio n~ Q interesse ffll 
lt,Q(!Qfl nq~Ue:. que ve:r«a~-
1.'ffi!~ ::;e p~ccuoom com. o Cn-
~'mtO, Agol'lt vão todos, 
afinnt ter oonltec~to dM re-

. !!OlUt:JÓUS. A. PTilne:i.J.'lt m,tjtude, PQ-1 
'r~m. dos ~holicos, tin±es mesmo 
~ irJ.icil).r ~ leitt,1r1J, de t{lo im-

CATHOLICOS 
Con1prem EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Presentes na conhecida 

JOALHARIA 

CASA CASTRO 

titulares. · ' · ·. 

" LEGIONARIQ." 
E' I)EVER DÉ' ·iro•os .............. 
os CATHOl,ICOS 

portrmtes aoc~ntQi;. deve se1' a ' [ 
õe um proft1Ik.lo ~~ll}ento. n_e-, OFFICINAS PROPRIAS 
~-se J,'{'!;., cm vji

st
ll, quel aª Igre~n I RUA 1 5 D. E NO VEM B R O N.º 26 (_ Esquina da Rua Anchieta> das~ vida eª I.\S!;ls.tenGla 3.11.rea 

..,, !J{!nf!l.;a. e mnmcu IJ, a., pois l" d ""' . · 
"l~ ~ o Corpo Mysti_co de Nosso u . . . d AFAMADOº ] . "E I E e T R A,. que ~,e eram os .llflW'I -n.~ ~ ,, '" mooa concess1ona.rIos os ' 1 ,:-, re1ogIos " ~ ' · · Lindt1- usança eSS,\l que, ÇQ}tiif 
Senhor Jesus Chrl.<Jto, e, portimto. muitii.s outras IX\CUlmres q. ~ 
tudo o que sahc de suas mãos é S& gente, -foi tra~Q\l ~lQ JJJq.. 

tambem perfeito, posto que as A Cus· tod-ia do Congres-.SO. Euc .. h .. ar·1st·1·c.o· dCl'nlsmQ Q.QI! SllClJÍOS Q\le.CQJ,Te1', ;;mns obras não são apenas dita- nos· qooes só ,,hg. mtei·esse yeia 
dRS pela prudencia e intelligen-1 r1c;i,u.ez:.i., poderio., liµ:o, fest!/,i,1 fu~ 
etn humanas. mas inspiradas pe- Dentre todos os preparativoi Naà11, ~is bello, rel\,lmcnto, que tribúições que. á pequenez dQ seu "Na impossibilidade de em>.tri- tilidades, etc., nãq ~ çulcJa,p"• 
lo Espírito. Santo. ~· com eS1:e stão levando a effeltÔ e~se ideil. para :.nment-ar as no,~- vilor 11111.teria•J se contrapõe o buir com um donativo grande, do corll"_ÍÍ.0 e d_0. n __ ,_m _n ,, _n_,,..,..;..11, sentimento de respeito e vene- que se e · • · · .., ,. ..,,.,...,,. .,,.,..,,.,.. 

· . · . pa1·a o,, re~tzaçao, com o ma\or Sª-8 aspirações. Homarás o maü. preço iúegualavel das privações rest-0.-me o com,olQ. d.e f~.l'. cli- Q\le estijo "fQl"là. g~ 11,lQQ.t:i,~\ ,c:;a:.. 
!'11.l}i!\o ~ue se elevem aborc;lar taes brilho passivei, do 4.Q Çongl'essQ cligl\\amente pos.sive1 ao Deus. que que acin-reta no doador, e, ainda, versos pequenos. Jâ fiz o Í')rwei- mmhlwdo-se ll.$1\W .i, ~.' g1 .. 
documentos. sabendo ele antemão Euchari<ltico Nacional, tem al- por nosso amor se encerra na sQ· (),. valia imeqmsa de sua enobre- ro, VQlto. mmi. o segundo e CQ.ll- . gant6/lcQ!l Pllrm. o ~ppll,r~lQ3ffl• 
que tudo o que nlli existe é su- c1tnçado exito m,,ulgar a cam~~ lidão !mperscrurovel do Santua• ce<;lora intenção. feRso a minhlJ- profunda emo,çAo. · to dl'. ~-
'!)erior em sabedoria á cap11,ei- nl:la em pró! do ostensor!o que, rio, é neste momento o objectivo o ostensorio, que àeve.rá ser P&'lso ás suas i:ni\o,'l essa J.inda. A m~ que Qffe,re;o, ~,_a, <l• 
dade de qualquer intelligencia nessa occasião, deverá ser offe- que ronstitue n nossa clivisi. d.e confecc!onaào em Caxias. no Rio moeda br!l!Silei~a e anti~; ela meu primeiro banho O. ~:rf .-m,. 
humana sem o auxilio du graça. recicto a Jesus Sacramentado. combate. Grande do Sul, será, agora tn}ba- cl-','>,% · popi1larmenté cbim~dll, lar r~r=e h-í$tpdé'o'é 'm~Yi1éi'~-
kislm. mesmo que lá se encon- As ftleiras caU1ollcas d.a Cll.- Todos se congreg·am em tor1.10 lhado nesta Çapii.9,J, pell!,,s--· lu!,- ·:i'·!:/ilmi, E;ster'li,µl!, go il~•íil'-'. · de·· i!' o est,iµlátivc{.- in~ 
tram icléas que não. são bem pital e elo in~ior e~tã.o moblâi- desse .intuito elevado e. no))z:e. beis ll1ij<>s de um artist11,, TIJl m~- .·· .-,.lltf&:1J;10tmte. AAV!,l;\.Q.,,fti~res~· N~·.mç,;~~-~~--~ 1Jaf! 
as nossas, devemos aUribuir tul ~elas: um uniço proposito :..ni- Pol>res e ricos quen,m 1npdliar àll;ia foi tomnda- rom o fl+n de sanw CQ.%ume de s,e ~l~ UnuJ.· »l"eAA ~-:~- a. ~~Q., .. 
d fgcord_ancia· lÍ no~sa .. ri1rteza d,· . lJ ..-.... ma e orienta lodos os pens!l.men. quer em J).E!clras,. preclo@s, mu·q raoi!l_Car os trnbal)los. . , 

1 
.mo~g1:1 de ouro rn;> twi,a)tll.f~L ll.a- Q l'!'li.~ ~. q.q() ~-~ =r· -. 

fu--ttl!<. Com esta humildade e oLe- tos; 0 arrel.ml;a_mento ·é g~ral e:. 011 prata. qt,er e1ri din.lwlro, na O -~1·. _J\n.tnn)1_1 Va.-wues _Ne.tto, .~\ií! ._~1~ ,~C!el.ll-rnJsr,lc}Q-.· .~_ .. _·· . -tos -1,1\!~. ~; tlf~· --,,'.~ 
dlencla, que, fefü:mente, têm sido não ha q~1em não q1,1el.fil. c.ontrl- CQ.nfeççijo 'úo osl,en~rlo. M\1fü)-l.l q1,ie jg, 1·e~~tteu. \U.U, P.~1,çiosQ ,c,!o- .ãm~AA'! ® (\.nti~Ql;l ~-~W, ~n.~ ~- --~- • 11~,e~ -1~. 
~ · càl'fl_o!Je.rlstle~ d_os ca.t-hcíUeos buir, mesmo com huaµl<lea par- ~~~. a q\jem a b;lflni~ ~- ri11tiv~ aos en~il~e~ 4e~ sex.. .d.~ •ijt @ t9~ ~ ~. ·~tlM!•~~ .. . 49 ~ . ~. ~ 
JH1iliflel.roo. t€nho.mo9 n :r.ei:teZ!.1, cella11, para a consecução des.9ê begorl.!\ cio Pt;1dl!' Elierno re.ser- vko, fe.? MOl'~ acom~n11~r uma num ~t~tJ? _d~ Si-_ij~er e ~-~ ~ ~ ,11.\19~-: ~l'!1l, 

itfie l!S.fllencUdM. -vlct.or!a!I estão rl.m que por si .~6 Já é empol1;an- \'.OI,\ wu~ cqndlçt;10 11;1{'l<1 humll. l r~rtl,\, ~e cuj() l'ff!-ltl'ttdo~ {l. :iegajl',. Jo,_ ~n_~wl. ~ ~~. •- e.tt. · ~ çt~~ , n. JJl7n ctq 
~ i lj're,i!l t,.m, LO$! ~. te o. ~l:e ~!laW!l cle ge ~. lt. O:fferecer~tn c.i~.. tr~nacre~mo.~ um trec~; · q~ ~ • ~ "ijf_\'_; iili!t .(é e ~., 
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O ... s 
. .,... . •. :· .·' ~Jesuitas Governo 

. • ·~9,t L. .A; Ca.ft~, 1'1'1'.>• f 
~ ,so Atheneu Saittt-.~m, f Adonail de MEDEIROS 

-.all ._, -~ confellel1eias que eseriptor de "Santos e Beatos da 
-~~ Cl!l 1005 n~ lil!J'l) 30b OGmf)aobia de Jesus", foi para. 
e _ ttt111o: •·tnquisl.tion _et _Inqui-. MBDM Ónck, dcPQl.'i de deixar 
~"', por onde o aem:ir_ CODJS• a sua.· esp9,da, 110 altar de Nossa 
.... ~ falta, de p:recedenca nas Senhor.it d.e Mon.serrat, se en-

!, ~Ç?!!S articula.das pelos ad- tregõ\1 dura.nt:e dC'-6 mezes a aus
,. ,v~_.i:!a. C~P,\1-nhia. ~e JesU8, teriBBlmas praticas de pcnttcn
. ; ~uea !Jt>D~ aabe ao .c,;tt;o O eia e humildade". 
~ Geja. a gnmde 0rdem fun-:- Na, gruta de Manresa. nas mar
~da pelo heroico ~sotd;i.do de gens da ribeira de Ca1:dener, es
~~. Herrera. Na.o preteruio crevc Ludwig ··:rvrarcu.sê:" · "ID!sse 
C?~~r o tlt~ ~e douto. nos as- roca,nto solitario, que lhe appa
_;;umi,t.cs pnv.atrvos da ?ommu• recem aQ/; o'.lhos dâ aµ:na não aos 

.. . ';ll~e de . ~yola. D<lieJo, ape- d<1, carne, ~o fo~:mall:nent,e foi 
. ..,1_. focalizar um the1na, sem- atte!k.do - as mais 1·e:;plandes·. 

: • o_pportuno, quasl . nada co- centcs imas~ns celestes. Só quem 
~do. . . . vence o medo da morte conquis-
. ~~do. em 20 de 1';~io de 1521, ta a suprema paz da alma; ora, 

e f!Jhq de D. Bcltrao ":a.nez de O peregrino já não pode pensar 
Onell e L,<>fQ~ e .D. ~:i.a paenz na morte sem estremecer de ale

'cle Licona. e Balda, f~i recolhido gria. ., e linhas adeante: "Reduz 
J)elos 1'ran,cezes que cuidaram dei- 0 escripto as experiencias por 
1e e, depois; permittlram seu re- 1 que passou quando ··errante pelo., 

, _, ,·. ~ _ao sola~ .. de Loyola'. ~o l labyrint-Os do desespero. e pelai, ''. ~o: \ie ., AZ!)!l1tia, na .' P,rovmcUt caminhos enredados que o leva
. : . .i., Güii,pzcoa, na Hes~nba_: . O ram ao porui de salvamento. Ss
. ·' 1i1oÇ!) de Lóyola ~offi'.e1.1, vap~s sas notas têm por titulo: 

(t .;;. ~ções,-; ?~urg1cas. : que _nao "Exereicios espirituaes para que 
., :{:~ ~n:-.1_gll' 0 def~1t_o_ . .imu_n~ 0 homem apprenda a dominar-se 

::~ ~- pi:i,meir~ cura, ficou o Jo- e a encamil1has a sua vida sem , >• f~~icando d~ ??l'.na _direi• se deixar arrastar por uma in
t.,. E o 'P!Mire Accaclo Casumro, c!inação desregrada''. 
li, 3., ensina: "Soou e~tão para Pouc~s livros ha que lhe com-

: '.e)Ji,- a hora. d~s qivln.3s miseri
.. ~- D.e11ejan!'.lo entreter O parem e, conform::: declarou o 

.·:·· .,;.:;...._n_ · d& . eonY;tlesc_.ença_ , pediu S.S. Pio XI, ao proclamar San"""~= t.o Ignacio de Í,oyo1a, celeste pro
, .. 41~. livro de ca,iallarias; _ni\o rcctor dos Exerciclos Espirituat's: 

Sll_.~<;-0~~,:ou.,cm casa. e e!ll vez "Dá virtude deste mcthodo ig• 

dia. da Assumpçào. cm 1331, os 
votos de probreza. co~tidade. pc
regriJ1ar a Jenrnalem e empre
gar-se de]YJis em procw·ar a :;a.1-
vação das 11-lma;;. Eram elles: 

Arch1diocesano 
Laine:., Salmeirão. lgnacio. Si· , 
mão Rodrigues. J:7 rancisco Xavier 

,._... .............. •••••••• .. ••l••• .. • ... ••l"l••l••l11tut1••••• .. ••••••• .. e,,tut .. f.••INt••,..,t,,.,.., 

e Pedro Fabro. Em 1536, p;la J\:n domingo passadn. 1.~ do teYr' cm Yhi1a á P:-cf,dl:.ira e 1 !\a qiwrla-fcira, rlia 4, o mx. 
renovação dos vetos, a novel Or- corrente, o Exmo. e. Revmo. cm :,egllida partiu para C.,ra- c0llon1i~0i1t10 e H.enno. ~r. 
den, contava com mais trez mem- Sr. Arcf'liispo :\Tct.ropo·itano pi<:ttibn, ck onde regressou J. An,<·IJi~po ('Ol1C('dr'11 á tarde 
bros:_C'laudio Jaio, Paseasio Broet I esteve em visita ú Parochia d,, c._;ta Capital. audic11(·inH (,m l'alaclo. e - ã; 
e Joao Coduri. Cotia. A' noite s. Excia. H0vma. noite. ,ís ~o.::o hornH, C'n111pa.-

E os primeiros jesuítas sr es- j A's 8 horas houYe recen<>'1n off-crece11 cm Palacio um jan- rccrn i{ <"o:·f,.r,·11,-·,, <ln cl!', Ro-
palharam pelo mundo no cum- pelo 1io1·0. e l'm ~eguida· 's. ·1.ar ao dr. Alc·eu de Amor'.JSO bcrto Si1uo11H'll m1 S,·mana de 
pr!rnento dos votos feitos. l<Jxeia. Revma. eelebrou a s•.a. Lima l A('t;iio Social. 

A Companhia de Jesus se af- Missa e distribuiu Communhftn J\:a segunda-feira. dia 2. o No dia H<·l',trint,·. !i elo l'O.r• 

firmou na christandade pela ab- Geral. fazendo depoi,-; uma ai- Exmo. e lle,'rno. Sr, Arcf,1);,,. rente. p1·cHidin ú, 1 n.:\O :101·ag, 
negação com que trabalhou na locuc.;ão e dando o anel a b,,;. po concedeu a part_ir da;; 11 cm P:i.l:tcio . .i r'.:1m iúo do De
catechese dos gentios. Inclia. Ja- l jar. Em seguid,a, S. 11;.xcia. foi horas audiencias oublicus na canato de Santo ;\~;o::t:'1h0. 
pão .e China foi São Francisco: alvo de manifesta<'.ÕE's c'.a-; Curia '!Vlctropolitana._ :\' t.anlc r-on('c·lr'n 11 ,id'(·n•' 
Xavier. gloria da Sociedade. que. Congi-egações }larianas e d,,·; A's 16.30 hoi·as esteve e;n ·,i tias \llililkas na. C11ri;1. ,\lctro
na opinlão de A. Gallerani. "bap- Filhas dP. Ma1·ia. inac1~~llrandc- i,ita ás obras ela CatJ1cdrnl. em i polítana. 
tiwu por sua propria mão mais se o retra.to de S. F:xcin. H.c-

1 
Óompanhfa do dr. /µceu Am<>- i A 6 Llo corrente. sf',f:i-íe'ra 

de um milhãó e dw,entas mil Yerendissim,t ila S('r1". O Exrno roso 1,ima, a cuja confcrc:icm i 8 . Exd(l. J,p,·ni,t. <·u·ic,,<1.,~ 
almas,._ Outros llomen~ ba no e. Revmo. Sr~ A~-cebispo rlr•u a~sistiu. ,~s 20.~0 ho,:as., na ~~_-;-;. : numcrossi,s a;idi(>l\<:ÍoS r,in Pah
martyrologio da Companhia de :11nda u bençao ;is telhas d.:> s,lO de estudos d<t Semana ~o-: cio. durante a tarde. e •í rioit@ 
Jesus. merecedores d.a nossa ve- novo talhado ela :\J_atl'iz. c!al. . j comparnccu á Adni·a,:ii.o dai 
neração pele, serviço que presta- A's 12 h~r~~ .re~ll;-~u-s,'._"º/l· 1 Dur~1'.~c o d1,a : c}o co.:·1·c1_1t.,~ i Rovmp. Clero ao _santissimo 
ram á caus11 de .rcsus, Christo- moGo offe1eud_o a l:i. FJ •• r a S. E;,;:c1a. Rm11:a, este.o ,111 1 Sacramento. na Tgn,ja de San ... 
Rei. Hevma., que. as l1 hora.; Pê·· ;;0-nte def!ta Capital. . 

==========-====================' 
Nossa Senhora da Conceição 

Rainha das Bandeiras 

la l<~ph igcmià. 
Houtcm, ~ablnido. S. :©xc1&;./ 

H.evn:a. conc,)deu ta111h,~ro 111.; 
nu1JJcra8 audie1wia8 cm Pala..< 
c.:io, ·dttrmite o rlia. · 

~ettc offereeeram-lhe a "Vida de 

A 's 15 horas compai•cr,•~u aJ, 
la11<;a1110ntn <l;i prillldra pecka
!lo Hospital do Yplrangn, 

Clttirto"; de Lm;lo'lpho de Sa- nacionano. veio. como affirmou Foi ha trcz~ntos anno,.,' 118• ! Oa/mo Bel'. ort de MA_ TTOS '1 

,;011.,- vulgarmente clJamado · o Nosso predecessor Leão XIII de quella villa de azulejos e taipa, l 11 CURIA METROPOLITANA 
eartusl.1!.no, vertida. :).O castelh:i.· preclara memoria, 0 ficar ª uti- Qtte o bug-re ch~mava de Pira·! Ine~ito pura O LEGJO.NARIO 
JH> ;...._ r rei Amb.rosio M.ontesinos, lidade deStcs Exercícios compro~ tinin a. Vill.a ue se cr uera á . . • . · . • d' • 

. ~- <>';,.Fl.Gll:I Sanctorum", tambcm vada "já com a e;,;pe1iencia ie bcir/ do Anha:gabahu'.g qual O d;
1 

q11oti(!1an~. ao ramerrao dasl eles soturnas do Gu~pore ..• 
1 

"'xpe _,cnsi, 
'eni.'· ~srelha.no, de auctor que tres seculos ... e com o ws - marco pioneiro da Civi'izaçíío e v1 as pequemnas... . Ç:)nto e tl'inta -e cmco nuc em, :\Tons. E,·nrsto de Pn.ul:J. VI) 
•-nra·m· os. A, medida ciue ia munho de lodos os· que, durante dº Fe', e terras de ult;.am;r... Os jovens dcstemi.Jjos e f~l'te;;; Cento _e tl'inta e oito capelas -
.,,..... ç, t L · fl ram tan ~ m p,artiam, em ·c...,usma. Partiam, con1 smoF a re1Jicar. sacoleJQ.n- gari o Gera!. tlc~pac;hou: .\ 

·t·; ávtffi ...... n_do na leitura ia cxpcri- cs e Clnpo JU~L-:; orcsce . - E1·a 11m· a1no11toado hu1111·1dc ele " '' (' 11· d S t C d.., · • .,,,.. '· t 1 · ela ascent1ca co deixando a familia, e ·o lar. Sem do a modon:a morna !'.los cllgpa- ,a.pc ao a an a. ,asa. "" 
'Jne1'1_ta.ndo Ign;ido db_1tro de si O pe ª scicn:t.a . ,; casas. enr1·1eu· ·adas no lançante · · Sa11to An1a1·0. a fav·or do Tt""" 

• • · 1 1 sa t1d de aos costumes roteiros, ao léu, perdtdos n@. pau- dões go:vanos, o curvo espre- ~-·. · -míisino um· phenomeno para ellc I mo pc ª. ~ 11 
· ª · . · · das 1·uas qt'C 1·am do Ba1·1-ro de 1 · · p p J JT 1 ., \ A vida do pereºTmo Ignaclo ' lama. Deixando farrapos de car- gttiçar das coxilas do Sul... E vcrenc 1ss1mo l'. C{ ro ,o•• 

···eom_ "'letamente no\·o". Data dahi . . . b. • • sa·o Bent-0 ao ele "'ª-º Ft·ancis· co, (' f 1· · T) 1
' t hei d 'xcmphficante pie ~ ne nos espinhos. e farrapos de todos cantQ.ndo a piedade rude .on ·esso1· or{ lllano: - 31 

-<> Pf!lJ/!Í$it!) de se ·torna_r "solda-1 es ª c ª e e . . . • ou que desciam rumo ao Porto · (' · J c 1 · T 1 , -, · · · · cJ de e ºXlraord111ar··1, conftanca cultura nos pousos. pousados em do Desbravador... .rcc ie .. at 1anno ,.1 iour,,, ~J· 
-· ido d_ e Oh.'ri.sto", cJ.lc que até cn- ;a . , -- . , . '.'., ·• Gerai. do Tamanduatell\.'... t d t . 1 se O de Deus pleno matagal... E clle parecia aclil'inhar o fu-: favo.!' do lc'.VllHJ. :lf,11111('] Gon · 

tílQ J1t.avl.a si<J,o o intrepido solda· · no seu cs ·11 ·º e e ' · ' · ocnto e vinte lmbitank~. Pa-. • . · · 1 . . f' Ellcs iam ou1n:p1·ir a mi 0 oão turo paulista. Co1r "'1111.ias azucs zákz: do T>ispemmrio rl<" N".: 
~ jli> d& s~ Palria. 1 Ellc reuniu os_ selS a_migos e 1• lissadas. quatro vigias. nas quatro (!.Venturosa. que lhes viera prcs- de "Volunla1·ios d~. Pn.t1·i,i •·. Jc- S. da Contwhv:iio. a fnvor rloc 

~\tJ,~ vez curado, iníornw O «eram na manha de 1" de AgoSto portas elo logarejo, Em torno, o cripta 110s alvarás de S!l3. Ma- v1.mdp prci;a li, bnac:·.in. cio 7.° a H.evmo. Pe. T,ui1/. l"Jupr·a.t-: il:i 
• mys!;tri:o da. mattn. ª trabiçã.o gestade. c!figic de Nossa sc:1:1,::·a e,~ Con- Sallta Cas;i elo Santo Am:no, 

,Segundo Congresso dos 
nalistcx Catholicos 

J 
do selvicola, ª miragem elo ouro... E a-rremctiam .pela selva adc:n- ceição, - medalha ru:,·.:.ic,,, no a. fa,,or do n.cnno. Pc. P1111lo' or;_, E, dentro rj,a villa. o \'Q1/.ear dos tro. Atravcz do Ouayra e do T!l.- ouro do Jar.aguá ... 12: f<c('r.cla a .Jaeske; r)o Tns1i(u1o f>QÕJ'9 
boatos. a.nnuneiando a partida pe de Verá e do ltatíns. Rasga- brilhar nos "cntrevcro' .. r º Ec- 1 Chico, a, favnr do T{evrno "Pc. 
das "bandeiras". em husc.t elo v·am O ten•n e dei.•·av0 m finca- ·1 dcn1riça·o. de c 0 acu1Jé r ,:o c,-a. ~ = " "' .- ,. Manuel Go11z(dpz :· da Ca:-;a 1\íih~ 
Desconhecido. Numa. cvasãô á vi- d0 ~ como ba'i"" .. ", as cruzes de co, em plena "UC,rnt elo P:,.n:;uay. - •....., " - dlJ. Divina Prol'idcncia. ;,, fa.vo-,, 

., ,~ jornaltst;i.<> .;ll,UjOHCOS do 
~r1t~il ~ão agor;i, empenhados 
mi,. r~!tzar em;e· ~nno, de 8 -a 13 

M'; oi,,.tul:>w, Ulll i;egi,m..90 con
. ,sesso.-

A Colnt?U,SSlo -e~ec1,1t.1va !nle
~@, ~ Q.59rio Lopcti, e. .6.. 
~~ d.li ~Uveir.J,, Frei Satur
~ ~elder, O.F.M., João 
~l!IVes de Souza e Ma.rio 
~m.bra, t.odos · jornalistas mill-

'l'emoi; e,11 màos os program
me.s do proximo congresso, e por 
clle y;:idem0s constatar que nada 
do que Ji,_·a a ,iornalismo foi es- 1 

quccido por parte dos idealizo,do-
res do Congr-0sso. 

CIRCUf ,O OPERA RIO 
00 YPIRANGA 

61 peças 
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peroba. - as ·mesmas eruv..es ·que I Na mente fatigada e;'.! :·""!a- do Rcvmo. Pc. Eduardo Vogt_ 
as cara.vcllas haviam trazido nos, nist-a. surgia uma invocação. Uma Confessor oxtrDDrrlinario: -
pavilhões de p™a, e de gól,es. uwocação que não era liturgica. Do Disponsario rlc N. 8 . <la) 
As mesmas que palJ,sav11,m ·o· 11- Que não f'il,'Urava nos hagiologios. 
(;orli-1, fundamente grava::;ias em Rii.inhli, da:, Bandeiras! .. , Consolação. n favor rlo Rc,-mo,-' 

, "''. P0-. Man11el G<>nzá1cz: do In:,i. 
pcdrá lio:,. · · Ra!rihit das Bandelr.a.s. · · · ~i- ti111t.o Po.drc (:hko. ;i favor rlõ 

E a tci;ra. hJctava. E ".l bur;.te nh:i. eniluonii.ada nos cento e , _ . , ~ .. ·i . . . . 
trl\hflL. O Rei ~~eia. ô8 :<eus trinta e oifo l'OVoados, que crci;- T,0

~ 1110 - 1 e. T'.u,,. 1 uprnt,_ rl~ 
feitos. pa:,se3.n<lo · ·n<l6 1J~.çoo da ciam ao pé rhis lavras. rente nos\ f'rcehc C:af.h a.rin;i T,ahourc, :t, 
vclhJI. Lisboa .. E o emboab~ ·c_ha- "geraes·:- copquistado~ ~ fa._pu- j f:.t.~·nr do Hcvmo. Pc. Lulz nu-_ 
cinava os avcnturel,r.os. pfrd1dos ya. ou Junto M;;J cox1lhoes tira- . P1 ,tt. 
no capão da Trahl'}âo, doR_ aor. portenho,. · , Pleno uso rlc orrkus. por 11m: 

A matta não tinha "amenos Rainha d!!-S Ba.ndciras! .. , Rai- 1 :umo. a favor rln nr~vmo. Pn. 

·:,, ~!;es, j~ · ~la!)orou o progrll,mma 
, .. , •. ~ Co~. 

-'Tal . :movm,.ento -Yirá, sem dU• 

.. , -vl,da., constituir um ill~mento 
·· e · ~ia - o desenvolvimento de nos

. · · · ~ ~p~e~,. que na muito se 
.'#'~nt\nci.l} .eo,n 11, falta 4c 
-~V~-~ FJi.eJ'!>. 

. . y. 1 O Circulo Operar10 do- ptra.n· 
ga, exemplo de fecundidade e pro
gresso c;!a iniciativa particubir, 
e.spccialment.c catholica. lançou 
hontcn1, dia 7 de ~tembro, .a 

ver.dores". Era má. Má. como os nhit das gentes. :-:em pou1,;o e : Vlmilio ,Jonfon: pm· 11111 1111'?:. a; 

0
, espinhos. Má, como as terc;ãs que sem tccto. Rainha da. grei do pla-, fa,•or <ln HPvmo. Pe. Pm1r,ía.• · I brotavam das ipuelras. como o na1to, - consoladora das gran- ; nn rios Rantm;. 

S 
51/ J can.sa<:.o que brotava d.as distan- des afflicções mudas. ele desbra-: Ei-oc<;ií(1 r·:innnic:i ,J,:, rr·slde>1i. 

61 peras ciaz... vadores sem affcct-0 e sem ru- I ch1., a fovo1· da Congn'gaçiio 
' Apenas o cóu era sonhador, mo... 1 d:is Tl'mii.s das -r:>-'l'ol:is Clll"iR• 245S Reflect~-se nas aguas. l!l lcm- Senhora da Conceição. Ra.inha tf(i; dn. Onlc111 T"ru•irn. cl!ê 8~.o 

pedra ftmdament.al do primeiro 
Hospital para Operarios, no 
~rai;il. 

brava um· mant.o azul celest:e. O tias Bandeiras, protectora dos he- Francisco. · 
~b Mb0f.LO/ 0€'.. manto da Virgem da Conceição... roes anoriymos da· matta e elas Roma.ria a favor rln T'a.rnd,í:i 

'lPVKO>/ D(. M[ 'Á • turbas colonizadol'as de s. Paulo. <lo N. S. do Carmo, {fo S8nto 

qonvem 1emtmµ- q~ o primei~ 

ro ~, 1'f:fl~ em »e
..,..,Up ~ -~ :µpl()B, t~ por 

. -~ ~ ,e -9~C~p;; ~· 
(ii\temitl doo .u:wees. As l,I!lPQl>i-

A cerimonia, que foi solemne, 
foi altamen~ honrada com a 
~91,l, dé S. Exdii,. &lvm.a,. 
.o j,r. Arcellispo l\.fetropolita:no, 
B .. José Gaspar de Mon~eca e 
~ilva. J::ritiveram prpµnt:es á ce-

~

p J~ O Bandeirante pensava, csque- O pensa~ento do_ paul.ista.pri- André. 
.1 _ ce"do "'-", lo"''"'·". com_ inh_. adas·: "_A mévo crescia e vibrava,, E se gg " .,,..., ,..,,..,.... ... · transubstanciava e se concreti" Pt·ndssão a. favor <](l.f' P,i.n1, 

• Virgem da. Conociç~ era. bel!} a zava. numa qW1,Si oração... c11to.s de Santo /\1rlo11io rlo Li• 

- .49 ~ tçmpo ~o pe
~ uma- -macçãc:, forte e au-
~' ;ie~ o f!U.e nada w pO(!erã. 

:• .. .. .,.~ ... 
C.OHSú).ff,1,10~ sogR~ OUROS ...OOHO!> 

ritnonia, dit benção e lançamen· t l,,.r,o•~OE~ .. tRl;Çc» o.co,10NAE!... 

to. da ~dra fundamental, além SECÇÃO OE VARfJO 
d~ ,{JJ. l!:~eia,. Rcvme.., ,,1,1-rios sa- ,l!UA oo cu1,10, 477 r~n,,,. 11, 
1:1erdot,e:,1, a.ut..orida.des civl.s e 1u .• 2.nu --slo u,ulO 
gzande numero de Ol)Cl'al'lOO, i _ _....._ _____ ..,.. ___ _ 

patrona das ··banclelr.as". E con- Rainha da.t> Bandeira:;!.,. mão o São Jo,,{; do :é'\Jçra;11]J1Jo, 
fiante erguia, soJ) o seµ, p.it:;ocl· 
nio, 138 villatl e ci<,iacj.es. Qµe 
pinta.lgariJ:11 a :m~notonla vereie L'E:R E PROPAGAR O 
da matta, extendjda, spbre a CI!,• •• L_ EGIONA-RIO .. 

E>;:posiçii.o <lo 8;;.1if h<:,imo :-,;1, 
eramento a. favor d.:}. C;ii::a ,J:uJ 
Rel!ginsa:< da Divina Provlrlen• 
ci11- de ltaquera .. pitania, Paulista. De.sde os pam-

pas do viamão. ol1(ie militiram E' DEVER DE TODOS Binação, a favpr tfo l'i.e~_t}, 
os "Vdlupta.rios ~". ás lID· O 8 C A T B O LI C OS Pe. Joaquim Britto. .. ' 

1"1-,ª CONSULTA 

(.,lDip1u1te de "0 LE<HON.ARIO'' - S. Paulo) 

PROVIDiNCIA DIVINA. R ad • 10 Co n s ulta·s 
Quanto á esposa, que .ficou vitrva · cOttl 

uma filhinha, pudemos suppor com verosiiµl .. 
lhança, ter-se ella apegado demasiado ao ma• 
rido. novo em folha, esquecendo-se até queu1 
sabe? de agradecer a Quem de direito, o. pr(), 
p:ria ventura, Deus N. Senhor sBpara-a tem• 
po,rariamente do esposo, até o proximo en• 
eontro na. felicidade eterna. Deixa-lhe (:omo 
conforto insubstituivcJ umél encmJ'l.a,doni rt. 
lhinha. 

CONS. - Ha dias falleceu uma senhora 
,.,._ y.luva, mãe de seis filhos mecorei,. Tinha essa. 
. , .ae•:b.o~ ~a t"1ni 50ltelra, cuja vida pof'~ 
· . ~. ~ m~e noçe11sal'i~ que it da outra. 

pelo P•- J. L da COSTA AGUIAR S .. J,. 
(;au lde:".tlçi, aco11tece com um r.ap11,z:, que é aqui sobre a terra que Deus lem que 

flOC f4Ü~l1 tan,beffl, apenas est~elecido, t:ast(gar OS maus e reCOOlpenS(lf OS bons. 
. ..-. dellltal!ld·o a viuv!I e uma filhinha. Um irmão O ·1ug·ar onde se farâ adequadamente essa 
-~ ll»ÇP, .olte:f119, é um i1tfellz:: vive quasl recom·pensa e esse castigo ltlxmo. Consulente, 

'· ~m eotttln!Ja embriaguez, d4u1dc escandalos é na Eternidade. Lã seJ'á dado ele facto, 
'11N~··,t•o,to na cldado on<le vlve. "unicuique suum": a cad::i, um aquillo que lhe 
· Qeánte destes dois factos e do mil outros é proprio. 

~~e· élt•rlam.ente se dão pelo mundo a fora, Todos os acontecimentos pois. da vida 
· ·. ~li~ ou, como P"rgunt,t tJ~ta gente: t~rrena devem ser encara.elos "sub lumine 
:~;~~ !LP~id~i:u:la ~ivi~a que ~o S;)bia e a:iternitatis": sob a luz da EteJ'1.Jidade. 
;,,;_;ffM.~t~~~ fOV~l;I!, a c,,~sjo?" ~çamos algumas supposi.<:ôes, pc1·feita-
~;~~ J·,--,llES:P •. .-.~; .A. -~o 'de 6 l!brmto::eonsulen te l11$tlte possl \'.eis sob ré' 01< cal:!os expostos na. 
r.l,':'..JJi~--~-.~ õ11tr'- ,-!Ítte -~tir$nt ~m11rti esta. Gontiult#; 
··· "~jl(Jn·tia,, é· aimplellltl$1lte p~r l!e eollocarein · Uma mãe de seis · filhos é uma mãe 
',7,~ el!l · ·vin .v.n;llk> ~~ na. aprcéiaçil.o que soube cumprir seu dever primordial; é, 
· jc ~ ~~- t;_) ~~ ·1;1~1~ ~ :gtz:e !lê apoiam. pode dlzer:se, especiafmente nos. tempqs _quo 
· ~-~- ~e$!J!'~ .-tttl~lf ~P.!~- ~ · CJ~. ~~l~e· · · ~r-re;j!; t!-~~ J:l~r,9.ina. Peus N. Senhor cha 
' ~!!.1· éQ~~ a ·Pr<W d~nera:· D!'l!'f,na. no governc, m.ou-a pa'Í'a dar-lhe logo o pi,emio rneref'ido; 
..-,;,~ , ~!!!. . do ~r.esútiicíito :fà1&11 prel;!ilo •teffl_? d!! fe!!dda.ds :9 de ventura. · 

~-~- •• ···-:-·;;:;::-.- .' • h'• ·"··· ·,· ~. ~ 

P~r~nto eu. agO'l'.a: ;'Não é justo, isto?'' 
A !nnã, solteirona quem sabe?, sem nem 

saber em que empregar a vida, sentirá com
paixão, como é natuml em almas bem for
madas, dos meninos e toma.rã conta delles. 
Dupla vantagem: não ficarão elles abandona
dos e lucrará ella iI11menso. conquistando 
maior gloria no paraisa, na recompense. -eter
na que a espera. 

Pergunto eu. agora: Ha alguma injustiça 
nisto'? 

Passemoi; ao segundo caso. 
Dois irmãos estr.o1na1-<. Um arr.i.nja noive. 

casa-:m. tem uma filhinha. rnorigera-se, volla 
a cum'l)rir seui; dilver:e~ para com Deus. para 
com o proximo .• Deus colhe•o n~s(e momento 
abríndo..iha as portas da Eternidade .. 

Onde l"Stá a injustiç.a. neete modo de agil' 
d& Deusr 

Haverá injustiça. nisto·? perguttto ,:m" 
O cunhado leviano que ficou, terá. po1' 

sua vez. tempo sufficient.e para cahir em si, 
arrepender-se, curar-se da embriaguez e me• 

. reccr assim, tamhem clle, vivendo a vida ca-
tholiea, a felicidade do Parais.o. 

Pergunto, mais ume. vez, será. isto !l)jug, 
Uça da parte de Deus ou pc'lo contírario 
optima. Providencia e infinita .vtú;cricordia? 

---------..... ------~----
\$ CONSUL TA.S AO REVMO. !'!'e. J"OS·i': 
LOURENÇO OA COSTA AGUJAR, S.J. r>E
VERÃO SER DIRIGIOAS 0,U Pf!SSOAL
MENTJ;: A EU.E A' R, S. CLEMENTE. ~6 
H!ô PI: JÁN1ª1RQ ou A' CÀ!XL', 

POSTAL, as49 "'"-:" ê, P'AUL~ 
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· POR/QUE ,_j. NOSSA -,AtFAIATARI,\ 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''1 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia . a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o. 
senso prático do século! . 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que· o novo 
corte "Kenway" empresta, 

· "Cooperamos pora o c~nsu, mas nün acceif ms uflãf tmi 
· ·,•ri:·. . _, .. ---.~ · __ ___:_._ ___ _::..:.__ ._,-'· · -. ..,.._~';';.,.,!._\-"'"'''!- t.é , 

. ·:optando.por -suas f~~c~ões-épise-0;,a~s, rlemittin-se da Commissão.-~àl-m s l 
Exn. ,. St._ ·Bispo_ ··de Uheraba - Com M!lniéade .á." autotid_ádes Sµperior$ &, 'l 
Recenseamento e do Estado . A integ-1,:~,. do . o{ficio dirigido aoJ sr. l 

.. delegado seccional · ·· 

1 
O Recense.ament-0 que ofª mo-. episcopal e não somente ·eivica Exi.,te, emanada. d& -Sllnt& Sê. 

vimenta o Brasil, vem encontran- Quasi finalizando o meu· duicur a probibiqão de que os -~ 
do por parte da população, como so, tive oppo1-tunidade de decla- tesa façàm parte· do · R.otary. E a 
não po_dla deixar de ser; . uma. rar: ' Igreja aconselha. os ceihcliedt, a· 
acolhida benev<;>la a pont-0 .mes-. "A permissão de que meu no- due não' pertençam a. :esta, 01'• 
mo de desculpar os defeitos na- me se incluísse na Comissão Cen~ ga~ão. o ep~copad.o de -,vá .. 
turaes que o acompanham, tra- sita.ria não pode ter outro fundi.-. rios J)Í/.'izes, em dec.lsi'!I eêlJeêti• 
tando-se, como se trata;-'·de uma mento, nem comporta outra sig-·· 'vá;' tem já probibldo o . Rotâr, 
,bra de tão grande vulto. ni_ficação. ~snecessarl.a, seria :i. para o;-:eatholleqs, . . ' · 
. O-'momént.o é' mais que op·por~ . afflrniaçâó positiva . de que ellà , .Jl.qui,: .:.em. :.Ubérabá,., .:ninriuen'i 
":uno pára Se realizar e Vef triuÍ'n- nã'o enc~rra o min!!\10 cpihpro-· nials ,, ígnor~· o·, ,pens~ O dGI 
. '.)har ún'). . Recenseamehto geral' . ig~o. que venha <:4ocy..r,7se co1:p. bispp . dioc~rio este. · =ipe1~ 
:iss_ im' eiit_r_e __ · rl_ó_s_·_. A bôa_'_:_'Voritade eis seus deveres ep1·co"." es. Uma' ·. · "·-"'·-·· '' .,,, · •,, .. a..-. · · '' · · """ . CoJl!'!ten~; :~m:p ~eu ::dfscur.,. 
é.,grànd~; 'a própagandai ·tem. si- colllsão, por minima que· fÓ~se, so e_ a .fl}nha. circµ~·-';;1·.º· 1,;.'Ul!-

i-NATÓMrcn· 

io rel!1ti{ramente ·effidiei'lte .ftã'' 11ei;~e. sentido, viria cf~~;rmiliar nho, ®flí!<r:i,r a. V.- Excta. qild 
'>bra-, e sym_pat,hica· SO?, ,. f~r,10s _a_.pJ!hha ºPrão iln.t11~d~_ta e in- está de,~--ª ~*-·:.effidffl"' 
noutos ,.(!e· ~1sta. ,,. '· . . .· dLscut!vel, pelas mi~4!is fúncções l' te .d.a J'.w:eja,~:de ~ba, ,ao,~ 

Entretanto, não·, bastii , limá !/picopáes. ~i que ~stQu. no 'ter~ so ,, de .. l94o; Isto «~ ~de -set 
grande boa· vóntade. E' ·nefe~!l,- ·r~no . ntetamente . h·ypothetico, .. apenas wn .: dever, :ciVicl> · . .que a· 
'.)a'.Vél'. bOll !'\lon:ade geral: e, 4;.so~: Pe~s lou_v~do: Màs_ o ,foaj~rom,t~s.o , conscie.11ç1a, :SQÇ,al ~~ l~,-i,a.?i. 

. . 1 inf-elil!fi1éfite; não ten\. ha,:ido., . q.ue. ten!J.o. comm1go, me,smo . d~,. ser, , sobr.et-qdo, um.. dever-.. ~
,, · 1' '1'amé'ntà1iéf é 'o qúé' jâ ~J Ye~ . * ·. expliéitó noo me,: !$\spei1sà ,,, t~ .. qu.e: .a/QOnsC~cla. ê1tthô!tca1 
· · ru'icôu , na-'' éidacle ~e 4beraba, <te.~a asserção clar!l,;" . · · :: ., :: nos '..intímà .. ·:. E estL'.iie,w ~ 

•· -, . em Minà's., ein que 'i sesiãô '.1na.µ. . : Destas. ~ffirmaçõe~, Exl),iq, Sr.,. cumpridq:. pelos cà-tholii:Ôs; pelos. 
.gura1 dós·• trabalhó5 do Ret!)flllj'\a~ _/6.nfes~ que preciso .J'.etirar\ Ul)lB,,_ , sacer<io~s, e. pelo b!§P,?):líocesa• 
;ment~··foi· reãlizada·'dtiran~ 'l!lla ·que. foi.o _fru~to _de_.,li9'-_ engan(!.j.no. Coo~r~m.os, p~/4m,-;-;par<.>. (t 

: sessão do ;Rotáry ·Clúb/~Ujás.,M,•·. ~eu em, u:n, l~lg9,me1:to .~nevo- 1 censo, mas nã?:·: ~éc~l~!llos o 

LITURGIA 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS: ENTRETE. 
LAS DE LÃ;. LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MÍNIMO EN
CHIME_NTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INUTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA .CIN!URA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS: DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS i DE PADRÕES 

MODERNOS 

'.L .. iber-a·-- DO·S 
O l'adre prosegue com estas gorio ·pelo patrono d<> Mosteiro 

p,alavras que são uma especie de .fundado por elle sobre o Célio, 
coininentario ás palavràs do povo: na. sua casa Materna. 

Uvrae-nos, Senhor, nós Vos Segundo o M\crologo, havia ou-
mpplicamos de todos os males trora permissão para accrescen

·· pa.ssados, presentes e· ·tuturos e tar outros nomes de santos. aos 
· pela · intercessão da · bemaventu~ já. introduzidos por São Grego
rada e gloriosa. sempre Virgem rio, ó Grande, pois a oração Li
Maria, :Mãe de Deus e dos bem- be.ra-nos é obra desse sant-0 Pon

, aventur.1.dos aposto.los Pedro e 'tifice.· 
Paulo e André, .. e ._de todos os , , Par-a. tinallzar \ pede-se ~ paz 

"como para: receber nesse beijo 
a paz que Elle pede a Deus." 

Aliás, lia muito tempo a pate
na 6 olhada como signal e ins
trumento de paz; por muito tem
po serviu para dal-a, uso este 
prohibido hoje, Elia foi vulgar
mente chamada Pax. 

RENÇ/\OS El'JSCOPAES 

11antos dae-nos benign;imentc a interior e exterior. A paz exterior E' nesse moml'nto que .. á Misb-a 
· paz em nossos dias. afíin de que, consiste· na cessação das guerras, de nupcias dá-se a benção aos 
· auxiliados pela· Vó!l!ia.· DiisericM- perseguições e dissenções que agi- novos esposos, vestígios de um 

dia. sejamos sempre livres do pec- taram a Igreja no tempo de São uso de origem gallica, e que a 
eado e seguros de toda pertur- Gregorio; como em muitas outras liturgia romana não poude fazer 
bação. epochas, e que constituiram uma desapparecer quando foi intro-

Os males passados são nossos fonte de peecados. A paz !nte,ior duzida na G.allia. 

tividades são claras ·e justlficati- lo que entao julguei Justo .... :Qevo t Rotaiw~-Club. · , 
vamente suspeitas: o "LEGl'Ô~ ·ret.!_rar esta· assei·ção:· -'·'"Sêt ·'que'/ Por Tstô(··considE!ré ,v:·. Exde.: 
N ARlO" • já tem · tido 'inriubteras estou no . terreno ·meramente" hY'-' excluidôS·"''dâ · Comin!~' ., Oens<"' 
opportunidades de lembrar - aos pothetfco, Deus louvado", -r>qrque; taria. de· Uoeraba e dos1 v~;io,( 

,_,seus leitores, .. 11, p0$içã.01 que a aquillo ,que me parecia n1ei;à 'hy- J municiJios '"dó Triaµgulo,. perten-, 
Igreja assume .em relação .. 110 'Ro- p9these .é lamentav~i;n.en~,,,~~ j: cent~ ,a ·.!!§ta -D~ese, os;,:nomes. 
tars .Club. _tQ consumado. ·: .•. ,. .. ,, ... ,· .. :-~·quer,.do_. bispo diocesano. (luel' 

sen,do . u11:ivers13,l a. attitude da . . Acabo ele ler, vo'l~~dp .,dp ,),71, i· dO/r 8;8.C€rdotes, q~ para ~o. ,fo .. 
!greja, comprehende-se comó fq sita Pastoral, em u111. ~os nume:-._i r.am .conm.dados. ,, ,. i ·' . 
justa e '·natural a .revoit:i · que ros da imprensa diaria local, ó 1· · E)n1quanto n~~ tfyermos· a _ga• 
provocaram os acontecimentos de 12. de Agosto, o se~_uinj;e: '.',/'>- rantla ãe que não se· r~l!zarão 
em Uberaba e os :rumos, qué as µistalação . da' ;delegacil\ munici• ! dentro de· sess~S do Rotàry ~stes 
cousas tomaram. Seguiu-se ·a e!- pàl de recenseamento de Ubera- trabalhos ·inteiramente. ind~n
les um prot~.to energico, .claro ba revestiu-se de un1.. i:;u_nho .de. dentes de fins rôtéyr-os esta sera e ünnwdiato de S, Exc!a. Rvma. originalidade todo espêptit ten- 'a nossa a,ttitude de sacerdote e 
Don'i' Alexandre Gonçalves do do-se_ realizado a im~il!'!bte so~· de bispo diocesano. . ... 
Amaral, DD. Bisl,X) cjaquella Dio- lemmdade, durante uíriit · das ses- ! E a m_esma attitude aconselho 
cese, · ás . ~utoridades ,sU:peÍióres sões .~ema~aes do Rotary. Club li aos cathol!cos da diocese de Ubs-
do RecenseAmento, pelo qual,· de- lo.cal. · (Sao meus os griphos)·. taba. · · . . 
initindo~se_ 'da comm.is_ão censita- . . ?omo prasilei~o., E'?,110 •. Sr. el! i . , N?,o p~ÇQ def!ér,imento; \po1•qi:e 
;rill.~ não só se 'r~cusó1,1,, a; colla~ lamentaria a 0l'.lgmal!dade d-e_. -se··!· Jsto não' ·6 um requerlru~nto: é 

· borai- jUntéi dellá como tam~m buscar uma ~essão do R<'?~,ary'j um:a declaração form!1.l. ; 
negou aos seus. sacerdotes, per- Club - q~e e uma ·<>rgahiz\ição : Para gó~•erno de V. iExehl. 

.mi.ssão,para·ral, emqüahto_as ses- pouco n~c1ona1, até. no. ~1_omo. -e- cómmµnico; alnda;.·t1u~--1eva.re~ 
sões . continmú,t;em sendci feitas de fmalldades )JOUCo n~c_10nal!s- este protesto ás. aut-Origadcs s.t'• 
no- ·Rntaryclub: ..... ,. t.3s - para~~ maugm:~i: 8;-fql."~:,.periores:dq'~eenset1;~n~,eüó 

Foi-am as· segumtes as palavras g~c!~ de rece1}seamento· . .._ pa- ·Esta<;!o. · · ',. ·... · · · · ... _.,,. 
de s .. Exxcla.. Reevma.: tnotico movimento de. I),aciona- . . , . • . . 

·lfsinc... .,,,. · .. :,1 '-·. !· Raudaç~&··~ 

"Exmo, st. 
Laudetur Jesus Chr!stusf 

Quando da instalação di Com
' missãú Censitaria de 1940, accc!

tei com prazer, a inclusão do 
meu nome ·na mesma. 

Em discurso · proferido nesta 
occasião .. estudei as bases, a na
tureza e os lünites da cooperação 
da Igreja de Uberaba, que me es
tá. confiada, a este movimento 
patriotico. Em seguida, concluin
do, mostrei ser esta uma attitudE; 

t Elias continuaram q n_:esm~ de
. pois .da reforma de Sao Pio V. 
: O Cardeàl de BoÚ11lon foi sem 
~Uvida quem as aboliu em :R.ouen. 
, Quizeram restabe'lecel-as no se
: culo XVII e ainda · 110·· seculo se-
guinte encontramos alguns exem-
plares. · · 

Voltando a unidade liturgica, 
alguns bispos e em particular 
o de Antun, pediram que fose,~m 
conservadas llüS ;;randes festas. 
E!las ainda são daciás na igreja 
do Lyon, que conservou sua Li
turgia, mas fóra desta 56 se dá 
a benção u_a Missa de 'Nup~ias. 

Lêr e· prouat1ar- o 

LEGIONARIO 
J:' DEVER DE TODOS 
os C 4 TtlOLIUOS 

Alexandre . Gonça._lves Anuràl . 
Bispo de Ube.raba 

Úas como sacerdote' cathoÍico, 
como bispo diocesano, cumpro o 
meu dever de conscieucia. pro- , 
testando contra esta originali-
dad~ .. , . . . Uberf>ba,. 18 de Ag~ d~ )o~o, 

PENSIONATO CAT,HOLICO PARA 
MOÇAS UNIVERSITARIAS 

Optima installação em local aprazível é .sob dh-~ç~ 
cão catholica. Informações no proprio pensionato. . . . 

Avenida Hyg-ienopolis; 733 Telephone 5-2392 
PEDE-SE REFERENCIAS 

A excursão ··ã. cidade 
de Anchieta 

Revestiu-se de pleno exito e 
·brilhantismo a excursão turfisti
ca á Anchieta, cidade de tradi
ções gloriosas, cujas rua& foram 
percorridas pelo grande missio
nal'Ío e taumaturgo José de An
chieta,. que ali passou os ullhnos 
annos de sua vida ... 

Os romeiros chegaram a Vic
toria no dia 16 de Agosto, e 
após assistirem a Missa solem
nc na cathedrul Mctropolita1ia 

'visit.aram a S. Excia, R.eVma. 
Dom Luii Scort<'gagna, Bispo rle 
Victoria, ao Exmo, Sr, MCT '· >r 
Punaro Bley, interventor csLa
dual e ao sr. Prefeito da Ca
pital. 

Na manhã seguinte foram pa
ra Anchieta, onde visitaram o 

• 7- ,;,.,.-• .• 

Prefeito local, ·e inauglltàram a} 
Escola Normal das . Carmelitas. e 
o Pequeno Seminario ·. dos · · Je .. 
suitas. 

A' tarde do mesmo ma volta• 
rain a Victoria .. pa,ssando -por 
Guarapary, celebre · p<;,r suaa 
igrejas construidas no seculo 
XVl. •• 

A romàr!a. levou. numa_-_ 
os despojos do grande Jesuita,' oe 
quaes foram e::q>0stoo á vénen.
çr.o publica 11& Capella, que 1'11! 
a cella onde elie expirou ..• 

Durante todo temJ?o em que 
Já estiveram, os devotos .se .re-

peccados e os maus effeitos que é a wlião dos corações com Deus -Em certas igrejas da Franca 
causaram, dos quaes somos res- e com o proxlmo, pela caridade. H'.espanha e Allemanha, o bisp~ l 

OS l\1ELHORES PREÇOS 

v;~incessa:nte · e piedosa• 
mente. afim de levar ao Grande 
Aposto'lo a ·sua homenagem de• 
vota. e falar-lhe de suM' neces
sidades. ponsaveis. . E' pois objecto dessa oração o dava, por occasião das grandes 

Os p~nt~ são os que nos ar- pedido desta dupla paa. festàs uma bençãú solemne a 
fligem actua1mente, quer no es- que os auctores chamavam epis-
p!rite, quer no corpo, como ten- ff' co)ial. A um s!gnal do bispo, o 
t,ações, doenças, desg-ostos, etc. , dir.cono voltava-se para os assis-

Os. males futuros são os cas- Segundo Claudio de Vert, o tent~:; e dizia: Humiliate vos ail 
tlgos merecidos _pelo peccado. mi signal da .. cruz que o padre faz benedictionem. Prostrae-vos para 
ciliadas e os , ataques dos demo- sobre si mesmo com a patena ex- a benção e o povo respondia.: . 
nios e tudo O que nos: poderá Ie- plica-se deste· modo: Deo gratias 1 
var á perdição eterna. Para al- . A conclusão Per Dominum Je- Nos sacramentarlos gal11canos 
cançarmos a isenção de todos cs- · sum Christum, fala das tres pes- dos seculos IX e X ha quasi 
ses malé~, imploramos a füterces- soas divinas, e ao nomeai-as sem- tantas bençãos como prefacios, 
são de ·Maria, nossa· Mãe, dos prc se faz o signal da cruz, como conocadas ou nas festas a · que 
Apostolos São Pedro e São Paulo, outrora, sómente depois do P-.i.x se destinava1~1 9u num compen~ 
de s. André e depois dos outros nomini e do beijo da paz se par- dio especial nos finaes dos ma
antos. , tia o pão, foi preciso antecipar nuscriptos e são geralmente bas-

0 nome áe Santo .4mfré é men- o Libera-nos e tomar a patena tante longas, Ellas persistiram 
clonado · em leinbrailça do culto em mãos. O signal da cruz foi por muito tempo apesar da in
especial que a Igreja de Romà · üssilú antecipado, seildo · feito tcrd!c;üo do Papa Zacharias ~ 
'fOtata a ·esse ·grande Apostolo, com a patenà, ás palavras que, · do zelo ·de Carlos Magno pela Li
Irmão do primei,i·o :e.al18,. . Diz C0lll maior insi.steJ,1cia, implciia·- 'ti1rgia' não conseguiu tambem 
o Pe-. Grisar que o nome de San~· vam .à protecção divina_- abolil-as; pois. quasi todos os sa-
to André ficou, em razi'.í.o da gr.an-. O padre beija. a. patena que c,amcnt.arios da Idade Media tra- ! 
ft (levoi;ão (!Ue ~ipJta. ·§;),o Gre- vae receber o Coipo ue Chl11lto, zero essaa .formulaa. 

E A MELHOR. QUALIDADE 
Presunto e li'i10s - Vinhos Finos, 
Ji'ructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Aiimenticios 

FMPORIO MONTENEGRO· 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. lt. Luiz CocUio) - l'honc i-0035 

MER.CEARIA AVENIDA 
AV, BR,IG: LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja. 

Immaculada Conê'eiçãb) .a.- PHONE 7-5453 

· F.:xperimente a 

Jl!/ANTR/GA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

Elle, que foi tão solicito em 
vida, apesar de todas as contin• 
gencias adversas, não deixará, 
por cert.o, de attendel-ós .•• 

NO'fICIAS ESPORTIVAS 

A Congregaç~ ~uma do 
Collcglo Archidiocesano tem· rea
lizado ,;a1·ios'jogos de futebol com 

outros sodalicios, ,de~a f~pital. 
No domi11g9 passado .foi.,.dlspu• 

fada interessante partida . com · tt 
Congregação Marlã.na ciõ: Braz. 

A pugna ter'mino~ co~. a vtc• 
torta dos congregados do · Arch!• 
diocesano, que .triumpha_ra~ ,J>O-

la contagem de 6 x -~ 
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·-::,A ZE·LADORA PREDIAL 

EVANGELHO 

.. 
AOMmfSTftAÇ~O PREOJAL, commisàão 3"Jó ou 5'*1, - ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEIS, juros 1%, - COBRANÇAS 'de alugueis atra:rados, adeantame~tos para 

< ,,. ,efoi'mu, ...,..--Compra de tmmoveis por conta •propria. - Informações confidencia~ 
_.dc: .. lnttutlllnoe e fiadores. - SECÇÃQ BA\NCA~IA: Aeceitamos d~sttoa com Juros 

mensaes, descontos, etc, eto. - RUA JOSE' BONIFACIO, . .:>9 • 2, andar -
PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado 4. FIiho 

Jesus ~bristo; Filho de Deus 
N o u tra occasião1 

interrogado, c o m o 
nesta, acerc.,i, doa 

meios pe.ra obter a. 

DECIMO SETIMO DOMINGO DEl'OIS J>E 
l'ENTECOSTE!:i 

de que;n é F:Iho? . ...,. 

Tinham. todos proa. 
pta a. :real'Ollta, lia 
Sa~das Letras a 
h a v 1a. m. vaticlnàde 
,·artas vezes: E 1 l"• 
seria o !ilho de na,. 
vtd. o a que não ai
tendiam os phiut
setis é que esta. fl• . 
Oi.a.9â,o era uma .. ta~ 

13 DE SETEMBRO São Ma.theus, XXII, 36-tl 
. I . 

NOTBU.RGA vida eterna, propu- Naquelle tempo, perguntou a JfJSllS um doutor da. 
Lei tentando-o: Mestre, qua.l é o grande :manda.• 

zera e Mestre a me~to da Lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao 
mesma d o u t r i n a. Senhor, teu Deus, de todo teu eoração,_ e de toda a. ~p· a cl r o eira das criadas com que agora · res- tua alma, e de todo o teu éntendbnento. Mas, • 
ponde. Da.quella fel- segundo 6 semelhante a este: amarás_:a:o teu pro

xi.mo como a ti mesmo. . Nestes dois. màndamentos NéÍtl)urga er& f!Ihá. de campo
" ._... · Nàscéu. em Tottenburg, 
· ~êi'.•·· cidadl) · do Tyrol. 

'"~ · )i'~&,urga era ô 1)erféito mode-
. ·)o da· 0

donl!dlla câtholica. Ella 
i:llittva,-o:a. com singeleza e esme
l"i)_ 'tiQdas as "1rludes, mas se ex
cei2la íl& da carid.ade. 

Ainda. muito menina ·entrou 
:i,ara . ó serviço dos condes de 
~ênburg, qtJe a oomprehende
!'$ffl ~ e e. auxiliaram. em suas 
obi:.s de caridàde. A condessa. 

· Jutt. iez deita a sue; companhei;. 
~i ·pa,ssaooo ambas dias Inteiros 
tja.a. visitas acs Pob~s e neces'
s?ta-dos. A<>S · p()lreOS ella. ficou 

.... ·cte fa.'Cto ·a esmoler . dos condes de 

. . RÁ'Íttetiburw. 
~. --~ . 

A• eJ!tnola material unta sem
pre a eeplrltuaL · ;N:unca. · saciava. 
o corpo sem tambem reparar· os 
da.mnos causa.dos nas almas pe-
lo peccadc{, · · · 

·seis anrios PB,S,SOU ella fa7.endo 
caridade e attrahindo a ma.is 
surprehendente pr9sp1!,-idade pa
ra. t.ocbL. a. casa de seu anio. Quan
do elles:·morreram, o jovem con~. 
de quiz mântel-a no ~u posto 
porque · já. era ve~era!18, por to
dos, mas sua. mUlher a conde&a. 
Otllta, era mesquinha. e irritava.
se com os pobres que percorriam 
o eastello em todas .a.$ qirecções. 
Tanto mais se itritavi a grande 
fidalga quanto menos ella. se sen
tia est1mada pe~ de_ sua criada. ---- - -.- ' 

-.-•.. ,-,·, .. '.'. •.•:• .... ,·, ........ '·' ... -... ~ ........ , 
.)DOMIRUS · 

De 15 annos de acuradas expei'ieuclas e duros sa
crlflclos.- resultou a trlàrav!lhosa formula que ve!u re
volucionar o mundo. Novo _processo de cura das affec. 
~õés : da. boca, adequado a mais uma. iuf!n!dade de. 
apl!~ões. . 

. DENTJFR!ClO DE PALADAR AGRADAVEL . 
"Não caustico, antlputrido, desodorante, gérmlcidà, 

bàlsamico. 

Esse estado de eowi.as tanto a .ta, o dout-or da Lei oo encerra toda. a lei e os ·prophetas.. E .esta.lldo jun-
irritou, que eila não se conteve par a. se justificar tos 

08 
phariseus, perguntou-lhes Je,sus, p.tzen,do: Que 

e relatoú; ao seu marido uma de- . d' 1 id vos ...,re~6 do Christo, de, IYU_ em_ é élle Filho? Res• apenas daquelle . e~ zena de factos deturpados rela- pe iu uma e uc a- .- = , U 
ção sobre O signlfl• ponderam-lhjl: de David. í Jesus lhes ryp cou: ilomo, vi a d o especial de 

tivos a essa interesseira hypo- pois, David, em espirito, nie chama. ~or, dizendo: Deus, . que sál~rla · 
crita., no seu dizer. · e a d o ela, palavra DL'l!le 

O 
Senhor ao meu $enhór: a.ssenta.-te ã :mibha 

Tant.!> fez, q~ o conde Henri- "proldmo", quaes os direita., até que ponha. os}teus inimigos-por esca.bello seu povo. Tinha. el• 
que re«>lveu. averiguar bem o homens a quem de• de fous pé:!? SI, pois, pa,vid lhe châ~n seu ~,- le. outra filiação, ~a-
~ll" havia. Encontrando uma nhor, de que modo é elle seu. filho? E mnguem póde trev!sta pelo mesmo 
tarde Not_burga que se .. afastava v e m O 8 conSlderar h só ia·-· nem alguem d~o 

responder-! e uma. ,._, propheta rei, mais_, a toda a press& do castello, che- no:5sos proximos. Je- •. ierrogal o. 
;i.quelle dia, se aw·cveu a. • , "intima, e mysterlo-g<>U-se a ena e perguntou, o que sus, na. para.bola do 

levava escondido em _seu aven- bom samaritano mostrou-lhe como todos 08 ho-J. sa, que o colloc.ava, a~lma de David, o !azia ~ 
tâl. Com toda a stmp1icldade · · · · to · h t 
mostrou~lhe um pedaço de pão e mens, amigos ou inimigos, havemos de t~r com ·--/ nhor de seus paes, e de_ · dos os prop e as, que-
uns ·niicos de ca~ que deixara n~ssos proximos. Desta vez, e$pon:tane~mente,; lhe· conferia. dommio s.obre · tOdo o universo. Pol' 
tie comer para lev&r a uma ·or- qu!.z, 0 Mestre completar sua doutrina, ensinando-'_: ella. o Messias _iião era. um ·11ôme1n,. mas O" se
.phã ~mparada. O conde po- nos "quem é Deus". Não rec.orre a, parabolas, ·nhor dos. home:Íl.!J, , ·. 
rém 

1
só viu uns gravetos seccos, Era Deus. 

e estranhou de si para si a ori- porque a natureza não offerece um sµnile que 
· · · · to · ,:; d ·d,: Foi. o · que Je· sus · declarou aos seus tntertoeu-gin.alidade .de sua criada. lhe possa esclarecer o pensamen · . ver a v.,. -

lla · tores, chamando-lhe11 a attenção pa.ra. o Psal.mG . A condessa convenceu-o, po- , transcendental, é na revelação que e - $e encan-. . "' . . . ,. , ..•. " ., _ .,,w '-- ...... , , ... . . . _ 
rém, que aquillo nada mais era tra. E falando a Judeus podia bem appella.r pa- 109, em que David ·canta. às· glorias do .~es-
do ·que disslmul11,ção e elle a dis- ãutorlc.ade dos Livros SagradQS. slas, seu Reino e seu sa.cerdocio · eternos. Os JU• 
pensou de seu serviço. ra a deus calaram_· . -se para n~ se '(lifolariµ-~m .. vencidos, . Notburga, tranquilla, dirigiu-se Jesus ah! está no meio de seus Inimigos: 
para um sitio da redondeza e Quem é Elle? Não lhes ·sigamos o mau exemplo.é Reeonheça. 
poz-se a trabàlhar no campo. No _ o . Messias. Bem que . todos·· o não pro- . mos em· No5!/o Senhor. Jesus Chr!Áto, o Messlat 
seu contracto exigiu, porém, não clamem, é esta 8 persuasão geral, ainda da- promettido, o Verdadeiro Í)eus, a.. quem consa-
trabalhar depois do Angelus, pa. · '·· -· · Í?r.,· amos todo ·0 àntóf'de nosso"'éonição, todas u. ra poder cumprir com descanso quel~es cujo orgulho os força a nega.l-o. E o 

EVITA AS CARIES E TARTAROS (pedras), 
FORTIFICA• AS GENÇIV AS É OS OSSOS. . 

+ , os seus deveres de piedad-e. um Messias, o Christo, quem é? - · donde vem? - energias de nossa vida. 

J Cura radiéalmente: plon-éias, gengivites, · estoma
tites, dores de garganta,_ 

Verifiquem como são .. rapidos e maravilhosos os 
·;resultados. . . 
_ ,PARA GARGAREJOS E.BOCHECHOS, 2rí GOTTAS 
EM l\íEIO COPO DE AGUA. 

Procurar nas boas · Pharmacias ~ Drogarias, ______ _.. .............. , ............ ~~ . ...-....................... . 
Côllegio Ca·tholico para pre

_tos na -America do Norte 
'· .:Pot em.1889 que as Irmãs .Be· 
. nêdtetlnas de Guthrte, O)!:ja,homa, 
.,tr.",á· ,\:, fundaràm naquells. lo~ 

. . · ~itdade. um . grande colleglo ca
. ttiol'i&,: pa,m' meninas, o qual tem 
,sido ... frequentado por alumnas de 
't'ódl!B. as classes soclaes. 
· À:8· leis de Okiahoma, entre
~nt'o, prohibem terminantemen
te' ·a· matricula de pés.soas pretas 

:em ,collegios para brancos. 
- · . ~- fortna., estavam às me. ninas . de côr. . daquelle Estado 
'ilorte~ameri~no, pelo unico cri
imfde·'teftm nascido pretos, im
~bflitados de se · dedicarem aos 
.e~udos, ,d,e · se fustru.lrem e de se 

.. edtfoarem sob a orientação de 
quem, como ás benemeritas Ir
mãs Benedictinas, tão bem as t.e

. rli.m lÍ.reparado para os embates 
. Jia V,,da. . . 

· Era umà. injustiça., que se não 
l)Odla tolerar. E que estava a ag

. gravar . .a.inda mais o já ttimul
tU060 problema. racial norte-ame
r!~n~: .. 

Dr. Vicente Meiillo . 
. Pni.ça. .da Sé N.0 . 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua · Quintino Bocayuva N.0 54 

Para .obviar. o grande mal e, 
. a.o mesmo tempo, conceder ás 
pequenas pretas oportunidade pa
ra re~berem tm'la instrucção re
ligiosa, as :i:rmãs Bened!ctlnas 
fundaram um éollegio, a ser es
pecialmente frequentado · pelas 
meninas de côr. 

bifficuldades a ve:neer, certa
mente as tiveram. A principio, 
da parte dos propr!os pretos, por
quanto se tratava de urna insti
tuição religiosa, o que não rece
beriam com ag?ado. Por sua vez, 
tambem os brancos fizeram sua 
opposição, julgando desnecessa~ 
ria a educação que iriam minis-
trar ás jovens pretas. · 

Suplantadas as difficUldades, 
vencidos todos os obstaculos, é 
hoje o collegio das Irmãs Bene
dictinas um dos me'lhores da 
America, para a ra.ça preta, pos
suindo magnifico corpo docent.e, 
composto de sacerdotes catholi
cos e de quatro professores pre
tos leigos, 

Joaquim P. Dutra da 
Silva · 

Rua Benjamin Constant, 23 -
4.0 and. - Sala 38 - Tel. 2-1986 

S. PAULO 

ENGENHEIROS 
-~ 3·º - Sala 323 

- Te!. 2"7276 Amador Cintra do Prado 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua 15 de NoYembro, 150 - 7.0 

. andar - Sala 74 - Tel. 2-0035 

·Dr.' Carlos Moraes de 

Andrade 

· Rua· Benjamin Constant, 23 -

~4;0 -andar -· Sala 38 - Te!. 2-1986 

Engenheiro Architecto 
_Architectura religiosa, col!egios, 
res!dencias collectivas - Rua
Libero Badaró N.0 641 -

S, PAULO 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

dia, porém, o seu patrão quiz · · 1 

forçal-a a trabalhar até muito ,....._. ..... ---....... _..... ..... , • , ·, o • ........ _ ·•-...,. __ , .... ,....,..,_.;~ ...... ;, 
mais _tarde; mas ella, !evantah- + ~ 
do a 8Uà foice ao'a!to disse: "Is- t Casa Santo Antonio.· Esta cidade, desde 25 de Agot,, 
_to resolverá a nossa pendencia... ' ' . ., to hospeda os missiona.rios Reio, 

JABOTICABA,L 

E largando-a ella não cahiu. 1 . --- DE. - · · demptoristss, que : pregarão aa 
Cottun<>vido, não mais a impor- ' 1· H ~ .N' R I Q u E H E I N s . ' Sant~ Missões até o dia. 8 de 

tu!~~.-b .n Últeri-_ _ adoece grave- L ./ V R A RI A , C A T H_ 'C, L I _C A _satt;mbró. . . · . : ·ã· .. 

'"""'°" -·· Grandes .fruct<,s est o apr~n· 
mente a condessa otma. Sen1 ter i - Grande sortimento de, artigos · rellglo~ em geral - t ·. tando.- Nota".se :um ,;?nov!menio de 
mesmo o menor . vislumbre· de l Fabrlea. de imagens - Officlna de paramentos_ e esta.ndarles 't• ·es~ct_atiy11,ino:_Pf'Vd<'· q~e- t.em 00-

resserit\mento, Notburga foi vis!- Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 corrido em massa para ouvir os 
tal-a com a. liberdade e singele- f · mi.ssionaiios · · · · · ' · 
za propr1·as á Idade "redia. A. S Ã O P A U L O · , - • , ,.. , · · · ' · -~z. : ' ,,., - · . :"" · o· prôgra1füna· es.,..; ·sendo exex-condessa, vendo-a, abraçou - a , ................ .,_. __ ....... -........................ • • • • • .......... • • • • • • • :cutádo '.á, ; r.bca.: . "H'ãvéf!â/·· eonfe-
chorando, Contou-lhe como fo- · Q e d. · 1· · ,; :. · e' ' ', <fE\ncias·e.speciaés:' ·-· 

~:si!~:~~ d~d:~u q:::~~do f;~. "'1rt1 r. t1 ... fi 1_ r_ .. -_:-; '.~ . :i o- -_: ___ :_:n·· :_f_ :.e· ,_., ·_·,1:0· ,r.-. '~7ª;:;:s :oç:;~~:ia1!·1g': 
gefre<lo invadira as• terras do 1 \J - u J 4 ., .seté'tlibro .. Para ,·ósl"hriméns . rno- . 
conde, pondo tudo a ferro e a -ços, dias 3, '4,' 5/6·:e· ,7:·. 
fogo, A doença viera prostrar
lhe e agora se estorcia de dor. 

Notburga não voltou mais pa
ra o campo, exercendo a carida
de junto daqueUa que a enxota

P A'fROCINIO DO 
SAPUCAHY 

ra. Por seu intermedio a paz se PE. A!'<TONIO DE ANDJ?,ADE 
restabeleceu na familia do con-
de. e a pobre senhora expirou No dia 15 de Agosto chegou 
nos seus braços confortada por a esta cidade o Revmo. Pe. Anto
todos os sacramentos. n!o Andrade, Missiona.rio da Or-

30 e 31 de Agosto e. l.~ de. Se
tembro, o Cong,resso Eucharisti
co p'a'roch!aL As Associações· Ça
tholic~ se -movimentam para o 
maior brilhantismo , do mesmo, 
tendó · á .frênte o•. Revmo. Vigatio. 

' . . ,: : . . 

DIA. 1.0 : DE SETEMBRO 

A segunda mulher do conde dem Redemptorista, que aqui veio A's 7 horas: Missa com com-
Henrique era como Notburga, em visita aos parentes, tendo fei- munhão _.gera!!,· dentro .da qua,l 
mãe de todos os pobres e des- to tanto nesta localidade como farão a sua Lª Communhão 40 
amparadqs. .Assim a santa ficou no dlstrlcto de Itirapuan - va- creanças, ·. num . -espectaculo . mag~. 
ao sérviço do conde até o fim de rias conferencias em: p~~pração n!fico~ dé fé. A'i; ·it horas: Assem~ 
sua vida, que não foi longa. Aos ao ;congresso Euchar!stico Paro- biela geral para· a . fundação da 
14 de Setembro de 1313, expira-. ch!aL Obra das Vocações· Sacerdotaes. 
va com a idade de 18 annos. A's 18 horas: !mpo:nentlssima pro-

O seu quarto foi Jogo trans- CONGRESSO EUCHARISTICO 

I 
cissão, com o Sant!sslmo Sacra-

formado _ em capella, e em breve . , mento, encerrando-se as. solem-
essa pobre e obscura menina era De ·accordo com as instrucções nidades com · a consagra;ção e 
elevada á gloria doo altares. J baixadas, terá lugar nos dias 29, Bençam. 

_· Todos ·os sectores r~igiosos ,s. 
tão se movlmentan'do pará · per
correr todás as . re~ldências, con
vidando _o. povo· pará .as ··mtssõe& 

A com~!ssfy, de_. propaganda, 
não '. poupÕU es-~Ql'.ÇOS, utilizando 

. toc1qs . os' m~Jos p,ara'. que · ninguem 
se '. ~14ite ·. a estê ___ mo.vimeht9 . 

Na estàção dé . i:âdio !Qcal, .fot 
'lnst!tuido . : o . inlitante missi-ona .. 
rio; quil.nqo· :ora'ciores· de renome 
e vultos de projecNio ·em nossa. 
sociedade ocupffratt/ o·· micropho• 
ne. . .................. ---j 

Dr. Dúrval · Prado 
Oculista 

Rua Senador P. Egydio, 15 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs 

Telcphone 2-7313 • 
.,.,,., ,.,. ,. •.• .,._. ... 

p r O f is si o na l '-_ D_EN_T ___ IST_'.AS_ 

MEDICOS 
-- , Dr. · Celestino Bourroul 

Resldencia: Largo São Paulo 
------------- N.0 -8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molestlas de . 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Camargo Andrade 
Dll, Beneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operp.ções. - Com;.: R Senador 
Feijó, 205. Te!. 2-2741 - Das 16 
ás 18 horas. - Res.; Tra.v. Brlg. 
Luiz Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 
ás 5 horas 

X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico 
Radlologicos á, 

- Exames 
domicilio 

.-::ons.: Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) ~ 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
,-)hone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

HOMEOPATl-IIA 
Arnaldo Bartholomeu 

Círurgião-Dentista - Radfologfs~ 
ta - Pela Escola de Ph.a.nnacia. 
e Odontologia de São Paulo ..,. 

Dr. Rezende Filho Clinica Dentaria em Geral -

Cons.: Rua Senador Feijó N.º, Raios X - Diathermla - Infra. 
205 _ 7.º andar _ Te!. 2_0839• Vermelho - Coagulação • Trans
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua l:Jlum!nação - Vitalidade Pul· 
Castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 par, etc, - Trabalhos por car• 

tão, hora· ou orçamentos. -

OCULISTA 

Dr. Luiz Melhado Campos 

Ru:-. Martim Francisco; 97 • TeL 
5-5476 - S- PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Rua Marconi, 131 - 3.0 andar. Pelo curso de doutorado da· Fa· 
Consultas: das 16 ás 18 horas culdade de :Fhármacia e Odo~. 

Telephone: 4-7572 tologla de São Paulo ·_ Cirurgião 
s. PAULO Dentista diplomado em 1914 ...,.. 

1Dr. Barbo~ de Barros Dr. José E. de Paula Assis um E PROPAGAR o 

.:·~·- :Francisco P. Reimão 
,· - HeÍlmeister 

Estudos - Projcctos - Orça
mentos - Construcções 

Alameda Glette, 359 • Telel)hone · 
5-6719 Cirurgia - · 'Molestias · de senho- Adjunto da Santa Casa - Ope

ras. - Cons.: Rua. Senador Feijó rações e tratamento das moles- " 
N.0 205 - 2.0 

- Predio !taque- elas de ouvido, nariz e garganta. 
To D o e A-T H o LI C O rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele- Co9:S.: Rua 7 de Abril, 235 -

LEGIONARIO " 

Ex-dentista. do Lyceu Cora~ão de 
Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas, P o n t e s, De!}taduras 
a.natomicas e sem abobada pal,-.. 
tina - Consultas: Das 8 ás 12 

e dás 14 ás · 19 horas - Cons.: 

,;Rua ,$ão_ Bento, 224 - 1.0 andar 
, Sala 3 - '1.'.el, a-l:i43 · s. PAULO 1 

phone 7-1268 - Consultas das !.0 and. - Apto. 110 (das 14 11.81 
doe ler o 10 :~s 11 e gas 14 ás 17 - Sab- 1 17 horas) - T<'l. 4-7551 - Res,:-

.. L t: <.i I O N A R I O " bados, das 10 ás 11 horru.. • ,. l'el. 8-243:i 

Rua Direita, 64 - 2.0 andar -E' DEVER DE TODOS 
Bala 7-7A - Rcs.: Al. Barão de 

os o A ·ta o LI e o~ l'.u·acic .. lJB) 409 - a. FAUI.i() 



L .l'!J ç; l O N A R J ('-, 
. S. ,!,. -··· .... ------·~--"!--===== .. ----·- MA$ ,. ZZ.3.& . . .. L ... _,_::Z i_! 

FRACOS e 
_.NE~HCOS 

TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 

. .. --:_:r~D~ 
O~ANGUB 

TOM! IIO 

de Jo~o da Silva. :mar 11 - -"** ., .. ,ELIXIR 
01': 

Síl1'CÍf3 

r:::s -~'.· GRANDE TONICO 

-~:~::· 
•-PRECES 
CJ i 

PELA PAZ 
-·;s.. Emcia. Revm:;i.. o Sr. Cal'• 
~l Dom Sebastião Leme man
·tt~ · baixar- -pela Curia Metropo
·M._tana elo Rio de Janeiro. uma 
~;erminação designa11do o di11, 

,-. ._ hoje. 8 de Setembro. para ser 
.. ~1saarado a preces pela paz. e 
·.'-pcia graça de união_ fraterna de 
· ,tod-0s os povos. 
•,. _.cDetc-rmu1ou S. Emcla. Revma. 
-\te ant{)S de cada Missa OU á 
~facão do Evangelho. os Revmos. 
~ti: ,Sacerdotes · exhortem os fieis 
g"··'õfar pela paz, recorre11do com 
}ffnor á !nterc~são de ;f-"' Se
~..3õra cu 1a natividade e nesse 
'-dlii" celebrada. Mons. -Francisco 
' ~-'Assis Lanes, secretario do Ar-
"~l>i.5pado. · ~,: 

~~óna.r, &e 
(ASA JUNDADA IM 1H2 

t. .•. 24 d'> Maio.~ Q 90-C(!i;J~ Po,tc;al, 2f?2• 
·'· 5AO PAULO 

1 ·.:i.:i:·~nrl :. .: .... o. 

"' 
1W CHAN~ 

URUGUAYO 

. Chegou l!-0- Rio oe .iane!.l'o no 
-· :Jmc!o da seni_a,!,la p.ai;sada. em vi
~ta offlcial, o Chàneeller Alber
·i:fio Guan!, Ministro do Exterior 
·,&, Uruguay. 
-,,:. o illustre vL~it:.nte foi ahto de 
4\umerosas ho1nena,gens na ca~ 
-,,itál J.<1 ederal, por parte (ias ai-
-~ · a utorld,ades e elementos · da 

• •icdadc e da. colonllj, uruguav,J. 
'.radicada no paiz, 

t;0MMEM0RAÇÕES 
~ INJJEPENDENCIA 

BRASIL 

DA 
DO 

_ ;Realiza,ram,-se durante esta. se
:~n.a as <:0memol1il-Çães da inde~ 
;,,p:l:)ndencia. do_ '.ara,sll, c_tue ne;;ta 
.C..pit:;i.l fora.m i.nicli!-<ias no do~ 

mi.ng.<J pLssado, pela rt:J,dio Tull~
com a (:o.1;al)ora\:-ão da 01-elv -·, ra 
.~ymphonfca dr) DopàrL;i.mcnlo C:·' 
Cultura. 

Diariamente foram feitas Ir
radiações cspcciacs sobr·~ ,L Se
mana da P.atria, pelas ~!iversa:; 
cstacões de radio desta c~ pi La 1. 

Hóntem. ás 9 horas. hoc,·•1 <li i
filc militar com a m1 rticipa0ão 
do Exercito, Força Public~ .. 'I iros 
de Geurra. Guarda Civil. Policia 
Especial. Corpo de Bombeiros, 
Aviàção CiYil e Militar. 

A's 16 horas houve uma com
memoração clvic!l junto aci mo
numento do Ypiranga, e ás 22 
horas deu-se o ~ncerram~nto da 
"Semana da Patria". falando por 
cssia oecasião. p'eló 1nicrO'phone 
da· Radio· Tupy, 'o Sr. Intcrven-· 
tor Féderal, S. ·-'Excia. RP-rma. 
o Sr. Arcebispo Metropolitano. e 
o general Mauricfo Cardos'.l. < om
mandantc da 2.ª Região :\filitar. 

AS COMMEMORAÇõES 
NO RIO DJ<j JANEIRO 

As commcrnorações de hont_em, 
na Capital Federal .. obedeceram 
ao seguinte programma: 

l.º - A's· 9 horas parada mi
lílar na Fraca Deodoro prortto
,;ida pelo !,1inistcrio da Guerra 

.com a colJaborai:ão do Minist.c
rio da Marinha; 

2.º -- A's J 5 hr)ni.s lançamen
to da pedra fundamental do mo
nunwnto ao Rarão do Rio Rr~n
co na esplanadi! rlo Castello. so
lenmidaõe promivida pelo Minis
terio das Reia,ões Ex'teriorcs; 

a.0 - A's 16 ho1·as grande con
cei1tracão orpheonica no estadio 
Vasco 'da Gama. promovida pe
lo Ministerio d.a i¼ucação. Di.5-
curso do Prcsidente·da Republica. 

4.º - A's 21 horas sarau de 
gala no Thcatro l\luniclpa) pro, 
movido pela Prefeitura cio Di.s-
1.ricto Feder:;i.L 
· As fcs.tividades acima lndlca

da.s con,%.itull-am o programma 
offtcial da conunemoracão da in, 
(l~pendeneia. Além dC&,5as re,a.11-
y,,ações no decurso da "Seman11, 
d& Patrla" festiYida.i;l.es divcrSS.5 
n~ se\1tido patr'iotioo promovidas 
por orgãos da admilús4-ação pu
bllcl\ ou por entidades particula
ret. 

Afim· de parficinar ·dessas com
memo!J!-cões o Uruguay enviou 
uma empa!xada especial dlplo
matica o militar, 

·NOTICIAS · l\ULIT ARES 

Realizou-ire no di.1t 1.0 , solem
nemente. a sesi;ão inaugural do 
sorteio militar da 1.''- circumsc 
cripção de Recrutamento do Rio 
de J;meiro, 

• Apresentarl),m • .se ãs altas au
t<lrl4ades por ter de seguir para 

.}. •. ;.' ==========;::::;;::===;;==:::;:;::::;::::;;:; 
·.•:. 

. _ _,, 

t~;. 
\~~· 

. r--r:-
f': .. 
.itt·,: 
·r·' 

~f 

1 . . . . d. .. .... Ouça -38 u timas not1c~as . -irec""· 

~_..i;e' das OJpiUJ.~S Eur9peÍa5t 

~ i p:mrtvilha d~ 1940 

-- N.P..PJ.~~~-c.E .. RA D 10 

OPTIMA RECEPÇÃO INDE .. 
PENPENTE DO CALOR~ 
HUMIDADE OU. FRIO 
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A.1\1,.E Jt IÇO NICOLATTJ 
~. ~~ de .J....zeve4o n.• 18_ ,"":"'!' t.'-' an4ar 

~;- .. ~ga -•- UO PAULO 

BRASIL 
1 

l 2:$600: por _/>0.0·.~Jlos i5111 tn•m es- 1 

.. 1w1'ial -ni:.1id.ó-J.:ho·sSft0 P~ulo: 2.0 

· :.,;,ÜJC'.<:áo · (Í~-- :~t~i4W '. p,ar:-i 46$000 
NOGUEIRA 

· (lo frete dá· nif~eipt clc São Pau-
os l':stacios Unidos. o ma_ior Paulo O horario parn os trabalhos in para .

0 
Rio.:·\:1cstlúada á ~ 

L ·1 1 l' · • · r·l, 1·11dt1st1·1·a,:s o.ti d<> c- 0
, •,11JJ\> e' de 41 · - - ambiente de gfaude · c9)·diaJiia• e1 e e e '""'cllm'. nue ,az pa ' , - " fccçáo daljf:_çát,i~ · de Jaran~!ll)'./: · ·, ' · · · · · '"' · 

da con-•ni~-ôãO mixta fçrruriaria horas sPmanaes. . · i 'llp•;é_._cam,ir\\d;tgeii1~ --: 
1 O decreto p1;ohibc qualquer to- 3-º - rriação de um 1.rC'm rap_ 'r Dii ainda 'a T. O. que' êüm es-' bra;;ikiro-bolivho n~ 

lcranc-ia com rclacão à hora fi- do para O transport<' ele laranjii.s se tratado não fkam porém so
• Regressarnm cln, Ilha Gi;ancl<'.: xada parn o inicio ou tn·mino do Rio para São Paulo: 4 ·

0 
- an- lucionado/i os prol/lemas _do bà.l

ondc c.~ti,·eram em manobras. os l dos trabalhos cliarios. cslabl'lc- nexar;ão de um vagão dia rio ao· tico. 
couraçados "'l\Jinas Gemes" e i ccndo os descontos ele vencimen- no_cturnp __ cje _,Bcilp~-.11°~i,í::~i~tc pai'á-
"S Paulo" e varias conLra-lor-1· t.os nos cas:Js de atraw na cn- transporte ele iaranja. . ' 
pede iro~ trada ou retira<ia antes da l1ora Do Mm!sterio de Agricult..tlra: 

1 · i do cxpcdic-qte. , l-º - orgâ_nizaçãÓ da vcuda de. Nbtiéias 
··do Mu11do 

e Foi aberto concurso no lVli- larnnjas no Districto Fcds;ral. 2.'l ;, 
nisterio ela Guerra para escolha A ClU~E DA LARANJA ' - regularizacão da _tiragem ele 1 
dos motivos da historia militar NO RIO lara113as de cxportaçao. . 
que servirã-0 para· a clecoracão .Da ,Commiss~p: de Defesa _.da -l , · 
in~erna: painei.5 e vit.raes do edi- cí f Tt . Economia Nacio11al: )_,º.:. --;int-e1:-<•_ 
ficio do Ministerio da Guerra. toAdfim

1
· e . acidi ar to escoamRc'.1- yencfto do seu pr~.,iéent<'. minis-' 1 1, . • ~ 

COLO'\'TAS - As colonias 
· · a aranJa o Es ado -do 10. - · _ . , _·· 

~ - -- 1 a pedido do Interventor Federal tro Joao AllJerto. no MnL1do da J rancczas do . Tdmd, Afriea. 
O l\,od1f1cando o regulamento li E t d S P· -·c1e reducção cl0 frete. mm:itimo em-
da lei do servico Militar na par- naque e s ª ·_0 , 0 r. iesi .n- _ _ . . . 

Equat:.>rial. Ca!:iret·um. Nova Ca
ltdonia,. No,•as, Hé.bi:iclas e Tahiti 
romperam com o governo de ,Vi• 
chy formando l',O . lado do 11:ene• 
rnl D" Gaulle, , 

t 
. 

1 ti · t . te da Republica dete:-mmou as] vapores cstrnnge1ros: 2 ° - es-e re a va a sm· e1os e convo- _ . _ · . . . 
cacão. 0 Presidente da Republica seguintes prov1clenc1as: _ tabclecimento da gara~t1a !mm-

·. . ,, - t d t . Da Central do Brasil: 1.º - ma do pr0to oa.ra a iarnnJa de ass1gnou o se., um o ecre o. . - d f , - l t - -
Art. l.º _ Emquanto não es- flxaçao o re,e de laranJR em. expor a(lao. 

tiver en1. execuç..ão o regulamcn.. ! ................. •-•··•··•··•· .. ··•··• .......... ,., ................ ., ....................... ~ ............ ".'.·•· .. ··• .. •··• .. • .. •·+ 2 .C~l'J1ICA .. -.,,A .ill1J.?J'~9s~ to.-., 

t-0 da no\'a l<li do Serviço Militar f AGUA ºSANTA .. L·U(IA'' i talitaria.·-áitie\1 açerbamente· 
prneedc;r-se-á ao .sorteio apenas + j d, recente accordo ano:ló-'anten•. 
da classe ou classes cujo Lotai de , PONTE "MA;\:Dl .,· - JT.'I.QliAQUEC.Wl'U.BA ' cano, 
alistados seja sufficientc para ! · Z 

I. L&vamos .ao conhecimento d.<' todos os antigos c.)(Jll"s\ll'ú1'-'" ·!' constituir um conting·rnte a s<'r • 
i dOJ'<'f, rla AGUA SANTA LUCIA e ao ]Jllbliço cm gcl'a). ql1e ~ ,.3 DISCURSO ~ ·º cha. nce.n.er __ . incorporado na forma das cli.spo- · ·. -· , 
t reinici.amõs a sua distribuiçã<;>. Sobre · a :;ua qualida,dc, ·e .. st_ ª . .; •. _ . Hitler di~Clll'SOU nv <li~-' 4 dei siçõc.s cm vigor. , , - · - , · 

Para ra jllo unico _ T{'nnina- 1, mos_ '.'crLo:; q_uc V". Ss. continuari\n a . mon\er" as_ m<1~1;1n:i _ 1 ·setén-ibi·o, · · 
l ,. gt. 

1 
b lh 1 . •·or'eios 08 ¼ op1nHx·s. razJo pelf), qual esperamos mcrc-c,~r, sua 'J')retfof_lF' .. ! e os o., ra a os e os ., , , \ • . . . . . .e. .. , 

alistados das classes que a o11e f Prelerencia. - Entreg-r,-sc a domieil!o. _ · __ · . , '_. · i ,-,:i IHW!'RJTO ..:_-·.A,._ Rµ;i:;úu 
co11correrft0 de accordo. com o ! Conccsslonarios: 1\. 8,1R'.l'Ol,OMEU & CIA.; - Hua· José ; 
di;;posto neste artigo. Rerão con- t Booifacio, 264 - Sobreloja - Phonc :~--1:li/, - Sfíu l'a11!9-.... ; 

siderado~ reservitas de terceira i J,enmílcdores: Café Port11011se. Av. lt:mgcl -P.cstaua.1 :i.819. i 
c1·cou um di.strito -mm~a~· d~ 

_ ~a1tic1,. 

é1ttcgoria. ; PRrmacia Fé. R D'1mingq3· ele :;1.1:oJ·acr,, 7. ·• 
Art. 2.º -· /1. partir elo sorteio ., Rcst. Tclcmaco. R Yp.ti·;J.nga, 425, ·· "t _.:;; CONFlSCAÇÃ() F9rani 

rcaÍir::tdo Jlela fo1·n1a prevista no ~ ..................... -.................................. ,~ ........... ; ..................... ~ .•. , ••. ., ...................... i-. .. ;:·~· .. J 
art. l.º, concorrerão proporcional- ;·t:. 

· confi.scadol!· os llens dos .w.
deus residentes na Slovaquia. · 

mente para constituição elo con
tingente da 11rimeira chamada 
e supplementar, com os sorteados 
da classe deste anno. · os da clm;:,ç 
de 21. não contemplados no so'.'
tcio anterior. 

e O ministro (Ta Guerra bat,:ou 
um aviso apoiando a jornacl~ so
bre :i. alimentação organiza-da pe
lo IDORT, · devendo os offic-i:ics 
medicas fllzerem C'Onferencias :;o
bre a alimcntacão. 

• Alterando datas constantes 
do regµ)amento do .serviço mili
tar, o Presidente da Republi.ca. 
assignou na pasta da Guerra, 
O segu·ntc r1nr,r,•t0: 

Art. 1.º - No corrente anuo 
na 1.ª e na ?.? P.,eg!ão Mll!tar 
ficam assim alteradas as datas 
constantes dos artigos 103, 111 e 
10 do regu1amento do serviço mi
litar: al para ~, de Novembro e 
15 de Dezembrn. respectivamente. 
as datas em que os sorteà'.dos ela 
L" e d::i, 2." chama(ia devem apre
sentar-se aos seus· corpos: b) 
Pa'.ra: 3 e 21 de Dezembro, ai; 
dá.tas em que os sorteados da 
1." e da 2." chamadas. que não 
se apresentarem. devem ser con
siderados Insubmissos; e) Para 
4 e 31 de De~m.bro, .u; datas <,il), 
v• e da 2." incorporações om.
ciae~ 

O PRAZO PARA REGIS
TRO DOS ORGAMS DE 

IMPRENSA 

o Departamento de Imprensa e 
Propaganda baixou um aviso de 
que l), partir de 1.0 <le Outubro 
vindouro o jornal, revista. perio
dlco ou qu::i.lquer orgão de im
preus;i que não estiver registra
do ou não haver pedido o seu 
r<'gistro será Impedido defmitiv.a
mente de circular. 

Por equidade o D. I. P. rece
berá até 30 de setembro proxi,mo 
pedidos de registro dos jornaes 
ou periodicos que já circulavam 
anteriormente a 30 de Março pas
sado e que deixaram de fazer 
esse registo. As officina:, graph\
cas que !-ritprimlrem qualquer jor
nal. revista ou boletim que náo 
tenham obtido autorização do 
D. I P. para circular ficam su
jeitl),; ás penalidadeJS pr.evistas cm 
le!. Estas providencias são exten
sivas a todo o ~rritorio nacional. 

O TRABALHO 
SERVIDORES 

ESTADO 

DOS 
DO 

O P:residettt~ da RepubJJc.a a.s
i signou um decreto estabelecendo 
• o boràrio mlnimo de 33 hora.s se-

1J1ana.cs de trab.a Lho para o;, :,er
vidores do Estl),do. l];sse dispos!~ 
tiv~ nã.o. s, appl_ica áquelles que 
estão subordinados a horarioH es
JJ:CCiaes el!1 yjj;~Ud!õ ·de di&pOG!Ç30 
e~-d& ie1.· 

E X T E.'R -,1.0.:R 
• . . . t>.' :. . , .. ,~ ,. 

6 .. ULTTi\-lA TOM. - As ll-Utorl• 
. · · 9--a<lcs ,il),pónezas dirigiram, 
um· tiltimatum ao e-01n,mandanw, 

_ fra.~e.f (ll), In<io-Obina, 
APPELLO AOS CATH0- r · · Por seu ·lado; a Grã Bretâ~1a 

LICOS ' conc,cdc ll,OS rilstados·•,trni<los dl- .,.., 
• "i-eító . rJc arrd1dár )Jr>::c'. naVp.es !·/ 

e· a('rcas irt'<lezas da Guyana· In-I" 
No dia 4 ele Setembro. na prc- , , , , - . .-;i • .....,,..,...,......,,,..,..,...-,--~--..-...;-.-,,,.,...,.. 

. . . _ . glcza. 'f_ena Nova,, · 'i:lCl'JJill}ias, 
senç::i, de 5 .. 000 memb10s da Ac- B~l'all1:.--· :J,,'h.- l :· ,_..,,,,,t L ,<n 

, i,~m,uxAoA·s ......: A s~Â,l-P 
_, ($é_. supprimÍIJ. .-, sQ.a;, T/:lP~&ep.-

ção CatllOl!ca Itgliana, S. s. o l · ·: ',. • ,,. " ::l e.a., "'ª11 a µr....,, 
Papa Pio XII diri<>·iu uma ex· 1 Ttll,lcl.:;i.d. Ano1,gua. durante V9 1_ 

_ · ~ :,nnos, a contar de 194-0 hortaçao aos cathollcos do t-0do · - · • (AEELLUS 
BRANCOS 

o universo. 
S. S. o F'.apa foi recebido na 

So.la elas Benção,; çio Vaticano 
entre :iccla111ações cntlm.siasticas. 

"A paY só póde ser obtida por 
meio de Jesus Chri,;Lo ", declll,
rou o Smm:no Pontiiicc. 1em
brando depois a obrigar20 de e<,,. 
op!)rar com a Igreja no espirioo 
tendente a l)l),Cificar a bel11cosa 
Europa." · 

O Vigario de Nosso Senhor Je
sus Christo. falando pa1.J.61l,QI/.• 
mente. fez uma an1ola anaJy;re 
dos trab:;1.lhos d_esenv-0lvidos pel]!l 
Acção CathoJtea, mini§trancto 
depois e11sinamentos- aos fieis so
bre como deveriam collaborar 
com a Igrej~ !lá Obra d'.i. 1-'te-. 
dcmpção do genero humano. 

Após a benião "urbi !;!t orbe" 
foj da~ por fm~fa li, C?r\m.O]lia, 
precisamente .ál! 10,48 Jlora,5. 

SOLUÇÃO DO LITIGIO 
BALKANICO 

Foi ooluclon?,tlo por arbit.rl!,~ 
.do eixo totalitario, a pendenc~ 
entre a ~umania e a · Hungri?,. 
Reunidos na Conferencia de 
Vienna ps delegados da ~llem!I-· 
nha e da Italia., obrjgl),r;i,m 8, 
numania ceoer ··o terrttorto ·(la. 

Tra.nsylvania á Hungria. 
A so1ução inesperada para os 

rumenos tomou bastante ínsta
vel o g<lverno deste povo. pro
vocando tentativas de levante em 
todo o p:;i.iz. 

No dia 3 de· Setembro. o pro
prio Rei Carol foi victlma dum 
at-tentado. Um desconhecido. 11-
ludindo a guarda do palac-io real. 
disparou 7 tiros contra a s·ala 
em que :w enconll';;I va o solx-ra
no. As noticia$ transmitti<Ú,s 
)X'las agencias. affirúiam que o 
sohera !1 ·1 nada ~offrf'u e que os 
disparos partfr:;i.m dum membro 
da antiga Guarda de Ferro, or
ganização pol!tica ha pouco ex-
tincta pelo monarcha. / 

A GUfüU~A NA 
IWPA 

"I :. 

.N~. ~n~ba CJU!; pa.~soi:. a8 ca· 
r.i.ctcristicàs d.a gl).Ct:ra. COJltÚ'!l,ll!- !. e· · _ . • 
ram inaltcraveis. 1 · . - . 

Os a!llemiiRs continuaram de 
I ONTR · A 

marn,ira in~~t-\) ~s ·rí!Áde;,_:I · ,.- - · · ' · · -
a,er~o.s Sóbr.e as Ultas },rit.1m11leas~ · QUfOAIH CABfU.DS:-· 

Por outro lar:to. ·a.a· fo1ça.s ae- ! f1A(JOA · · · "A'"fCJE 
::: ~~,',:':;·i,'.!:;1=="~~ ½JJ'!l-11 
boni?ar<i<':lr. aiu. com.~~· IIS? ; iti Berlrm. Mtlao. Mul')ieh, todo;i oi! ,. · · , ·· j 
a-ei;ogrJ:mW$ d.a ~el~.le .. j/,- e Ho~~ 

1
. .. . . .. . , . · ···· .. · L.~ .. 

Q.l),, aJtm da ~a fran~ ~ 1,n.. · · · ·. · · · · · ·· 

=~IW p;i,rq1,es. iJHIU;;t.rtaes na- i çaç~~ _ ·nós ~do~ BalHi:os, ~t 

· 1 ppll! Qll- iJlva.são rwisa. 

i\C;C()JU)O :JlU$SO
GJIJM~O 

• Accr@~.nta lclinda a T. O. mw 
o 4'a.ti;tdo foj ~ii~ 11!)~ ~9~> 
de,i; (iG pa,ct,o de ~de- ent,x, 
os dois · pátms, real~o no 11,!lllO 
pa8$8,do, !lalient.ltnllio q11e ~~ 
commfasões traba!lhl),ram nµm 

qndicador Commerclaf 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

o MELJJOR 130RTIMENTO 

TmJ)Prtaçao Directa . 

ISNARD & ÇIA 

BICYCLETAS 
TODPS OS PREQ.013 

'!'O.DAS Al3 ~CAB 
ISN ARD J -CIA. 

BRINS 
l ======.=.==:::;:: __ ;:_::;: __ ::;. ::.:; .. =.;: 

CESSÃO DE "DESTRO-. , AMFNTOS SO~'f?MENTO V ,WIA,DIS$WO· 
Im1>9$,Çj.o Pl,r~ta · 

YERS" A' INGLATERRA I A VI. · ., · . . . 
CASA _ At,BERTO 

O~ ~~l:tdos Unidos da. Anwrl~ f)al:i'fl. ~lfàfa}t~.S L~ S4P, ~'l'~ N..º 19 
c;_a. ..-10 _ Nol'te e ·º· Tfflp-crio ·~_da)~ra.. -. ·· *· .:. ~ ,K · · Ji. l, )f - Ei i .f.Zt -::. 
Bretanh,1 acabam:;ae fir!11{f tÍrri ÇA.$ÍMfftÁ$ - · 
accordo, ciue teve .a .. ·ma.is larga, s ·!"' ó é--K . e: q M P. -.L J!: T O, ,---'"'------.-----...... -,.. 
repercu(;São em -t-o~b -o - 111undo. · ' ' " J>.r .... ~ ... ~ · -n1 ... w..._ ·· ! Consuttem a·;. "(':w<>!.'~ ..,... . -.-\'-'.~ ·= ,-~~ .. _,,.., 
O governo norte-americano Cf!<l.e . _ Na.ctomies_ e ~!'AA~~ · 
ao da Ipglatcrra GO oe seus an- 1 -<;ASA -c\LfjJi1flTO CAS t H ºER'f'O 
tlgos de13troyE-rn. 1·epresenta:id•:, l ~ · ··' _-··_ · _ '·' · -'-" : , · - ,_.__ ..:,_~:µ ..: 
S-O.oog to11e!a,dl'!A- t,;\_~o- sA,9 :Bl!}NTG, N." -40 LABaô sAO :SE~ N.0 · .i 

'·- . 

/,• 



,.SID Paolo. 8. de ~i.m1,~· ~ l9~ ,- :·- ":,~·:. t:===•========;.==-;;:::=====-==============::================·-==-=====-~ --·. 
: ·>Ulllma•' NoYldades 

em Jol•• 

•,. "(, 

1.~:·· 
. ·.,,, 

!Critica CinernalograpMca ~a ft. J. ,, 
~ 

1 
'· 

.minn· ii~ no:ssii.s átrina~ · 
· 1 Oi·ientação JJ1oral dos f:tpectacutos:./ MODELOS UNICOS ''RL\'J. 

S. PAUi .. {) 

CASA 

'Bento Loeb 

\ª expogiçiio variada das 

,mais modernas joias e oh• 

jecfos para presentes. 

RELOGIOS ANTI~ 

l\JAGNETICOS 

' On1ega e Omega~Tissof 

VIVA CISCO KiD - (Da . de prisioneiros no perrocto· .• ,,. 

1 
20th Fox, com Cesar Romero) 15uc.na civ:l AOrt_e·america~-
- Filme de aventuras. do oeste Assassinatos, embora em ld-, 

j norte-anieriC'oa.no. Como em qua- tlma defe.sa, sã.o cornmc)tU .. 'i 
! si todas pelliculas deste ge- com extrema n,at.italld~ê. ~ 

nero, ai,sistimos luctas, tiro- Além dis~o )la . ace;g.as de :~;-. 
tel011 e l/lQrtes. Não deve aer vor Q\le po.dem l1;t1PN!1Sloni,r . .-:: 
vis~q por crianças. Cotnç~o: ~ubll~o !~f~ijlJl. Q princ~,.: 
A,cceltàV'el, iµ. e l1 os JJ ar·:. int.orpreta é ml\ ~ª'-1)\'iit or W,: 
qrl~nç11.s,. tit11ig9 õcy sens.e ·,4f. ti,sipo~·

bilirlàde. Ui:t· ~~ll}pre ,1m r1,1• 
. ADlUANA Ll,i:CO{JVRF.H,TH- h\lmo.ristlcq quo_ a.U!,\ntrn, .... 

F d ,w d e ,,_ . ..,... (Da Art. com Ivonne Prin- entretanto Ju11tWçQ.r. (tS fallttl.lf. . e . er ac a o as · o na r e o a e o e s ar Ia n as fEE·:i;~:r:fii:~:t:::~~· ~;f.·:::.:; :::~,, •• ;~~:-;:: 
,. çaise, na epo(!ha dfl Liulz x;v. TRil/ff~ IlA MQI.tTE 1~, 

. A viõa irregular da ac~ri;,; e de ~o Jp..pone\l) - E' uma h!Jlt4-.~ 

Visita, elo Revmo~ Pe~ Walter Mariaux .. S. f. ao ,Brasll ~~;i~~~~~~i~~~~~~-~e-\i~~~;~: :1ªq~~h:~ p;~;;:.~~/1;i~~;.,:~ 
,... · · _ , · 

1 

ç.crdQtP- catho'!lco &,,-~rretai:h a de um r_·_oma11ce . am. "rn9e>, _.a:, 
AçiJ:w,,-llf, e!\~~ Jlv~. 9 Re\1110, · _ ~l.!l.mm.. . o.lnçla,, o congrejl\c!0· 1 e:s:{imes <>specines se eonscg11e Por isso nao basto. h0J"" 1n11 - · " • _ · · · ·" · prohiblc;ao rio filmn ;to/l .id.o- !Ilt1mção d .. o f_·llm.e é .... o,;:r~•'•· · Fe, W,QJ~ MM'~wx ~ J., Pi• \i!u.rlill!4~ Cl.\1'10~ ge M8t)eaes e doutor.ado. assim t.ambem por u.postq'(nclo qu"lq\ler· )mpõe se o · ..,, "~ , . , . . .... , • ,. - ·· ' · .«"' · · ·. ;. -.. , lel,lcon~es o I peijr;oas 11,,luHA~ º'1Pir1J~ _(te. tra,~\l;to. e TJ~·t ........ __ ·,,._ 

rf,çtw i'YtJ.Wsl.\l3. \1!J.S CQggr~9gQtf 9 ·~~V~. Pe. Olc,wls <ie SQ\llliij melo" ele uma formação Pspecla\, nposto\<1cin 9f_fens1vo . M,mto · gue n110_ pos.f'\iam i,m pn.r"~lto. tj A .•:fW. 
1\80.r•--n• 8 l:Uty,a Uffi "" d \ t t-. é i ._, • "' " n• , i11r)O "'º· . "'Q_VQ,' E'JB. C<:ln.__ ... , •. ~ .. ,..,~_,,,,, .,.._ ... ·· congregi,,.,o evflr a er u .,om e n~cessnt10 o apos ol,icto bo 11 .· 1 ,. 1: · 1 .· e·· ., "•"="'· 

T'-'rnQn.tn =nt9cto com o =n iln. ) i,e_gui4a. f~lou. o R-evmo. nM_&lb. llldacte de_ ar1nuir•~ um di- · 1· • • b I h · n OC1men ° < '1 ma .oun. ,o- co_ m OR ser.t11_riofl dq roni_m.·_-. -= ,,,._ "'·. _.. ,.,,.-. .-.. ,.... ,. oi,pecia izaoo; mas nao as.a o- taqilo: ltest!'iet;,, · H -'"' 
Vi?qeqtQ m~iJl,J)<? ilra~il!lgQ, ~U{t l,le. Wl\lter ?411,rl11,µ." Rloma cqmprovando ser elle ha- je CBtr. E' !ndispensavel 0 aws- Il!i1mo .. 4 _uru assas~ina: (), ~ 
~vem11q1Jil!1~~ 9re§lql1,1, çlomJ,1I~9 !1Ultt;1q9 !,$,!'a çliriijente n!l,s con- ?º todo O filme ªâq ll-Pl'•'fl'ElUt.t·· 

·. a.t~g, ~'··2Q horílll, \lIDll- ?1!• :,.\l'.iAVJU.S Oi: s. JU<;V;\[A. gregi.içõcs 1~arümas e este em tp- tolado do 00111 exc,p.plo, da in- ~ :.!ADA POR TRES .- (D:i, inconvenientes. Cot:,içi\0: 4-.:· 
1.\Il.l~ 4a Fede~ção ~'4\ri/lllt;I ~Q ÀQ Q .1JHU.1do. Talvez pOS/!8cll\OR f!~ncia immecliata s.oiire QS com- Fnitcd, com Qeor15e aan, .Io,1n ceiµw.al; '· . . . ~-
fiig, (!e ·JfoJJeifq, Q\IC i,e t-.iijllmU Çl ~VfüQ, l')(\,., Mar)f\llX. desta- çlentN em PO\lÇO prÇPQl' um p~- !:e~~l':Dj~q~erJi.1:'!3s~olado de l)O'- l[~f:llllejl. o ld;\!U'd ~ ó)ll,ll) •-1 , • ·.· º./ . . .•; 
_llq ~~1nç-cll;l l,.yce1,1 'Lit1mvl9 ,Pgr. Çíl, em oou d~~,,w~9 trcs pQotos: grjlrpma m\nl. t(IJ fonrnição ele . rn;i . ~Vüf/1 .. enJUH,la. ~2n Fl.H\·' CAVA LLr,)TR,0. . nm ;\J o N'.f,. 
tugue;,, · .~g!lQ.QQ"ªQf<O, fQrmfl<Qão e con- cli.fige11t.elí," E t.ewiin>!: " 8<' os htlmigo,~ cl.!t r·~do, n,;audo, com n ílU',t prl- 'l'Rli;AL· - (I):f '{!Ill~er~'.11, ·,~. 

O. R!ivino. Pe. Walter M.arla~ IJ~tl}. Qo.rn9 r.esµmo (!e \un mo- . Q R,evmo. Pe. Walter Ma- Igreja nos velir.em em tanl.as coi- sao, 1,a!val-o de ~e1_1s_ inir_njgqs, fü_,;h,ml Arfeu }_ - Vrn,1 ~V_..,:., 
l 

. . . ~as, na varied~de ele tantos meios '<'ntrn!' t t h l " :,r _Teµ em ·Wf\!lr .offlchü 1/.Q ~rwi.U .fl!l,l!liltQ wune,\4l,l nw,rlll-no; ria\lx passo. em seguida a tratar "' ,,_an o, a ra_ 1cao_ qo a(· dr1lha. çle. i_a<l,rõ.es· ·d.e ". ,~u·re,: _· 
· d · · · · - ?,aturaes, em sua clesenfr~ac.\!t as- voga d d ld ,., , 
l\PrQVet~Q a · ajtJ,U1.Çiq ~'\lr<me~, · Pflpçls de elogiar a organ!f.a• a, conquwta d!l,S almas. Depois tueia, não de•·cm vencer-pos no ... 0 e seu ma,r .. o trii,,qs- 1 :proqura fazer cixMt-- sohre ·'4 
~ ~QJI. ~gaN' llQVO/i meios ç~ ~~llelsa ~às ÇQngr~gfl.ç~s. de n?,rtar os elogips de S4a san- amc;ir ao nosso Supremo Chefe. torn!l,-lhe os rla~os. ScenQ,;; QC c()ça!)w fül lJl..WlHli.ti;t.í! •h r'.;~ 
da g.p~~jg. de f~IJl~~ ~r~nll$, leínQni, s. Revma. a tiqa.ge \\Oi> trnllà~OB apostoUcos as~aflsfn~tos e a_·gun_. s <~lll.iQg. o~ 1 hos e qe \Ull. l\9.,W.i~!r;lio. n:w.)-,. 
1! de actlv!c;tades mnrilu1iw. \ltWd~e ~a or4çã,q con,iµnt~ e Clª8 Cting-re1mções M.11,rlanas, s. na dedicação ao MS&O Divino Rei lnronvenien~e.:'l fazem cq1r. _m\e l\'f~ndo _ccm1hHIO Q int'lnt• 

.N11merg§M :w:,rsQP.;i..liçli:i4es dWI ~~~~ qos c~ng!'flgadqs pel~ Rev~. P.fQcl'ªma a necessidade Jesus Christo, n?,quell!\ entrega mrne filme nao (j,evp, i:_e-r vi>ito Scenas dQ V.ÍQ\exwi~· df'sn<<~ 
Ççng:rti~IM;QÇS $l! 11,C~V{),W µxe.., i;9.1:i~~%Q~ ~e Wdo o mu:p(lg f:_ ~e ui:n llPPstql!).do o{fe.1sivo: "os t.ot1\l que aprendemos na escola por me~iore~. Cot-~qao: Ac- selh(!.(I') 9 'filfn.!l iJ, cri41nç:t·1. _.,,_ 
~n~:; t llll.l~, qug ~~®.kli.11 o,s fi q~il,!qa,qe ge romentl!,r t~os _.1:icss .... :0s_. cong_r~ados d __ evem tçimar l ciu. Virgeu1 Sant.Lssima, ct11,,;S~r~ ce!tavel para. a<.1111tçis. t:i.~iio: .A,ccelti,tv.el,- metios p-/ 
trnba,11;\~, Ili~. ~e· Qe$~\l~ y çs ~eÍ9,1! QIJ~ prom9vain a µ!}lã9 ·parte :\'IE\,~ preoccupações do S!t~to elo Senhor que com o seu Fias <;fianças. ,· . \ 
:neVlJl9· j!e. Qffilt. ~inest!, ~. ge 1;~M ~Íla$, ~ij~Jl¼!. Q ~l Paáre, devt-m responder ú pa)a- nos deu o exemplo c\e uma of- PT'NQC:CH{O, . (D0senhçi ... 
;J., pj,teçtQr qp. Ji'eq§!niçv.q. $$. ~1)~ !1{(4tJ.q~~JJCllh1\f n11s~ ~n- vra d~ qrçlem dQ P.apa de Acçã,o I fcrta i_ntegral a Sl'U Divino Fl- ,:tnlm~clo <lr1 Walt 'Disnor) - í,; INFERNO DE MUL'TT-1n.!i· ·: 
Ço,J:l~f\!i\\Ç~ ~4rni.S,·, · Wjq, ~- ~vii,~ _m:i,rl!l.n!L "EstJ16llll, Cat,holica - ~ sortr e as vlcls- U10, offerta q1Je t-;;dQs nós pro- u. m ,f1!1ne ca.p,.iz d.e t.r~zor_ l..1<1:m I _ (Da· Cqhim~l;i, cqtn f•'rl" _·: 

CetCII.. qe 72~ ,congfe~li4os. llt1>-. 4q, Mar~, Aeçentu11, çom,o p~f,l- s!tu-cles da. eanta Ii;Teja nos at- mett.cmos em nossa consa!i:raçãb _P_ro, cito p,i1 a Q publico mfau.: · Sne.~cqrt e RQç~_le Hnd(lO"' 
titesentQ•Q..,., .,..., reun"'- .. ., · ""' "'º. •~•-."" .. s"". _·_,. á .. =usa m_ ª· r_i&n°, o .t_in~m dir,ectamente. de congregados n_1arianos." ·til para o qual f J · f lt "' r · ·· ·" .,.,,....., ""° _.....,, ""' .,., • .,. .,,""'"·"""' "~ ·· ,. ... ' '· O p, o N\P8.· - l\,lostra. O filrn.· (t refor•n~ e-. ··, 

rd!!il 7() OQn.gr~QeS 1;!9 D!~_rl,Ç• 'll.lt,(lfQll,~~o'. g(J.I_ S cQngregaçõe~ !,lo r11Jmnnte Algum -~ 
to 'li'e(lel'AI. IIF:isil é'~ Roma: . ==========:::::==============;::===::::: 1 . ' " . ·: . . a,R ;'lCCll/1.R ?º· Ryflto~a, penitenf,IQ.rfo ;lr> Ulf· 

Foi fe\to. a cooirulc;la e l!dJl, a Tale.ndQ soQre a rorm~lio q11e, rlem _amoclr?ntnr crmnça.R ;m. prosldw femin!no. orf11n(l1 d#. . . . .. . . ' . . o· d E R s A preSf\!Oll:lVf'_lS. ma8 não cbe. O.eGitO <le uma 'OV<'.m 1'"1'110•·:p 
Reta, .ll.e~4Q•~ ~ ~l.ÍQ.a~ÍO lia çleVftl!I.I, Qir a.os çongrega<;ig.<; . lSCUl"SO O .JXtTIO. C CVffiQ, r. J1..rCC• l ., - ' ,, ~ 
ao. Re'"".'Q .•. _n_ ... •. wn.lh_,. "".ft .,r•n'u• ft ... ft 'Dn .., W 1~-r , · gam a_ çoirnw.u I' perigo algum, monte p1rnid<íl, 0 assum·it,)·.;,. 

,..._. "" .. ""' """ ... .,,, ~"" ... nO!l, Q • .,..v;r;no. r~. ~""' b' M }' · b • d b Cot'tçuo· Accoitav'ol, ' "."'!'!' 
pelo pres~te da Federoçã-0 das Martaux tr.iça. um .adml.rnvel 1Sp0 l etrOpO 1Í800, U. rtfl O OS tra a• .. ' . , _· ! ge.rnl P. alginn.Mi pas1-1agrn::i TIM-
Co~s. .. Mirianas. . s.r, progralJ;Ulla _de Jicção. Diz e'lle: · Jh ,.,. d S ,. l ., \. .... ~ §,v,.', J A.. .,. . , , fliv_eis _de critica, torrurn1 o ttI!\ 
c~:va,w,.$;-emiµ-. . i ., "sein µrctsng('r imPOr modos de . º"' a ~ e1nana ue r c~~t.O ;., -v-..,J..L,. . (g.A.~A- D08 D!A:\L\}.;'fffi{?. rl~s~,COU8elhavel a ~rlan,:,rn .. ~ 

O Revmq. Pe. Ce/lll.r Dalnese ver, confe~ que o meu ideal se- - a. aramotni!., com Ccor- ·: ar o.escentes. Cotar.a.o: Acoeift· 
falou· sobre as ,aetiVÍd!!des da ria o seguinte: a,;sim como nas (Conclusão da 1.ª pitg.) 1 dade, no sacrifício e no _pl·~pai·o ge Rrc,nt e Isa Miranda) -1 lave! para adultos. '/ 
;Federnirlto, · ' · scie,nclà.<i por· meio ele estudos o. intellectual, montaremos guarda 0ontu <'sse film0 a hiRtor1't cio 1 

Httco nem sistlwrna de govemo, ás tradições christãs do Brasil, uma jovem que pertencla a, r.ANÇ.~O DA TERH.\ .4i 

f e.~ -e f a -c.' ã o M a r i a n a f e m i n i n a 
mas apenas e simplesmente a por cujo porvir, diante do altm· u~na quarlrllha _do luclr/ifi,i d0 ; (F'il1:1 portUKlW'.l, com NJ~ 
ReUgiii,o de Cltrlsto, a.podera-se ele Deu.~. inaugurando a Quarta dramantoR e. fmalrncnto, por i numma) - Rom.,t.nce linroii~ 
i;las coni,cienci(l.s pata lcvaH~s a Semnna dC' Acção Social. deix,i- rlrc11mstm1r.iaR diver-sas, abnn-1 numa i1ha. porlugne7,:, U'1', 
Oew:, regula os actos, M pala- mos I.\.~ nossus preces e os nossos rl~.nn os ~onR c~1~pa11h0!ro!'l rln) torriiiro qun J)rooura piwtnrb~: 
vras, os pen$amenLos e até as voto~. e11me. Ha a ct1twar-se. Hcenas I a y,da honesta de uma ')ov~ 
intenções, com o só proposito de S. Paulo, 31 de Agosto de 1940_ <lo fi_irto, lu<'t~s corporaes t\ <li- j' espor;a., rerehc um coi·rPrtl-«41:_ 

Estudo. da R$ligiqo fi1wr tudo florescer e fn1ctificar tos 1,nconvcnwntei,. A compJa- corporal que quMi túrmina 0.,. 
para a eterna vida. N'este Jlonto =============== ce'ncia de nm persona.gt~m pa., a8 snssinato. 0 Rotar,,1<, lt.

1
.,.,1' 

t 
é individualista, por se dirigir á j """' 

Commentnaos roram Ja toaos nuat nos Impõe ctooo~l'nt<l o .de- pessoa humana e defender-lhe Lf:R E PROPAGAR O ra com nmia ladra, movido ape- ta.no dos fntcrp.retes faz ,.0·fi1' 
cs pontos dos Estatutos i.üt Pia ver de fr q u e . . nas pelo fa.eto <le nilo pertP.n-1 . . · · • ; 

_ . :· _e uen armas um urso I ardoros:.m~nt.c os direitos e a li- •• LJ~QJQNA.R [O ., 
1 

Cfll' á poliela, ó t.amhem more- J· qnc os rlial_ogos_ Re_.Jam 0_11_1 "1'.~Y_.·, 
;uniaQ, re~tMdo S;P~D~ 0 que va- de Rel!glao. . / borda.de. PMsamos. porém, pela I t 
..,,.. .. lembrar hoJe .. Esforçal'-se E desde mmto vem a Federa- t.crra ein successirns ondas de E' DEVl':R OE TOnos I r0d7a. ele c.;·it.ica. Polo <'-~POf.-1 e e pnr e . mcomprer1nsn,,;s, -l 
(a asooo!ada,) por frequen_~ um ç1to Mariana F;-minin,rt ln~istin-) gerações: nOFsa peregrinacão é · ; to. e eve O fi me ser vedar,o fts ela.da. a amienc!a. de L·':·,·;rQS;': 
Cutso.c.Super!or ,.d~ ·1teUg1ao, .. ,ao, do na frequencia .a esses <'ursos; . . · OS ç A T fl O Li C OS . crianças. L'óta<:iio: AccC:"itavoJ. ,

1 

mHlu Re porle d!7.e .. r n. 0 .... ,. ,, r~.'..f 
.. menos pOt: dois azinos." (letra f) ' que e:,iswm ho.ie em todas as ( collectiva. o temos o enca:·go - de ============== f nwnos para crianças 't p l .. ,~ 

Domingo ultimo ficou ctemons- Pias Uniões. facilitando (lsslm o 1- preStar aJucla ~.05 no~s~s mnaos. '1 · pm ·
0

· e 
O 

que pode sr-r ,ipr-c~, 
. irada a neceSllldaqe, a çibrigação cumprimento desse sagrnçto d0-: Se a Ig-r<'J? e~s1gmatlzou o11t1·m·a • r DOIS HO?.IFJNS FJ UMA I clirlo, ni'io r]{'ve o film " ·r a~· 

mesmo, quo incumbe á Filha de ver. . . . ! !1 cxploracao elo hom~m pelo ho- PAROCIHA DR,,\- TLLA ! '>f_U,LJI rrn -. (Da J·!etro_ .. c_ .. ,,•n 1·-lliRlido. por rrinnci~~- f'r11. ·,.ry·1;>-,; 
. ,' mrm. ho.ic. com o maior Yigor OI ·v,1 ul A ( I'l qr·Il"''I) \ · ·' ~ria. de, contribuindo para o Só , no. c9nll!'cimnnt.1 mn, ., J ,·l· r 1·1. · ""·' 1, . , \ a.Jeeo Br,ery) - A1>.rr>snnta A e e e 1 ta v e!, nwno" pa_._ra_ .... , ,, t ,, !" . . ,., . ·is; ainda, analhcmatiza a <'X])lcr::.- . , 1 .. 1 ,. 1 

.,, .. r~..,a ••º do apo~lol,,do. en~\nar ; aprofunufülo cla,q verclnd"f fun• r • . e~ce , nw -n. nr<'iunnt,Hh rn~n <·r\ançn.;i, 
v.·.,o catccls.ino.,.nos que o. ignoram..: cln.nwnt,1<'8 cla ·nasslt Pé 6 qt,f' <'n- r:n-'.l d~ homrm P<'la ,~mmunida- Hoje, ú,q 7 horas ela manhi\. \ 1'!,' 
·~prepar~rn.lo· ..• ; éspec4tlment~ as• rontrn1·emos. prin10irnnw111~ pa- dC'. Se,1a <'Sla um svttdicalo. umn scn\ empossado o Rf'vmo. Frei 1 ====:::::::==::::::::=::::::::::;:::=::::==:=::i::::;::::::::::::::=·---:::·=·~-:::::::,::==::·=·=:~'·,,. 

• -< Pr' · 1 ó :11:.~ociaqfto ou prnprio Es,aclo. P:1- D · u·· · t.. 0 , c,canças " une1rn commu· r.a n s, e clopois. para os r11 1r no.q ommg-os oo< 1111, . e., coino 
h " / ra ~e lll.Jertan'rn ele ,;cnwlhantc v· · 1 n "º· Pari.). e&se ensino prima- cercum,.·,,iJ. so'luçfio pa-ra o.s gran- 1gano da Paroc da de vma 

rio supP,óe-se que pr~p::rndns es- I clcs proGlcmas· qnc q caclr. passo opressiio, é preciso que 1oc unam OJympia (Hahim l, 1·eccm-croada 
tejam ns Ftlpas de. l\faria: mas se nos cl<'parnm: só no <'•Ludo os catholloos em torno dos pro- por S. Exr.ia. n.evmu. o Sr. l) . 

.•. á medldÜ que ·,1/ê vae a(l11wtanc10 serio e· s~t;idq· da hos.sa Santa blemas sociacs, C'om animo deci- José Gasp..'p· ele Afonseca e Sil
o emiino. á medída que se. esta- Ré-llgiiíó;.',aprenderemos 'l- conhe- didQ a dedicar-se a-0 bem com- va. Arce.hispo Mf\tropolit11,no. 
belece uma convl_vencia mais se- cer a :Di,ils, a ·ainai·· sinc~rnmen- mum. Assim estreitamente unidos A c~flmonia será 1u-esidid4 pe-

'.'._., guida entre prQtessorn_~ e nlum- te a Jcs't1s Christo. Deus <' Ho- · e fortemenle vincuJAçlos pE>la ca- lo :mxmo. e RQvmo. Mon.,enho1' 
-· nos, vêm naturalmentr as ner- mem. n reconhecer a so!y1·ania ridudc. a imm2 nsa forca espiri- Erne.sto ~ Paula, V-¾farw Q{)l'\tl 
!- - guntas. E, para respo11c1,,i s~tis- cln Igrpja. c;,,nti11uaclora da dh·i- tuul de que são portadores será da Archi.c!iocl;Se. 

factoria·mente a ccí'tas duvidas, ha miss~-~, ,clo,_,c11ii~to .. , unicn ~uc sobremaneir(l, . ilenefic(l, para O : o nQvo p:uocho, Frei Domin:
·dt<Jtadas quer pela simpl<'s curio- n~ pode1a conduzn· a ,_alvacn.o. 1 paiz. Tudo is&o, 110 entantQ, su- . gos Gooctjin, o. e., foi, ~te·1ilem 
·siq{lde das creancàs: m1e1· por ai- <' a qun:1 snvlremos cnbo, ro111 -

1 
. . · . . 1 . ' pouco tempo Director da Con-

,'. g\im sentimeht-0 de 'maliciosa· fid<>lidanf' e decticacJõ 1 toda pqe e iequei meus seinozes, 1 · _ ·. ' 
- "'"'" - d t é · Po'·s. qt.tªm JJod.ªt'a,,. a 11QJ,ac_,.ão ela propria viela: nos j gregaçao Marmna de Santo_ AI-., -,r-vVCBÇOO , - e ou Tas·· pPssoas. I prova, L , ,. b 

· suecessivos actos cl-e cada d-ia. ei-tQ, elo Conv<>nto wi Rua Mar-
' n~cessar_10 que ha_ia conlwrinwn- 1 n1;1ar cri_t,rnnhadam~ntc o _quP litüano de Ca.rva. lllo. 
i: "tçs. m(tts . aprofunclaclus ,lo que 11no ronhcce, e clefeJiclei· valeu- que vão tecendo a lrnm(I. da nos
.. ~lWll.es que se minis~nim- em nu- · tem<>111e··' o"·· que, não ?afo-a? sa. cxist,mcia., en·, nós mesmos, Todos os llll\rm.nos prestarão. 

uma home.na&em :;io seu antigo 
Di-rnçt,01·, cQmµarecendo i~orpo
rados á cerimonia de sua p011ae. 

]~ ·prrpnrnt.orias ú Prin'li,im I Procm't'mo:;. J)ois.--'com O maior rmfim, é qui' devemos cOJruJQlJ.l' 
Conununh_ão. E como ::idqulrir I empenho a frequencia assídua as reformas d<' Q\lC tanto carece 
e~s conhec_imentos? Só e unica- 1 á-Os nossós rursos ele Ri'-ligião. a nossa patri-11,. Formados na pie-

m~nf:€. frrquentando um Curso ele · pois só assim poderemos. uma ==============::::::;;:::=======:;::======= 
Rlllfo;ião, onde sfw ospl~,nndos os \'eZ bem f01 .. madas nas nossas 
a.ss,.mtos. previstas mP,llJO ,rcrLas i convicçôes religiosas. lev,,l-as aos 
dit,iculdades qu<' sun:rm ilW\'it.a- · 011tro1<. rumprindo drssc modo a 
ve.lµ:lentP nos cnmnillc,s de q1wm i mi,~ão ceJ'l.arn<>nte destinada ús 
s~ rle(jjca uo aposwlait,1 éln en- 1 Frlhai; da Rainha dos Cé-us: Je
&ÍJ)O. : va,· o Christo ús alm,ns. fo:c:cl-O 

E <, por lsso (JUf' n nn.<;.so Ma-·' reinar <>m boclos os corações. 

uro 0AU'1'f<.::L:r.A.s 00 l\ION'rn DE S(}CCORRO 
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Comp.,.o pag.indo os melhores preços 

nua A!Yarf's Pentea- • ft:~ 1 
do, 208 . 3. 0 and-::ir ILI~ ,~1onaco 

·conaresacão ·Marlan,a ~-
Homens, .. da .lereia de 

São Goncalo ·· ::, 
No dia 31 do Julho p. nas- lhelrosi Com. L11Íz Tol:-"n ~\ 

Raclo realizou-se a posse da se- 1 Oliveira e Silva, dr. 1 >nu'.el 
guiute dlrect\lt'ia: · Ca.r<loso, c.Jr. João Baptis:a I.~; 

Director, Pac.Jre .Tosé ViRçon- Q1!.~o, dr. ~osé Batbooo d0 O~(:'.! 
ti; Pr1;1si(leute, <.lr. Fel.'nan(lo v01ra, Heitor G. da n'.lclta 
Escorei; l.º Assistente, dr. Azevedo, Simiio de Tolr·'lo ~~ 
P:.nilo Corrêa. clfl Brit<>; i.0 As- zn, ,Tofio Baptii,ta Vil!ar . .re~· 
si~t.ent.e, dr. J~é Amadei; Se- l,a. l<'arina., Arrn.anclq Silveil•.;ei' 
cr~tarios, Arnobio RlmM e d.r. liJQca.rregacloR do Ciilt:1: ar:· 
AntoniQ tlyppolHo; Comii,são Acacio CIP So11za. Co:;;í.11 1-~i·netií.l'. 
de Sindicancia: dr. ,José Gon- to Martius Au°Qtn; . rn1>:·:·.~ 
zaga Arruda, clr. Paul.o Victor ea.rio, André Mai!lli: Vr ::illr,., 
de Souza Lima, dr. Dirceu fQ, João Orlando; Côro: rJlreO!; 
l?into c;le Carvalho, Joaquim 

I 
tor, Hermes Rlmejro - ~fc.:· 

Burim_; i\{estres. de N~viços: clire<:tor. Éduarclo Cail!liy 4, 
c.tr. Vicente J\Telhlo e d1. Her, j lo :\Iae t O T 0 d (' · 'l 
mes Ribeiro; Thesourciro, . . ' -R r ' 'QS . a ""_1ª ~,~ 
.João Ilàptista JRnanl; Auxilia- ; lo - 2. 0 :Vlaestro. Eil uar'-~ 
roo: ,\lifonso Zulmiro Dnran11, j MattoR e Orgunil!lt.a, J•:m!l.~ 
Jor;é da Rocha Déas; Col),;e- Vautler. -,' . 

. ,, 
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ANNO XIV NUM. 41i' 

· Ar!nal baqueou o rei Carol, na lucta "em t reguas que vi- ~ 

·::::·;:i:~enlando éontru. OR inimigos_ internos e externos de,( a .. rt a E n·-cy·c.l· ·,·_. e a. d. e S. ·s. p·1. o .. X:-_·-1c'::_'. __ , 
'·: D~Rde. o. come'.ço :àn inHtsão :da Polonia, a Rumania, cujos 

campos. i:it>,JI'lgo -e .po~.ns .de petroleo ha muito vinham exci-' 
tando a. âmbi~ão ,germabica, passou para, o primeiro plano do 
sccn.ario :.polllj(;-0.' Par.a coroamento das· solem-, roso povo portuguez pelas suas "Não basta, porém, recrutar ceiro, assim v'ós tamüem ~ 

Já-·an't~fi~rrri~ntç _-m~_itos: oliservadores julgar~m possível· nidades com que o povo. por- extraordinari~s bene~erencias · muitas vocações; é sobretudo brae em.dar vossos filhos, iiós.-; 
que, 0 -~ijJê!t/?ºll:-' ·ài;acar a !Polo_nia _ I)óS tempo~ cm que.· tuguez commemora .o . oitavo em p.r61 da fe cathohca. A fé preciso educar santos e habeis sas oraçõ.es, vosso obolo ~e.ne
Goering ~~l'l.li __ .. _.ff_-,ássiduo frequentador .das caçadas organizadas ne- centenario da fundação e ter- catholica, como foi em certo missionarios." "0 Missionario roso ás Missões •. 

· .. ceiro da restauração de Portu- modo a lilnpha vital, que ali- deve ser o homem de Deus, p t "'ri ·t ...,aà .J- _,., los goverftan_ · Leif· polon,ezes .-•'-- obi,jvesse_ autorização para atra- 1 1 t ~ na~o só """' ·"oca"a~o, -as. tam- ar e .,. VI e6, à ne-. -t' . H . . . f' d t Rumania gal, s. s. Pio XII, g or osa0 num ·ou a naçao portugueza ,,__ , " ...,.. bre ctuzli<la pómpetê 800 .... 
Ves&ar -~8 e:. ~lZ e:.n · ungril!-, ª im e ª acar .. a · e me·nte re!na'nte, di'rig1·u t1ma desde o berço, as"im foi, S"· be_m · por _doação compl,eta e. · - ·i.-.c. · · · • · 

······nk· ·. • · d u R s· s· "' " milftam na Acção ·'->~tboUü. 
separar .. a,-.·'i raTl;la:,,ª:· ,. · · ·· Carta Encycli·ca a S. Em. o não a Unica, cer_tamente a "ér"etua de si mesmo.'; · · · · · · ·d ~ .., Deus ábençoará está ri06Ü. 

Apesar 'das continuas .. am,eaça.s e da pressão ·exerci a pe- Sr. Ca.rdool Patriarcha de Lis- principal font.? de'énergia, que santa Cruzada.~ 0. vôssa Ü•. 
los totali.ti,1fios,· o,' réi Caro~. rt\s'istiu ~tni.ir~ aos projectos de boa. elevou â vo!lsa Patria ao apo- AO POVO PORTUGUEZ v-alheiroiia Nação, -~ósàiL ~- · 
atracção ·de'. s,eJ,l. _pàiz .,par.a· a orbita [o "~ixo". Proauraremps em oreve .re- geu da sua glot-ia de nação ci- nhora do Rosádo da. Fâti~ .. ~ 

Foi .necJs;arl; o c'erco total-do'paiz peÍ~~ russos, auemàes, sumo, apresentar· aos leitoi-e~ vil e nação t'nis~ionar~a, "di- Dirigindo- se especialmente Senhora do Rósarlo qile: ''\'en; 
bungar6s/é-.'.~\tÍgaros. todos em attitudes ameítçadotas, para do LEGIO:--:-ARIO es,sa magm- latando a fé e o 1inper10''.'' ao glorioso po_vo luzitano, diz ceu em Lépanto, V!)s: ~g(_st,iri 
quo: ellQ. (\Utfegasse os terrltorios C?:dgidos pelos soviets. fica carta. Sua Sant.idad0.. com seu potente :{iàttóe~, 
· 'F.:ni'pitgamento ao serviço que com suas ameae;as lhe pres- "0 vm cent,eno'Mo 1la.- Fun· PORTUGAL MISSIONARIO "Ch!·li;to Nosso S?11110r, ªº8 São Francisco Xavlér,.h-~UÍ 

tarám a Hungria e a Ilulgaria, a Rw;sia, por sua vez, ao ai· dação dr, rortügal e o llf da que ja gozam 1108 mcompara- "" d. · · ·d· .. · M .. · -n .. ...:;. ~iíi..-;;.1i. 
' · A seg.uir, S .. S. fraça em Íí· ve_,is ·benefícios dá reden1pç«ao ...--a roeiro .. _a 1 is.......,,·_,. __ · __ ·,._.-•.,: tingi.r o ponto critico as ,negociações hungaro-rumenas, provow sua. Rêstaúração, que a -voss:a tU" ,... d .... ;.... .. 1,;-:.:: 

· b nhâs_ vi,..orosas a histor'a de confiou-1hes o encargo dé os I cas, ppr .,u.,.. e. ":"'~. _'. d nov'as dissenções nas fronteiras, .e cria novas ameaças á Ru- gloriosa e nobre Patria celé .ra "' ' :a J - :Brit" .. -,. ,.: ,..,,.u .. i.: 
· · i Portugal millsionario. Mostra :repartirem com os Irmãos ·que • oao . " 0 ....... ~ .11 . -~-·~~ mania, apesar de já ter anteriormente .visto satisfeitas as suas este anno com tanta solent'1 · . "ba:lange dos ijan .. -s .._.,.1:1•"'.i. ... :. tf# como essa grande nação da pe, ainda delles carecem. Nas vos- .., . . . · . · .., · ; . ..,.,~ 111;!!"'° 

teivilldiOO<)ões, dade ·e união dé corações, ª0 ninsula Ib'érlca, quando as na.- sas magni!icas éolonias tendes tios porluguezes .serà·: ~; 
Novamente sujeitos a. per!gÕs por todos os lados, os ru- podiam passar despetcebidos á vosco 

-õnos t1·vera1n de c"der, · ante a lm· pos1·ça-o do e1·xo, na con- desvelada vigilancia desta Sé ções da Ji1u.rof)a ª ,•assaladas I milhões de irmãos, cuja evail- E · .,.., , 
..... ~ " pelo erro . arrastavam-se da gellzação vos está confiada de n-ti:etanto se.)a-nos . pe~-r· . 
.,erenc1·a de v1·enna, onde á <t>uman1·a sentit1 o amargor da al· Após tolica, nem, muilo ni_enos, E I e] 11 t · · t · ,.,.,· ' ~ "• !.sposa de Chr sto, soube com tnodo particular. as graças ce .,s _es é. eswtllU. 
lia.n"ª ~Am O Re!ch. -' delxa.r indifferente o Nosso co- h ,,, . 't ·b .. ,, "" cl ardor e submissão levar o Por isso nós vos convida- n o "ª nossa pa erna efi:éti>• ração de Pae commum os . , . 

Assim, ag;indo trahiçoeiramente, a Russla desempenhou fieis.,. Evangelho ás terras mais loil- tnos a todos para unía santa lencia a Benção Al)ostolioà, 
mais uma vez o papel que 'lhe cabe na sua estreita alliança · 8 t glnquas." cr4zadà em favor das vossas que a vós; Amado Fi'hó Nos.'!~-. Acceutua b. S,, te.r a an a v i r ~ ' 
com o Reic_h, a qual chegou a tal união que lhes permitte Sé um motivo cspeci,.tl para "Donde/. veio a ·_portugal a - Missões. Como os vossos glo- e enerave s rtnaos, e li t'ó,. 
fingirem dissençõe~ opportu~s: para enganar ª. opinião pu- velar com tanto carinho. pela força para: abraçar no ::Jeu do- rlosos antepassados, de cujas dos e cadá um dos vossos tié!ld 
blíca de outros pab1zes - prmcd1palmenfte. da

1 
tlitaha eRda H7s- patria portugueza. pois que. mlnio lantas plugas da Afrlca festas -celehraes este anuo· a . clamos com toda a effusã.ô (lg 

panha, - e. mano ras como a e que 01 v c ma a umama,, foi 
O 

Vaticano quem mais col- e dà Asia, e estendei-o ainda I memoria. se renovam ·em tor- coração." 
c~jo povo de fo;ma alguma q~er se conforn!ar com .ll: ~xpolia- i 1aborou para dar uma consti- ás terràs Ionginquas da Ame- no dos Capitães ·e Cavalleiros, E' este, em i»sumo, a Ca.i:ta-
çao com Qur foi presenteado pelos seus all!ados nazistas. t . _ j .0 , a - lerra de S'io rica? Donde. se não daquella que agitavam a band~ira cru-. do . Santo Padr.e Pio xrr. qu_· a . ,. ·, u1i;ao uri 1c a , ' d , 

Oonçalo. "Os actos, com que ~relente fé do Povo Luzitano. za a, ou, quando os nã<) podiam em vigorosas ·e pa.ternaee .pa;. 
- os Nossos Predecessores do cantada pelo seu maior poeta. seguir, os aco_mpanhav'am com lavras leml>ra a Portugal q sétl 

i....-.•.p•.-.H-~A-RMACIA . .-..E._._..D-.-.R-.-..0-.-.G-.._A._.._R._ .. I .. A._,. ... -.-...,. e da sabedoria christã dos seus suas orações, com sua- solida- dever missionarlo, nest;. t,ka•· , seculo XII, Innocencio II, Lu- , .. ..., 
cio II e Alexandre III accelw- governantes, que fize.ram de riedade, · e com o auxilio finan- cruoiante, da human!dâcle. · 

1 

vam a homenagem e vassala- Portugal utn docil · ·e prec!o.so · · ·· ' 

S'ANT A CECILIA ' ~~~e~~e~~~(~:ptd~:~~:s~e~e:; ~~:::
11c7t1

~~r:ª! ;e~~fzadç;:~º; D ·1-v "e·n·t-e····uar·,· o da fun,la···ç··_-i_·,c 
SORTI~_ENTO COMPLETÔ. DE ·ESPECIALIDADES Portugal;' e, 11romet'endo-lhc a obras tão grandiosas e bene- l, u u 1( 

ACEU I I ficas? Mo_ stra a ·se.,.ulr S. S. 
PHARM T COS sua protecção, declaravam a "' -~ e ' . ~ ·a ~ J . 

Drogas, ampolas, artigos de bclrracha, perfumarias j independencia de todo o terri- que quando o espirito ardente ~ . . 8 n. ,, .·a n 1-a· ·e e·- ·s .u·. (!.· 
~ finas, farinhas para lactantes, eto. torio qué a preço. de durissi- de fé declina, tambem decli• u a 
;a MANIPULAÇÃO'- ESMERADA mas luctas tinha vaiorosamen- nain · os feitos do J;>oV'o. 
-t. . I te recuperado do d_ominio sar- Accentua S. S. a urgente 
-t. ENT_REGA RAPIDA. A DOMIC LIO raceno, era O premi·o a'tamert· .. nêcessidade de ascender nos 

~-------!~~:~::1!.-~~;:~-~.;~ .. =--~:~-~_:=_.;~:::: ..... _._~ ~~ P:~~:io~~~n~~~~ªqu: :e~e~ ~~~!çõ~~riº~!~:s~~~:sria~ ª~~~ 
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Commem_ oràÇ6ê.s nos Sstadoj 
==================================-========:..! sacerdotes consagrem todos, -Transcorre no corrénte mez tiva, (Íe 25 elo ·correnta a· 2 'ds 

parte de suas oraç~s a e~ta I de Setemb.ro, o 4.° C,entenaz:io Outubro, quando se .realliarão 
Neste clichê vemos o monumento erigido em Londres ao heroe in_glez Charles Ge~rge Gor

don, mais conhecido como "Chirese" Gordon, alcunha que lhe veiu dos serviços por elle. pres
tados ao Imperador Manchu' na suppressão da revoita de Talping. Mais tarde, contln1.1ando a 
sua' vida de aventuras, sustentou durante quasi um anno o cerco que uma horda de a~abes 
fez; a J<:artho.un~, posto estrateglco situado na confluencia do Nilo Branco e do Nilo Azu.1. Ao 
)niciar sua resistencia desesperada, mandou pedir socorros a Londres. O Parlamento bf'it;nnico 
entrou em · infindaveis discussõ_es _sobre a necéssidade desse 
auxilio á guarnição de Kart!,ouna e quando afinal se decidiu a 
enviai-o, os soldados enc,ontraraín o heroico "Chinese" Gordon 
crucificado· na porta da mesquita da cidade que na vespera ha
)'ia cedido ao. cerco, 

Veremos ainda a Inglaterra crucificada pelos neo-pagãos 
t1azlstàs, _ êmquanto o Parlamento brltannlco occupar o seu 
tempo, não na discussão de reaes medida:. de defeza, mas no 
,nÓCilo.. mais suave e. brando_ de se tratar ~s paraquedistas? 

,(• 

~anta e altisslma mten{:ao; 1 da Fundação da Companhia de reuniões e assem blefas.' dos ,an. 
orem sobretudo as' Ordens con- Jesus. · Das· numeroljas com: ti~os alumnos; commeino~ii~ 
templativas, 0 ~s fieis ao rf'za- I memorações que se . _planeja- ções pela Academia Br,asUeirâ. 
rem o tetço. tao recommenda- j ram para os diversos. estados. de Letras, lni;t!tutci Hisfo;tco' 
do por Nossa Senhora da Fatl- do p<i,iz, queremos hoje nos re- Centro D. Vital, Unlve~ldad·; 
ma, não deixem dé dirigir uma ferir ás que se realizarão na. do Brasil e .varia's. outni.s····1ns~ 
i_nvocação a Maria Santíssima Capital Federal e no Estado do titui~ões; . missa.. campaJ, n.o 

·em favor das voc~ões m!ssio- Rio Grande do Stil. . prox1mo dia 29; almoço dos àll• 
narias.,. Pelo Sector do Districto F'e- tlgos alumnos e sessão soleÍÚ• 

dera!, da Associação dos Anti- ne no Theatro Municipal. . 
UNIÃO MI SSIOl\j_ARIA DO gos Alumnos da Companhia de De 15 de Setembro a·· 15 ele 

CLERO .Tesus foi organizado um con., Outubro· estará. aberta ,ao. Pl\• 
curso' de theses sobre "A obra blico uma Exposição JesuJs.tt-

.i\ Unlíl.o Misslonar!n. do Cle- dos ,Jesuitns no B.rasil", que ca, no centro da cidade. · · 
ro ,r cit~<ia na Carta com 08' estará aberto até 20 do cor- · 
pecial carinho. Recomm~da rente. Uma grande excursão á :td dia 2 deSte ptez, . i'o! ·1:e. 
a todos os p.relados de Portu- cidade de Anchieta (Espírito ce o pefo Sr· Presidente· .da 
,tal, o ingresso nessa associa- Santo). foi tambem organizada · Republica uma comni'íssiÕ- 'de· 
ção. Pede S. S. que os padres pelo Touring Club do Bt;asil. a ex-alumnos da CompânJÍia. :de 
não meçam sacrifícios em pr61 l.quat realizará na segunda Je~us, sendº li~a na ,oc_çA$l!lo, 
de tão urgente obra. ilo mes- quinzena de Setembro.· pe O prof. Haroldo Val11,dãó 

1 

um memprl_al co_ m cercli d_· e :2"~ mo temw dá conR~lhos pra· Além destàs commemora- , ""' 
ticos sobre a formação dos l'ÔPR preperatorlas, está plane- assignaturas, P€«fü~dó. 'ào .Chefe 
missio,arlos. jada uma semana commemora· do Governo a offlc!.alização'. éiâs 

ll st~uacio dos Catholicos 
n,cs ~a_i1es annexados 

Alguns dias antes da brutal .o seu tllaRouro artlstlco estão 
aggressão alleruã, · a8 agencias ·em poder das autoridades alle
catbo'icas Bra{la, de Bruxel'as, mãs. 
recebiQm duma aJ+a per!'onali- Em muitos locaes. os casa
dade religiosa de Va.rsovia, que mentos relfidosos e11tão prohi
ehegara a França atravez de bidos: na Pomerania polaca, 
grandes dlfflculdades, um do· 1· os ca_s.amentds celebrados de
cumento de g,rande impor- pois .de 1918 entre conjuges 
tancia. de origem polaca e allemã, são 

Um simples ex.tracto basta I annullados. Foi p.rohibido o en. 
para demonstrar a sorte que I sino re1Jgioso nas esco}~s, e as 
espera a Religião na Belgica, facu!dad.es de Theolog1a e os 
na Ho!landa e na parte da semmarios, fechados na maior 
França occupada, se os alle- parte das dioceses. O semina
mães alli tomarem as mesmas rio de Varsovia continua a 
providencias que na Polonia. existir em theorla, mas o rei-

A . j l 1 Po tor e todos os professores es-
s 1gre as, na. par e < a · tão presos. 

lonia central .ultimamente an-
nexada pelo Reich, estão ape-
nas abertas duas hora8 aos do- ASYLO DA D1VTNA 
mingos, Em muitas parochias 
da Pomerania polaca, da Pos- PROVIDENCIA _ 
n·ania Uloclawek e Lublin, as O .~Ylo ela Divina ProviderÍ-
igreJa's estão se~re fecliiulas ela, desta Capital, sito á rua. da 
e os sacerdote~;/mc01fJr\~;3e !}looca, ,J,13, <iítê abriga gratuita· 
nas prisões. '.-: .s· · ,. :,- ;:,- 1 , ~te fimumetas orpl\ãs e inva• 
. Na cathedral ::d:€. W..~T.::-b.m: ,iüíits, appella.::::para os corações 

Cracovia; s6 há)i~.) Jl!issa aos nobres e ,generosos. pedindo au
don:iingos e qua~-feiras, sen· · xillos em favor da. con.strucçio 
do · esta celebrada com as por- de uma. ár-ea c11berta para re
tas do templo fechadas e nn cmo de suas asyladas. Aceita 
presença dum ,~gente da Gas- material. J>i~~se a ~ Re

; tapo. As chaves da catheu.ral e ll!'ctie-

commemoraçõee do 4.C> ·cent& 
nario daquella Corntianhla, e ·a 
doação de um ter.rena na ·,Es
planada do . (;Qstello,, ·para: a 
construcção da Casa .de· .~. 
cb!eta o de um .monumentô,aos 
grandes vultos dá Co~~rihla. 
de Jesus, que ri~ consagiwam 
á catechese no Bra_s!l; · 

No Rio Grande do Súl; :a '':A.r~ 
.chidlocese de Porto· Alegre 'ce
lebrará tão grata ephemel"lde 
com numerosas solem:n-ftlád·es. 
Assim é que no. proximo dta· u; 
será inaugurado defronte .. do 
Seminarjo São José, ~n:i Gra
V'atahy, um artístico mÓnÜmeii.
to em homeoo.geín 'á . Çónipa
nh_ia de Jesus, na pessoa ·oo 
seu Superior Geral. ::ri~vnio. 
Pe. Wlodomlro La,<lociiôw~kf, 
offerta · elos sacerdotes · secula
res .da Archidlo,cese, ,atitigOA 
alumnos dos .P.i,dre.s- Je.i;iitttis. 
Seguir-se-á solemne T&'Deuna 
e Pontifical na capeJia.'. ,·· · 

Tambem ·nçi dia,2~: ~élekrar
se-ã solemnissimo :P()nttlfo~ 
seguido de Te-Deum".' ; · . · . ·· . 

Além destas, outras· so~~m
n!dades se reàl!zario·: nos . df• 
versos pontos do paiz. · O' B~ 
sil, que desde os .seus primàf
rós dias, ao despertàr' Iiàrâ'a 
civilização, tantos . 'benétlêlÔs 
tem recebido das mãos''· ãjjên. 
çoadas dos fllhos. de Sânto'Íg
nacio de Loyola;- <lá.:. àgom' 1~ 
mais solemneio'a miiíii vibrâi:i.
te denionst.ratão :de ·sua pêr~n
ae, crande e mdetev&l'gràúdille., 
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Não donne na Tnglotem " 

1

1 A 
quinta-oolumna. Pertinazrneu-

JUNTA A, CHIDIOCESAN 
te o "LEGIONARIO .. jú tem í 
d~nunciado a cegueira c0111 1 homenageou o representante da Accão Catholica Paraguaya 
que se tratam na lnglawrra º"· ' 
_partidarios de "sir" Oswald j Dia 9 do corrente, no salão da 
l\Iosley, aos quaes se concedeu.. Curia Metropolitana. a Junta Ar
em uma prisão commodissimo. chidiocesana de Accão Catho
a faculdadB d@ viverem em con- llca homenag·cou o sr. Dom Vir
ciliabulo permanente contra a gilio Centurion de Lopez e Souza, 
Patria. E assim outras "fraque- representante da Acçüo c;:ilholica 
.zas"· já tom sido por nõ,; in- do Paragua:,>. 
::iistentemenle clennneiada:-1. •romaram nssento ú rncza os 

Não consideramos ,riaVel qiw membms da ,Junta Archidioccsa
:as tro.pas nazishls levem ª ca- na, drs. Plinio corrêa de Oliveira. 
bo um dP-sombarque victorioso ,José Gon7.aga de Arruda e José 
contra :l, lnglatena, caso a Benrdirto Pad1eco P:;11,'s. f'. o 
quinto,-eplumna. seja vigor0Sa- homenageado. 
mente manietada pelo Governo 
1nglez. l\'las O guarda-chuva de Abrindo a sessão. o sr. presi
Chamberlain sC, serve para den(r da Junta. cll·. Plínio Corr(!.1 
amedrontar g~tos, cãPf: e cam- de Oliveirn, dü;sl' algumas pa
monil,ongos. Se só for esta a lavra, exprimindo o contenta
arma quG "'e b.randfr contra a menta dos catholicos ao sérem 

distinguidos com a visita do requinta-columna, podemos, co,n 
0 lucto na alma. exclamar .. fi- presentante da Acção Catholica 

Paraguaya. Apresentou ainda o 
(lis Britanniae "• 

. ,~,:,:li 

Desejamo's .ardentlssirnamen- ! 
te que estes prognosticos som-1 
brios, escrlptos na manhã de 
sexta-feira. não se n:a lir.em. 
Mas caso se rculizarcm, tere
mos outra coisa a dizer: o 
"finis britanniac.. nunca w1-
derá significar "finis Breie-

1 
s~e~ 1 

Realmente, se os inglczps ti- i 
vernm, depois de Henriq11e j 

YJII, uma opportunidade para , 
expiar seu eno, foi esta, qaan
do a provide11cia deixou em 
suas mãos as ultimas armns 
que devem sel' hl'andidas -0111 

territorio europeu contra o 
neo-paganismo de nossos dias. 
Assim, desejamos ardentemen- 1 

. ---tê .que a Iugl:;i:terra resista á i 
. "{1ívasão do paganismo JJDzisia.1 

Mas, se esta invasão se der. a 1 
Igreja não estará mo.rta. ·,\luito 
longe disto, basea'.la na pro-, 
messa divina, continuará a na-1 
·vegar no oceano turvo deste 
seculo. vencendo as ondas ns 1 

mais temíveis. t\Jas. . . e as 1 
almas que SE' perderão. Quem 
pode não deixar de se larne_n
tar por ellas. E quem pode 1rno 
recorrer á. arma da oro.<;ão, 
para def0ndel-as contra ~Pn~ 

inimi-g-09, 

Não é, pois, sem uma pro
funda aú.1·ehens1'\o. que lemn~ 
a noticia 'de que "circulo:c; han
carios e politicos" pe1rnam, na 
Inglaterra. em propor uma paz 
á moda de :.\Tunich: Foi esta n 
noticia publicada rom impn's.

1 
Rionantt's pornwnnre~ pelo 
"Dailv 'Mirror" ele ');'ew York. 

. ' \ 
(Continua na 2.n 1ia1:-\ 

nosso pezar pelo passamento do 
Presidente da Nac.ão amiga, ac-
crescenlando q:..H' apc~~ar de tão 
doloro00 ac:Jnl: (:i!I•<'nU). :3.inda se 
justificava ae; uc lh\ mani :estação 
devido ao caracter esscncialn1en
te rclii:ricso da 1nesn1a. 

Ein seguida o sr. pr~ ~ickntc d<'tt 
a pata·,'!'a no dr Jos(> B<'ncdicto 
Pachec0 S:'.lles para. sa udur o 
illustre visitc1nte. 

O orndo1· iniciou S('U discurso 

explicando os iustos motivos ele 
alegria dos catholicos brasileiros 
em receber a visita do Sr. Dom 
Virgílio Centurian de Lopez e 
Souza. Essa alegria se fundamen
ta em t.res metivos - Primeiro 
porque o homenageado é o repre-
sentante ela Christandad0 Par,a
guaya, um no8so irmão na f~. 
Seg·undo, porque é um membro 
da Acção Catholica. occupando 
wn lugar µroxitno ao dos pre~nn
t{q. tendo pois recebido c!o Espi
ritD Smno o dom do apostolado, 
dedicando-se a funcções ic\en
t:iens. 

TercPire, ))Ol'que o Brasil ;,. o 
Paraguay são · unidos por uma 
mesma or.igem hi.Storica. amba! 
nasceram nas missõ:;s 'jesuisticus 

Em sf'~;uida o orador affirmo1. 
que a manifestação e:> momentc 
1cpresentava uma unL5.o de ~-.Jr
ças do~ eatholicos su·;am,~rica,1'ls 
cm prol ela cansa da Igreja, e 
que os poxos s:_liarnedcan,:-s, ~i\o 
realmente unidos pela fé. ~s~" e' 
o verdadeiro nan-a111e:-·ic~:i1is1no. 
1nissüo pcL.-._, F0. qur' l~ upi\·cr~~tl, 
c2.tl1Dlir8 e- o t11~ic0 tunclri.1n,.·n
to se~;·uro ck allhuH:as C'n~re o:'> 
povcs cDnto c!l~i't.' os t:J1-::.·:cns. 

E~~,sa uniúo d".)S cnthcLc-1s an1e--

de salvar a Civilização da here
sia totalltaria. como outrora cou
be ã EuFopa salvar a Civilização 
da barbarie do Islam 

Terminou sua oração encarre
gando o visitante de transmittir 
os s,mtimentos d{) amizade dos 
b,·asilell'os aos seus irmãos para
guaro~\. 

F'oi então a pa•lavi:a dada ao 

sr. Dom Virgilio Centlu·ion de 
Lopez e Souza, que em brilhante 
improviso manifestou seu agrade
cimento pela homenagem de que 
era alvo. Accrescentando porém 
que e!le não tinha apenas ob
jectivos lyricos, mas que pre
tendia realmente um interca.mbio 
de esforços numa acção comroum 
entre os ca.tholicos pal'aguayos e 

brasileiros, e que elle se sen;,ia, 
particu]Armente levado a t,rabfl,• 
lhar por essa união porque se ac::::~ 
muito ligado ao Brasil, filho ü.t 
mão brasileira que é. tendo ain.• 
da muitos parentes no Brasil. 

O orador foi muito applaudido, 
Finalmente o sr. P:re-~ident'.:, 

ll.pós ligeir.as palavras, encerro;; 
a. ses,~iio com Ulilll, A.ve-Marifi.. 

. Por occas1iw uas commemor:1- como tambem u~ ~uperyenientes A 11 ,.-.,. 1 tão extenso e despovoado como o · olhos em prece para a inunens!• 

!~:1/º ~~:a~ :e s~te:!:~;iS\~~ ~~!::~1:: r:~~-ct~:~a:::~e::e~l~~: . - . ..s.·,_ o. '· e U] e~ a Q. 1 :10:;~e p:: ::q:;n:: :i~;:n~: ::e L=scio:i1: .. ~:: i:: 
Metropolitano, Dom José Gaspar brasi'lcira. tão intensa ao derra- """'"" :,_ familia do que dos seus ad1m- não guardar a cidade, ·baldam-se 
de Afonseca. e Silva, prot'eriu a me de sangue como indonrnvel IT nistradores. Nesta hora, pois, a os cuidados do. qu~ ,por ella vi• 

~:::~ão, que abaixo transcre-
110
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1::~:::e.umli d o S n r. Arte e b I s p o ;~~::1~:tt:t~:~::~:~n:i: :;:~ :!:~\!'n::d:01:::Uq:: ;ºv~;s; · 

São Paulo já está habituado a seculo da vida autonoma. pode a li\ ,li 41, O ffl ,. ..'}, . O cenderá, certo, em cada lar br,a- escravidão. Nosso ide.al é vêr forte 
~dmirar, nas producçõe-, de seu Patria desfraldar º auriverde 1,N]~ e i f p O m 0 1 a n O a { S silciro, ª chamma do patriotis.: e livre ª terra em ,que· nascemos. 
preclaro Arcebispo, peças litte-- pendão e convocar os filhos todos ~ • ft • , mo e des~rtará a suave e grata Busquemol-o este ideal,, procuran-
rarias do mais alto valor. A a1- para a leitura dessa memoran- g r a s I a e 6 r o s ·! recordação de que nelles depo- do sinceramente a Deus, respei• 
locução que hoje publicamos est,1 ! da pagina de sua Historia. onde. sitou Deus as sementes da gran- tando a sua aei santa; formando 
na· linha dessa brilhank succro- em letras imortaes se gravou a tão só por iníquas armas pudera aviso ao povo brasileiro - avi- deza de nossa terra, rectamente a conscienqia · e ob· 

sã,o de joias literarias. , melhor homenagem aos inrlilos esta conquistar-se. Valeu-lhes. so. que as circumstancias em que· Finalmente, esta aurea pagina servando com fidelidade os pre• 
li fautores da nosrn emancipação.! sim, ·um ideal ardentenw.nte que~ S(· debatem outros paizes vem cie nossa emancipação politica ceitos da Religião que·nos santi-

Bresileirosl wna solemnc advertencia poli- rido. uma consciencia corajosa- snblinhar ainda mais na triste tambem nos dignifica ante os ficou o berço. Está em _cada uin 
tica e uma commovida exhorta- mente disposta a dar tudo pelo qauçtrn actual: a co1icordia é povos do universo, porque soube- de nós o presente e O futuro do 

Por mais venerandos que se- ção á familia, apar de lidimo ti- Brasil. para inculcar-nos que não I para nós nm imperntivo nacio- mos escrevel-a com tanto amor Brasil, 
jam, factos ha nos aunais de tulo de gloria que tanto nos en- ha patriotismo verdadeiro que na!. A desunião. a divisã-0, a luc- e nobreza tanta que a podem ler Nesta hora em que vemos de 

cada nação, que transcendem o grandeCC' no concerto das nações. prescinda do id<>a l e da con.~- ta so prejuízos de toda. ordem serenamente brasileiros e portu- novo Caim arrojar-se contra Abel, 

ambiente em que se derem <', Para tudo isl~ comprehender, cicncia, nos ac-0.rrrrta1ia e incalculaveis guezes., sem que se constranjam esquecidos os homens de que não 
libertos da condição tempoi-al. se i basta apenas ter alma nos olhos. E' ainda esta pagina uma so- damnos para a Patría. · aquelles con1 penhum labeu, nem se resolvem as guerras neil11um 

projectam na Historin como O I Na singela narrac;ão dos fac- lemnC' advertencia µolitiea. Ef- A' familia tambem fala li data se sintal1l estes diW.inuidos por lítigio entre os seres dotados de 

ponto culminante da vida de I tos estú a mais bella homena- fetivou-se a emancipação porque hodierna. ensinando-lho que a não terem comprehendido O sen- razão e boa vontade; peçamos a 
uin povo. gem aos brasileil'Os insignes que o legitimo anseio de inde\)endei1- Patria crescerá ou definhará com t!mento nacionalista da gente que Deus que vele pelo nosso paiz 

Para o Br,asll, o evenw maxim0 uaballu,ram pela Independencia. eia logrou congregar wdos os ella, pois é o lar sua mais viva e até então se abrigaram á sombra e pelo nosso povo, afim de que, 
e a tia.ia mais querida sempre se- Não a conseguiram por meio de I braslleiros, sem nenhuma distinc- palpitante ccllula. Quando nesta da corôa luzitana. A Iudepen- sob as _scintillações do ·cruzeiro, 
rá o Sé'te de setembro. crueldades C' injustiças, antes I ção. Se divergcncias tivesse ha- se tenta inocular o morbo de dencia ta.nto honra ao Brasil eo- viva e prospere 

O 
Brasil e nelle 

As e!rcumstat;cias em que se amando e servindo, com sacrifi- 1 vida, tão cedo quiçá nâo teria o vicios exoticos, urge que a fa- mo a Portuga'l. ' 1 sobre pão para cada =za, 
effectuou a Independencia - seu cio até da propria vida, a Patria, \ Brasil conquistado liberdade e au- m!lia reaja rontra 'OS que pro- ' Impcrdoavel seria, diante des- amor para ca-02 ""'·~çâo e paz 

ore.paro. e B\la ~ à'ef.\li&i.1,ão - gue i·epud.i.a-riA ~ libe1·dade, ::.e tonomia. E l.sso vale por perenne cumm cicsnacionalizal-11- TTm ua,ilz t.es ellSinamentos ·não voltar os .;ara .·i= 
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tes cnrrun11nlc1;.r-em u. tnudP.!lÇll_ de , 
~fi.l, 2849. 

ANNUNCJOS 

l'efã.ili ta.1*11a. sem côliiuromls.t:o 

Não publlcamos colla1>0raçao 
de pei,g,ôas extranhas ao nosGO 
cruadro de redactores. 

O 1-11'.QIONARIO tem o ma· 
.umo PN*' em receber vlnltM 
ldlt ~~ <Je aoo redae~ 
'\ie offiçf:na, I.®R pe<Je que * 

· ilêjatll ·418 m99mas tettas nas 
~-, Sa.s e 4a$. t~aa. P!>l' Nl
-~as do~. 

••• 

FEC~Ni'Q l>A lW.IÇO .. 
. Ndl&li\ 

::'.'!'! 
i; • ~ ·;: o 1' :tr :a t ~ · m-6' ~ 15 ~,.., ~:mir.:o ,a:~- 1'lff · 

: ::• •: 1l :5-e;- ~.Jl.'. ::se _ss ;A 'i > i __ , f. 1-fi. 

. 
".\bom.illll-V!·l .. • tliSSl'JnO~. (' a 11:11,.v1·a, 

riio é l'Órte. Jte:t-lmenfo. ,, (im• :1 cri
ilt>.U u.oltna felt.Q, :i Comp:rnJiia de Jesus 
ÍUSillUII-, Íi {!Ue hn UJÍi dissidio entre :L 
espiritualidade ignacialla e a verd:ldf'i• 
rii espiÍ'it\laJidade <'::ttholica. Effe<itiv:}• 
mente, o Corpy "'Iystico de NQjj$0 Se· 
nhor O\ltr:i. cotM não é senõo a IJreja. 
Ser lncompa.UveI ou dissonante em re
JQ-41!io ll-0 Corpo Mystico im91ica em ser 
incompatível e clissonanie em 1·elação ,i 
lfl'Et.ia.. - E todn, a es11iritualldaue que 
não :i.ttender :i, este car:wter de "Cor
po", (!UC tem a. Igreja, scr-.í necessaria
mente uma. espil-itualidade divorciada 
das realidades sob rena turMs profund:1.s
que n:Í, Igreja i!Xisúim. Como. uois, nii.o 
eoncl11lr dahi 11UI' :1 csi,lritualldacle da 
Companhht (}e .Jes1Ls- seria desconforme 
:í eskucturn. da 'lgrnj:t? 

Por outro lado. se a esplrltuafüJ:ule 
da Compelnhla !le Jesus está. eivada do 
Uberalls1;no ind.lvidualliita, de ~111e esta· 
va saturado o ambiente na epooha- de 
propaganda p1·oteht:1.nte, cm que a Com
Jr.tnhia. n:i.sceu, implica isto em affh·
ma.r que wn dos elem1mtos consilluUi-

Plinlo C@BBti\ DE OLIVEIRi\ 

il!JS!li 11rltllreelilior, de tP.liv, rn.-morla, 1l t
t1111't~i.nos __ ::. Ml'to~\:i. 'l'\L9 ~r!Jt:,., ca~
t]!,i-l)ro, ·rí-fort!:1 tlo 'llot:.. J~l}J,o,, r_opl llif'. 
poJ't-uno lllPiiJlO. llôd~. ~l!J _J~ri,ve ,1'.~JIÍ•:;'. '-'; · 
mr: lif!ÍJl .; fn1,iJ cotiim'emórar ·t1u11es e . 
,pll\nfas t.cnhum sido as .11bras cwe em 
t-91)0 Ú. irrner1> 1,.vó11· n Ntllu a C!lml1tt· 
nhlu, solJ a ehéfb d,· s.•u !-111111, . h11,1-

d:tdor, .. K~n1>ml, Ign:wio". 
E o P:ipa arrrescent.à: · '' El';I de Vt\l' 

a clilligencla desses Jnca-nsaveis religio
so~ em derrotar vlcti:inosos a cont\lma• 
da dos l\erP,ges, em · providenciar a te• 
uovar,ão Ílos costumes, e restaurar 11;· 

dlsoiJJlina do Clero de!l/l-hido; em cou-
d uv.ir innumeras ,ilmas aos cumes da 
11erfeic:-ão chrlstã." 

E em outro topfco, referlndo•se aos 
rn!'c!'ssores e filhos de Santo lgnacio, 
Pio XII excl:Utl-'1: "Em suas necessida
des mais pNlmctJteiv teve 0os, a IgréJa n, 

s11u lado, ri:cebendo cll'Jles os innls v:t

llosos .a iu:llhJs, os frut•WS ma.Is diversos 
e mais, saluial'es ". 

AsRim, 1.>:1-ra só citai· alguns ie:çto;;, 
s,,~'lln(lo Plo XH - e norianto sc,:-umh; 
a Jg1·11ja, - l1mge ele trahlr p Catl1olí
lli$JJJII oii11 a.J;N!lll\$ ferin@~f>, mas :i»a
tatlllo•o D9r inst-illar n<:i 11ue elle tem 
do -mais inti_mC), isto é, em sua alma, 
o que é heretico imaginar, o v"'ne·no pn
tJ·ido do itu:JJvidUQ.lismo religioso, os Je,· 
sultaii foram verda~elros pa,IMJill9!> dá, 
'fé, çontra o prot4:$ta.ntii<mo, que ajl.o 
teve inimifos -m:i.is effic.t.:r,es nem m11fs 
çon~fa.njei;; !lo · Q'lll! elles. 

Aliás, para que insistir sobre isto? 
Não é absalu~entEt oJ,ivio, que é ttSia, 
a, reáliclii,de? Nio ser.la ~o · cheiµr
mos a. Nte .seculo de i:ontwi!ío, para 
t~1>mos de :t:rfQlentar, CllW a antorlda.
de do PonW'lee o testemunho. tla- Tfis
·t{Jria,, em favor de uma- thi,,se P."tu' é. ,l.-, 
co1lheoime~ro ,~ra-1? 

• 

O que são estes "cirq!Jf9!!"? ~ 
qulnta-çolumna em Mfj.Q, ~~~ 
ç9nc,iiçla !las dobras aJ{lbl$1g <t 

iiegras do guar,J1tseJJu•i• qe, 
:Cuumberlain. · 

**• 
O "LEGIONARIO'' .rt¼glJ'it~ 

co:w. viva satjsfa~l!,o Q titltal 
p11l)1icadQ p9r S. }<J;,:cit1,: i\il~.i. 
~ Sr. ijlspo de Asajs; 11111;1- re. 
comt;néndou a leit'\l,r!I, ~tec ae
malloiriQ. ao 1009 gq oi>ff~lQ: 
cos.11,no "M e~aitgeirg " •.. 11 ~1t11 
os fiais. · · ·é· 

Ncli.!J\1,mq,. recom1111n~ .J)gde. 
riaIJ,Jos flsperar ID4m· ~~
çlo gµe m_ais est.a ().p:Q~Taçllo 
'ge~ros;i,, qµe nos vem 1f!i, lbe-

·--rarchlt1 Jllccleslasti<JA; pe~a~ 
mãos gc 11m Prel::i,;lo geí t~o 
;.tlta!l v/rtudps, ' · 

:!<Ili"' 

Não dilmo,1 a mflll!»' iW.J!Õr· 
tancia á notiçia cl~ ™'~ 4,e 
Paladier, Reyµ{lud e '(,lp,rn~Ur,., 
Chamberlains fr~~~; fqraP\ 
f:llles os ~rt!flces 4,a q_erJ'Qt!I-. O 
"LEGT()NAR,IO" Jn :}p~ej\t()\l 
provns i-rref.ntavejs dls-t91 c<>n
ffrmadaR peloR factos g\li' de• 
pois fle real.isªram. Si,a ·,l)t'is;l.o 
(, mais um degpi.stamentQ, des • 
pistamcmto que PO<l#r~. ~l\egar 
ati'i ;i slí:íistrµ pant9!1iJtJl.l. j:le, 
uma execuciio capiWI, WJ'W'ÊM· 
tar que se pe.P~eg;:i,'-9: j9ftf", de 
Petain, qµe nii.o é <>µtfo fü~Jl~ó 
o de Da,lag~r 9µ. · g~ )tern~111l. 
DHHJ l,!e~pis~lJl~'Qtg' 'l-P."'. -~t9 
s_erá nov9 11µ .. Hfaitor!!t- · · 

A. RevoJ"ij.~/lcy Fran·céq.ji 4ee1.'1.· 
• pit.pu a ~aior parte dOfi repµ. · 
blicano,1 qup a pr$D!-l-Í'!!lrM}.' ·o 
çommµnfomp elill),l~\l ·a !ll;tlpr. 
parte de $.§)\1$ :irti:fl.çl$s. i. no~ 

t ·por -Isto ;i. ç9pti:ii,1-1(4!1-de· filsfçi,i~ 
_ cu ~a 91,)r.i,' tios al~M.eJ,: ~ u91 
.yictnnas po!)e ser ~~a(la. · · 

_NOVA 8EITK 
RELIGIOSA 
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/"'Afchidiocesano arte lan .............................................. , ............... M ............. , ................. ,, .. ..c,, ............ ... 

No dia 8 ci<' Setembro p.p:, c!Ó" ·I bàclo. a.ssi:sti_u á reuniào no Pa 0 ·! ., . TRIN"AÇAO _a fa,•or dos RR 
. . rni.t1go, S. F:xcià. P..evma_. o Sr._ !aeio cta. D!rcctona da Junta A.r- -PP. Carlos. Sunocs da .Ror·h1t. M\; 

~-.-. · ·''Á~- ·Sa~rada l·>~,-r· J'? u l'a nnq 
.·,/:n,anda· honr,•r ,. ,·,·:1,·r;i1·. ,,s 

o/il,ellos branc:ns. 
-·==========.í n,"i" r 01,1,,·,,,,,. 1ri;,101·cs i D;JIH José Gasp:i:· ele Afon~cca! chi.cliJces,:,.-na ela .Acção Catl101ica gucla Sw1tzar e Luiz Gonzaga 

t.l'hrinplio:,. conH> em a no~sa '! , e Sil\·a assistiu a àiissa solcm.ne clé São Paufo. Concedeu á tarde ·n!àssl. 

A' veJhic(' (' n i!1r;111,·i;1 n 
.;·lctSm·eço e o fi,11 ri:< ~-.-'rl.i s, ,,,. 

J:-..~:i,rê fttoreccm ,·n~r ... , (>~ fH1v: 1 ~ 

'vên_e,-ádio e "al'inlin 

Falia d.e <..)Hand<l li or;w,ll:1 pagi:::.1 aurca' 118, Ig-r~ja drt Cow;olaçãb ·e ú tàr-) yartils ~údicnci:1s em Paloclo. CONFESSORES ADJL'NTOS 
(' de rina l")·(·lioloi:,;ia ,·111 que cic ao cncerrnmento cios. trabalhós.l • do Mosteiro ele Snnta T\·~re?.i• 

· Ma.xima debetur puero re· 
Ó\forentia, - rlizia j;", 0 [)1'1': ;t 

, ":~à.gão. IJc,·é-sc iÍ ni,111,:a muh1 
.._ i:reverencia, mnil<> c«1·i111lo e 

1lt'liito r~speito. 

educação 
e de filhos ( 

Ernest Hello traen o p,,rril do da. Semana S:icial na Escola AI- ·.n.Ilà do i\fortino Jesus .df' 11:ogy, 
mo1l ionc, sr11 ti um,t I rh,tc'l,l var<>r, PC'nt<'Rdo. dni·idA à Autol"idãdc Ecc:lcslâs- n, fai•oi- dós RR. PI:'. Walclomiro 

1arga - a canlj11t<:,, scrv,, Dia 9 ele Sctcni.bró. seguiltla- tica, cstã. 0 ·'LEGIONAR!O'~ h~- AJ.,arenga. Joaquim Rol'lla o Lmo 
hoj,, Íiara tanta genle'. !•: 1iou- fdra. S. Esxcia. Revma. assis- bili!ado ª inforn!ar que 11 CUl'la do~ Santos Britto. 

ti · . , .,. d D. . t d Metropolitana. nao deu sua ap- j 
<.:a gr,11t(- cscapn ,Jr,ste 1110!. ll ~ ieun1,..o O .. ecana o "e -~ .· • . . ·, · DJRECTOR do Recolhimento 

StJhrctllllo na pol:t.ic:1. Jllt Santo Amaro e á tarde á reuni.ao P( ~vaç~o, nem dirc~t~ . .n'\ti': lndi- i d'e N.~ S.ª das Mcrc.ês de Itu', 
arte e iias !Ptra~. p;11tretan. do clero na Cui·ia. dânâo dcpo's recta. a qualqu:r m1c1ât "~. ver- à favor do Revmo. Pe. José Droost 

· 0.J~i.vino :\le,nn· pro111,••i.c .s;randc n·<·o111· 
,.;:,,'fte~sa a quem 1·cc,·l"·r 111n, s,\ d,·,s pcq11<·1iinos 

: c:-;-é, ,ameaça ter.1·iv,•!Jlw11:c os qu,· cscandalbm· 
,g,;réftl, u.m só .d'cntrc ,.·l!es. 

···::: .. ·. !)a, cr.ianQa (' •ln y(dJ,., .h" h<>j,• llllllt;i 
~:i~&~~ia,- muita pros;i m11i:,1 n!thorka, ·1ita" 

·l!lifl\ca se viram no ,·nianlo. mais in'<'VCl'('ll· 
.:c!ls .aos cal.)(']los hr;::1l'.os (' ITl"llOSJ)n•7,o tL1 
... inliôçe;ncia e fra(!ll<'/;i dos "''<lll''lli.nos. 

••... , .. Desrespeita111-s,, "' ,,·llw:< E,;<'andali
_.-,,,.àm-se as criançn.~, 

SECULO DA CRIANÇA 

i(>. vi 1"01110~ n 'uma <!{>0(;.lrn, di- aud!cncias publicas. ~ando a fundaçao de Um Jornal lVIàrla Monteiro. 
. . 1 oú diitrio catholico nesta Archi• 

7,ia Pio Xí cm que um catholico r, ~ohrPtU(!o Dia lO d~ Setembro, terça-fel· dióce.sé, d~vendo sei· tidas por ERECCÀO CANONICA a fa.~ 
urn sàcüt'doLe. não pod(, sei· in,·cliocro. ra, S. Excia._ Rcnna. ach.ara-se ihf\lridil."cl.as qíiaescJuer ,,êrsões vór elas ·carmelità;s de Mcigy dM 

()uC' responsabilidade a nossa! ausente ele Sao Paulo. i existentes à este respeito. Cruzet. 
,\ ,rnsencia do cspirito cnLholko, do sen- Dia li de Setembro. quinta-1 CELEBRAR UMA :M..ISSA a 

so do :-;obreuatural. eis a causa dn nwrliocri• feii·fl, .s. Excia. Revma. concedeu (Jl.JlU.\ METRtiPÓL"Í'I',\NÀ favor dà Capella de N.ª s.a. dá 
da</<) ,lo 8 e,~ulo. E qu<cm mais i:;of(re as con· innumeras audiencias no Pà.là.ció". l Cóheéiçã.o. parochia de ·salto. 
seq\1,e.11<;ia~ <l0sta ostreitezü de• h7:·izo1ites <, Dia 12 de Setembro, itU!rtta- Expedientes RITOS PARVULORUM I.!- f&• 
a ,·rian,:,1. porq11p a cd11eam sem f,,. "l:_r.n um J em audienclas ás religiosas e . . vor cios RR. PP. Pflrochos de 
ideal :sobrenatural. l'l'cparn111 -- gcr·,t~"'!S de; após deu audiencias l}llblicas na · lVforiscli.hor Erilcsto de Paula,, N." s.~ do o· e vma Anastacio. 
atlllNas e de gozadores ela vJcla. l Curta. Vi;g-ar!~ Geral; desp~~ho11: ,,·. AUSENTÀR-SE DA PARO"' 

\ Dia 13 de. SetémbrO,· scxta·-fci_- PA.l'l.?CI-Id () V!G~!º co.'?- CHÍÁ, por oito dlas a fàvor dá, 
F I L H P,S ; ra, $. Exxfa. Revnüi.. visitou a PER~DOR .d.a. Parochlil: d~,. ~~o Ji.evino. Pflroch.o de Pinhd-ros g-

E o . sc.bülo da criança tem horror ú I Parocdhiadde. r:f-_pecCJic!a eáMd'13
1

.0Y, Pedro de Akant~ta de .. Pitân- por urh mer., a favor do H:Cvmo. 
• 1 . . conec cn o ·li vos varas u en- gucl.ras a !ª"?r'.·. res. pec.t!vah1pI?-_te, Pºroclio de sa·o R. a.p·.1,ael . 

.., l t·i·iari,a '.. On ni\o a Ptluoa,. pn.·r.iai_·aiHl O µ;era- 1 clfls no Palaclo. do,• RR. p,..._ Dom Polyear11ô Ams- ~ . , . . . ·t . ~o tal o d,•sc'n\·nlvim,·nlo Jiodago;.,;ico r ~ 1 1 à t A n < '' ,,.. 
.,, '!IUtJt'ieultural quo s1' r·!tanH>ll ao nosso H't:Hlo '.-:iii;s ~u t.o nu; il.1 Hl~ (e. ear e nr . , ;. e 5

'.: s > 1 No. dia 14 de Setembro. Sll.b- taltl6n e Don1 Oscàr Schi,·agen .. VIGARIO ECON'OMO de :rta• 
. , , . chriHao. (<! Isto no d17,er da l<,sc11pl 1n11- e ____ . . ;;.í;. __ qnaquccetuba a favor âe Doni 

,,.•.;,p·,s,e.ç11tp,da.ci:ianca. . 
1 

· . ,· 1 l' ·' • 
,, odiar o fi ho): ou nem o quer ver a llZ , o 1 . , . . , . , , ,.. . . . . ..... ·. .. . . . . .. • ... Thadeu Strunek, O.S.B. 

·:"'t.h .~.~;;Q,.,s.ecJ1lo ·de innto::--· PQdagogo:-; sr• <:H- 1· .. ti. 1<. , .tic< tt.·.ce·n .. io. i1tst·18 1 ,..... ...... , ............................... ~ .................................................................. ~ .......................... "_,t. , . . . 
- ,r4de,v,lzano ê1lla11to-1do dosprl'I.O e o horror ,w. com os me.wc 18 an ·>: e · , ... ··' Fi\.BR!Ql'.tEIRO. da Pardch!Jt 
- 'a .. c~fo,nç·.a. já o innoccnlinho l11)tll tem lllCS- :\ tremenda licGã-0 da historia dacla :i i i A' a·· .. u·· ··A···· ,. 1· ' .•.... N .. r· - •. ~.· LU-.. e· •. a;· '' cfo Sâó Vicenfu de Pàulo ;J.. fàvof 
' , .. , . . 1-'rall(,'3, tti!V'(';Z .. haja i1up·t'.e.ssionaclo ao lllllll-

1
• l . · . . . .·. "' • .. d. o· .,_,.;.,-'l·rt··o', >i.:. "'u·L, Jj. ,.,:.;..,.t.· ,.<"IJ.l~ áircito a ·nasr·ei-. .\ iafarnia das pratic,;~ """'' .,.., .., xz _ ... 

anttcÓfrcepcionistas que àssmitaaoramente d.0 : K .11-\~.à. f m~~~o. lnJêiro, ·1ue.; m~lo:·~s. c'i ! .. FÓNTfi- i. M.-l~,j,j"» _;;,· l'l'.~QtJÃijUÊbt,-t;ltÃ .·· t fi;Í~ó ·ü-sb ~· ~-, 
ã ·' di.·1··. d , m.ois te.1·n'i'els lnlifügoi, ifo Fl'an~il cathohcâ.·f· L .. ., .. · .. ,···n·.,. ,;:,.··+,;..d· 't·d· .. · · ··t1::.· , , .. .-, 1· ·riêlr 1"" d'-~,.,··a· .favor· d··0 .,.:,;-;.;. .. , 

:·'V. o zman o ÚHl.lS quc·-a {$"Ue·na e a pest;;, fota.ln sén,·d.uvicla o~ paes e·mães t1udbidoresl. 1 .·· .. edy.".,m.A?;'..?,Aº esºd .. :.T~~Aun;i;.d,A·e, .... ~º~.?b~l.,!,'.1~ .. ·ns.~01,lStUl,,ulte~. ~: ·" ~- .r«>nu .. 
; à vlde. (las nações, c:sla infamia eslc eri111e . . , . 't· à' .. d·\--" .. 1·) CJOl'es a uv 11. .. ' ·,.,u,:,i e ao Pu co·em·ge.ra, q ·pê_ FrâneiscÔ 'Frei:re. 
'horrêiido contrn 8 familia e a p.ürhl. sr que_ e1: 1

. 
11:ª1

,". d,e ".1n_e fmos -e xai,u_n. 8
~ 

11
, '•. relniciáínos a suá. dl.'ifrJQuição. Sbbre a' sua qilalidã.de, estâ- f· PRciéiSSAO a favor da; Pa•1 

.• ·coírtin~tte .]1,oje (' se propaga abcrtaJ~()l) te ' . º, direito. a ,Y,!d~, ~tlhoes .de ci:i~ru:;us. lutnl os ! i )1\QÍI,. certos ~Úe· VY_. 813. conttit_uãf.!o á mâ.nt6r. as ines~ás t' . 1'Õ61Íiài illi kà -à& do O": 
fria:thente, cynicamente. htlinerís. e s nlvà:tlor.e~ de uffl: Pº.' º·' ~ . . . ' . ' t ópi..lliões, ralião i,ela qual ·esper~ihos. merecer súa preciosa . cdmsstm, ORDINARIO daf,' 

E' o crjm:e do seculo XX (oh ironia·!.'... . .. Qne ~. l'icção ~Pl o:eite as naçõe, c1tlp,1dall j i prcfercncia. - Entreta-se a d?~~cilio.. I :keiiildsJis d,â l>iâ. Sociedade dall 
:·ílo ·seculó· dá cria_nça! . dE'Sle llonell<lO e.limo .. ,·. . ·1· C(ÍJiér.sslôiili.i-lÕS: A. IUR'r'OI,01\ÍEtJ & dJ! . ..;. 1tuâ Jes! ~. f!Uiás de Sio Pâillo a favor •· 

. A é<lwiàçãó té!lde a fner dos pequeninos. "'º Bràsil in!elizmente. desg,ra~d.irnelite ! BÔnlfãeiÓ, ,zn - S'ófirelóJá. - .Phôfiê 2--is«Íl - Sli.o Pli:ú~. ; .Rev1nó. F"é. Séb~iãó Trosso, 
.. TÔntlSt-õs.··:e :s .. Âd.i.ds pilll[lO.lhos·, d-as ll\Cllinas. a pi•aga se alaSl'ta. · 1, . · · . , · !! ·b· ··· '· ····;--·:· ;., '· · .. 
· , - As familias numerosàs· são· rarãs. E to:· i Re"emJtdw~s~ -.J ·Cãfé J?ortuense. Àv. Rangê! '?estaria.· 1810. Í C ,NSERvAÇÃO 00 SANTI5• ··., ês~.l. tts .·e. eleg· arit. os, de ida.de· s· .,.t.;.;~s ·• e. (!0°,··· . · l · · · · · "'l'""O' ' ·. f · • ·. d· c Ua . .,ft. ""' v_.,, ~ ·.1.·n;11. ell. as. · ·º e. ncant.o, ª. be .. 11. e._·zá d .. 1is nossás_·. t.r.·.ú.· . . :ParmacJa Fé, R Dólnin~ós_ de ~f~racs. 7. 1. "' .,~ a .. :avor as apc s ~ 

. r4paziís, b'dris . ,Ühletas. e bottltâs Apollos. d Re t Tel 1-t, y h::i 41- ¼ Ífiriãs SalvlÍ.tôrianãs de Indillma-· 

. -.. ~ii4iito á c.uttufa intelléctuüi; <i ideal. 0 t11cçõe~ de respeito e o 1na1ce da 11onest1aa e I .. . . . . _ . s .. , emaco, . , P. nga,_ . o. . _ • • .pofü e iió Nõvté!àdo · d.a.'! Fi1bu 
un··ieo··.1··a·eal._-.:..:.. ,O dipÍoma .. o· ba·c·li"r·,.,1a·to·. o de nossos :avós. ~, ............................................................ , ... í .. •u• .. • .. • .. ••• .... •••• ............................. ,I ,. s:.· "'· t'·' 

'"'" Urr\a .geração. .de .ni'ãezinhas .bibelot~, ·de·.l;!a.o_J'il,~o. 
;_.;.cªJ,?-~~l·-rêfÚJgefüe e ,zjrn.gico de U!it ddutomdo, inãe1.inl1á"s lionécas e mâríposas, está, prepa- As itnp· ·onerttes solémnldades do eliê~f- . ÉRÉCÇ.\Q .eí\NONICA: .<W 
f:. ;'fü~., · nad(t 1nais como dir. o ~sànelló... riiúlo cynicà e aÍ'fronfosamente à ruiná dá Obrà dás VoÔaç&s a favor ·da;,_ 
; i.- :,)D.;ft()t\ t\t<l{j· no ·c!as'sico envé!Õppe dá. me- fla.tri~.! E àssistirá o goYérno. e Vf,remos llOS ram ento da Semana Etiéháristiêà tfa Pãl;Ôéhias CÍ! Santo André é Pon•, 
:,,.,,itofrlditãe'{. . '.·., .. · .. _. .. . . . . . . " A·a· .. p . . t8 de.S~Õ Joãó; .da Confraria, dlf1 
"' , ce.tholicos e sobretudo, nos sàceruotes, indif· ... 0· raça""o'· e· ·rrwtu· a ... e·a· ·Jt'z-' â'. d· O'· e·· tti N.à g:,i. .-Á~âreêicia da.. Paroeh~ 
f,Ç: ,:: ~' :QOr: fálhir é"ni ·meaiocrf!l11dc f:i se ,viu. , ferentés a esta calamidade social? - .t"" 

1 do Nôssit ~nhora. AwdÍiad<>l.il. 
: [:)uma. epdbb'.a oride o medíocre lÍo!i"~Sse dottif .. ~ue Deus se compadêçu de, nósl --- Fortalezà ~ -êÊtiffi'kÃR ÚM'Â idssA nN 

i * ., "'• p e • À S é à ti Í Ô B R A N O Â O * Cel;Íi.rândÓ ó sê~utifiõ atilit• · S-Chriv'cÍl. s.s.s. álebi-6u m!iciá Càpé?Ía ·de N.ª i.t À~recldá, 
i< '" •• .•...• ,.. - · vers~ió .da fuada~ií.ó dá Âdoi'u,- solelrtne a_ que· as,ÍSÜn enoi·mé éle F~r1iaz de VasoonceUos. · 
.~-:::=~;.~, ====:===:;::. ===============================. · . ()ãti i>êriiétuá é!lil.giifa pé10,i :itk massa. 4e.· t1efs. . . Rrius PÁ1Ívoiôiiü:ij: -i:Jo. .. . ;:flild.ic;:a·.-.d'o:r e .. o·, .• m·.·rn ... ·•.:_.r··.·._.c.·1.a· 1·1N· o·'t'1··c··1a's·:. dn tn··ter· ·m·····r PP., St:lirtn'lt'tlftrios' nA '(iiíiital · .. -~A·s·iíl,'SÔ Sbleinne Pr&;issM vor da Píiroéhliia. de hgm'tf) 

• ·.r. • v. UU 1· çeârêni.ê, rhiilióu~~o UÍIÍá S"ema- ~cltàrt:i.~.~c_l!-, ~~ ·li. p,w:nç_i <las F'eiJô .. ,., . . "',. . 
. nft Í!ll1t!iáfifüê~ ri~üehii. Eiijlífot: irltás àUWridâdés- eeefo;lll.StkàS e. ·BEN~ UMA. n,~ " 

·:B._ 1· c·y·· e· ·tE. T_"S 1· _....;...._ 
1 rev~stlridõ.:fe a.s sõ1tmn1iiáa~ clé civlii; tÔ<Íás as tissbc!iiçõ-Js rellgio- :fávór cto Par~º dé Sa.nt'Ánful.. 

!--\. gran.êie BrÍ.lÍió. e com- o . concurso sa.s. etc VIGÁRIO êOÓPERÁOOR ctt,I ---,.----------·f RIO CLARO dé.iní;rldêci'iwriero dt,.fféis. '.A.;.,.. · ' .... ,. Yi,li:ângâ a.fa,rôr do :Revirio; Pé • 

~ . .-ACCESSOR10S 
. ,Pai-a atitomoveis · , F.inéêrtâkao à 'Semitri~ Et1ct.'-'~ · ~ · noite realiz·m-se nv Ins- í>ctíro ia1irlt. 

TODOS OS .PREÇOS . . . .. . . A Con;.regaç.âo ;\lariana de- 1"' tituto Epttaoio PeS"'oa ·n•.-.. mi.1 ia 
. S <> rlsticll,, reÍ1Jtzb!1--<te rio' d.i:>.tiiliiii-o, . ··. · · · · · . ~. ' ... ~ "'.•~ : PLENÓ USO· ne ÓRDms; t)G1' 

TO~AS AS MARCA Rio C!à.ro promoverá, de 21 a di 4 d A. • i . ct"'· geral dà, Obra da Adoraçao Pez- . um .anno a. r·avo" do·· Re•-o. 
Ô.~0R SORTHIIBNTO ISNA...,D. ·& CIA. 29 de Setembro, festejos em ª · e gogs,o prox.mo passa 0 • pe··tuà, comemb.ra.tMt do ii0 àh- • ..... 

' n. .as so'lecinida:des que transêreve- Pe. joão Cordeiro. 
. . '' ·nn~rtaçãb D!recta =======:::======~- honra de Nossa. Senhora das niiis a,ba.ti;o: . plversariçr dé sua fund:i.çã9, pre.:.c , BINAQÀO a favor dô 8 · RR. 

· · , 'Gráçtls, súà Padroéira. ' ~ Â'S 7 horà.s; '·$'•· ~re. sidindo a mefa•O Exntd e ttevtrio. 'Pfr, . .Pc~rd Êalirit e Cõfuia~·· w1,, . ~ . -.,:.•, 

tsNARD & CIA. I BRINS Durante ·{Jt pr,riodo de :d , a Revma. 0 sr . .Arcebiiiti:> 'ciÜébrou Sr. Arcebispo :bom Manuei da Kés:iêt · ... · ' · · ·t:\_-", 

~ 29 de Sdembro haverá kcrmcs· no San~u.ário da Ad~ra'ção, offi- Silva Gomes, rpcieà•lÓ ,vele, Éltino. PÍtôClêSÇAÓ ii, fâtor ~ Pá• 
··"',. 

. · 1
1 

s. oít-nt~I';TO' V ÀRIAÍ:>iSSIMO se cm be)ieflcló das Obras da ciandó riá. G:en~ tlà iiôvit e .tfo-· Prefêit& da cidâde e Revmô. sti- rochiii.s ªª Pêriha e s. ~Ó, ·-~,··.·., 'A·v·· .1··A.-_M·· , EN. ·T·' o· s Importação Direct-a tgrejit ele Sárita, Cfoi. dlssima custodia. . penor dos Saéfamentíiiós, Pitéire: RÔMÀRIÁ ª faV<jr diJ. Paio• 
, CA~A ALBERTO Dia 29, domingo, haverá A's 8,30, o Révmo Po. José Pedro '.K.Dnin!!. éhlâ de s. :Betná.rdo. 

· ' -CommunhãO grmíl dos :\foria- - -- .. - - ..... , -- , .. -· l ~~tfd SAú Bl!:NTO ._N,º. 40 nós durà1H0 a, sautâ iVlissa das 
7 horas. 

· CASJMJRAS A'i; lo noras haveni s<1lcmnc -:~ir-r ê e K e o M p L E -r ó •.•- ,._ · 1'4issa Cantada, m;tando a P.1.l'le 
.J · · · Aúrotu. . -' Printex _ Pírituba corii! a ciirgo <1a Congregac;ão 

Consultem ª .Naclonacs e Extran"eiras I í\Ia.,-mna. 
'·'·o· ·:.I.SA ALBER' i'o , SA 

O 

A's 17 Horas. Proofssfio com 
n ..... ~A ALBERTO . a imagem do !\'o:,;sa Senhora 

:r~ âÁó BEMÓ N." 40 L~Oo SAO BENTO N.O 40 das Grá(:as. 
--~- -

• ·;~"·· • l - ..• - --~- ~ ···-·· 

para àlfaiatc" A ZELADORA -naDIAL 
AbMINISTFtAÇAÔ PREÔfÀl êômml-iaãô 3% óu 5%-. - AóEANtA-MEfrtô .SÓBRÊ 
ALUGUEIS, j~rós 1¾,. - cdê#A-NçAs ae àlüguéls at~zàdôs, àdêaritairien~óe. ~ra_ 
refórr'iías. - Compra aé imniôvê-is pôr éônta . própria-. - tnfõrma~és eônftderielãéG 
de inquitliriós é t'iacfôrêii. - SÉéÇ·ÃÓ S.ÃNCAR{A: !,iê.e~i_tàmó:§ oo,pôsité>s com jor.ó$ 

mcnsacs, descont-os, étc. etc. - RUA JO!;e• tiONIPAcro. 39 • 2, â!ttM-t ..... 
Pf:f NE 2-2'W1 --"'- Reriàto AlvÍm Miilclóriádô- & Fillió 

;d ' •. , • ,._ .,~ ' -~ • • • .,,. ' 

.:., •lff,á. CONSUL TÀ (A. P, L. • Sio Paulo) 

,,., · RESPONSABILIDADE MORAL 

.. . ·,l· · éONS. - E' verdádé que so ,sómos res 
. ; . ~11$risàvêla · pêlos n6ssos actos pfopriamente 
,:,.,~tfõs lstó é, pelas nossas acções conhecidas 
:: ,;é. ljiJ~rtdas. 

Rad • 
10 Consultas 

quando éín véz, em peccàdi,, afada . gra,Vl!é, 
não iufirnià. taes Promessas de vez que, bem 
que submcttendo·se p,-aticamente a Satanaz,: 
nem 1ior isto quereni renegar sua Fé catho
Iice. . 

. . . SI a j,àixãó cega o nomém. óoscurecefl 

.. ~ôalfié ó entêndlmento. de modo qué elle não 
p'6ssa dlstlriguir o bem do mal, .não ha, pro. 

···prlatnêilté;. acto humano naquilló que elle 
~a;i: sõli ó dotninio da paixão é, consequente

., .nt~rfü, não ha responsabilid~e. 
.,, . M4s a Graça actual não é própórcionar a 

1
. ~rpétuosidádé dá paixão? 

·, 1.ü•JSf'. - A respeito ua actuação da pai· 
·-;~Ó sóbre o agir humano telllOs (j_tie co11sido, 

:, . ·,riu· tres tempo~; 
:,':. ::,,:<,·~u:ané!o· a paixão antéccdénte ao ado da. 
~ i!pe:is-oa.. si -0 befll vcràntle que sémprc d iiu i
. -.t?e. .a iesponsabllidadc, rarament~ Sll!)[)ri1uo 
,:.-:,,,.·iet6 · totuntai·io-livi·c é· dahi o peecádó. 
,·,;-~"' Quiinaó a pah:ãó é concortiitanté ao ado 
. ; .:fit_:~sst>Íl.;. faz (.fom (jue Oi; aétos Sejam, gc-
....,..fij(i}ilc, füdií·ectamente ,:oluntarlõs. . 
. · r _" ~uaiídô a paixão d subsêqoe,Ué d(;vem<lfl 
·J.~\!~ui.t· tl.Ó!>- ('."'JI'><: ~i r<>d\l!!1itr ,ló :i.•.:Lp .: .. :~ . . 

. ' 
t 

pelo Pe. Jp L. da GOSTA AGUIAR S. J. 
<lo vontaclc. nii.o nugmenta nem climinue o 
,·olHntario. poi:; o acto da Yontaúe já :-;u per
fez. A paixão neste caso, nüo seria sinão 
signal da intensidade desse acto. Si pelo 
contrario. fôr a paixfio ex<'i1a<la dire<·la111n11-
lL'. entilo a11r:rneHta cortamonle o voluntar·io. 

Sonclo, de fado. a Grn,:a a(·t uai suJ'fi
cientc. proporcional á impetuosidade da pai.· 
xão, nat1tralmente que istd rião se dará sinâo 
qnando a· paixão não fôr dircctr.1rnc11te 0xci. 
tarl:r. Q11er dizei·. i;ó n.o üitimo ('.aso contiidf.
ntr!o por nós acinw. não será prnpnrdonal ;1 

Gra,;a divina â itn pct1101ddadr <io paixão. 

103,ª ()ôNSUL T'A (M. e. s. V, · São Pauló) 

PROMESSAS DO BAPTISMO 

·c·oNs. Na administra1ão dó si'lcril· 
m~•itó t/6 bapt!~~t> •. f> :sac~~;J~~'<'. pe,·11trtit:1 ,;i 

criança se élla renuncia ãs pllmpas de $ata
naz, isto é, aos oailês; aos theatr<1s e cinemas. 

Respondendo a criança (pela voz dó pa
drinho) affirmativaménte, elta fa2: os votos 
do baptismó, quê, é6mó qualejUér outra espe
cic de voto, obriga em conscléricla é cuja 
violação resulta em peccado mortal. 

Comõ explicar entrétantb, · qué a Santa 
lgrêja estálleléça cérisura ciriématograpliléá, 
unia vlJz que, ségt'rido ós vóios do Batismo 
feitos por todos l'iés, a frequél'icla aós ciriê
mas (émbor" innõcér\tés) se torna de tód6 
próhlbitla? · 

JU:!SP. --- A per'gurtfa. Exmo. Cônstilentc. 
pa'l'tc e se àpoia em varios presupostos flt_lsos . 

1) - O tiue fat a érlafiça péla voz· do 
pa/1 rlrili n riãó sãõ V()tós. Jtte.s . simt)lês Pl'õ
mr,s!l?I', <"~ f;i,stõ 4~ tfü. Cl),rl..stãót! <ià!\tti;>&, tiç· 

2) - O objecto da renuncia. não são os 
bailes, os thcatros. os cinemas como taes, 
pois que pode havei.os 1ierfeitamente · licitos, 
antes, aconsell1aveis. O que renuncia o 0hris· 
tão ·é dé assistir a. bailes, theau:os, cinema, 
immoraes ou irrêltglos'Ós. 

3) - Logo, nunca. jamais em tempo al• 
gurn. prohibiu a Santa Igreja em si os Bailes, 
os Theatros, os Cinemas. Prohibe-os' porqú• 
immoraes, e enquanto tacs, Quanto ito cine, 
rna, acónsoiho ao Ex.mo. Consulente 

0

!Í. .~.ular
sé. pela éànsui'a Cinematogtapliica publica.da 
pela. li'éd~fação. das Côngregttçõés . Màrlâ.ifaa. 
e. uma vez pôr outra,. assistir seu ·. dnem~ 
zinlio. ·· 

AS êONSÜl..fA$ A.ó ReVM.6. Pê. Jds{ 
LóURE~Çó bA C'ÕSi'A A.l;UIAR, S.J. DE
VERÃO SER DIRIGIDÀS ou· PESSOÁt
MENTE A ELLE A' R. S. CLEMEN-TE. 226 

.. RIO'. Ô6 JANEIRO ·; ...., OU Á' C:AIX.-X 
f, PO$TAI., 2849:...., ..Si··PAULõ 
l ~ -» 1 · :e · crv ..... -:t:ce:e:s·5p;áü91'A r · t":f\l': 



LF;GlONAR1(\ _{&;ão Paulo. rn de Setemt»·o de 194~ 

i~·A~~"~".,,...__,~_~ ___ ~f'V'. """""~~~"'j. São Cypri~~~~ ~~~~;~°e Carthago 
> ,__POR QUE A ~'oss· A ALF A ~A-T !'tA n ! l! "~ Cypriano foi um dos maiores uma ordem, mas a menor insi- lerio Maximo, successor -de As-

3
-_ li Ili Üi'\.lli1]l (' ' santos da igreja africa!lfL no se- nua.ção do Summo Pontifice. São pasio, não o perdoou por ter, 

·- - ~?, cnlo II. Filho de nobres pagãos, suas estas palavras: "A Igreja mesmo no exílio, cont-inuado a. 

ADOT"'' o cn·R,.-TE ''KE"'Wi!!!P A •'!Jtf ~ ,ilt elle se _de_SLac'.'va pela incompa- Romana é a Cadeira de Silo Pe- fazer o bem. 
~' 

6 
U iJ V li· ÁI ~,I' .Í.& l ~ ~ ravel d1stmcçao de suas manei- àr". a Igreja por excellencia, de Em 13 de Setembro foi levado 

-.? " i ras. A sua intelligencia ra:da que a união enlre os bispos tem á presença do novo proconsul. 
'\, sombra a dos maiores sabias ele a sua origem e na qual é inad- Uma enorme multidão o acom• 

~

- -

1 

seu tempo. missivel uma lrahiçüo por menor panhou até o palacio, silenciosa, * Para melhor servir nossc A sua conversão marca o iui-, que seja.,. consternada. Recusando-se a sa-
c/iente/a, pondo em dia a I cio de seu extraordinario progres- Poi citado pela primeira vez crificar aos deuses, foi condem-

~ 
moda masculina com a ele- so na vida interior. progresso que em 257, comparecendo diante elo nado á morte pela espada, e a 

- gância da época! culminou com a santidade. p1oconsul <;la Afnca. Aspasio. o sentença executa<la imemdia~ 
, Indicado para Sacerdote por seu prestigio era tão grande, mes- mente . 

. <.: * Para oferecer maior con- todo o povo, desejado pelo clero. mo entre os pagão, que elle se Cs catho!icos forraram eom 
S forto., consoante com o foi elle ordenado sacerdote. e em limitou a exilai-o. Do exílio mes- pannos ele linho o chão que seria 

Leão XIII está na ordem do dia. O cin
coentena1io da encyc!ica Rerum Novarum 
acaba de dar novo impuiso ao estudo de sua 
obra. Achamos, assim, o momento opportuno 
para lembrar aos nossos leitores as princi
flites características de 11m l,1To -~i,td-Orosa
me>ntB comba.tido por elle. Fa.zcmo-ln resu
mindo o ciue se acha, a respeito, num livTO 
qno mereceu as honras· de um Breve do gran
e.e Pontifice. Queremos nos referir, ao libe
ralismo em uma de suas formas mitigadas. 
ou seja ao liberalismo que se insinua entre 
as hostes catholicas. O thema pode paracer 
nm lanto fma ele moela, mas o elesin·estlgio 
do liberalismo é apenas apparenle. O erro 
liberai est<'i arraigado de um modo tão tre
mendo mesmo entre alguns catholicos. que irn 
torna necessa1io um constante estado de 

alarma de nossa consciencia para que a cada 
passn não calliamos em suas tramas. o não 
consintàmos que ellas nos atrapalhem a 
acção. 

ONDE APPAR,ECE O SEMI-LIBERALISMO 

F,m seguida aos e11,os extremos que r,'· 
jeitam abertamente o dogma catllolico, vemos 
ordinariamente apparecerem erros mitigados. 
qne são eomü q11e ensaioH de c011ciliação "ll· 

tre aqueles e a doutrina da Igreja. 'Tacs 
foram, outrora, depois da heresia ariana. o 
semi-arianismo e, dE>pois da heresia de Pe
lagio, o semi-pelagianismo. 

Em no:a;sa cpocha, formaram-se. entre os 
rnelonalistas e a Tgreja, partidos intermedia
rios que têm pret-cmlido couciliar o "espirito 
moderno" com o espirito dos Evangelhos. 
Taes são os semi-racionalistas. semi-natura
listas ou semHiberaes, denomina<los aincla 
"catholicos lil><~raes''. A segnir passaremos 
1•aplclamentc cm revh,ta os principaes cara
cteres conununs desses semi-liberaes. A ta
refa é c!Hficil, pon]uo entre o catholico puro 
que se acha no alto da escada e o racionalista 
r-adical q1w se aclm em baixo, ha semi-llbe
rae:a; em todo,; os degraus intcnnediarios. 

O semi-racionalismo ou semi-liberallsmo 
é um meio termo entre o racionalismo radi
cal e o catholieismo puro, e nasce do de~do 
de conciliar um e outro. A pretenção de tudo 

senso prático do século l 248 :,agrado bispo de Caréhago. mo. continuani a cuidar de seu banhado eu., sangue do martyr, 
Essa diocese tornou-se, graças ao · rebanho, escrevendo, orientando, para conserval~o como reliquia. * Para proporcionar a ele- seu zelo e á sua pi~dacle, uma das I cci1 fortando. o ultimo solo de São Cypriano 

gância, 0 conforto e a como- primeiras da Africa. Volta.ndo para carthago, Ga-1 nesta vida. 

d .d d 100o/c Em 249, Decio iniciou uma no-
1 a e 0, que O novo va perseguição. Os catholicos não 

corte "Kenway" empresta. foram avaros de seu sangue. Al-

'NATÔMIC0< 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

guns porém, apostataram. Em 
1 Carthagó, os pagãos se reuniram 
L no "fonun e pediram por entre 

gritos ele adio, a morte do santo 
bispo. 

4.o Centenario da Fundação 
da Companha de Jesus 

Cypriano procuraYa conhecer a Os R-,!Vmos. ?.a.dres Jesuit,as, 
vontade ·de Deus, passando os ccrnmemorando o 4.° Centenario 
dias e as noites em oração. Afi- de. Fundaçáo da Companhia de 
na!, o nroprio Senhor lhe disse: Jcsu.o,, faráo realizar uma serie 
"Se vos perseguirem numa. cida- de festejos nos dias 28 e 29 de 
de. procurae outra·•. Assim fc;; _ Setembro á;: 14 e ás 19,30 horas, 
elle, soffrendo em não poder: respectivamente, no Co1legio São 
acompanhar parte de seu reba-

1 

LuL' .. 
nho ao al~ar de Drns, para auxi- A Associac:iío dns Ex-Alumnos 
liar a outra a se preparar para I dos Padres Jesuitas, acompanhan
a morte digna. elo-os nessas commemorações, 

Foragido e miseravel. 1:squecia- promciYeu. para o proximo mez. 
se de si para confortar todos os uma série do Conferenc!as sobre 
perneguidos. os trabalhos e as actividades da 

A sua energia porém para com I Companl1i.a de Jesus. 
os apostatas que pretendiam vai- , Dando seguimento ás comme
tar ao grenJlo ela Igreja, era ex- ! moraçõcs elo Centenario da Fun-

concentrar seus membros em M' 
Boy (Embui) com o fim de apre
sentar: com detalhes, os traba
lhes do Veneravel Padre Belchior 
de Pontes. E' tambem seu inten
to promover excursões a luiw,reE 
de reconhecida tradição histori• 
ca clocmnentando, de maneira in~ 
sophismavel, as actividades dos 
Padres Jesuitas em nossa. terra. 

No dia 6 de Outubro a, Associa
cão fará realizar o tradicional 
almoço annual de confraterniza• 
ção de seus membros, aconteci-

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MÍNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

1

-trema. Ellc arrostou impaviclo a l dação da _co.:npanhi~ de J_esus. 
, opposicão que muitos lhe faziam 1

1 
essa Assocmc:ao Lcne10na. amcla, 

mento que se torna este an~(~ 
muilo mais opportuno por cofü
ciclir com o Centenario da. Fun·· 

dac;ão da Companhia de Jesus. 

.. 
e um 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS ; DAS 
MELHORES PROCEOÊN
C IAS; DE PADRÕES 

' MODERNOS 

concitiar, eis pm·(anto a primeira coraci.f,ris 
tica dos semi-liberaes, 

Esse falso espírito de t·oncl!rnção te\n 
Rna origem 110 enfraquecimento do espírito 
catholico e na diminuição das verdades so
brenaturaes, e engendra a pretenção de cJar 
,;011selhos e directrizes á Igreja. 

FALSO ~SPIRITO DE CONCILIAÇÃO 

Dissemos. cm primeiro lngur, ({llf! os S{~ 

mi-liberaes pretell(lelll co11cilim· o raciona
l.ismo e o catllolic·ismo: "0 lilwrali,;rnn i-a
tholico. dizia Pio IX, é um 11(, na VPl'(!acle 
e um pé no erro, um pé com a Igreja e um 
Jlé com o seculo, um pé ao meu 1<1.do e nm, 
pé com os meus inimigos". 

Um exemplo: 
Segundo o liberali,;mo, loda~ a~ religiõeR 

,;ão igualmente iu<lifferentes. ou igualmente 
más. ou igualmente hoa,s. O 1-Jstarlo pod" to
lerai-a;; ou protegei-as <lc modo igua 1. mas 
não eleve professar nenhuma. 

Segundo o c-a>lwiico. a re!igiüo ustalJc,le
ci<la por N'ossu S,rnl!or Jc,;u:-; Clrrbto é divina 
<' a uuica verdadeira: por t·o11suguinte, o:-; in
dividuos, as familias. os Estrnlos clc•v,;m Sl'I" 
catllolicos. 

O semi-liberal admiUe a nrnrnissa rlo <'a
tholico. e ao mesmo tempo uma partc, das 
conclusôes rio r,icio11alista: ·'A r0ligião <:a
lholiea é cliv'ina e, 11arl(l ohstantc. os in<livi
duos r, as familias xüo os unicos qu0 r]C'H'lll 

abraçai-a e nrofessal-a: o Estallo núo ,-, ob.ri
gado a reconhecPr-lhe a v0rrlarle n a tnitul-H 
como a m1ica religião verclacleira. ·•. 

Otítro exemplo: 

O racionalista reivindica para o· F:ôta1lo 
o monopolio do eusiuo. mesmo com relacüo 
aos clerlgos, que elle lrula cumu '' fu11eciu11a
rios •Uglo.soli "• , 

1 porque outros sacerdotes e bi~pos 1 =-==================================:: 
1 

tnnavam esses desgraçados com i 
mais benignidade. 

'1 Liccüo muit'.l · actual. e dir-1J<t 
, de ser meditada pelos caLholico., 
1 de nossa Ppocha oue por consi-

LER DEITADO 
clern,.ito por todos. menos par-a 
com Deus. disculpam facilmentp 
t~das as especies de fraquezas. j 

P:ll' causa <ir s1rn eneq,tm clw- · 
iwn-sc a es,rçar um scisma, 
clwfiacto por Novato. mas o Paria 
CornC'liO rl<'u nvüo ,i Sií.o Cypria
no. q11r <'onCinuou inflexível e 
desassombrado na perst'guiçáo de
scncacleada. nclo imp'erador Gallo.; 
SãD cvprinno continuou a sPr o: 
inst rurncnto e~colhido n2la Pro- ! 

! 

vídencia para. continuar a s<>r o , 
conf0rto e a1Y1nnrn de todos os' 
futuros rnarlyres. 

Surgindo un1H conLroversia RO

bre a \"8Jidade do baptismo admi
nL~trado por herejes, Sfi.o Cypria
no manifestoq-se contra a opi-

- nião do Papa. emquanlo elle niío l 
definia o clcg·ma., 1118 s como fi
lho obedienk da I~2·cja ele Roma. 

r é um habito bastante 
genbralizado na vida mo· 
derna. Mas todos se quei
xam do cansaço dos bra
ços e muitos não sabem 
quão prejudicial á vista é 
a má posição do texto. 
Goze do prazer da leitu
ra emqua-nto repousa o 

corpo, usando a 

ESTANTE VISUAL' 

11 SARAIVA" 
1:>eca o folheto com a 
opinrao de eminentes 
professores de medicina 

e notaveis oculista~ 
A' venda na 

rsnard 
i nin[{Uem estava mais disposto cto, 

que elle a acatar. ,1á não se di•rn ' RUA 24 DE MAIO N. 0 8'.J-9ú SÃO PAULO 

sem 
u cat!wlieo 1'.l'<Jfessa quo a lgreJa t•iin 

o direiLO de exercer vigilancia sobre a edu
,·.açfw publica, de exciuir os mestres her0-
tieos on suspeitos, de afastar os livros JlC· 

rigosos para a fo e os cost.unws. d,; fazei· 
!la religião o objecto print'ípal •la instt·ucçüo 
e corno que u alnm ele toüa educação. 

O semi-liberal restringe os di.reitos ela 
Igreja e exaggera os do E:stado. F,' part.i,lario 
dP um P11,;i1w novo on "m;cola nova··. de lllP· 

thodo,; novos "mais cm harmonia c-om a cor
rente de opiniões da- r,po,·ha·'. Algnrna>< vc•
,,eH não :,;e aell,t longe ele admiLtir que o 
E,;tudo pode immiseuir-se com a clirN·ção 
,los Seminarios, examinando seus mestres e 
fo;calizando seu ensino. 

lim ultimo exemplo: 
O racionalista ama e exalta todos os ilo

mons que so opp11zP1·am {, lgrejn. Os l10ro
siarchas goza111 ,:.- suas sympal.hias. Os pcr
s(~gu idorP~ 1'PC'PÍJ('ll1 8eus elogio~. 

O ,:atlrnlico v,• nas lwr<>sias <: nos seis
mas re,·oltas contn1 o Et,•n10 ,i Sc,u Filllo: 
os h<'rPsiarc.has silo, a seus olhos, os maiores 
f!agellos ,la christandade. 

O semi-liheral co1HlPmna as lwrc;;ias, mcts 
..::.e con1prg;1, <'ln \'r-T 1H~Pa:-; "gra.ucleH 1110Ylnl0n
hl::< do espírito ll1111w110'". Plll <1pr<'se11La1· os 
flprogcs eomo "grande" honw1rn ··. enjas 
{Jbras nll" lô t' cujas ··virtudes·' admira. 

HORROR DOS PARTIDOS EXTREMOS 

O eatl10llco-lihernl tPlll horror ,los "par
tidos extremos". odei;. os ··homens vio!,,n
tos ··. De um larlo. não a11prova os racionalis
tas r·{ulicaes que propagam o ntheismo ou o 
nan t11eis1no, e menos; ainda os que at ,1ca:n 
a ordem social. que prpgam a pilhagem ou a 
divisão ele Deus, o massacre de sacerdotes P 

rlos ricoR. De onlro lado, elle sn acha sem11re 
a eensurar us Bispos que se reL:usam a obe-

decer as leis attcntatorias dos direitos da 
lgreja. ·· Porque não fazer alguma concessão, 
diz ellc. Querendo tudo salvar, arrisca-se a 
tudo perder. Porque oppo.r uma resistencia 
absoluta a esse governante? Cedendo qual• 
qÍwr <,oisa, conseguir-se-ia abrandalfo. Por
que sr-rnpre ferir a opiniií.o publica? Será 
nrnis facil fazer refluir as aguas . de um 
grande rio 11a.ra a;, snos nascentes que COll• 

ter a conente das idéas modernas". 
Assim fala o _catholico-liberal. Os catho

Iicos que pensam ele modo contrario lhe ,são 
antipathicos. Os que elle estima são- os "es· 
1iirito8 moderados·, que, pondo o.cima de tudo 
a tranquilidade publica e a 1irosperidade fi. 
nanePira, não são militantes nem do mal, 
nc:>m do hem, conformando-se de boa vontade 
com os "factos consurnmados··. mesmo in• 
justos. e que 11.lo se animam a sacrificar seu 
repou:-so par:! fl(•:st ruir os erros dominantes. 
1,;sses taes ,·,;:, os "homens; intelligentos" que 
sabem cornprehendPr sua epocha. admittir o 
que ha <!e bom no "espirita moderno". 

Plwnomeno singula1·. os eatholicos-libe• 
rans deixam entrever fro(1uentemente contra 
os ··homens do partido de Deus" um azedume 
que estüo longe de mostrar com relação ao~ 
racionalistas mais extremaclos. A seu ver, 
silo a[!nPJles "exaggcraclos", "ultramontanos" 
((li<' tntlo deitam a perder. Si um governo 
attenta ('n11tn1- as liherdatle,; da Igreja, "os 
,,xcessivos é que foram os prov·ocadores". Si 
o espirito 1rnhlico' não se volt<l para a Igreja. 
a culpa ó ainda. q,ps ~tholicos militantes, por· 
((11(' o povo, dizem ellcs, é tão bom, tão scn
flato. tão justo'. DeYe-se imputar áquelles to
das as victorias revolucionarias'. todas as 
1·Pa<·-<:<)cis que surgem conll:a a Igreja: por· 
qup as massos süo tão inte1Jigentes! Os. cul• 
l):J/l•J,; cln tudo süo os "clcricacs ". 

QUINTA COLUMNA 

:\ltilto frequentemente os catholicos-Iihe
rat!S parecem se persuadir de que o leão não 
mais se mostrará enraivecido quando o cor
deiro S8 apresentar sem defesa. que a paz 
,se fan"t para beneficio da Cidade de Deus 
quando ,;eus defensores depuzerem as armas. 
Nfw occorre talvez a esses useudo-catholicos 
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Critica Ch1ematographica da A.J.C. Ev ANGELHo 

A cura do paralytico 
O JOVEM THO?.IAZ EDISON tric Kno,,·ics e Rorhelle Hudson) des familias de uma cm:ade do 1 

Orientação Aforal dos Espectaculos 

- (Da Melro, com Yiickcy Ro- ·- E' um filme de aventurns cm oeste norte-americano. A parte Jesus perdôa os 
oney) - Trcc:hos da adolcsC'.'!l- '.crn'.l cte luct~.5 do exerrito in- moral não apresenta inconve~ peccados a um para
eia desse gnmdc ii,vcntor nos são gJe,, contra um bando de insur- nientes sensíveis. Cot-ação; Ac- lytico. Os Judeus se 

DECIMO OITAVO DOMINGO 
PENTECOSTES 

DEPOIS DE o Altíssimo, na pureti 
infinita de sua simpli
cidade. verdades que 

0,presentados dm·antc o clesenro- rcctos. As"assinatos, luctas cor- ceitaveL espantam: Só DeUl! São Matbeus, IX, 1-S fujam ao limite de 
lar desta pcllicula. As travessu- pomes e algumas scenas impres- ,

1 
pode perdoar pecca• 

ras do principal personagem e ,ionantes de batalhas fazem com BONS AMIGOS - (Da RKO, dos; no cmtanto, es-
certa emotividade ele algumas que esse filme não deva ser vis- com Jimmy Lydon e Joan Bro:. te homem arroga-se 
scenas não chegam a prejudicar to nelas c:·:.c::ç8.S. Cotaçfw: Ac- de!) - Drama da vida de um tal direito: é um 
o filme. Pode ser visto par qual- ecitavel menos para crianças. orphão vivendo sem carinho e blasphemo! Em vez 
quer publico. Cotação: .\ceei- desprezado pelos seus tutores. de manifestarem sua 
ta.vel. CHUTANDO ALTO - (Da . Digna de critica é a exaggerada d!fficuldade, procu -

Fox, com Jane Wlthers e Gene amizade por elJe devotada a um rando desse modo, 
TEMPESTADE SOBRE BEN- Autry) - Comedia apresentan- cavallo, pelo qual chega a comet- esclarecer sua duvi• 

GALA - (Da Republic, com Pa- do as rivalidades ele duas gran-
1 

ter um furto e outras faltas. Não da, não: começam 
. 1 convem ao publico infantil. Co- sem mais, a murmu

N'aquelle tempo, tendo Jesus subido a uma barca, 
passou á, outra banda do lago, e velu. á sua. cidade. 
E logo lhe apresentaram um paralytico, que jazia no 
leito. E vendo Jesus· a fé que elles tinham, disse 
ao paralytico: Tem confiança, filho, teus peccados 
te são perdoados. E logo alguns dos escribas disse• 
1am no seu intimo: Este blasphema. Mas, vend-0 
Jesus os seus pensamentos, disse: Por que cogitaes 
mal em vossos corações? O que é mais fae;il de 
dizer: Teus peccados te são perdoados; ou dizer: 

nc~.i'J entendimento, -
Ainda. assim, que.n
do o Senhor exige 
de nós ,a. admissão 
explicita. dessas ver• 
di:dc,i, não nos dei· 
xa sem um motivo, 
sem umr. razão pl\• 
ra justificar nosso 
assentimento ruela .. 
na!. Temos. o exem
plo no presente 

Ouça as ultin1as noticias directa .. 

mente das Capitaes Europeias, 

<mm a n1ara vilha de 1940 

, taçáo: Acccitavel menos J>ara I rar do Mestre~ 
1 criança.g, Ha aqui uma ad• 

vertencia para nós 
O DESPERTAR DO MUNDO christãos, Muit'.l fre

- (Da United Artists, com Vic- q u e n te mente, nos 
tor Mature e Carolc Landis) - commovemos com a3 
O presente film apresenta suppo- difficuldades levan
sições do que teria sido. o mundo tadas contra nossa 

Levanta-te e caminha? Pois, para que saibaes que 
o Filho do homem tem poder, .sobre a terra, de per
dca.- peccados, disse ao paralytico: Levanta-te, toma 
o f.lm Ieit.o e vac para tua. casa. E elle se Ie,•antou 
e foi-se µara sua casa. Ve-ndo isto, as turbas te
meram, e glorificaram a Deus, que <leu tal poder aos 
homens, 

evangelh~. · 
* * • 

O Mestre rem!tt.t-~ 
ra e:; peccadoa: 
á q u e l'l e paralytico. ·, 

, Usára. um poder dl• 

OPTIMA: RECEPCÃO _, ' INDF. 

PENDENTE DO CALOR, 

1-IUMIDADE OU FRIO 

----------------------------------

Peçam demonstrações sem compromisso 

AºMERICO NICOLATTJ 

Praça Ramos de Azevedo n.º 18 - 1.º anelar 

um milhão de annos antes de! crença, e com uma fac!1idade espantosa, admit• 
Chi·lsto. Os_ perso~agens dão j tlmos-lhes proc.edencia, entibiando nossa fé, quan
provas de nao possmrem conhe- do não a atimdonancto de todo. E de facto 
cimento . do_ dil:eit? de proprieda- j quantos nií.o ha que, por uma cred~lidade ex: 
de, do d1re1to a vida e da amlza-

1 

cessiva, accdtaram 11mas tantas objecções atira
de q~e une os homens. Ha ag- das contra o Christianlsmo e sua · Igreja, e não 
~re,ssocs, luctas corporaes, bruta- foram com mr,!as e ha(l;agens para outros credos, 
!ida~es e scen~ d~ pavo1:, em ~ue quo absolutamente não pdmam pela coherencia 
mte1veem ammais anti-diluvLa- de doutrin1t, e solid·:)z de princípios! 
1;1os, _o que desaconselha o fllm 'Fizeram ô papel dcs cr,críbas. E por isso, por· 
as crianças .. Cons1d_erando o grau. que não quizeram melhor conhecBr a R~Jigião, 
d~ phantasia ?0 ntida n~ narra- [ para saberem justificar sua fé, pennlttiu-lhz,s 
ça.o .. pode o f1Jm ser visto pelo Ikus a defeccão. 
publlco açoStUmado aos especta- Realmente, ·a Rel!gião, o Chrlstianlsmo é um 
cu los. Cotação: Acccit:wel menos 
!'ara crianras, 

A CASA DO PECCADO -
(Fih;n italiano, com Assia Noris) 
- Trata-se de uma comedia gi
rando em torno da 'desharmoni.'.l

. de dois casaes, resultante da dif
frrença de temperamento dos 
conjuges. Os methodos utilizados 
por todos os personagens princi
paes para tentar resolver o pro
blema conjugal, são bastante re
provaveis. Situação e pl)rases 
inconvenientes, além do mal 
apontado, restrigem o film ás 
pessoas de criterio formado. Co
tação: Restricto. 

A VISO SINISTRO - (Da W, 
B. com Marie Wilson e Boris 
Karloff) - Ha um as~assínato 
num arsenal de guerra numa 

corpo de doutrinas, ncceitas, na infancia, pelo 
testemunho de nossos maiores, que que devem s'3r 
assimiladas por convjcção propr!a, mediante U'l1 

estw;lo pessoal á medida que nos:,a inwB!gencia 
se fôr tornl).ndo capaz cle apprehender os argu
mentos sobre que ellas se assentam. Assim, as 
dif!iculdades longe de nos desa1enfa.r devem ex
cifo.r-nos ao estudo pam lhes. darmos no momen
to a solução conveniente. C':apltula.r immediB.ta
mcnt.o, e inscrever-se no numero daquelles que 
censuram a Chrlsto, atacando suá Igreja, seria 
a ma!s deploraYel attltude. 

Convenhrmos aue o Chri.~tianismo apresenta 
verdade,~ cuja eviàene!a. plena supera nossa ca
pacidade intel!<?ctua,l. Comrostcs de alma e cor• 
pó, meio espirito, meio materla, nw sabemos for· 
mar nossos conceitos sinão' de conformidade com 
a ni>.tureza que• nos constltue, Imnosslvel nos é 
a concl:'pçil.o conveniente, perfeita, de um ser to
talmente simples. Nada de admirar, pois, encerre 

:.vino, como justa• 
mente observaram os escribas: pois o pecc2,Jo, of• 
fcnsa a Deus, só por Deus pôde ser perdoado. 
Quem, no emtanto poderia assegurar-se ds ver
da,de da expressão do Mestre? Como poderta o 
puntletico estar certo da sv..a justificaçfto perante 
o Altissimo, sl a remissão dos peccados, facto ln• 
vLsh'el, não se póde apprehender pela cxperlcn• 
eia? Havia um melo. Tanta era a difficuldade 
d<) pe;:doar-lhe os peccados, quanta a de Jib€rtal
o, num atimo, de sua . c-nfertnidade. De uma e 
outra- cousa só seria capaz quem tivesse á sua. 
disposição a omnlpotenc!a de D::us. A d!fferença. 
estava nisto, que a cura Lnstantunea do paraly
tico tinha uma consequencia physica, sensivel a 
quantos quizessem vêr: ao passo que a remissão' 
dos peccaclos pertelicia á ordem puramente esi,1-
r!tw,J, escap.av<1 a.o testemunho dos sent!dos. MM, 
desrle que ambag as ob!'as denuncíavam um po
der divino, poderia muito bem o autor dellas as
sumir a segunda como testemunho ela prlme!ra. 
E f.'.li o que fez Nosso senhor Jesus- Chrlsto: 
"!'oie, pa.m que s.;; ibaes que o Pilho do homem 
tem, na terra, pr,,der de perdoar os peccados, disse 
ao paralytico-: "Levanta-t,e e vae para tua casa." 

. * * * 
O que· Jesus fez com os escribas p<J,rn dcmons• 

trar seu poder divino de r,erdoar os peccados, 
faz comnosco . para dar á nossa intelllgenc!a, os 
motivo.~ que JhP. justifiquem a acceltação de ~ua 
doutrina: "Si não ql'erei5 acreditar em mim. 
crêdc nas minh.23 obras." E'-n')S o mfiagre, por• 
t0.nt.o. 'a segurança de que não erram,:,r, que.ndo 
admit,t!mos, pel9, palavra de Jesus Chru.to·, OB 
myRterios que Elle nos, revelou. 

TEL.: 4-442:~ * SÃO PAULO 
ilha. E' accusado ·um innocenie. viver até a chegada de uns ho
Ar,65 varias peripeclas, o culpa- méns aventureiros que andavam 
d'J é tambem morto a tiros. De- ! á procura de perolas. Em vir. 
vMo aos assassinatos e ao aspe- , tude do proprio assumpto e de 
,:-.•o tr~n-ico de algumas scenas, ó I algumas scenas merecedorai; de 
film não deverá ser visto pelos '. certos reparos o film não ê re
ni~n,wP~. Cotação: Acceitavel pa- commendavel ás cxw.nças. co~ 
ra adultos. tacão: Acceitavel menos 1m.ra 

· MADEMOISELLE. MAlSIE -
Acceitavel para adultos, pela Le• 
gião da Decencl,9.. 

EST.RELLA LUMINOSA 
Accdtavel, pela Legião da De• 
cencia. 

Visita ao cegos intern~dos no 
Instituto 11Padre Chico"' 

DETTBA DA FLOR.t!::STA 
(Da Faramount, com D:iróthy 
Ln.mour e Robert Prcston) - E' 

criam:as. 

PROXIMOS FILMES 

DOZE MULHERES 
cto, pelo "El Pueblo". 

Restri-

CAÇADORA DÉ CORAÇÕES 
- Acceitavel para adultos, pela 
Leg:ião da Decencia. 

A Congregac;ão :\!ariana 1IP 
Nossa Senhora du Gloria e s·,o 
Joaquim (sectfw de moços} e 
a Congregação i\lariana Nossa 
Senhora do Rosario e São Do
mingos (serrão de meno1'e,;), 

da parochia elo Cambucy. r"ali
zaram no domingo p. p uma 
visita aos ce!!os intPnVldos no 
hrntituto "Padre Chico". uma historia phantastica de uma . PEROLAS FATIDICAS - Ac- REGIMENTO HEROICO 

Si o leitor conlJ.,ce alguma pes• 
sem, a '!uem as · listas da Orienta,,
ção Moral dos Espectaculo-s pos· 
sam interessar, Q.Ueira remetter o 
seu endereço para a Cajxa Pos• 
tal 2851, São Paulo. O' 1nteres• 
sa.do receberá algumas listas a. 
titulo d~ DroJ>aganda. O preço 
da a~.d"'~atura. annnal é dP. 25$ 
1,ara. o 111 '.'rior e 20S !)ara asslg• 
:r~J.ni.~, t·e~i~lentcs ncsf.a Ca:pit~l. 

Os cong,regados visitantes 
distribuiram terços aos cegos. 

Jo1·em ahan<lnnada numa lll'a ! .<, ... ,.ifavpl nara adultos, pela Legião: Acc::itavel rtieuos para · crianças, 
<leserta do Pacifico, onde passa a ela Decencia. 1 pelo Secr. de Cln ~. e 

que, fazendo concessões aos inimigos da Ii;rc
Ja e tolhendo a expansão do 1wwimentn ca
tholico, trabalham elles mais contra a 12:rPja 
que os inimigos declara<los do catholicismo. 
Pio IX, o immortal Pontfiice que vór tantos 
annos defendeu a Cidade ele Deus contra a 
Cidade do dmnonio, varias vezes levantou s\1« 
voz contra esse,; semi-libcraes: "Nestes temJ 
pos de confusão e desordem'', dizia clle em 
1861, "não é raro vcrenl;Se christ:üoR, calho
licos, que têm sempre sobre os labios 1v1la
,"I·as de meio termo, da conciliação. de t:ran
sigencia. Pois bem. não hesib em de<'larar: 
esses homens ,;e acham no erro e niio ;1,: 

considero como os inimigos menos Jlt>.rii.,;osos 
,Ja Igreja... Sejamo~ finnl's: !latla de, con
clliaciio, nada 1lc t.ransi~:Pncia eo1u os l10-
11en; irnpios: nac1u ilc transigcncia urollihicla 
ij ÍJ:lJ1)08fliVel ", 

PEORES QUE OS COMMUNISTAS 

"0 que aff1igc· vosso paiz e o impe·dc· r[0 

merecer as hen.cãos rle 1)(•1rn·•, dizia .iilHla 
Pio IX Pm 1R71 a um i.,;1·upo ek llet'e~rinos 
fraucezes, ';(, a misinnt 11" prine:ipins. ScrC'i 
bem claro. não mc ca1arei: o q11C, temo para 
vós. não ~ão 0:-,s('~ 1ui~eravPis da Con11nn1L1. 
ve.rcladeiros dcrnonios psr·a1Hiclns elo infornn. 
tnas o 1ihertdisn10 cafholi<'.O, hdo (\ es-.;e sy~~
tema fatal í[lH: sonh1 sr•rnpri' i'ltl cm11·iliar 
duas t'Oi~Hs 11:rc'c·n11('ilir1Yf•is. a lgrt·Ja P n. H('
voluc;ão. Jêl o co11<lc1nnt~i, n1a8 o c·n11<lcu1i1arC'i 
aincla (J\H\rcnla YC'Zf'S, si for T)l'('Ciso ". 

E Leão XTIT ajnntn: "T01·1ia·"<' Jll'c!'s,a· 
:rrn que todos cvil<'lll sr•r c•onnivcntc,s, no qne 
quer que seja, com as fah;as opinirks. on q1H\ 
se esquivem de combatPl-as com lll<'ll08 ,·ehc
mencla oue o cxir;P a ,·erdarkº'. 

ENFRAQUECIMENTO DO ESPIRJTO 

CATHOLICQ 

ó ConC'ilio do Vatir::mo nssignalou a di
minuicão rkls ve1'1ladcs e o enfraquecimento 
do esplrito ('atholko c:omo os ca.ractcres prin
cipaes dos catholicoH-liberacs. 

Em primeiro lugar. os ('atllolkos-lilwrn<'~ 
dão írequentemeuto o espcctac;ulo de uma 

o . HLiberaasmo UatboUca" 
de 

tri:;te ignorancia da:; ,;erdadPs revelaé\as. 
Ignoram os factos mais conhecidos da Hb
tori<ct Sagrada. Um catholico-liberal esposa, 
numa conversação, tr~s proposic;ões condem
nadas pela Igreja, esse outro, sete ou oito; 
JJern nm nem outro desconfiam disto. Esse. 
,;emi-liheral passou o dia inteiro a fa'ar de 
religião; provavelmente, examinando á noite 
sua consciencia, agradecerá a Deus por lhe 
ter concedido a graça de defender a verdade 
catholica tão ardorm;amente; no entanto não 
,;e a1wrcehe que cahiu varias vezes em cr.ros 
graves e mesmo em heresias. 

Os mysterios da fé pouca luz lhe trazem. 
O que mais o toca na Igreja é o lado natural. 
Huramc)nte elle a celebra como uma im;titui-
1;ão sobrenatural que tem por fim elevar os 
11cmens ú dsão intuitiva de Deus e á beati
tude ctPrna. Ouvirnol-o, porém, frequentr-,men
t (' clar graça::; a ella em nome da civil'zaçiio, 
cm llOlllP da melhoria dos costumes. da ecli
fica(ão de cidades, do progresi.<o elas artes, 
rlas si·ieJJclas, da industria, da agricultura. 
Como ~i o Verho ele lleus não tivesse incar
nado e morrido na cruz senão para eni;inar 
aos homenR as virtudes 1iaturaes e para lhes 
11roporcionar ·o hem estar rnatcriaJ. Como si 
o fim ela econ<nnia da Redempçã-0, a meta 
para a . qual devem convergir todos os esfor: 
r:os do 11omem, não fosse a justiça sobrena-
1 ural. dr!pois da qual todo o resto ;. promct-· 
ti<l<> como accrescimo, 

AMORTECIMENTO DA Fê: 

F;ssr,s catholicos-liberacs tão 11ouco 1rnnt>
traclos 11,rn v0i-clacles da f,, recehcrn ás \'eZ<'~ 
o,; sacramentos rla Igreja, pork ser at{, qu,, 
tenham ilevoc;iio ao Cora,;üo elo .Jesus e Jp 
:\-Ia.ria. No entretanto. sua piedade é senti
mental, superficial e pi·Pt;aria, por não se. 
adiar baseada no dogma. Falta sobretudo ao 

e, • f""'I~-...,... 
~ ,,..,,-' ... ;; 

semi-liberal o esplrito ca•holico. A verda<le ·~ 
o erro se cruzam em sua frente confusamen-

. te: elle não sabe discernir o verdade;ro rlo 
f4lso, Sendo assim perdido o sentido da ver
dade, cabe o semi-liberal no erro com extre
n1a facilidade. Não tem horror do peccado de 
heresia, que não é para el!e um crime, mas 
uma falta leve. Escandaliza-se quando alguem 
lhe diz que a heresia é um crime maior que 
o adulterio. e qne os jornalista!': que traba
lham na destruic;ão da fé nas a!mas s~o mais 
cülpados que os lacl.rões que assalt..am ou 
mata1'n os viajantes nas estradas. 

A fé se acha amortecida e enfr<>queciila 
lJPc;~es pseudo-catholicos: para os verdadeiros 
ca.tholicos. o dogma vae adeante ile todo o 
i·esto; para os semi-liberaes, o dogma vem 
depois de todo o resto. 

OS QU~ FALAM DO "D"IOROSO 
SILENÇIO DA IGREJA'' 

Por mais pouco d<>ceis ane seiam os ea
tholicos-'lberaes com relação aos ensin?men
tos ela Igreja, mostram-se ainda mais ind 0 pen
dentes com relaçiio aos actos de seu governo. 
"Não é <lifficil constaoor, dizia Leão XIII, que 
entre os catl10liC'OS, em razão sem duviila da 
infcliciiladc elos tempos. exisU1rn os 0I1e, pou
c·o contentes com a situac;ão de subrlitos que 
têm a Tg-rpja, creem poclPr tomar pa1·te no 
sn" r;overno. ou pelo menos acham que lhes , 
e' pcrmit tido pxarninar e julgar a ,;eu modo 
os aeto,c; ela <111toridade". (Carta ao Cardeal 
Guibert). 

Ha 08 catholicos-liheraes que ,creem sa
fwr nwlllor que u Igreja qtuws as medidas que 
lh<• con ,,em t.oma.r. qual a C'OJJrlucta a as,mmir 
num c!eLenuinado ,:aso. Ha os que se arrogam 

· o .dirPito rli; 1la1' directrlies aos Papas e aos 
.Bispos. Diz um. dclles; •Este Papa compro-

e a Te-reia ao p•·etender luctar contra tal 
chefe de Bstado ". E:lle Irrita os espiritos Clllll 
suas Encycl'~<ts intempestivos. Melhor lhe 
seria o silencio". Diz outro: "Porque o Papa 
leva tão lonii:e a cónci'iação? Elle perturba os 
cathol!cos com as suas relações com certos 
llberaes", 

A CAUSA DESSE ESPIRITO 

Qual a causa des><e espir'to? A lns11bm's
são dos catholicos-liberaes. i,na pl'etencão de 
ACO"'<r1har e <le dirigir a fareja tem sua ori
gem num apego desordenado ao:,, seus pro
prios sentimentos. O eathollco puro dá uma. 
firme adhesão a tudo que a I1ereja lhe propõe 
como ele fé ou como rerto. Quanto ás suas 
oninii'íe><. a ellas pouco se apega porque sabe 
que a inte·ligencia humana toma f'l.cllmente 
a annarencia da verilade pela nroprla ver-· 
dade. Deste modo, não acha difflculdade em 
sacrificar urna opinião pelo mae-lRterlo ele 
Igreja. Em geral, porém. e11e sente cóm a 
lore ia. e tem a me<sma opinião que ella, antes· 
mesmo dAlla se definir. 

O catholico-l;beral, '!)elo contrario, erlg11 
suas opiniões em cloe;mas até um ce,rto ponto: 
todo impregnado ela independe.nela e dá. au
tori<lade de sua razií.o, pou<'o será. preciso pa· 
r" n11 P ,,pfl. se ane<rI10 m,ciR qne aos ::irti<ros 
ele fé. Dahi seu desefo de ffl?:er preefonilnflr 
RP>!S OPin1/'iet: 11a,s rlPC'i~ões <la JryrPJa, ilaht 
seu ·pezar de tihanclonal-as ilN•~te das defini• 
ções rlos Concilios e dos Pontífices. 

Deante do e::-i:posto. vê-Re <'laramente m1e 
o semi-liheral ou o p1<eurlo catl10l!co se sitna , 
entre o catholico puro e o niclr-nallsta ra-11· 
cal. Não tem a fti de um shnnles fiel, .. não 
tem o orgulho do .revoltaflo; ? uma co'sa e 
outra ·ao me8mo temno: demfl~iarlr-nncntl" ape· 
gado aos seus proprlos sentinrnntos para me
n'cer a honra de ser conta,lo entre os veri'la
deirns catholicos, sufficlentem~nt<' achegado 
{1 fé para não pocler· ser alinhado entre os 
racionaliRt,a.s extremaclos: <'athol!cos tmpn•. 
feito e .racionalistas incompl.eto. deseja elle 
pnrtencer {1 Cieladc ele Jesus Chrlsto !!E.m 
por um anathema sincero, cortar as ainari a~ 
que o prendem á Cidade do prJncipe lfo 
mundo. 
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ADl\Il:\flSTRAÇÃO PRO
'VJSORIA DAS POSSES
SõES EUROPEAS NA 

AMERiCA. 

Lti;GfONAltl(l 

• • • 

n. R· A s I L,. 111.i e Gusta_vo Gapah~mà.: . Reall~ .u . . l zou-se .. depois a. en. _ti·e:a ao mltl.ts-
tro Oswàldo Ara·nhlt 'dà eseulp~ 

, . .. . .. .._,._.-... ,, , ,. · turà '' El T1'ensador", <le Vicente 
go do encarecimento dos cstu- únca dó ·Presidenti" Gctuli; Va1::"*1 GiÍ~J:Ía~/ ii .... st:::a7J. l3tlloni, diMursando o embaixa
dos, e· a 'variação das turmas on gas. altas autorichtdes éi1·ls e mi- t\ dá Assooiacãó de Astronomós dor Juan Carlos Bianca e respon
classes de aluamos. e da_ contri- litarc~. membros do corpo diplo- Atúa.dore~. f!Iiàdà ao i\!uséú. Ame- <lendo o homenateado. 

l'RAêOli 
,~ •N~tç;,6' 
Ji,,,_,,~ ... 

VIIIHO 
·CIE'õ&Gt 
iic:'Jilà~ éfa,Sila 

SilYNR , • •. 
oàairin;· 'ij,Ntêi). ,. :, 

TRAij~FÓ~M~Ç$is 
POLITICAS 

buiçáo destes. a Comnnssao <·on- mat ico c adidd-ns de delegaçoos ricano de Ri.<,torlà Nafuràl, de. Na Exposição do Uv.co ·uru-
clue propondo que a remunera- estrangeiras. Nova York. que vil'a chefiada pe- guayo, 1ogo a,pós ináuguràdà fi~ Ao mesn:10. t.empo _que se· hii,, 
çã~ c~~?ign~ " .. 

0

contenha .. um~ 1 , . lo dr. Chai1es a. Federer jr_ , guram varias centená.s de vol~· cw•a normB,lizar a situa.~· ... ~ 
p:u te '!tal · se,, und0 0 Silla 1 >,< Concedendo nccresc11110s de o ConS'elho solicitou ás autor1~ mes represent.at!vos da culturi. Rtlll'Ül,nia, ôs ·novos d~te., 

,F'r,i .Publicada a integra da re- .rio mínimo" local, uma partc ! venc-imentos aos coroncis nas ar- l dades estaduaes ,todàs· af fo:cfü'.. e do progresso das· art€S grephi- desse pàlz pretendem ·i!,pâgâr tê-
solm;ão da Confcrcncia de Ha- " r · 1" 1 1 1 · · · ·· · pro _1s_:~10na · .. )aseac ~ na con- mas e .serviços do exercito, o p1'e- dades possiveis aos. se.ientista. sé. x- cas do oaiz. amigo. .dos os vest:!gios da passada· P.O· 
,•nn:i sobre ª .iclministraç:i,o pro- tribuiçao mensal do alumno. e. s1dcnte da Repu~Cá. assignou trangeiros que nos visitarão p'ór Ílticà de êar61, · 

. vi~oi-ia das possessões, curopems quando a turll)a cm que o pro- na nasta ela Guerra o seguinte occasião do eclipse áfilu dê (juc 5 N t • • . A nova ordem de cousas ten· 
n.:> America, no caso de , serem fessor lecciona tenha mais de 25 ' decr~to: ' possam conduzir ;. bom 'termo . O. 1,.C,.l a S'. : d~· para a formá tota!Utarià :e se 
objccto de troca de territorlos, 1 s d c cm10 cor .. · · ., · · ~:: a umno. e um ª~e res " . - .. Art. l.º - Aos coroneis das as suas observações. ' do' B.r as 1· 1 ·não houver alguma reae~aj:j, ~. 
<JH quanrlo nmeaçadas de mudar i·,espondente ~ 10 io do quan- armas e se1Tiços do Exercito que 1 .--------• R.wnania será .transformada nos 
C!e soberania. tum"_ as,·s.·1m t!.xado,,, ... · . fqrem transferidos. a pedido. pa- ! INSIT<fu<U·1'.0. cu· 1.,TU·R· A·1·. ntotéies da l'l;ussta, À!!~fuànfüi. ou 

Essa administração lnstituida E quant11m d I e1 a sei 1 l J · 
~e e. . · ra a reserva. até 31 de De7,embro 1 'A . tJ" · ,· -· ·, 1 LUTO _ o Presidente da. -Italia. 

tendo cm consideração as neces- cons1der.ado como .º m_.mm10 de I do co1-re11tc anno, l}Ode1·a·o ·se1·.1 ~Rr )sr. L - RU G u A Y_., E. ri. • d b.d{ ã d e 1 
1 l J · · d 1 , I Republica assignou decreto .v.;pots a a . cac o e are, 

sd e ac e.s i_mpctcnosas a _segurança renwneiaçção, o qu.a~. segundo ili a juizo rio governo,. concedidos , EX . OSIÇÃO DO LI\/ RO tributando as honras de Chefe ,ce.ssaram os protesto., da Guarda 
'· 0 contmen · cc&;ara quand0 es_tudos da Com_missao. melhora- accrescl1110s de 1•enct·111e11to0 , c·al•.· URUGUAYO d F t t d.· 

l t . ct te · ~ de Estado ao !2'.eneral Estfaarrib!a e •erro con ra 1 en rega a. 'passac os os mo 1vos que a e r- ra a remuneraçao e,ctstente. sem, culados em tantas vezes cinco - - T 1 i · FI •-
minaram. tornando-se a região, T t t d 1 . ·. . e d.ecretando luto offic,ial,por tres ,: .ransy ian a a ungr-

i;ac~i icar. no em ª.n º· 0 .ese'.1~ po1• cento do ,5oldo quantos forem Com a presença do sr. Alberto 

I 
dia~ 

,·de. accordo com o principio de voh lmento do Cl1Sll10 part1cula1 1· os annos de serviço que excede- Guarii. ministro c!a.s Relações. No"'ro ."G .. ·o··v·. ERN. o 
. autD-detcrminação. estados auto- do paiz. '' 

nomos ou rc,tornando â s1tuaçãó rem a 35. ~xtériores .. dó. tJruguay, réa!Ízo~- 2· REGRESSO - Seguiu . por p AR AGUA YÓ 
, auteriot, ' Paragrapho unico - O accres- se h_oJ~- na séde da Asso~iaçao ! \'ia ferrea para a cidade de 

LDffl'I~~ BRASIL • 
ARGEN1'INA 

HOMENAGENS A' :\IE-1 simo de que trata este artl,10 não Bràs1lc1ra de I11,p1·~n°a a ·olcn1 - . . · : • - ,; .. "' , • • Uruguayana, a Missão Militar · MO RIA no GENERAL I pcrl('l':Í. ('>;Ceder ao :l',;, ,()O soldo. nidàde· COl1Jm1ta da, inst_alaçao. Pasag·uaya, chefi;a.da pelo coronel No dia. 7 ~e Setertlbro, () .pr.e• 

Es'l'l('ARRIRIA ,
1 

' cto. r.nsti.tuto CUitural .Bras.1!-~ru .• Raymundo Rol.and, que.rep·reseii-· sidehte da Républiéà. do. Pal'.9.· 
.. .X . . OPERA0õES DO TN. STJ- guay e da Exposição do Ll'Vro to•.,, se11· pai?.; rias festivÍdã.des· da .. guay,. géncral Esttgà:frÍbia, fallt~· ' e~ Victfuiàdo por. um aécide. nk 

. ! Tl'TO DE APOSENTA- Urúguayo. . nossa independcncia e está de 
A Cnmn.ra cios Deputados da O sr. Oswado Aranlrn. mlrns- , Falaram ~obre as finalidades de aviação. 

·J\1·:~(·ntina approvou a 7 de Se-! t:-o das Rejii.çóes Exteriores. apre-,· DOIUA nos COMMER- c!,o Instituto os.srs. Aloerto Gua- regresso para o seu pa,i3.. A noticia. d'á morte do geí\e-' 
-temhro R convenção que 1·esol\'e i sentou condolencias ao sr. Ri- CI A RI08 3 l.;V~'ÍitiÍUi;ssôis ....:.. 'Encerrou- ral E1Jtig11,rriblâ, oaufuu. pi:ofÚJ:itfa 
os altunos problemas de limites, varolla. ministro do Parn:rnay. ! =============== ' ~e ctoi;41go uiti;10 0 ·'êongrcs- consrernáçãQ em füdo o i'n'~lfo, 
enlre aquelle paiz e O :àrnsíl. ten- \ nesta capit.al cxpr<'ssanclo o iJ('· '. , o ministro cto Trabalho. assi::r~ 

1 
i;o de Hyc!ro-Cllmatismo reunidó ·principalmen,te no Paraguay, cin-

do l'S~Oi11ida a data como teste•' sar do '.(O\'t': no brnsi1"Íl':J: pelo' n'._ll' J)OI tarta expedindo instrue- ~· no Rio de Jâneirb: iniciando-se 'dé, , era, 'éoÍ:Ísicictadd Ji'~róe ·'nà• 
J11tn,h.o rl<> alfeição. 1 passamento dü general Est1garn- j ço2s para. reg<'l'em as operações no mesmo dia ·º 1,0· congrfSSO clona!.. =!!er . , ... ~ .. ,.;,'a·,..;.,:~te·.·\.o.• 

· Ilia ' in,mob1l1arias cio Instituto de )~rasileiro de Qyrtecdlogia .e Obs- d.;eps·tª
1
:ª

0
. 
8
. ·,·~::l·a·. ~'.1:.~.~.;"."'.v.·",

1
,1,._~~.~ 

' A.,HT'.,\ no I~ l'{l()'l'";:c. ', Afim de tributar no 11lusln• e·,-' Ar'"'f'llt:nfnl'IHS C Pl'nsôes do~ ,,· ,. ., '""""'º".,... uan ... ~ e,- 'ô \ ó e A J<~E' r. . '1 tinc(o dS ulLlma:< homcrn,gC'nS _e:,) i Cn111mcr<iario~, . ~'. ~.:érici~ . . assúmiti• O·.g,Õvémô~_.ô .;ântl~ 'iêi-· 
.,.\ 1 Brnst! part1:1 par<t .'\,sUJ'\'Wno 1 , D,• ac, •>relo eom ,·ssa portaril~ "' ,\,4 CO,N:FLR,,'J'O .. ~.,o ·'Con~lhb .-nfstro _.da.: .:~~1,'.2'.â.-, . ~~.-.<le~ 

1 

uma csquach ilha comnrn ndada '"' onerac:õcs m1mobiliarias do rc- · 1.;"·· ·-F~h:!1"".ldú ~~rêlõ '.':"Ét~ .. 'flP'r.d~~ .·~·~ ... , -~clã, ~~- · 
O Mintstrn da Pawnda distri- · 1-c,Jo coronel c·,n,;ll de M~ll"l · · , . . . . . ... , :, . . . , ,e. o gove.,...,, nao. Fià,'t!.-.,, .... , ... n• 

. ]:),u" um conirnunfcando ter o, ., . . .. " : .. ' .. ·. 1 rc,·ido Instituto distinguir-se-no 1 '1 t.erJO_· r.· ... re,, ... s. º . .1'.'_e_v. ·. ~ .. P.i·.~.-15(}.~ta .. !: .. àt>- .,· Fm·."aé:ilf'têã.,.:"'i.c. <"':il;,.· .;.u·'é'r'o·:,i' '"o.'. A _del9g_acao foi chef1ad::i.. pel.o i, ein trcs plarws funclamcntacs: 1· ,,,.,_ fd ..,;; ,,._,. -.,,-·- ., ,. ••= ,... .,,.v n~ •1 u "' 
Pré'sidenfo da. R:,publica autor!- • n t G ~c1 t t 1 "!"8 Ctl.=_..ua. "•.í:l' .. u°c. e, .. sowc__..~ 1 ticos -~à.rÀ;,_;;~yÓ--· - . gene1. a. ,.-m 'º .. u_~ ,.cs .. e. co.ns .1 ui_-'! pl:•.no ~.) - locações ou \'Cn.das 1· . a .. - ,.,. C'A ..,,_,= ,, ,.~.,. "" . 7.ado :J.s seguintes medidas de pro- ci 1 ~ 1 .. 1 1 \1 Kell 1 ,! graves e.,,9iraçoes ,..lJ. ""· .·um, , . · . ,. 
tce;.,,to ao café: Ra bpc os ,~1!:.im d cº1 '110 \. cl~ habitações em conjuntos resi-1 f ·de haver a. .Junta de ConciliaçãQ ,.. . . ' ; 
· · U cns klrn a un ,a C pr. élcncíiics aelquii'idali ou const;ruí-' . dó' Tl"a.bru_n., ... ' -dcx,:..t;..tf=. · .. '.lrê_ >inivtl•o ... ,. , ....... ~-:· 1•· ''.·"'.~; ~-,a-·i,._. 

. l .0 
- Fix.àção de uma quota 111e1·1·0 tcnc11• 0 , Hun1lie·'r· to o·e 1\n- · 1 t-.., a;><;; '11'1' .,... " · n. ~.1-'. .:, 

. de equilibdo de 25% sobre a sa~ drarlc "'' das po1· iniciativa do Instituto: !' tontrá• e~! seffi:~1.(~ild!ênt!bt.; ; º . . , ~-'· jWQm ~- . 
frà dê Úl4Ó-41: 2.º - Fixação de pl~nó b) - finânciamento pará f casos ,e;rrt-..Jtu.e .Já_<.:·,,ttn. llií.. º.b.t4d~ ·' , '. .··.:d;o:·· ,''M·.-. ·.w n:·.·..l._~.··. 

Cl a1•iõc.~ r'<i csqmtdrilha fnrnm ,·i.cquisi·~.a-o. cons'i·uc•:a·o. 11.,,ºft"- , M u:.v 
na t 1 ., d 30"' " º ,- "" ~ - ., 1 I ga, nh_o d~ ·causa: lf_,a.. · JUstJ.ça. co'nl.• .·_·, , . . u 1 , quo a supp emen.ar e .; pildtados 1wh1s primeiros teneri- ção e rcccnstrucçãÓ de hitbitaçôcs ~ 

a. ser adquirida no Estado de t ' A · 1 1 D · W 1 ! k à, e ~ · ' mum. . . ' ~.. ' ' · 
Co g·umaco Ol'Ul ame• por iniciativa de segurados·;_pJa- .dl • \ i ,. ', '· ~-,,,. '.,, • 1 Uf:1.:tJFf~1:~RÊN'g4.""":.Põt. 

s;;,o Pau!o. ao preço base de 60$, CJndc, Lafavette Rodrigues de no ") _ opei·açoe· s lm-. obili'i·la' s· 5 l\llllllS"'ltO ~ Emlla,.cou com · , t, , cow:r 
· t 6 ., 0 e · J ' "' " •· - • , " ··' ·.. .., ": · · , •· ·, êl'*ãreii...\'ltâ&í&1:::.·;. ~·ie1 ,,;ae' 4n: 
· YPO : ..,_ - onipra addiec ó- Scuza e Fausto da Silreira e João dlversàs. : ; . . / dest$n_l> ·a? ~tltBJl.~t,o ~e; "'re~.,:' '.tí'J&. ''. ;;..~.sióO\:.:r,..LL.~="'''"J .,~ 

1 º00 ooo sa· a d f' d A j)ort8rln estuda lon1?.amente - cu,.eu açao at""" ..,_ua..,o v~gaos na\ no Estado de São\ Paulo de Belochf. , d , ral Pa\1lliió Antola, éhef, ~- ai!; ij_ ts~ .P•~.·-"''""
1

._ _ ....... • ,,,'L,.·. !..-~... .,.:;;,· ;."' · 
fi~'s ;;1tcriór~;, !o ~r~~/ de a;$:~ CSna U111 clCé•SCS planos. baixando, _;l,n· ~ #1 _' .. .:1).. , 1 =~~té~t1~:;. !'rªe:jl,1E:.ª.''ttqU~&;j)rne: 'tÚrcôi!.,.. ,; ,,.:: . • • 

lH~PA!?'i'A:\'IKN'l'O UE lnstrucçõcs a respeito. tJ ~~ 1 OC ~ ,.,e "'~-, · · "' 
:. sncca. , · <.suuNo•o.,M ,1,, Escola ~õ J,i!stád,ô ·rra:,~ot' é·~ :. . ,, . ·:.·, ·. ·. .· - ·. ··. . .. : .· 

·. Em consequenelas destas mcdl- HrPRENSA E PROJ>A- Ruo2~ricMo,o,80o90-CQ>XoPo»ol,lO;ll, Aipiâs. {j iiêttêfàl Àrltd!!t \>âl!'ltS'-"''·2' "-PrijtJ;~ --::-.Cl ~o~~e,'l ~t: 
,...(lrs, fi,cou sl'indo a seguinte posl- GANDA Nos ESTADOS CRUZADORES NORTE- $.AQ .P.A\ILO, ... ·=··· • i sumir o"',~t&,,·;~Àtflf ,·.· .telpa.:U~>;:. ~-/'~~.:,. 
,.,ção do café sob o aspecto das AMERICANOS NA '-N.... .Guci'rit .iió í;êti p$:!i ... '. ~Js>r~ ;~~···.~~. ',t,%~::f!t.t~)ie 
~o_f:f~rtas ao mei·càdó: Safra de 1 . . , .,·.,~ .,. ~.l. ,, ••. ·. ~ .concita 11'..i. l!P:- ..., exe~~. cio· 

1940-41 - 20.850.UOO sacea,s: O Presidcnlc dl'. Republica as- GUANABAHI\ . '' m,;. gêrlo:rll:l '?>6' : · ullê . 
signou um cl.crrelo. em qu<'. ·• con- i · . · ~ >..,,, · ·,1- , · ,, 'A,,;,·,;. e.·,.'"' 

'. ~~~l~e~:õ~~~
5
ood:1cs:~:;:t

11
~:rti1: sidei:and0 que a União compete EstiYeram na Guanabara .os i ·g.. . U' . r o ~\~~i.tk,At~tiiti~1J:~i~~tJ:~~ . . M, .... 6 - .. ctt~é 

·2G 350.000 saccas. ~~-~~i:,/~~:: ll\~~ii:;:~~' ,,r:d~~n~ e r (l 7, à dórc s norte-arnerlca110s .i , Cornôro pagando ' 'jd. h:!êtiiórês; j,ri9ij3 à 4é· Tí,Í•~VW fi$1'..·-fi. ir\_~; 
(~ucht de equiiibrio (25% so- wnicncia de disciplinar O servi- "Qt1incy•· e "Wichita ". do Kt>,'- ·i . 

0
. . , ,. . · ·. · ti! dàilifiin&..aâ pelá,. ;.-4~ .~. 

bre 26.850.000 saccas) - 5.212.500 vico de p.afrulha do Oceano Atlali- l nuu Alvares Pcntc3 '· .:a _,. e·. ·1· M· o·-· ·n·.a. ·,.·:.,,_,., '.d !litiw .. ·; . ço de infornwr;õcs officiacs, dis- · • · _, V 
~a:cas. Quota

0 
suppl<"mentar (30% põe que as funcções elo D.I.P. t!co e que estRo navegando <!e: tio, 203 . 3.º a11da1 . . ..... , . . . 

4 
AL·:

1 
.. 
8
: '"'·À."'..,.···. ·;;.,..,.1. -·· .·.•·. ;.;.

6
.,; ~L 

so,,re 14.000. 00) 4,200.000. Con.1- norte a sul desde Julho do cor ' · · ., ...... .., .• o A ...... r 
. . serão exercidas nos Estados com rente ·,an·110·_ sob 

O 
coi~ando do. 1

1
· : , · ·.- ·-·· .,,.-~ ..... , .. ,.,., "·"· ( ·":t"····" "·' · .;k.;,; ·o:. . .:..;;..:~-=>·"""S:.~.:.,;.. ..:;;ü 

pra addiecronal da sei'lc dir'ectà a coopera.<1ão dos respectivos go- .. "·'"!' .. .,.,...,-.. mcn.,...... "'\>..., 

e retida da safra paulista 1939- vernos, ficando subordinados RO almirante A. C, Pickens. : E x. . T E.··.. . R. ·:· ·1· .. . :o· .. _., ..... ·a·: .·. ·· ... ailstando \'Ólinitarlôs;. . . 
40 - 1_500.000 saccas. Total - Departamento elo pçmto de vista segundo Informou o tenente' . . .. .. ' / 
10.91?.500 saccas. Saldo existen- da orientação technica e cloutri- Theodo1'e Torgérsoh, official en- , · · ,. Õ IltRkÍflA.Çõ'ÊS ~ ..;;_'··&~i 
te, 15·937 ·500 saccas. naria todos os serviços estadoacl! c~rrégado cie atu.)ncler aos repre- •-•••-•-••--illiiillimlliiiÍllll--llll•illlli•-••••-• · á;&Í /~m,j)t~i~. litl~ 

Exporl.3ção prevista: 13 mll- t te d ti · t- d · · .. ·· · f ' · ~ ""'' •r· iul é:(êa:lj8tii, ,ii:ãf8J, .. ~ .. ~ 
111ões c1e 1<accas. sobl'as em 30_6_ :!:rJ:te\;:~~:~e 0::~~~~;º· 0~ :.~~r;::/a ~or;;,1/t::ictt~:~ a~ OS ATAQUES AEREOSt A RUMAN A S(hj ~orO, ~l~n ~ó à,hi:ii ~~1~:f 
41 : z.937 .5oo. partamentos Està.doaes c\e rm- suas basci; instaladas. . . J REGIMEM tránsmisseês ás 23 '!il;ia:i; · 'J · 

Para a. execução deste plano, Dois coútii1ge. nte.s dCº<"'S iia- A semana pas~ada mar.cou o. '~ prensa e Prop,nganda, de acordo ~ 
;ornaram-se neccssarios recursos com as normas prescriptas pelo vios de guerra participaram da recrudesci,.n1ento dos ataques ae- . Como noticramôs .riô Wtim6 ti· ,M\Af~At. .... O' .tõ~~ 
!la somma total de cel'ca de melo D.I.P., que os orientará, devendo parada. na. Capital Fede1'al a 7 rcos allemãcs e inglezes. numero, o fel c::i,roi d.à.· kilfuànlà;- O :no~.· ~· 'ntê,ncarló- iéa' Jjflin.tãíii 
'llilhão ·de contos: Quota de equi- nelle serem reunidos todos os Sêr- de Sctcmbl'd. LOJ1dres sofft'eu na noite de libqiéói,t o thfbno na ~a de êncôril,méitdás <tê Mat.ffbi 8ft.; 
ibrio, 25% ~ 5.212.500 sáecas á sabbado o niaior ataCI,ué que sua ""u 1u·= ,.,.lgue·'i·. '"'."o"'t,,'o"·u e"'''--. ·iic;. • · vic;os estaduaes sobre impr<lnsa, = "" ...,, .oo.o• , m;a. "" 
2~000 - 1º· 425 :000$00ó; quota. radio-diffusão, dlver~ões publicas, O PROXIMO ECLIPSE hiStºria rcgiSka. Apparelh

1
°· s_ na- decisão o -ac'éordo ~gnaào em , 

supplementar de 30º/o em São zistas sobrevoaram a cap ta.l da · , . .,., ia ft · _7· ......,;.,,.. ' · ·~· 
P I propaganda, publicidade e turimo. SOLAR Gl''L Bretanha ·d.es1'JeJ'ando milha- Vlenl'iil. j¼J& interiêrêfiê. , a!õ•' 'twrAS . .;;,. ,Nô\>'ll,s ·"~...-, 

a.u o - 4.200.000 saccas a 65$ i·e··' de· bo .... b· a' .
5 

i=los b. ai·,.~os po. _ germanlca. êan~~s desimtiilfcaidl 
- 273.ooo:ooo,;ooo; compras das CARTORIOS NOVOS ~ .,. ~ ,~ ll ·, ti 
11éries direéta e retida da .safra · ' O Conse!hq de Fiscalização das' pulo:ios. Muitos objéétlvos não A Guarda de Feri&, .'i~,rlidô• · ria O,t ~ta!i · a;; 

r ta 193 4 Expediçõés Scientificas concedeu militares feiram vl.saclQS,. fàzão .rtfüíeno 'aJ ÓiÍíe~tà.çãô'OOt/illNtm; 
pau is O-

0 
- 1.soo.ooo sac- o sr. Interventor F'cderal asslg- perJ,T1issão para os scientistas pela qual houve c6.ns!d. c,.avél. nú-. ·se licgôu : a êói?áboràr ··.éffi iit61~ ·. 6 . A'l'A4(!E =- ~ó .se .... 

~::p:s:i.
5
~~itada~i1;t~º~;~~~;~~~~ nou uni decreto crcahdo, na co- ·amedcanos Chai·les Hugh Smi)e, mero de ,•iétl.riia$, Tréoorlfüs môr- 'nétM orieritáUos. peio>·êl'- êarói. O fü'mt ilri;; éirêulÓB".m\~~ tt 

e eliminação: 55 _ooo:OOO$OOO. To- marca de São Pirnlo, os i6.0
, 11:0 professor de Astrónori1ia e so- · l<!S e mais de 1.ÓOO ferlt!os, ets O Ô ~griê'ra! · Rútonc~cu '!)ediil à. . .ata.que da A!llema.nfia li?l'l d&. 

tal _ 443_425 contos. 18.0
, rn.0

• 20.0
, 21.ó e 22.o offi- cio da Universidade de Brów. e resultàdo dós ata.que:s aiiefüãés. aódiéàçàó iea1, para tornàr pós- fecha.do contra. a ltliiatêna. eiií 

cios de notas. com as mesmas Arthur Hoog rwssa111 vir ohser- Em represal!a; a Royal Alr slvel a oi'/tahlzação · duni conlll!.: Outubro cu Novembre. 

DOS RK!HFNERACÃO 
PROFESSORES PAR

TICULARES 

atribuições dos actualmente exis- var o proximo eclipse solar, a F'ól'cé realizou diversas incursões lho de rriirilstros. O rei accedeu 
tentes. dispondo ainda o deci'eto J.0 de Outubro viildouro, visivel I sobre a. Allemanha e terrliórios aó pediao, tendo cm vista a si- 9 AYlôES - O·Brasil. encOnt• 
que O primeiro provimento das em parte do territorio nacional. I océut:lados pelÓS nazl.stas, bôin- til.ação preca.rta. do ·pafz, no mo- mendou nõs Êstá.dds. Ünid:9-1 
serventias será feito livremente E' esta a t.erééirn expedição 

1

, bai'deando com irislsténéia Ber- mento amea.çacfo pêla. ·àussla.. · 6 aviões de ho1t1bardéiõ. 
pelo governo. extrangeira a que o Conselho au- Jini. Hàmbin:go, Ífreril.en. · Càláls A crise fuinistetlal não tevf , 

toriza á. obs<'rvaçfw do eclipse, o foram bastante dartinlficad.às pe- · . . . . . __ 1 () SEJi:A..·•,u ~ A Sêft\ana. li A Conirl1lssão designada. pelo 
Ministerio da Educação pará es- NOTICIAS 
túds. r o érltel'io a ser adaptado 

MILITARES 

na fixação do salario. afim dé dar Realizou-se. na Escola Militar. 
uma remuneração condigna aos a cerimonia da entrega do espa
professores particulares,· apresen- dim aos 368 cadetes que estão 
tou o seu relatorio. 1 cursando· o primeiro anno daquel-

Depois de estudar longamente le estabelecimento de ensino mi, 
o assumpto, demonstrando as dlf.- Jitar. A solemnidade teve a pre-

que se fará cm Patos. no Esta<lo la· aviação ing1ezà:. o cóírifuuni- 1 seu opilogo ·com ª ascençao do Brasil foi .soleinnemen~ 
da Parahyba. As 011tras expedl- cacto officlal do góvc1'no allemão nol'o mona.rcha. 'COmlllemorada na Afgentü:ia..· 
çõcs são da Nationa\ Gcographi- noticia que o ataque da força O genora!l Antoneséu l'ê-se 
cal Society, chefiada pelo dr. Ir- aere.a britannica sobre Be"rliril agora a braços com novo proa 11 
vine C. Gard~ner e composta causou cotisideravel damno e 

blema: a Guarda de Ferro quer pelos srs. Revmo. dr. E. O. Hul- muitas vkt.imas. Durante os 

1>J<.;:,1u"'1"'ú.fH.! _: }.s· a,u* 
ridades franceZJ1s d:i. Indc,.,1 

China desmerit;!iaffi qué teühdi 
dado autodzação pàrà, a ·jjà~
g'em de tropas Japótlezãs. 

bert. dr. Paul A. McNally, dr. bombardeios foi attingtda a fa- .a maioria ,das pastas rio novo 
Carl e. Kicss. dr. Theodore R. brlca de gaz dé Neukóln. gabinete. 

... 1 ! J J J 1 1 ·•, 1 lc l 1 ·, 1 f I i l 1 •• J 1 1 1 t 1 • 11111··, , ••••••••••• 

Casirniras, Brins, Linhos e Avian,entos 

V E N 

Só na 
Largo Sê.o 
O AS E 

:•.u! .! 

Bento, 

S P E 

CASA 
40 - (S. 

C A 

Paulo) 

E S A o • 
s s 

A L B E, ... R·T O; 
" _, • l 

~1:1 .. _ csan~o•l" .,,,. '. ' .,.·.·:· Rua Frei Ga•pa., • 
ENHO~ES ALFA A·1'ES 



!Jltimas Novidades 

"'" Ja.ias 

Convidamos a n.QSSa djs· 

fü1da frcvwe~a a vir-· ad, - . . .. ::-

mif'ar na~ noss:a,.;; vitffo.aa 

-~ . ':<A,~ . t 
MODlU,OS UNICOS 

' 

·.~.ri' ~ffrnrre;:lf.: . fJ pr;,c·1;;,; O ,·,,rdaclr,iro Chri.~t~o su11P -; 
· ',~amOt\11.ll': ,it. -v·i\lll- é uma vlo- '.eol)il>ufor. J.llie ~::ibe q1w ? pre- 1 

4JIJJP. Gjso guerrear .prime.ire :i si p!'f.l- i 
lJp, pl.)atlltUJOl;; a v~;1cer;··l))I!, prl{), oQml);itcJlc;IQ q.s dmwneo- 1 

~mullt!>S P,. C<)Jlq\Íjstal'; .~}11· n1,j[l,1lJ.eqtos 96. VQJ)l;;IÇIE) fraql; 1 

arf(ll,l'I ~ tf»!?l';-1QWl n· Q}CâJ){)GV S\lllPQftOJXl.(.) t>S rig91·es rl.o !!';i-1 
'nflt~-inr/ivitlf· ... - A ~!)ci<ip,-· balbo !Jltenso; enfreritttndo as : 

•tfl ~u ·nq flm e··i,Jos !,lSCCP,;J, Pll9~fi;.t$ dit vjda, 'f11J11),ll~D()() i 

-,---

S. PAlJhO 

CASA 
ma.ii-; mõderna.s joias õ~ub• / 

j~ct~s - ~1·~ µrrs~es. · 

Bento Loeb 
'RF,LOGTOS ANTI-

.ilfffi.-,Q~-~Wi<!t ,e911vl11ctihtffS dg p,~ {jeijf~H~imtlnlç;s .99 espiri- l 
--~ ~9!.f.g,4p_ pnJi'.V'ir .. Nilo ~Sr ,to, cornimllo a frM~-ª dt.S ·1 Rua 15 ae l~ OV(;lnlJro f'j. 331 
~61M!i 4- 11renl~ r,amt11b11-r, ten,;l1mcill.s, ein.fim. o ve,rO,ade!- · · · 

Omega! ·e Omega-· fissot 
·4t1-\,\ite,r; vel'Jçer _e_ QQUll11hl· ro Chrlst,fi'g sabe gne ~té ~ eol)-l' 
Jl,ft,,, g_u~ti da 111,)qrdl,l.~e sv.1,ir«,na, - -

**"' it11(! (ltlVP. gu~r11e:,r ~ ,~e.rre;in- F d a~ ., o 
' Çgro g, ?<_ lJW._ i:1-Üf:!iil. ·,:1~ f'., e Q (lp go7,;i a delfc_)a ·1ni1il>í'fip1in•I j e er a 
Cfttlf4lti f-Ejp]11t9 ge E'ilPftlõi,Il!)l,t,- ·ulJ VElrclpgelro pa.IJ , 
li~VÍ~ Ir i.v~t€ il~Vl r~@w. ,:'.*'' j 

das Congregaçoes M,aria:nas 
•IJvlliR g:,~- ngl1 ill!Jll, IIM!,I~ ·1;t9 "nt11lOh1ÇQ/;S Slll)l !'llllÍ)/.l.mm,1•, ----------
~\lf: .n:~ m.@iJPWtt, ~l!AU}Y! qve 

1

. t,o, Qltot ,s1~9 §$SP-11~~m i?m prµi
i91MH!ilr 'Wlffl Q(.) IJ~--Díi~ W4Íl-lt · (ljpl9~ gp, Fé_ .. :pr~ti!l§.§ e <k 
),te~ ~»~rtl1119Jl1 )~- t.rj~91J !!~ttf.1.- ~9~.í'í~s · !-litwl9,.es iiem·. bas~ 

O Concilio e as Congregaç9es Marianas 
'flP•q _ ~ro,b1~9 e ven~<'Hl. ·_,~-9,J;mmiiturtL t.11~19 sJ9 cast~l- Do Airnuario _ <la Fe,:c!'~ç~o· 1 posito fri)rnr o sentido e o _ai- , pio de u_ ma. vida chri.stã f.ervo-
. ·t,,1Qt~nte mi.ri. Í!O!i !,l~r. o ·n,qls Jg!! · n9 ;,r. . do )lio de JJl,neiro. que acaba eance desse duplo gesto orn- . rosa e fiel, 
llfi(19 ll98' -tl~~ulps: ~ó_j@plQ . J.i'rai~Js ,~Ollfil.ruc_~Qe/i. peno- d~ ser editado, transcrevemos <'ial do nosso epis~op,ado. A Como poderão e deverão os 
fi~ _,f}l!BO'fJl-Ji,, !,ltÍe p,~, ~n~i-·, -,:st1cme11~e _!evf\llt!J!l#~,. s() ol>r!- o i;;eg»inte artigo: Í !Jome~agem dos }J~riano~ foi Congregados desempenhar essa 

IP,,' t.trtUI. u ~ tP.z 'f~t;ei.·! ._ ._, ! ~~llJ f'!lle/.4.r-011.s. e, 1-'Qmo vele,- _ . rw_ ~lu_ as veze,.s O .1<;pJsc .. o1ta· 1· gra_.'.~c!w.sn e ex~iress_ iva. ~o ,pn missão? - Pela vida intensa-
CO ~-m! Otminti. lif'm q.ofl, ·4Ade.s _c}.esm9r1;u1am, · 1 cJo. N~aioii::i,J pronuncipu-sc pu- ·eRptrito preve>.rmlo. ~ocl:'.·ia <k~- 11H·Ht,, eucharistica. P.ela dev()-

fal~~lltl>~ agij} l)R ·Oill~ fl,. 1 . SI gueres _ PfP~e!er~r. i:;.t. _t<' 1 bltca e "º'"m~emente. s,;ibre ,is, eonherel-o: •. ~º rl1sru:.s~ .e~m. çii() l'ilial a K_ossa S,onl:).ora: 
, . ~'t 1tvf1111t_ t<IY}\)+e1ppenrui.s em l'lllWi,lr iie \Ida, _as Congreg;;t.Ç!)()S :.\!;;tl')Q.lntH, du-1 que a e11ce11ou. D. (.,il!0s de "Pcrneverae .. alimentando a ,';· lt~rf~( j . e IJ.P ... : . ) 1)0~ .'llP, P{llle ®ll· t.eµs -Pl'Oposi-, rante o PrimPiro Concilio Pie- Vasc~ncellos. Arcebis1~0 do :.\Iu- vicia rle vossa·s almas com o 

Realizemos as esperanqa1 
q_ue. em nós de~osita a Igreja 
d.o Brasil! 

· P~ra isto, S",jauws sempre, 
mais fieis á:S noi.sas i·egrns ~i 
a.µ nossp esP,iritQ: Mais 1,~lec
çã9, m-1ís f Rrrn.igiio· ,: maia' 
apostola90 ! 

Mai,i selecção: - alijemos: 
os Congrega-dos que não fl'e-. , , . ! _t9s o.,;i~qr de Deu/l. - f ari . t P to. 1 C 1 j renb..t.o, lembrou antes de tndo I püo quotidiano... sêde sem-

.· . t,t..,f13• .. _,.& ~nlJ)p.ns;eo· e yn, "' t é 9 d ..,., . n o. na ear a as Ia .o - . 
,.,,,?'c'I•• · . ..,,_ "("'~- ·_·_" • " _ .. ; , , . :_ ., __ , . ,·,S .e· 9 ,im. /l,ueflto. unico. lectiva e ria respof'ta á. home-1 que fallava .. 1~m nome. da ma- 1 Jll'<' f' em lo<l_a a pa~·te o-s arn_ .u. quentam. q~e não vivem corno 
lll,"1l~., ,l'' P~~Jl:Q .. CJl9.l}ll.:lw,M~, Sitm ~JJ;i_ tu()O f. rmna e des- ! . . . , Jestosa. ccnt.una dos Drnpos 110 i Joi> da devoç.ao á Ma.e de D.eus! j Congregad.os que de Congre-

' ~,:~~,,~~:~~!ll.Uf!, tJ~·!f!JPitrui<:ll-9 1
'. ~,p. -:ouarte. ! tl,llgem P10.st,l(ln pelos Congrc-1 Brasil ... em <·ump,rimcnlo ,Je1 --l\'uma palayra. pe~9 ve.rdac}ei- gado!, só têm O nome! Manter 

"IMM&fl, ~V~ s~f/r#Yffl~, e !til~ I "' ~,_, ~""=""'- A• ·-- -1- gp,dos 11ari!).l\OS. 1 nma O!'flem inlirna<.la por Suá! J'O apostolado rnariano: '·Dalli° essei; Qongregad()S µa Congre-
,J~ft: ~Q(3 xtisim~t.9-~ ~lt, . Ur. 1hnw:u Prado . : . En.1 ampo~ 9s CU.SOS, as pala-. rnmiue1tcia. enja palavra (' a i. Christo ª. con_h~cer aos l)om_ ens gaGão é di>s1.riora]i7,a\· n rcm-
-~,} ,».M,~~!9- ™9J?dar l ()çulisto , vr~s ·proferidas paRsara.m as I pa_Javra o.ugusla ,lo Legf111o, prlo t>ns1110 vivo dP vosso gregnGão. é coudemnar a C'on-
lMJ:~J..~ kP~yii:l, 49 }l.Ql4,e~ lfu, .Sl;'Q&MT -,, F,r,di.p. ti, ! 11tms <lo girnpJe;;. agradc<:imen· I PonUficio. a p:davrn n,psma 

I 
exrmplo e> .d.a vosfla p~lavrf,l''. gre"a - ,. .· ·'J'd d 

.'I. ·~, '»911#•1 ~- P~Y~", ~lps 518-U - t& ás ·17 hs ! to, QP, cortt:.zia P ela berlf'vo, ; .<10 Róma ··. Xa ficlclidudc p.ers-everante tar"' çaco ª ei;tei: 
1 ,11 eS. ? ma-: 

Cta fflt ,itopaI· _;_ <i ej1n1af de. · · · - · 1 . 

1 

· · · a. -ongz·egacao ei11 nrn1: 
, . - "11' _ · ·, sr·• • '.:l,'e)ep)l!)IJ.C 2-7iJJ3 eJ_lf,líJ... F.scut.cmM 1•0v0rPnt0f: e :1 eidP programma· e a este SC\'cro · ·t ·· · · · i ~,..: ~ ~·~m .trl~tftn·t~1 

~<,~oh.,._ -.-. -u·-- Nífo será ·pois Cora d<' J).J'()•. agrarlrci!I08 ('C,S~ "Jrnl::i Vl'il .Ili· 1 irl0n] ,, Qll(> os Congregados j· ad·. ·tt~· cl11Ul o sdeYPl'O!S eiu,,_ - . . -- ,.,._ - ___ ,_.,_ ___ . ~.~ · • ····• 1 • · 1n1 ir qno-1·ega os na C'o11, 
_,& C J,_Jdr .l~;.1/l_Lot~ii . f. t.UX i 5, Gil, ..• : ·..-- • ,1 1

1 gu;;r.a·: rl.1 Igreja! 1 i\forianos. rr>JH08Pntam "o Bra- g·reo-acã: -_"' ·;_,, ·--.t·t • 
. · • . . . - ·.. . ··1 l f t f t d ,, .. o. n.ao ":Ul!\I, amos m(). . 

...... "ffll Tia. , . .... ... . .,. ela SaJette- nifest-0 º pr>nsam;nt~ do epis-1 Bra_~i.J!.. _ moços -levi~°i;~:~~~~osr:;~n:::, 
•...... ,. __ LL. ._. ::· N · · e._ -h t Em primeiro lugar ella ma- " 1 co u mo e o ·u uro o cos sem . ·st - ·,. 1 .. ·: 

. _ · ...... ·:.a.·.fif,.. _J _ .•. _.· ·. .. - . . . _ _ .. " . . _ · .. · _ ·. copado a1·Prca. ria propria ho- ! , ?\a Paslor,ll <:o.llectlva .. P .chari~tia.- -mo~,; - ~·r;m vida 
· _- ,( ~' .• .,,, · • ti t fA R n li J. _ _ :ª\· pree~J;l,40 ° aprccia-l:lo .im1clor 1. mcnngPm. Jr;._yada a eff0.1l.o Jl('- •

1 

T<.p!~1:opndr> i_cz mais t_1m;1 ve~ christ_ã_ seria e e:ren,_plar! · · · 
• _, _ _·_. .• . . _ .,e ... _ ·._., _ , .. -_- _.. _. U(~p l?,ey-mo. Pe. Antonio Mo-· los C'ong,·0ga,loR: _(. uma "ho- ouvir sua. vo7, aug118ta. Rm lWa.is forilli:t ão· _ d 

· '~rlJt ~je i!,8<§9~~W#'•!_-$.)~.f~. ~: ~~jl,-~•,,.J:!OT,.11.~ fal:l!. ' ' O ' • l l!l('J1Ugern gPI'lllilladR ll(,)S (':>1'[1· l)OU<::1.~ e gr4veS f)RiRVJ'.aS Syn- O.OS. nOSSOS,. (fo··.. etnOB 

~-1~~, ~·:,P~!lfcitip.r?~L~~,-•'-~ . · será. a~~~~a. ~e -~~m e,, a D..».l_. l 
1
.:9 - -~3; P,tmiveisano da 1! qões e desab.roehado nqs Ja.

1 
1.110.üzou elo911enlemeJ1te, nã,o formacão solid;f1~,~/~~f uma. __ 

6ÚJ'_,;_.........,._ .. -·,-wi,.r,i•-,;. . .-m -~ - • ·C.9"'- ! pp~r ~ 9 ,de Nos$ Senhom, na hio~ da rnoc;d·1_(!~ m~1·J·1r1'1 (\•1 1 s6 um honrosissimo eJoo-io ª .. _ . _ · ' v.emog . ,._,....,.~,- :r---:.~-, ·' .. . ~""': ...... D'" t t..- ,., S l . . 1 1 . ·"' < ., .•• -~ • ,, , • ' • ,., . , .. 00f''<?.º reUJBOr>" . " 
i-~-~--. i· _ · "_# ~--1'1-,-I,~~ ,,.,_.,,,,-t,._n&.c-_.~1r"··1· ,.,,Jl_·illuw,,.a a.ette. Mi.ssa.s . .,,s,1Jo;~a p_uh.·ia···_,. u111~.11·"1ne11a- 1w,u solenrne ,_1.111),ovadi.o mas!···'-_-··· ·" .-;--,. B€J::.m e .. .i,i ~ - · · · ·. · · · · · ... · ·· · · · -- ._. 7 <i e g J r · ; · - -' · · ' · ,. « .v " ,;onstructlvas lJ od · J ;Jim;., · _ ,' .·- · · . _' ... Yl· ··~:.,,-,.·)>1:H19i.t-e-,,ts, .l-9,SD, ;i;e-· • ,f -· . .19.M. sell((o ª das 8 ho· I gem "trescáJo.nte dos olorns sobretudo nina nffirm'l!di.o ex, -- . ' 

1 
: · r · mont.o s rm-

~f,f R. ~J 
1
# · ~~t!t,-:: ~i-J:19 ~~ if.~.or f, -~~ §!e-. r:s: ~ira. e. c~m cornmunJ:ião·j espiritua.cs rlf'i::t.e8 tlia.f: glorio- traordi,nn.ria valios_a _acerca, do,s · PIP ª gu~ JE'Sult:.i do fOI.Jtllltlvo 

~- fW Mt•, .. ~~· : ) . W.:J>.ll}_,,~,,.<t;y: -~~rá,d~-1 tJfJ ·9f 1;Qn.flaria ~.: devotós de_
1 

s.simenle h!~torico~ do Primr;Jro fructo;:, já produzidos p:eló tra-j ª08. Conbr~ga<),os_! 1 InsJi,~m'.lS 
;' -,:~',se>~~ ~fMI ~~cerl.~ .eer~~ _·P.!1' ~}'Bw. Re! J~- "Bv=<t:~:~ lO::i.nd:1°

0 
~lette :- Ao j Concilio PlPnario nra,~il0iro; ha-fho e acl.uacão da,; Congre- UlUJ.to na 1~ stru<:çii,o rt,hglosll, 

_,a_!)"~-Jlr~, . · · 'lítW9 'V'.~ttehi.,_ C.~_.ç_. e pençãq,.:. · · "·, · · ~ pelo Exmo. é emfim uma homell'l"'Pm fmn g.ações :\Jarianas: "Entre ella,1 np. Jreq1,1m~~rn. dos S~<:J'a.nwn:ofl, · - '. · · • ·· · · -·· · 4i '-é"-"~· · ,... · ;, ·-· 1 nevmo Il:{o,n.senhor Martins L j • · - · _.., · · " · · · · · · , -· J E b ' ·. · · '>~. ll;, ·"" l1:1~ ~ ,sp~eml').~ . - · i=>V: .' · · ' ,, . . ~!r.Íl - ~9tàvel · d · , a- 1 ·" <'-9n,1f.itue nma not.a de rr>:.i lf'P (assoriaç<1cs religios.as) espe- 1 no ' 11 ª. 11.c ar11ü1ca, no n,u.· 
·®'-t/lJ ""', FÂ '1-, 'JJ,._ -~--.. • :P!,1,s.:·lQ, 17 t ,lB --:- C~\;,lpJ,W.-

1 
,,,~~;',.;~e-.;"'.A .• ~J:/

0
::· ºnr sucrod.l 9

1
1 oos f;;i.stoi:; do Con.cilio" cial carinho n solicitnde J,ios I r.o _ar.mim! fecbaclp! 

· . . u,- '- '1 1 · · l 9 "€ t,t ·)!:! is .. 1.,, .._,.,, "" ,;,,.,,. ,~ we1 nos as · · · , · . · ! :'II . 
;11, ~-~Qll.- ~~s. s . _. , .e ~- 9 9,.,,.J n 3,. ·. ~ ~,-· l,l), W e 21 dó Seten!).rio. A' noi-' Em scgu1Hlo Jngar. ci,sa nws- 1 merr;ce!n as b~1wmer1t_as Con- l l ai.s .~D?Rto_lado_: -· n.p,mto-

•. -a-·\,;.,_·, _., -· , ... ,.,. ·-,,.,: ,.,. ·, .. e '"'·•' _,._, ·,' -· -- , . - f fo, !lt>pois cju I!-ençã(). l).nver:í re-: m;i palavrn ougusta tlPfinP O grf'~U.(:.oc;; ~!arianaK. ·fls quar._s d:Ho lllll.rn1dual do;i Con_g·rc'?,'&• 
·J ~PJ?~ de _novos .n.ssociados. - : séntido 110 movim0.nto mariano O l3r1l;;i! tt<' h?j~ ~unto dev.e 1).? j ºi. e ~Pºst,?1~~0 c_oUectivo dM 
Í P,!p. _ i2 __ ,_ Encermmel)..tp ~as! em no8frn ln1,a. !'!alfr.nt_ando O ~e~: reJuvRne,-,cimenfo cathoh- · ~C n.giegaçoe:-;_ uuicemos oa 
1 ,splemnld:t\ies - i·Liss~ ás 7; s:: apreço 0.m {]Hf' o tem o ppis- co · ) -Ian;,.noi; r}P AP9st.olodo: .antec 

·{ e .9 ll~s....,.. A das? horas :;;erá 1--cppp,do f' as rsphrancas {]ll(', F:m t.oclos 08 :IInrtawig rlo I d_e,tudo no apo.~tola90 <19 <'~~em. 
J fe,,~l;j.vu e _cy:;im c<;>mm.unhão ,geral; nc:<1-le cli'posita. n Tg:rr.ja elo nn1: · Brnssil 1·a11sa intc·ns:i. e Jnst_a olo. no 0 ?0stola1o ll.9 d!s{inctf. 
i de Ç?99f,:~r:ln. r drvotos de N<;>ss!l i si!. "S,• vô~. C'onRr0.J>.;acl,rn .lr"a- 1 ,lfPRria D c0ri<'za d<' que siio rn. no apo,;f.oladp _do resrwito 

·os, -M·EiJ-toaü P li t.lC dí 
::E .. A :.iw·~LHOR- ··o,ii~Llf)ÁDE · 

1.1 ~tth.9ru. ela. Satett,e - A d:o,s 9'i rianos, sois n v67, d:1 Patl'ia I obj('r·.to dp "especial carinho aos sacerdotes, ll() nposf:ilatlo 
· I ~pi·-~s sel'á ca.ntada e com assis-·: {]nr nos s8iHln. :\'6s somo~ ·0 1 f' solidtudP" d~ irnrte do_Epi-'l- ,

1 

da.s couyersla.s boa:;, ct;i.s _h'itu-

1 te,içm de Pi<'.~0s01; pat.ronos. e I vc"J;r, cJA 1,,-,.A3-.1 qiie ,.<>~ ª"l"t•le-, copado. Essr. 1ntrressc poier- -ras .h.on.est-'ts. dos dil'eri inwn-serm.. I R ~ " .-.i ~- • - · ~"-. , , 1 . . . . _. .' _ . . 

1 • _;,,9 ~ ~ . (.<)l'1;1P· Pe. Jero-, r.0, e vos ::ibençôo. em noine d<? · rrnl (:, a n!f'!llor gnrant.io. <lo: tos mor.oes'. 1~ dep<;>i_s no :tpog. 
1 u.v~ VerJJ,.1m .. As 16 hora,s su- Deui,". -:-·· JJl'llf'l-:inin :sokrnne- pro;,;rcsso P tla 111·o~peri~atl0: tolndo dJ1·.edo: ensino' rf'li,'-!'io-
1 hira. da. rgi:eJa de Snma Cruz '· ()An 1,0·- "'º ('<)')").('"ª ·-eº ·11~ 1 so 0 1· ·1·t~ o. d t 
I• .. . . . • It)enl.ç, D. C'arlos (!(' V,l.R('OJl(·f']- "•' ··""'"" "'~ "'·(,O·' ·· "' . '~--~· _;t..>< OeJ) CS_. C<,PfC• 
·_.a. _sole.mne· procl.ssr:i.o c()m o an- los "('ou!inuae voss·1 rnis,:;7,o rian:1.f'! por outi·o p,a.rte, os re- .renci3 vü;_entinu, i:op:-en:;:., r:i., 

dor de Nossa Senhora dn Salet- · ' · ·' ~ ll d j-' d · 1 l d' i ' . · salva,dora Pill mPio 1,,1 ;;oc·ir- .,u a os ,.1 pro uz1c o~ pe o m,). ,.o. c-,ncmo ..• 
te, q_1.1e percorrera. as seguintes . · . ' ., · . . ." - · 1 · · • • 
r't1as: V'o1unt:.irios d:1 Patria .. 11:1,Jr hrn"1,r.1rn. ( onl ,1,a<·. mo- 1·1mr11 .o 1nur1:lllo n ass1g11:1L1- :-.:uma p::d;i vra: intP1.,,:Tq,1c-

. AVE,N-l DA 
A V. BIÚG. J,017. ANTONlO, ·2. 0!)8 - (,E~.,frcut,;:: {l l~Te.i,t 

l-c~ Concej9H) - J>JJONE 7.5;1;53 

Franclsca Julio, Paulo Goncal- rJ,,]o" (lp lllOC'O r·!11·1st.t0. ~l!'."1'.l· ,loo, pf•Li c:11·1 :1 p:1 ~tora 1 <·OtM· lllOS " uperfr;içoemot1 nos~a VÍ• . 

~,~~- Con5e1h~iro l'v!orf!irn _,d<' Bnr-: do º~ do:~ i11co:n;,n1~1\'v!s í~1·0- i t1111Lqn 111n <!·:-:1.i1nulo poclt!l'O:--tl rJa ma.Mona-! S6 nssirn ('.OJTc-~ .. 
ro~. Volu1:1tar1os ela Patria Con-: tclqJO,;· Jofio ü !)rl'<'.Ur8or r I p:;r.,i tn'.l)(ll!Jannc:~ S<?lllpr~ J)()U<Jeremos ao" desf'jc,- t' ,í 
se1;1elro S:univa. g;,,Dqirie1 ·PrcirP. · .Toiio o 11 is,,ipu lo a mnrlo ". · nw is pfftcieni em<?!ll '' confinuQa do nosso Ppi,-:r·o,);1,. 
Leite ·ctc Moraes. Volqntn.rios d/\ i Aos olhos 11:! l1i,,1·:1rrl1in. OR, S,,:.Jn,,,~ grnl:i~ aos llOS''Os do; só a-;::~im re,1Jizai•,,Jlws· 0 . . .. ,.-. 

~J~l'imente ~ Putrla at~ a Matriz dê snnt'- 1 Cot1g?·cgnclo" :'lfnrionos. ><:io 1·,,. l l,;,.-,po" por r-,s:,:is rxpr<'~"i5eg programma que nos irnp'.)z:· ~<' 
Annn. ,onde serão enceioradas as j pn•Rrnf.a.nt.0" leglt!mo~ ,l:, pn- · :;"10 oli;.:-ni!':eantc'~! 3sHirn 08 Co11gr1:gndn~ :11ar.ia-
sole,Ím!dad_es. com Seim_ií.o prlo t1·'.ª· ___ invt'st.ido;i .õn nltissimn I Xílo <10smrrr:-nmos · nuncn nos S<'riio na vrr<J.:.11]" ·'o ·nra 
I::~9. e R.evrno. Monsenhor La-- m1""'rn <1.0 ~nlvar n i:;oci0rlarlP.

1 
r~:,:, hr>n0,·olene1:1 e e"~ns np. si! do fut1iro e O foluro do 

de_int, e J;3ençií.o do SSmo. a ntr~ dP tudo prlo bom f'XPm- pro1·acõ08, Di:ll.;,>l! ·•• 

MANTEIGA "BA 1VDEI RANTF" 
. . . KUô 9$000 

;'', .i:· 

'; ,IDV~GA
008 !Indicador Profissional 

Dr-. :Vic~nte- M'.elillo- 1 
• .To_acqllilu, P. JJuJri-1 ,qµ ] 1 })r_ Celestino llounoul ,

1 
__ 

!Ir•...,. c1r. sé N.º 3 ·-- 2·
0 ª'1.:i}l,r s·1 · MI~DIC(·>c TfQMDOPATl3 IA • 1 v_a 1 . :<.. , · ·. - i::~ Residencia: Largo São Paulo - f!, . . , .1 . 

\'·· • -~li\ l-3 Rua Benjamin .Consta.nt. 38 - l ------------- N.° 8 -- Te!. 2-2622 Con.~.: 
__...;.. ___________ li.º ~nd. - SU.lµ 31! - Te!. 2-19.\\,6 J) H o· d 1-Rup. ' de Abril. 235 Das 3 

1 

r. ug-o ws e Dr. Rezende Filho 

DENTIS"Cr\S 
---------·-----...:... 

Arnaldo B~rtllolontt~u · 
Cil'urgiáo•D<>nt-ist.'I - It:1<lic1u~1~. 

fa - Pel;i Escola de Plnrn1:1cla. 

e Odontologia dr Sfitt Pnulo -
Clinica Dentaria. erit Gera J -

·Raios X - Diathermia - Infra-
. f)r. Plínio Corrêa de I s. -PII.ULO Andrade á., 5 horns 

Ol
. . · 1 Cons.: Rtm Sel')ad9r Feijó N.0 

.. IV'e~rjl I EN,GENJ--JEIR,OS Clinlcu geral .e n1-0lestias _de I R A T O S X 205 - 7.º andar -- Te!. 2-0_?39. Vermelho - Coagulação • Tr:rns-
..,.,n ,-,. · t;,..,.· ~v»va N.0 5:4 _ senhoras . 5 - illum_inação - Vit_alicl.ucle pul-,•'""'· ·._..,u.i.n ,..- ~'-" · ------------ Cons. Rua Libero Ba<laró. 137 _ 1 Da-s l as 18 horas - Res.: Rua 

~º _ · .-a21r ::...·--Tel. 2-72761' · · • par etc. - Traba.Jhos por cnr-- -•- -~ - - - . · A,m_ad~>r Cl.nttjl si.o Prndo 4.º andar - Telephone 2-22,0.1 Dr . .T. \[. Cabello Campos castt'o Alves. 597 • Te!. 7-8167 · ----------...-..--1 Res.: Run Thomr de souza. 55 • tão. hora ou orç_amc,nlos. -
. . 1 En~.e.~hei~9 Amih.itecto ! Telephone 5-0565 MEl)ICO RADIOLOGISTA Rua Martim Francisco. 97 • Te!. 

Dr. Milt~)tf<.[e Sou_7,a Architeetura i:eli(;i!-Í~a. collegios. !------------- Ra(lio - Diagnostico Exames OCULISTA 5_5476 _ s. PAULO 
MeireH.es . I r~sld~llC)B.S aolle?tiva\ -- Rua, Dr. Çam~u-go Andrade Radiologit'os ª domicilio 

. -'.. . . /·Lil):ei_o -B_ada-ro N. Ml -! . . 1-t:ons.: Rua Marconi. 94 <Edifício 
·Jlii;lj.\l:D Ãt :NPY.~bro_. 1.50 - 7?_ . S. -Pf,.UJ,O : Da Be~ef1cencIB Po~rngueza e da; Pa~t.eurJ _ 2_,, an<l. _ Te!. 4_0655 Dr. Luiz !\,foJhado Campos Dr. Ca,tl.in.o .de ()tstro 
.,._.._ ~P.l.lL 7.it - Tel. 2.·.0.036 I . . ·. . . ·. : Ma.teimdade de Sao Paulo - : .Res.: Rua Tum·. 593 - Tele, Rua Marconi. 1_:-11 - 3.º andar. Pel9 curso de d9uto1·p.do da Fa--. . (' o N s '1' R u e To R E s Doenças • ele .senhoras - Partos .Jhope 5-4941 - SÃO PAULO · · . 1 ___ ..,__...,...___________ - Operaçoes. - Cons.: R. Senador 

'ftr.1tf'Arlos .M~es d-t' · · Feijó. 205. Tel. 2-2741 - Das 16 
. • • e :.,Affonso Jlu.tt.i i~ 18 horas. - Res.: Trav. Brig. OUV-TDOS. NARIZ E 

Cons,1lt.a.s: das 16 ás 18 horas 
·relephone: 4-7572 

S. PAULO ,~,l'lt4~d:::.:nt. 23' .- ,J,stu.àos·l!e1ii;:~::i.l\~ Orça- i Luiz Antonio. 8 - Tel. 2-6035 GARGANTA 

· · · · · · meptos· ·:.,~ c~~ttu~çjíes · ! Dr. Rarhosí1 de Barros : ])r • .José E. fie Paula :i'.ssi-s I u:« :r: PROPAGAR o 
k __ -~--,A181111Í' • SMlt-..a.B _·_ . .T.el. 2~19.l~ A111;me,<1a Gletk, -3~ • 'J'eleph•ne : · · ·' - , 1 
t.t 5-.6719 ,

1 

Cirurgio - ?vlolestia.~ de senho-: AclJtmto da Santa Casa - Ope- I ,, . . ., ...... 
· · . · . · .- . . -ras .• cons.: Rua Senador Feijó rnc;õe..~ e trotamento das moles- ! ·• LEG J O N ARI O , .. 

1 N.0 ~05 - 3.0 
- Predio Itaqt1e· aias de ouvido. nari.2 e gargan~a. ! 

T ,O ,p ,(» .() ,.4. li' li 
O 

L .I e ,p ( J'ê .- Te!. 2-2741 - .Re.s.: TcJ,,. Cons.: Rua -; de AbriÍ. 235 - l _____________ ._ · · l plwne 7-12~ -· Cons\lltas elas 1.0 arct. - Apto. 110 1ctas 14 i,..sl 
. ,. _ __;.;#J/.,1 , .l~.J: - #,. • - , · . l_O ll,;-·1-1 e _d.:;t-.~ 14 ás !'i'.- - ~llb· 17 hoi:as, -- Te!. 4-'(-~51 - i:,,,_~ • 

J, .i' ~ 1 Q N Ã ;lt l O " . .Hlilll, Qi+S !ú · ~. U ~llfAA, ! J,'&J., a-2m · . . ' 

Reimj~ 

E' D.EVF.R D_.F. TO.DO.~ 

culdade de Pharmaciu e Oclon• 
tologla de São Paulo • Clrwuifió 
Dentista diplomado em 1914 -

Ex-dentisw. do Lyceu Cora~,10 ele 

Jesus - Espeeia.lidadei;: Plvots, 
C()TÔ!atS. Pontes. bentadur('W! 

anatomicas e sem .abobada pn.la
tina - ConsµI~, Das 8 :is 12 
. e ,dll,s L4 á.s 19 horis - Cons.: 
Rua DireilQ., fl_4 ..,_:_ 2.º andar -

.&wl.~'l,;A,..._-=,-.~,;~l, >:j~r~i{L d.e 

Pu:acl./lil..~a. '*99 ~ ~. ,E'AULO 



Nota Internaciona Y 
l 

O ataoue ao Egypto 
-±SE!._ -- -·-·-·--·-- ___ 21±_........_ ______ . 

SÃO PAULO, 15 DE,SETEfviBRO DE 19·'.'J Deney~i::"~'i~Ç,f ~:~c::~qri~~-~,v 1 
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sem nenhnm objectivo miliw1·, mostra patentcmente a inca
pacidade no momenlo ck quaiquer dos l.lf'lligerantes para realizar 
1ma acção militar com ·JH:ohnhili<];J.dPs de exilo - razão porque 

rr,corrMn, allcrnií.es 0 inglr>'l.c8. n•;:,pc<·fi\·arneute, á tad.ica harb:wa 
dP lançar o ter.rol'. c, ú~ 1·cprt'Halia~. as :u·t ividatl<·,s politko-m ili

tares continuam intcnHas em outros sodorcs. 
Annunria<la com grande discrição a -vi,di a dr Serrano 

Suner á Allemanha & um doR factos mais importantes em 
vista. O ministro hespanhol que foi desde o inicio quem mais 
11ctou pela imitacão nazista na Hespanh:3-, é o elemento de 

oonfian<;a do eixo em Madrid, e a sua visita, seguida possivel
mente pela do General Franco, é a· preparação remota pelos 
J)halangi-stas do roubo que alimentam desde que a estre!la do 
mperio b.ritannico começou a luzir menos: a retomada de 

Cibralt,ar. 
Provavelmente o foixo vel'ificou o perigo de nm ataque 

1taliano á Grccia, como preliminar d11 conquista do Ngypto, em 
virtude dos interesses turcos, russos; e balkanicos em geral 
nessa lucta, qu<" poderia degenerar em uma conflagração total 
nos Be.lkaus, onde o Reich tem o maxlmo interesse em mantN 
em paz os paizes que podem abastecei-o, , 

Po.r!sso. depois de provocar a Grecla, e inv'entar 1>rétextos 
para ataeal-a, a Ilalia recuou repentinamente nessC1 sector. 
para ,·oltar-se directamente contra o EJgypto. 

A efectivação da conquista do Egypto e do Canal c1e Suez 
não será certamente uma tarefa facil, razão porque o eixo pre
para-se para impedir, se necessario, o abastecimento das bases 
inglezas pela o>letropole, com o fechamento do estreito de 
Gibraltar. 

Levado a offeito o ataque ás suas fortificações, e senho· 
res das margens do mediterraneo circumvizinhe.s, será possi
vel com bases proximas impedir o trafego de comboios, ainda 
que o rochedo re1Jista á pressão. 

Por esse motivo a viagem de Serrano Suner á A1lemanha 
l)rende-se ao ataque itaiiano ao Egypto; e o Jeader ph,alangista 
deverá ap.resentar ao fuehrer o relatorio sobre os elementos 
com que conta para lançar a Hespanha na guerra. 

PENSIONATO C~IBOLICO PARA 
MOÇAS UNIVEilSI'l'ARIAS 

Optima installaçiio em local aprazível -e sob direc
ção catholica. Informações no proprio pensionato. 
Avenida Hygienopolis, 733 - Telephone 5-2392 

PEDE-SE REFERENCIAS 

"Cooperamos para 
não acceitamos o 

o censo, . mas 
Rotary Clubw• 

sob este titulo, publicafhos em. 
tlosso ultimo numero a noticia do 
Exmo. e Revmo. Sr. Bispo , de 
u&raba, da Commissão Censi
tatia, em virtude de se reali.7,a
rem as sessões daquella entidade, na séde do Rotary Club local. 

incidente occorrido virtude reali
zação reunião commissão censi
taria Uberaba conjuntamente re
união Rotary Club, cumpre-me 
communicar V. Excia. Revma. 
extranhei procedimento autori
dades cens!tarias concorreram 
facto. Communicando mais que 
recommf>ndei todos delegados cir
cumscr!pção Uberaba não con
sentirem reuniões ligação Rotary 
ou outra entidade extranha. Es
pero V. Exc!a . Revma. se dig
ne reconsiderar seu acto, voltan
do integrar seu !!:lustre nome 
Commissão Censitaria Uberaba e 
revogando sua decisão relativa
mente sacerdotes dessa diocese. 

Saudações attenc!osas - Hil-

As vãs tentativas aos} 
sem -Deus na Rl!SS~a 
"Que é isto? Pois nao matamos 

Deus definitivamente?'·· 
Helena lswolosky. em recent<' 

artig-o na "Vh• Intelectuell" , .. nos 
conta que Jerolaswsky, o chefe 
dos sem-Deus na Russia so,·ieti
ca, ao verificar a· influencia ca-

1 ia vez maior que a Tgreja exer
ce nas massas ruraes e princi- ' 
nalmente na juventude, excla
mou: "Qu<' é isto? Pois não ma
tamos Deus definitivamente?" 

E cllc mesmo acaba cte lançar 
') alarme e propor novos metho
ios de lueta: ha na Russlo., mal~ 
ou menos, trinta milhões de ca
thol!cos. e só cm Moscou. mal~ 
de 400. 000. 

Vllmos citar alguns dados so
'1re a ac:tual vida. r!'llgiosa ll~i 

Russia, baseados na imprensa 
~speclalizada dos sem-Deus. c;i
rno nos jornaes "Bezbojnik.. e 
"Antire!igloznlk ". 

No dia de Natal do anno p0.s-
9ado, viram-se numerosos grupos 
ie jovens. que etn varias reP,"lões 
io paiz. celebravam a grande 
'esta catholica, segundo velha 

u protessor RannoYiLsch. no 
,; A.ntll'eligioznik '', de 1.0 de Ja
neiro do corrente anno, negava 
que o Christlanlsmo '' fosse a re
ligião dos c.apital!stas imposta á 
força ao povo." 

E no mesmo jornal. segundo o 
'·Osservatóre Romano", podia-se 
ler. entre outras cousas. que a 
propaganda dos sem.-Dcus . tem 
cometido g1·andes erros, e que a 
alianca entre o Christianismo o 
o Co~mrnnlsmo. não é irealisa
vel. E o Articulista termina com 
esta phrase: "O Christianis1rio 
não muda. Pornuc não havemos 
de mudar nós?" 

Aspectos 
i; ~o 

'radição russa, andando de casa PALESTRAS DO ENGENHEl
~m casa, cantando hymnos nata- RANDO FE:::LIPPE JOSÉ DE 
liclos e sendo muito bem recebi-: AZEVEDO FRANCESCHINI 
'los pelos moradores dos lugares, NO INSTITUTO DE 
'llld.e passavam. ENGENHARIA 

o facto, como é natural, cau- 1 
s')u espanto ás autoridades que No dia 10 do corrente, o en- , 
'1ão podiam comprehender donde genheirando Felippe José· de 
"inham esses moços e essas mo- Azevedo Frances'chini fez uma 
ca~ catholicas, educados em es- palestra no Instituto de Enge
colas -sovieticas, donde fôra de nharia sobre aS!)ectos do nord
'lfl. muito banida a ideia de.Deus. este brasileiro. Essa palestra gi-

As perse,ruicões são muitas. e rou em torno de uma via,{em cuc 
'mplacaveis. Mas a verdade é oue alumnos da Escola Polytechnica 
'IS if!-reias encerradas e as ner- realizaram ao Nordeste visitnri-
8eguiçõés, só conseguem fazer do as obras de engenharia da
revivescer das ruinas a vida re- quella região. 
liglosa, pondo-a fora das vistas F'oram objecto da pa1n~tra 
'ias autoridades. . principalmente as obras contra a 

O proprlo Jerolaswky · confessa t secca - açudes, systema de irri
que apesar de supprimldos Con-1 gação - estradas de rodagem, 
vent9s . e Mosteiros, "surgem j usinas electricas, etc. !ião se 11-
commumdades secretas, cujos I mltou, porém, o conferencista a 
membros são operarios de fabri- esses aspectos,, fornecendo danos 
cas, me_:11bros _sl_ndicados das or- sobre cutros problemas do nord
ga~izaç~s pohticas e rurais_ dos J este, como. a campanha contra a 
sov1ets. m.alaria, rontra o cangaceirismo; 

E elle. o chefe dos sem-Deus, ! igualmente ~presentou dados eco
chegou a affirmar em preciosa nômicos e demographlcos, aquel
confissão: "Não temos consegui- ; rres com relação ás producções 
do esconder á população opera- ' mais promissoras e adequadas ao 
ria russa que ha associações ca- clima nordestino, estes quanto á 
tholic.as que representam forças instabilidade. composição e pro
consideraveis no mundo O!)Crario blemas dos habitantes da região. 
occidental e representam e vivem A exposlçiio foi rom11Ietada pe
uma doutrina social que se· não Ia exhibicão de um film sobre a 
póde accusar de capitalista ... " viagem, 

Conversão de uni j Adora0q~ J\T,,.,f'tur·· 
netode Henry Ford na Brasileira 

' 1 

Na referida noticia, transcre
vemos o prowsto de S. Excia , 
Revma. dirigido ás autoridades 
superiõres do Recenseamento, no 
quàl s. Excia. Revma . historia
va;: os acontecimentos, esclareda 
as razões de sua attitude e de
c1àrava formalmente excluidos da 
Co.mmlssão Censitaria de Ubera
ba.: e dos v,arios Mun!cipios de sua 
D!9cese, o seu nome e os nomes 
dqs sacerdotes para ella convi
dados. 

Publicamos hoje o theor do te
legramma official enviado pelo 
Delegado Regional do Recensea
mento de Bello Horizonte ao 
Eifulo. e Revmo. Sr. D. Ale
xp.ndre Amaral, Bispo de Ube
rrij)a. 

Um neto do conhecido ma
gnata dos Estados Unidos, 
Henry Ford, acaba de. se con

d~bran~o Clark, Delegado re- 1 ve,rter ao c,atholicismo. 
gional. . j O neto do grande industrial 

Recebemos do Secretario Geral. 
da Directoria da Adoração Nn~
turna Brasileira o communicado 
de que foi reo1·ganizado na acta 
dé sua ultima reunião ordinaria, 
um voto de profundo rec~mheGi
mento rela cooperação prt>stad:t 

·" Lamentando , profundamente 

O Secret~no Geral do Bl_spado, que tambem assígna H;enry 
Pe. ·_Ge~es10 Borges, autonzou ª 1 F'ord, foi instruído sobre as 
P_u~licaça_o do tele~ramma of- verdades da Doutrina Cathôli-
f1c1al acima transcnpto, recom- ~ . 
mendando a todos os fieis aguar- ca por Mons. 1' u!Lo'.1 J. Sheei~, 
d l ff .. 1 d P. professor calhedrat1co na .. Um-

assem a pa avra o 1c1a o 1e- , 'd d C t1 1.- ,, W 
1 d o· , ers1 a e a 10 1ca ue a-
a o mcesano. shington. 

Os jornais noticiaram recen-

· po:· esta Folha por occasiii.o da 
Semana Eucharistica realizada 
em Agosto p. p. 

o . 
ma10r 

'· . ' 
' 

acontecimento 
nossos dias 

politico 

O 
0

"LEGlQNARIO", >tccusan
do o recebimento desse commu
nicado, só tem a agradecer a 
gentileza do g·esto feito cm rt>co-dos I temenlo o casamento do Hcü-· 

ry Ford II com a senho.í·ita nhecimento de wna cooper,ição 
Anne Mac Dow€1l, filha de agradavel nunca demasi,idri, em 
tradicional familia càtholica se tratando da Semana Eucha-

."A Importante revista londrina 
"Weekly Revlew", publicou, nul_Il 
dos seus ultimas numeras, a se

.· gÚfute local, que lança immensa 
.· ltlz sobre as causas desta guerra. 

Diz o seu director: · 
...'f'Temos insistido, ha mais de 

tres annos, na necessidade de . or
ga,n!zar um exercito emquanto 
hávla ainda tempo de o fazer. 
Efa coisa geralmente sabida que 
~ políticos estavam sendo lns
tàdoa, pelas pessoas de mais alta 
re~ponsabilidade, p,ara tomarem a 
decisão necessaria. Não se podia, 

. pqrém dizer publicamente na 
~ilnprensa o que todos pensavam 
· e .discutiam. 

,Nós proprios instamos com o 
clirector do ,; Observer" para que 
t.omasse o caso á sua conta. Era 
o 'tmico que tinha liberdade para 
o fazer. Porque o não fez é ain
da um mysterio para nó.~. . . Se 
o "Observcr" tivesse agido a 
tempo não haveria guerra, por
que elle era un1 orgão de circu
lação conslderavel entre a alta 
olasie e;ovw.iativa. o.ue tinha li-

berdade de agir. Ninguem tomou noYa-yorkina. 1;istiea. 

o caso a serio. 1 ================================ 
O mais importante, porém, de • , 

todas as coisas que temos dito e Realizar-se-a, em Passo Fundo, 
repetido - repetido com insis- d C I C h . um 
tenci.a é a verdade de que o gran e onc ave atee ettco 
exercito allemão que agora pre
tende destruir O nosso paiz e jul- A commemora.ção do 5.0 anril
ga poder fazei-o, foi resuscitado versario da Diocese de Santa 
pelos banqu~iros de Londres e de Maria - O programma dos tra-

balhos - Um certame que 'conNova York, dirigidos pelo Banco 
da lnglatena. gregará todo o sul do paiz 

Este é o maior acontecimento Não se pode negar O valor do 
poli:\c0 do nosso ~em,?° e só nós, ensino religioso na formação mo
da Weekly ~ev1e,;, tivemos a . ral e !ntellectnal do nosso povo. 
coragem de clll',CJ-o. ! P<Jde-se dizer, sem erro, que mui-

A gente vê, !!ô e pnsma I tos males do nossos tempos, 1:e-
Os banqueiros !nternacionaes é I pousam em grande :parte,. no dçs

que atraiçoaram a Inglaterra, conhecímentQ da re!ig·!ão, pelo 
emprestando dinheiro á Allema- emprego syst.ematico de um· pto
nha, com juros bastante pesados, gramma de ensino catequetieó. 
para que Hitler .podesse prep,a: . Tal ensino é, portanto, mna 
1·ar-se para U, guerra. obm . de são C real pail'idtismo,, 

O Presidente Roosevelt. não diz Grata. pois, a opportunissüpa 
que estes metteram uma faca, nas e feliz, nos é e nos parece, .a re~
costas da Inglate1Ta. De facto lização em Passo Fundo de. wn 
não foi nas. costas. fot no cora- grande Conclave Catequetico µ_a.
cão, e.traii;oao'1Q-a e vei:.'1eo'1o-a. ra gomznemora.· o 5.0 il.ll.Diveu,a-

rio da Diocese de Santa Maria. 
Passo Fundo é o berço da Con

gregação da Doutrina de Christo 
e ahi já se realizou em 1935 o 
l.º Congresso Catequetico. 

Os resultados que esse Con
gresso alcançou animam e dão 
esperança em relação aos frutos 
destes conclave qup se annuncia 
po1• ordens de S. Excla. Revma. 
Dom Antonio Reis, Bispo de San
.ta Maria. , · 

As finalidades do Conclave se 
resumem: 

1.0 
- em incentiver. consoli

dando. os traballlos iniciados por 
ocrasião do l .° Congresso Cate
quetico: 

· 2.0 
- estudar .e resolver as 

questões relativas, especialmen
te, á organização da catequese 
nas escola p~ 

s. Eminencfa o Caraear rl. Crusley, Arcebispo de Londres
tem tido na actuai cri:;e ingleza uma actuação relevantíssima. 

Até aqui, os preconceitos dos protestantes ing.lezes crea• 
vám ·em torno de S. Eminencia um ambiente de susficacia, 
que mantinha distante delle varias espheras da vida social, 
na ln9!Bt9rra. 

1 

A c!.eflaç,aç5o ua, guerra, mtnao a ~. /eminencia opportuni• 
cfac'e de tomar iê\ttitudes energicas em termos relevantes, 
atrahiram sobre elle a attenção, a estima e o respeito dos seus 
patrícios. Assim, a actuaciio do eminente prelado attinge es
pheras de accão cada ve:z mais amplas, que fazem augura.r 
ac s::u apostol2do os mais felizes resultados. 

n r os 1 o La o ·o I ri o I sr [ N s a v fl 
A obra do Aposl'.Jlado da Ora- obra tão bella, reune a um.a t!i.o 

ção foi consagrada de um modo grande fecundidade uma silnpli
definitivo pela autoridade de . cidade tal, que, sem duvida, me• 
Bento . XV, em sua encyclica rece toda protecção da autorida
Maximum lllud (30-11-1919), em de ecclesiastica."' 
que diz: "Recommendamos ar- Pio X aponta-o como um do~ 
dfmtement.e o Apostolado da Ora- remedios ultilissimos "para acu
ção a todos os fieL~, sem excep- \ dir tantos e tão grandes males 
ção, dcsc~ando que ninguem dei- de que enferma a sociedade." 
xe de lhe pertencer ... " i Pio XI. discursando no dia 3 .. 

o desenvolvimento do Aposto-112-_1922 a. tres mil dos seus as• 
lado da oração parece ter sido socmd?7: ·' Apostolado e oração: 
marcado com a ,jlredilecc;ão divi- d~ unmo d0stas duas cousas ad
na ! E não nos devcn}OS admirar mira ,·p1s. rc,;ulta um todo per• 
porquant'.l a sua finalidade de ~eito. º. ~poslola~o _da _.Oração 
salvar almas pela oração e obras e o apostolado maJS md1spensa-

d 1 feitas em união com o vel. o apostolado de que mais 
e ze 0

, - • precisa o mundo.•• Sagrado CoraGão de Jesus, nao e 
sómente · meritoria. mas tambem 
utilíssima! 

Este nome de Apostolado da 
Oracão foi lhe dado, porque a 
Oração é· o meio princinal, cm 
bora não unico, para alcançar r 

sue, finalidade. 
E todos os actos de piedncl' 

realiré,)clOE por s0us associa~os. ;;' 
transformam em uma oraçao 111 

terrupta, pelo offefocimen~o ()U' 

fazem pela manhã. 
E foi collocaclo dcbnb:0 da pro 

teeção eS!lecial ele Jesus, porw· 

CABELOS BRANCOS 

os não quer 

'Elle sendo o nosso mediador 1K _-_____________ _ 

céu, transforma o seu Coração ! · 
em ronte inexhaur!v_c1 de eff~ca-1 I-:Iospitaes catholi• 
.eia, porque O santifica. e t_o111a- · . • 
~ pleno de fructos de conver-1 cos na Amer1ca 
sao... . . 

Foi numa casa de eStudos Je-1 A AssociaGã. o dos Hospita.es 
suita, cm Vals (França)' ~ue Catholicos dos Ji:stados Unidos 
nasceu o ApoStOlado da Orac;ao. e do Canadá publicou ha pou
Iniciado a 3-12-1844, pelo _Pe. co um num~ro espeei;l do seu 
Gautiére: S. J., q~e. na qualida- 'or~ão official - '·Hospital 
de de d1rector espmtual dos es- , .. 
tud-antes lhes ensinava: "Nós 1 rogress · cm qu~ lbll:esenta 
devemos ser apostolas, e de fac- alguns factos rn111to mteres• 
to· nós O somos, por ·vocação e ~mnt0s e, illuridativos. Os hos
por estado. As nossas orações, pitaes cai holkos dos Estados 
penitencias e boas obras são uma Unidos .recehrram. no ultimo 
força que podemos e devemos anno, 1. 969. 788 do.entes, dos 
empregar em salvar almas." qn,ar,s mais dP mptade rião per• 

Mais tarde outro' jesuíta, P0. 1Pncia ü rl'iigiào t:alholica . 
rlenrique RamséÍ·e. não só lhe Todo8 os pohr0fl, sem excep. 
deu a oração definitiva. mas s:iio, foram tratados gratuita• 
transformou•o em devoção ao Sa- menl!'. 
grado coração de Jesus, que lo- .A. percentagem dos não ca,. 
go se propagou, e radicou-se pro- 1:holicos nos hospitaes canadia
fundamentc nos corações Patho- nos 0Ieva.s0 a :18,S por cento. 
licos. 

Não ro'l apenas Bento 1'.'V CJUC l Lf'R E I'ROP.\GAR o 
consagrou o Apostolado da Ora-
cão. Leã~ XIII, cm 1867. qua~- "LEGJONARJO •• 
do AreebISpo de Perusa, escrevia 
ao Director da Obra na Italla: E' DEVER DE TODOS 
"o Ap01,tolag,Q ®, Ora~ é V o ~ e A T H o L.1'1 Q s 
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O mundo tem itssistido nos ttl
timos mezes a um espectaculo 

S. S. Pio XII FALA SOBRE A GUERRA 
historico sem igual. Em plena S. S. o Papa em recente dis- t Nos votos nobres e delicados nas, oscillantes entre o succeder 
guerra, quando .a aviação inimi- curso aos Eminentíssimos Car- que o veneravel e querido Car-1 cle temores e esperanças, quando 
ga flagella durament;:, os prin- deaes reunidos cm Roma, tra· deal Decano acaba de formular- Nós, a4entados todavia por le
cipaes portos c cidades da In- çou de modo admiraw'l a situa- Nos em seu nome, e ru1.s preces viss1rnos vislumbres de paz, cons::, 
glaterra, mais de uma vez a ca- ção produzida pela guerra. que por Nós elevaes ao Todo Po- cientes dos deveres que Nos im
ma.ra dos Communs·e a dos Lords, Ao reproduzirmos as palavras crei-oso, sentimos os acentos pe- põe Nosso ministerio apostolico 
em suas 1·euniões, tem emprega- de S. Sant-idade, lamentamos que s.arosos de intensa e profunda e seguindo os impulsos de Nosso 
elo um tempo não pequeno em os gra,ndes diarios brasileiros não tristeza pelos soffrimentos e amea- coração, consagr,avamos, cada um 
discutir se não .estão sendo exces- tenham se externado sobre pala- ças que apresenta a situação a-0- de Nossos pensamentos e -esfol'" 
~vas as medidas de prevenção vras tão autorizadas e actuaes. tua:.l a tantos :filhos da Santa ços, ao bem estar de todos os 
tomada,s pelo governo inglez con- São as seguintes as palavras Igreja d.e Cluisto e provas innu- povos, esforçando-Nos por dis
tra os extrangeiros estabelecidos do s. santidade: meras e perigos espirltuaes in- . suadir aos 11:overnantes dt> re
na Crã.-Bretunhu, inclusivc os ''Sempre doce c q_uerida vc-m cessantes, -ante os quaes não po- coner ú violcncia e conseguir 
quo siio 11atU1·:1c.~ de paiZ<'s que a nossa memoria a lembrança da de pennanecer insensível o cora- guml-os até as ideias de uma so~ 
se cnco_i:itram cm conflicto com aurora des!R dia, consag:ratlo a ção do Sacerdote e do Pastor. lução pacifica, justa. honrosa e 

A DISSOLUÇÃO .DAS NORMAS não combatentes não e confor-
DO DIREITO me e não está de accordo ãa 

normas humanitarias. 

O Impe110. f. d =· • E . I E', por certo, uma grata oc- orientada pelo sentido de respon-Pod . . . esta o ..... pa São ugemo , i. d 1 h 
. e . ser que alguns esp1r1tos \ fulgidissima luz de Pontifice puro cas ao e canso o para Nós, o sa,bilidade frente aos omens e 
academ1cos .achen~ isto bonito. e zeloso, dado a Nós como espe- que, em dias tão impetuosos, Vos. frente a Deus. 
Emquanto o naz1Smo enche os ical prowctor celeste ao iniciar a quem circunda de nobre sentido Se ho-je,' veneravei,:; Irmãos e 
campos d<' concentração do Reich de Nossa vida naquella hora 80 _ de responsabHidade o facto da perdilectos PHhos, dirigimos . o 
e exte:nde sobre os paízcs por ell<' brehumana p~a O E'-~pirito cm vossa tão Mtreita e immediata olhal' e eontemp1amos a Europa, 
conqmstados os _grilhões da mais que fomos regenerados pelas aguas participação em Nossos cuidados por divina vocação terra da fé e 
absoluta tymnnm. a Inglaterra b t' e solicitudes assim como em Nos- da civilização christã, no mo~ 
majestosamente tranquila atra~ \ ap JSmaes. sas aregr!as e amarguras -, Vos mento em que se desgarra em fer-
de suas dcfczas naturaes e de Nós, desde O dia em que, por reHnaes ao rec!or, Nosso e vos ap- 1 ro e fogo: se considerarmos as 
sua marinha de guerra, ao mes- l myst erloso desígnio da _Providen- proximeis, cada vez mais, do Vi- vastas destruições e ruínas e os 
mo tempo que lucta uara ex. eia, 8t'lll nenh um mento Nosso, gario de Christo. Por tudo isto crueis soffrimentos que .ivêm se 
terminar a tyrannia n; Europa, fomos clcvado ao throno ponti- vos expressamos, com intima com- accumulnndo e se diffundindo em 
leva a tal ponto a coherencia ficie, ª estc Santo Successor de moção, Nossos mais vivos. agrade- tantas regiões florescentes e cam
com seus pnprios principios, S. Pedro elevamos os olhos como cimentos. pos que antes davam pão e tran
que evita de C'Xc1-ccr contra os ª nosso alto C' ci,;~mplur Patrono, Oxalá o Todo Poderoso Nos quH!idade a tantos povos; e se, 

para que Nos guie e illumine no houvera concedido, em seus ines-1 aden'laL,, com:iderannos os tris-
(Conciue na 2? Jlªl!-l supremo ministe!'io que Nos foi crutaveis e sempre justos canse- I tcs cffoitos economicos, soclaes, 

confiacto. Seu nome tutelar re- lhos em relação ao governo deste ideae.~. religiosos e moraes, e as 
nova hoje, em Nós a alegria se- mundo, deter, de qualquer modo, dur.as repercussões que aó se pro
reirn e profunda de vel-os aqui o curso ~rnenlo dos aconlccimen- prolongar e se expandir o con-
reunidos, oh Vene,·aveis ll1nãos , 

tos, f!ictc-, alcançam ainda. além , dos 
e prediledos Filhos. que, com tão oceanos; se olhamos e pensamos 
vivo zelo e de_":9ç-ão Nos oHcrc- OS EFFEITOS DA GUERRA isto se Nos abrem diante, uma 
e-els a vall_osa aJuda de vossa sa- visio que J)l'Oftmdnmcnte Nos de~ 
g·a:,;_ expcnencm e Jll'Ovad,i sabe· Agora, que krmw.ou <, nôno \ prime e embarg:, o espírito ~ Nos 
dona; e a oci;asiüo solemne ele j mez de guerra, e mais impetuo- faz Jevantn1· os olhos ao Céu, in
invocar c fcslej.u- a São Eu"·e- sa e exterminador.a se desenca- '11•ocando a immensa nüsericord.ia 
nio é para Nót motivo para en· ! deia a luda sobre os campos en- do Deus sobre os desventurados 
tretermos Comvosco de maneira sanguentados e os mares incerfos, filhos dos homens, divididos en
fl'anca e familiar que, por ser sob a~ rajadas mortlferas dos ·tre si po1· ideias e interesses con
uma necessidaâ'" de Nosso cora· ataques aereos, extendendo-se trarias, extraviados pela inimi
ção, ao mesmo tempo está con· Lambem a povos e:,.1:.ranhos à con- :1:acte, o odio, o rancor e o desejo 
forme com a particular g-ravidade tenda: em. Nosso espírito .. se re-1 d. e vingançn. num mar de des-
da hora presen~e.. flectem aquellas agitadas sema- ventura$ e .dll<'>l,'os. 

o do Concilio 
O Prhn('im Concilio Ilrasilc-iro' do 1110smo anno, o Conc-ílio Ple· 

!.oi promulgado pela Santa Sé. i nario Brnsileiro, e a el'!e presi
S. Em. o Sr. Cardeal e os dimos. no mar,·estoso templo pa
Revmos. Pes. ConcUiares vêm 1ocl1ial de Nossa Senhora da 
assim coroados os seus trabalhos Canctelaria. desta Nossa Arc-hi
e esforços para a execução des- cliosece de Süo Sebastião elo Rio 
sa obra que marcará data na de Janeiro, capital elo Brasil. 

/historia da Igreja, no Brasil. l Conjunctamente com Ôs Nos· 

grai:a de Deus e aplausos gcraes, 
no dia 20 de Juiho do anno pas
sado. 

Acéas e Decretos conciliares, 
de accordo com o canon 291. § 
1, do C:idigo do Direito Canoni
co, tratamos logo de os enviar á 
Sagrada Congrei;ac;ão do C.'9n· 

tissimos e Rcverendissimos Pa
dres daquella Congregação, r. 
quem haviam sido confiados e 
exame e julgamento das actas € 

clecretos do Concilio Brasileiro, 
em sessão plenaria de 3 de Fe
vereiro do e;orrente anno, não só
mente reconheceram estai· tudc 

:U l'II A o PLENA RIA, D u RAN.T~ o CONClLIO 

E', por acaso, esta a hofa tre
menda na qual Deus pesa os me
ritos e demeritos? Nós inclina
mos a .fronte ante o impenetra
vel juioo divino; e reconcentran
do-nos em Nós mesmos e em nos
sa conscienica, Nos sentimos con
fortados porque em nos.<;a li,cção 
pacificadora., temos seguido. a 
"vi.a regia .. a saber: a que con
duz a serenidade interior e á paz 
externa, ao respeito dos senti-' 
mentas humanitarios ,ao sentido 
da verdadeira justiça e a ' con• 
descendente equidade,a objecti
vidade e a justa estiN& dos in• 
teresses de todos os · povos. 

Já .a guerra actua.'I. alcançou 
toê!a a sua intensidadé de. cho
ques campnes e de progresso des
truidor, e suas consequenclas já 
aseumem proporções gigantescas; 
!lpesar de tudo isso, os d.amuos 
externos e materiaes não :f9dem 
comparar-se ao colapso intimo e 
a destruição do patrimonio. espi
ritual ~. moral. 

Que signal mais eloquente e 
espantoso do progr~ssivG antquil·· 
lamento e derrocada. dos valores 
espirituaes, que a crescente dis
soiução das normas do direito, 
substituido µela f&r~ que com
prime, encadeia e suffooa. os im-
1mlsos etlcos e jurldicos? 

Não é acaso, um claro, argu
mento o eco de que foram ar.ras
tadas, no turbilhão da guerra, re
giões e povos que, mai~ do que 
outros, eram por tradicão amigos 
da paz? Ainda que, debaix-0 do 

, peso da dura necessidade ·da lucta, 
e norma de prudencia. dirig-il' o 
olhar desde o tempestttoso pre
sente até· a alvora<la de um me
lhor e mai$ ordenado porvir, não 
olvitllifii.fo · is p,afavrtué tão. · lu
minosas de ·sto. Agos1..inho: "Non 
:,iax @eri.tur ut · beilum e:iroite
tur, sed bellum/ gedtur, ut pax 
:.cquiratur.Esto ei;go etia.m · bel
lanclo. pacificus, ut eos quos ex~ 
:Jugnas ad .pacis utilitatem vin
cendo perducas" S. Aug: Epist. 
189, n.0 6. Migne P.L. voI. ·2 col. 
856) ("Não busca. a paz para 
suscit11r a gUerra, porém, se faz 
J. guerra afim de alcançar a paz. 
?01-tanto, ainda quando esteja 
em guerra, seja amante da paz, 
para levar, com tu/l, vietoria, aos 
benefieios da paz. aquelles a quem 
conquistas"). 

~ESPEIT0. AQS. DEVERES DE 
HUMANIDAD~ 

se Nós, animado.-; . por .esta sa
bia maxúna,. e não actuando de 
outro modo que o exposto em 
outras opportunidades, especi.ail
lllO!lte em Nossa allocução. do Na

tal, Veneravei~ Irmãos e queridos 
F'ilholl, insistimos de novo. e rog.a
mos encarecidamente a todos os 
grupos contrarias, para recordar
lhes continuamente os dev@lres 
de humanidade que não Jlerci.em 
) ireu valor intrínseco nem si
quer frente ao dirieito e moral de 
~uen-a, pelo qual o grande Dou
".or exclama: "Fides quando prl
·1úttitur, etiam · 11osti servanda, 
~s&,cont-ra quem bellum geritur" 
(1. c.) <" a lealdade, uma vez as
·;eg.urada, deve respeitar mesmo 
10 que concerne ao inimigo, con~ 
'ra o qual se está guerreando") 
- não são minimamente taxa
·:eis de partidarias a Nossa pala
·ra e obra; em troca, oumprimGs 
·tm dever, que Nos dita a verdade 
~ o amor, que· Nos impõe o bem 
, a prosperidade de todos, 'r que 
:los confia a autoridade de Pae 
~ommum dos redimi.dos de Chris
'J. De Nosso lado, contiibuimos, 
·mn todos os meios qúe Nosso mi-
1íste1·io apostolico Nos proporcio
·a, para que os olhares de todos 
í.o se des,·iem das nonnas ideaes 

postulados essenciaês de uma 
az que deve ser justa, honrosa 

, dm·adoura-. · , Damos abaixo a il1tegr:i do de
c1:eto promulgato,io. 

· "'Com a autoridade de Lega
tio "a latere" de sua Santidade 
p' Papa Pio XII, a Nós confe
i'ida em carta apostoliea de 22 
ele Março de 1939. convocamos, 
~ decreto Nosso de 18 de Maio 

sos Veneraveis Irmãos, Arcebis· ! ci:lio, supplicando, em Nosso no• conforme o Direito, mas ac~r"'s 
pos. Bispos e outros Ordinarios me, e tambem em nome dos Bis- centaram palavras de fr,anc.. o 'l'R.ATAJ\,IFNTO AOS NÃO 
Jocaes, ajudados ainda por con- pos brasileiros, fossem elles:..,,exa- louvor. . , · , ~,. C.OMBA'J;ENTE$ 
sultores e officiaes celebramos minados e approvados. Consta, ainda, do decreto '·ç1°: •·· 
com affectuoso empenho, con- Tivemos a saUsfacção de sa- Sagrada Congregação, qüe Su :t,;ão ~remos.,licito, nesta ocêa-
forme o Ritual prescripto, o bor, por decreto da Sagrada Con- Santidade o Papa Pio XII, ·10, renÜnciàr a tornar publico 
Concilio. que t<'rminou feli2- gregação do Concilio, de 12 de 

1 
quem tudo foi referido, na ar asso pesar ao ver como, em mais 

mente e solelllllemente, com a. Ma.~ de. W40, ~ os Em.lnen• .\~lue 11a 7.ª ~-) de 1Wla. ;reaião, Q k.ata~to ae>S 

Deµs mesmo Nos é testemunho 
de que ao affirmar esta inoculta~ 
vel verdade, não Nos move nent 
o espirito partidario nem con
sideração alguma, pois não pode 
o juizo moral de um.a acção guiar 
se por motivos pessoaes. 

Nenhum povo ' evidentemente 
está lmmune do perigo de guerra, 
de ver nlgum ele seus ftlh.os dei
xar-se arrastar pelas pa,ixões e 
offerecer saerificios ao . demooio 
do od.io. O que importá antes de 
tudo é· o juiz<> que a pr$ria aU• 
torldade publica emite sobre taes 
desvios e degenerações lndiví• 
duaes do esplr-ito de· lUcm. e sua. 
rapidez em faY.eff.-os cessar. 

Portanto, interessa á dignidade 
e. ao deooro da mesma autorida
de, ao extender--se os campos de 
batalha além dtl-S fronteiras, não 
se deixar .de lado nem se pertur
bar a dignididade da, razio qUe 
dieta aquelles meam<.11 pri.ncipios-: 
protnover o bem e conter o mal, 
pJ'tncipios que refol'l}aDl e hon• 
ram, ,. por um lado, as ~dens 
dos que mandam, e, por ·outro, 
conciliàm e tornam mais s~ 
misso. e proBto ao que se aclt~ · 
submettido, para dobrar sua von
tade -e sua obra ante o interesse 
commum. 

Por isso, qu.:mw :mai.i; se e!tlett• 
dem os teuitotios que o confliclo 
actwd subUlette ~ dominação es
tranie~a, ta.nto ml>is ~ so 
a.pres!!,nta. o dever de cQlloaa.r\ -ur .. 
denamento jUl'idioo, que nesses 
territorios se vae pôr em prati-
ca, de accordo oom a.~ disposi• 
çííes do direite das genf;es, e, em 
especial de. accordo com as exi• 
gencias da hUtnADiffltd.e.. ~- dlll 
equidade. .. . 

NOS PAIZES OCCVN.DÔS 

Tão 1>0uco se deve desconhe.!)êr 
que, junt-o com as pre~ dlr· 
~urança justitlcadas p1lb. ~~, 
dadeira necessidade de gael'i'~ : 
o bem das populações oaidas sobre' 
cer Utna. norma, ~ia,· :no 
exe11Cicio do peder llU),lree. 

Justiça e equ-fflade 1·ectamaÍ!í, 
pois, qae elias sejam tl:atadas 
do mesmo modo como, ao dax-se 
o caso inverso a potencia, occu.
' pante desejar-ia ver tmtados oa 
prop1ios com_patriotru;, · 

Desses pr~ipios e!,ementares 
de são reciocjnio não é difficil 
pa:ra: quem deseje elevar-se sobre 
as paixões lnnnaaas, tirax as ob· 
vias conseque:acias pi:wa dispor 

.uma regulamentação eS!)eical· com 
respeito ás qnestões propiias ·dos 
p,ai2.es occupados, · de tal man!li
ra que seja conf-orm~ não só com 
a consciencia humanítaria cbris
tã, senão com a vel'dadêra s:i.·~ 
bedoria do Estado: O T.espeffi> da 
vi-da, da hOOta. e da :proptlédali.e. 
dos cida-dãos; o L~tJ. dll. fit':" 
milia de seus diN!itÍJs; e no {Ole 
se .refere aos assuntos- retig:i~, 
a libei·dade do exePoieio publfeo 
e Jll'lvado do culto dwil10 e da 
assist~ncia, espiritual em formas 
convenientes ao nspectivo povo 
e em sua lingua,; à. libenla,de. e 
instrucção e edu.eaçáo r.cllgiesa, 
a segurança dos beus r-eHgiesos, 
a faculdade pa.1·a. os BisjJ;es de 
corresponder com o Clero e éom 
os seus fieis em tud& Q-Ue COll• 
ceme ao cuidado das abnas. 

Emquanto a Nós "nemini dan• 
tes unam offeWJionem, ut non 
vituperet1,1r n1-inisteri:Wn noatrum" 
(II Cor. 6,3) ("tratames de J:ião 
dar a ninguem. motivo de esca1n• 
dalo, para que não seja vitupe• 
rado o nesso ministerio ~) dese
josos de atenuar, pelo menos, as 
conscqueneias d{l, guerra, dirigi
mos teclo o N0SSO amo1· paternal 
a todos os nossos filk8& e filhas, 
seja das populações a:Uetnães, 
sempre para Nós t-ão queridas, no 
melo das quaes tra-nscorFera.tn 
largos annos de nossa vida, seja. 
dos Estados alliados aos quaes, 
apesar de tudo, BOS ligam gra~ 
tos e piedosas recordações, lem
brando tambem, com a constan~ 
te solicitvrl'! a tiio provada. e pat-a 
Nós pret,,.•~ t Nação polonezn,, e 
a outros n.;~res povos, sobre cU;io 
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1 A comedia da !ucta entre O n:i,~ s- ~ · · .. NU. A"'._· 
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_,_ V b · · era·- go-,ern:1da no fllndo por iliimi- dur·« prol::til,-i:i e atl,en se np1-,·~e,1tn._ ... . "'S .. f\~'"!C,\ actos. No pri"rhe'iro. fitig_ir:itn r:oar, 
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, 1"otfoiás ptóvefiiéntes dé_ Y!ett,Y 
;'!tifotmaiiMros de que o lila'técfiàl 

P'éiàm: desenvolvendo 6s mesmos 
lllêtl\Odos dos grà.ndes aduiinis- . 
tradóiês ftancezes, de Carlos 
MQgno a Napoleão, resolveu con
_.súlf.ár directatnenté a juventude 
àtt'âvez: de dez enviados de sua 
:imriie<fiatà confiança. Assim, sê 
o'· título 'que' encíina este "Cóm
Ifiénta.1':io" póde parecer itonico, 
a···cuipii não será nossa, mas do 
Departamento de Propaganda, 
.que já deve existir na. França 
e, renovada". 
··Bem pensando, entretanto, não , 

haverá eulpa de especie alguma. ! 
A erlrànheza, que nos invade, ªºi' ver reunidos num mesmo trlpti-
ro os nomes de' Carlos· Ma~no; 
Nàpóleão e Íi'etalrí, não terá, pro- · 
viwélmente; outra orig'em, que 
n~o seja a novidlldE' do u4timo. 
.Além disso. é bem de ver que I 
não passa de um preconceito in
funde.do a idéa de que heróes
sã()· apenas os bem suecedidos. A 
.Hfstoría tem conhecido não pau- . 
C08' hêr6é~ desastrados. Vejamos, 
Por exemplo, ·aquelle Pyrrho, bel
licoso rei do Épiro; venceu aos 
rorna.nos, não ha duvida, mas no 
esforço pela vietoria perdeu o 
exercito, e, por fim, teve de em
PN!bender a retirada como se 
hóuvera sido o derrotado. No em
tànto, foi heróe, e authentico. 

Véjamos, ainda, aquelle deste
.mlclo' eyro, o jovem, que empre
lléndeu a conquista do thróno 
;persa. pretendendo derrubar . a 
seu frináo. que o occupava. Na 
bata!ba decisiva, seu· exercito 
avançava' tr-1.umpllant,e, quando o· 
proprj.o Cyro, por muito temera
rto1 foi morto; é com sua vida 
perdeu~se a Victoria. Mas lhe 
:restóu sempre o heroismo; que 
illlnâue~ procurou contestar. 

ofu. Petnin não perdeu o exer
illto, mni tmnbem. não ganhou a 
Victor.ia; e se não perdeu a vida. 
tão pcuco deixou de ser derro
tado. E; assim, se por alguns 
.aspectos se parece com os heróes 
.'fá. meiil:lionl\dos. por outros lhes 
é .méÍ~ente di1'ferente, o que. 
sem dtv:1da, s6 faz :iugilvntar n , 
or.igblBli<iade no hei·oismo. o ina- ' 
reehàl Petain é, portanto, um 
1ler6é "sui generis'', como ainda 
J1ão conheceu o mundo. Mas, se 
o seu heroísmo é dlfferente e 
llnlco, ném por isso se ha de pro
duzir em nossos sentimentos a:1-
i'UI!llt diffcl'cnça, pois que os he
:róes l~o de c~tar cm prororc:ão 
com os tempos. E. romo em nos
sós tempo_~ O rn Ulldú . está ÚS 

ávess~. nhda mni.s {t calhar do 
que urtí heróe tambem ÚS a V~S

ft!. . Nem ffllLarú ao corypheu 
do réju·veriésclínent-o _das. institui
~ões frari't!cZíls. :1 !nfluenda das 
boÜ ígiúis: poL~ se ós antigos sç 
JnipÍrivá.m .nàs de . füppocrene 
- c~ni~r. _épop.éli:s, ,Üã,o falta
l'IÔ. t· Pe«iín. às d~ Vlch:9", qué 
• niô. úispirnm tnnto _neITI tão 
aHÔ. ~lo mónos ajudam a. di· 
,til* 

'· 

a masêarà ti mostrou á litz do !lo1 s~u éfÚitltjuer movimento democratico, Que fàzer'i '1í l • 1 

· cias dé uma monarchia constituciQ• ,ie,!,,ll ,., entre ambos, para illud_ir mais um,. 
"faci~s" éom,iut1lsta, seja simtdàdo ressê éllê att~t1uado sob as apparen• il; . , , 

· nal, ou claraménte republicano, sltJ• ;· _ 
ve'i. os tolos. nificava praticamente, na_ Austri:t cxt.ri\n'.(·eir<J~ resid0ntes em iliif 

Por·,.ue· •s·t .. no·•· com_ edi_a_ qité c_o_ · .. A angustia extrema da situação 

I 
iimilc3 a menor violencla. ~ ., .. .. v.. como na Hespállha, e na ... ranç.:i co• 

meçá a pareéer pr"o11avéf? S6 llm _re- - d arrancou a ~,eu torpor preguiçoso I fiante no yigor de sellS rec~ 
tl'os,...êto hlàtcriéo ci podêí'6 éx~ icâr, t'd f, t'I - 1 • ~ uai: .,.1 - mo na ltal'ia, o advento e um par- ,n,,·,·tas d~s elites europ· é3s. Entre j _ militar/:>~. nu~r ella, ve"nêer' a.'º""'· 

.. ~ 1 0 
os 

1 
ª greJa. os "homens de bem", os que, divi- Ui con1 ;,bsoiuto fali-plaf, ''; E' para u_ m retrospec_to de_ stés, _qu_ e E t t'd · · f • · ·.,1;,:; 

s e par , o nao queria, no w,- diclos émbcira por suas tonvicçoes I c0rt-a da victo_ r_ia. _é! __ es_·_a_enna,_· ___ .-,~ O. LEGIONÀÀIÓ corcvida flójé seus d bl' b 1· -1~ 
o, nem a repu 1ca ur9ueza e 1

• políticas, almejavam a subsistenci~,I, n'cursos cxtrem:is_ par~ co_nt~" 
leitoi"iis, Nio se trata de fazér àtjul beral, nem a separação da Igreja e na civilização contemporaiiea, de ba- tãn somcntc na Justica de .sil!lf Uma. obr"' de mera exclólrsãci l>éló pas- d E t d Q .. l'b · li m b · · d. · :.i 

,. o s a o. lh,r o , era s o ur- ses naturaes sadiàs e estaveis, _ se· ! causa e na brâvura e se1.is ·~-sâdcí. E' pãra o ~utüro, 4U.e êSfáo. guer quer 0 lit;eralismo religioso 1 · . j 
v'oltléfôs ncistos ôlh~, é sê por mo~ · estabêleceu· um aecordo tácito éon-· : lhos .. Tudo isto é muito bonltô/f 

- . êrani, para élfê, meras éta'p_as na · 1 • •• E p·o· r tod~
1 

1 ('•.11np1;e ac·c·•.·escentar que· n~- .kil;;: .......... o·s· oli;,"'m·--os t'ambêm ó p·ássiic/ô; · 1·· a· ,,.·o· d d s'd ·ratum completo tr;i O ,n migo commum. ' . ' · ...., '"'' 
""""~ "'" Ih • éi • 1 rea ,;i: .,,a 

O 
e 

I 
e · a parte com excepçãó da Russi11, a_ 1 tnm entre nós _os poetas ca:~s 

f;izeinol-o apénás pàrà mé or ·é.e· que consistia na igualdade radical e reaccão anti-comniunista sé fà.zia. , d'.' se alhciH de tal manei$· .cir. 
frár à natureza das sombras e dós pérfeita de todos os homens, e na tríu~pharite. Fóram móvimentos ex-. ll n'alid.ade. que cheguem eftetif4_;. 
vultós que péfcebémos que, lia és-- soppressão completa de toda a Re- ,·vmPnte a considerar as ,.;;Jã., 
t'rada (J_tlé s·e ê>é't~nde dl.rité de n6s, ligião,. Em outros termos, o libera• pontaneos da opiníão publica, que ~X-·, sob este ponto de v~ .. T' 
nós esptéitim àri'r'e:içàdol'âménté à lismo das riionàrcftias constitucio- pulsaram da Allemanha,. da Au5tr,a, j . -'·tf 
êaéilà clàfv.ã e à é·adã páà~o. _naes ou das republicas burguezas da Hungria o bolchevlsmo. Foram > < t,. 

rião era aenão o caminho pàra uma movimentos e>iporitàneos, que flze• _ .- . :. 

A nõta domlriánté do ãmblente cie 
post,.júêfr~ fói ã áfüirchi~. · Titih.a:s_~ 
a imprl$siió iiltrda dé. qué a_ lftfluen
cia ék> éspirltó da ÂéVóluçio t:rin• 
éeia éhé!iâvã i sêu epiloQo, é que 'as 
cõnvufs&es so~Jáés que sacud'i:irii 
com lr'ifeifsidade cada vét l'nàior o 
Velho' éófitlnêiltê fríim finàfWt~rife 
átlrar ô mulido riáqú.illã an'àr.thia 
sém limites ~' . st,ni ' désfaré:é~; ou~s 
iel'WI~ coli$tlfailffl'! o amago mais: 
profunfo e malj f/\tfmo cias dollffi• 
n:is , dê Lutherp, _ d!!tporitavàm _ com 
audácia maior ,,as obrlis de Voltàire· 
e de Roitsüau, -é tt'ftimph.iWám ;éla 
prirfié;ffl vet, dé mó.do pul)thto, ààs 
olfiós tio mufido mtiifo, 110· pMi~ 
én'Lqiie ~úii XVf e ~ríà Affll'fi._ 

. fófa61 Mipf'tü(jà, 
t Ji ~fites di ouérría~ a ·Eúl"ó\ià_ pae-

11al'ii ífõr. iima' i't!fl'io'cràtiz~~ J~n
sa, cjué abàlârà à áóHdêt. clâ, qUà'sf 
tófâfid'àd'e elos thrônos do' Co~fü\"eri
te. Por fodá á par-fé; rêvoh.rçõé's fl. 
b't!'t<àes hâviim qtíé6raáó os quiclros 
vigorosos da vélhâ õrg:ftiiüçâó s'6eiàl 
~ poJitica, 'substituírido•á- por '-forma:• 
novas, que apeNetitâvam um _ cara~ 
ter dr, evidente tràr'lsltorlé'da<hi; As 
mónâr'éhias cona-tltucloriaés em qué, 
entré 1814 é 1914; Sé' havldM trans-· 
t'ormá,do quâ1H fod:h, Ms moriàl'Ch1;1s 
absoJutas da Eúr~j;-;r:,. nio éram evi
áenUmênté O' tér1110 d·é uma evolu
ção pofitféa, mas apenas um "mo• 
ctos vlvettdft• pàsságéiró e suppol'ta-· 
ver, entrê o espit'lto de ordem é o 
·dé ré'Vôlli~ió', e·ntfé ot pãrtldarlos de 
uma of'th!m áé óoi'ns que, tu·n_dà· 
riHi'ritálm'érité, àÍnda éra de lnspir~
çãa ctiristi, e uma órde·m nov'ft",, qué 
tendia a repudiar êada vez máls cla
ra e radicá'lri'iénte 4tt:àfque'i' fMlueri
éia dõs ~van{je-Jnos ria' é!ltr"Uct'uração 
política e sóci'àl cios po'los . 

Évf'de·r,tem,nte, as at:firrriaç~es que 
aqui fate·rnos têm um' caracter todo 
elle hisforico, é riãó visam t'àzér dl· 
gressões doutrinàrfas. Ürn bom éa
tholico poderia ser perfeit'á'tn'ê'tÍ,té. 
partidarfo1 quer dé lima mônaténía. 
consfüuelóri'á'(, qúér de umá rê'pú&11~ 
ca democratica. Afflrníarifos, éiltre
tantd, quê a rfü1fo·r parte--dos ·qlf~ 
pfomover,hn a democratizaç~o da' 
Europa nãó o fa:ziám com o ;ntilito . 
dê re1\fndlr as formas dé govéino 
sem· ferir as bàsés efíristãs' da ci-il~ 
lí:i!ação, mas com o proposito,. inaJs 
ou menos desfar'çado, mais ou ri'lénos 
consclenté, l'nàls ou menos l'âdlcà'f, 
de, destruindo o mundo al'ltl(fo' p'ór 
o'dfo ao ctud neile 11:ivia dé Stdí,tdo· 
ca'th'ólico das coisas, substltull-ô t;or 
um mundo ilóvo, no qual uma vtsãó 
·r11fé!ramenfe naturalíst.~ do ,,niverso 
reconstruisse as soei· iladés fieif'ifà-
nas sobre a base de í·iiià philoí'ópflla 
inteiramente nova. Em outrós ti!r
mos, atrai da tjues:tão pérfelfatnenté 
indifferenté para a Igreja, dtrs for
mas dé governo, o tjue se diselifüi 
~a proprlamei1te uma quêstiô phl
tosophfca é theológicà. Por um des, 
i:es phenoménós illogieos mas feàês; 
tão frequet1tes na his'toria das l'nul
tidõM, o essencial erà como quê su
bordinado e ligado ao accldénfal 1 e 
o probletna das fórniàs dé govêrno, 
que pode ser perfeitamente distin
guido, nos termos em que Leio XIII 
o fez, dos problemas philosophicos 
e religiosos, servia na realidade de 
rohrlo pát·.:t um:1 coHtenda tjue, no 

d • t cf · · ·1 · 1·t · t · 1· t ram fracasar na #:rança as primei-,c a ura gua , 1tr1a e na ura 1s a. A t,-,iJi,)"ra do "LEOiriNÃ.; 
ras investidas bolchevistas. E na v Tio vivo era o sentiniénto desta RIO" é inteiramente otitra:'éiii-

reàlidÍtde, cjue à Opinião mundial, Héspanha O th rono parécia sobrevi- çris a Drus. não fa.I~. à né 
ver ás tormentas rév'olucionariàs, antes da guerra, via claramente, no jornal sufficiente nobreZà de l!/i:.. 
mostrando assim uma longevldade érffrácjueciriiento dos thrónos, um . pirito !Xlra. coriJ.prehendei -~hlé1 
summamente decepcioriante para os . . preriunciO' de trànst:ormações futuras se fosse realmente tão ~güfi 'i 

ainda mais graves é mais profundas, prophetas da esquerd_a. situação ingleza, que estes -~ 
:& os espíritos então chamados dê No meio de tudó isto; o que era pudessem desdenhar, ~fia -~ 
"ávànçâdos" já pr,1conizavam aber- mais notavel é que as elites pare- dos mais enthusiasticos a~ 
tahitríté; cómó ph~r\onieno inelucta- ciam comp·rehender (inalmente que a actual conducta ingleza. r 

todo Ó SêU trabalho de réconSt rucção 'Entretanto, ter nobrêm dé -~ ·, 

• 

Púnto OtiHA DE OLIVEIRA 

3.0 A cto? 
' . 

• 
ver; o tríumpllb do communismo. 

Eritrétàrito, seja como for, e por· 
mais- . debéis que estivessem as i ns
tituições tradfoio'naés antes da guer
ra, é if!contestavel que ellas ainda 
dispunham de factores de resisten
cia b'em oonsideravéis, E por isto, 
se a partida estava, para ellas, for. 
temente conipromettida, ainda não 
era entrefanto desesperadora sua si• 
i:ua9ão. 

Mas a grande càtastrophe de 1914-
1918 precipitou extraordinariamente 
oli' acoriteciméntos. Na Russia, na 
Hungria, na Austria e na Allemanha, 
u·m socialismo completo campeava. 
És'pecialmente no ex-imperio czaris
ta, as laba·redas d_a revolução social 
haviam aniontoàdo ruinas considera
v~fs; Redozfdas á miseria as fami
lias fradiéion.aes cujos nomes esta
vam ligados indissoluvelmente á 
tràm!I' historica de todos os paizes 
venéidos; a henemonia social paésou 
para: ~i's rwãos de uma bur-guezia de 
"n·o·uveaux riches", sceptica, orgu
lhosa, gosadora, que iriá imprimir 
da'hi por d·iante, ã vida social, um 
ryfhmo Inteiramente "desembaraça
d.ó" da's tradições christãs que ainda 
se enóontravam· na Europa. As cri
ses ééor'lon:,icas cada vez mais agu
das determinaram phenonienos iden• 
ticos na Franca, e eni varios outros 
paizes. A queda dos tlironos e das 
ai'istoeraélas era a grande nota do'
mlnarite ·do momento. A republica 
lib'efo( e burgueza chegava a seu 
zenlth.-· 

Orà tjuanto mais ascendia em po
der é _ém riqueza a burguezia, quan
to mais o li&éralismó dominava e 
desfruta às velhas lristituicões cheias 
i:Je rémfiliscencias rrionaréhicas. tan
to tnais â opinião publica ia sentin• 
do a precariedade da organização li
beral, e ià notando que a fermenta
ção das inassas, na Éuropa inteira, 
preparava, com o auxilio dos gover
nos fracos e muifas vezes mal in-
tentionados, a grande dictadura p~o
letaria e athea sónhada por Karl 
Marx. 

social seria vão sem o apoio da lgre- pirito não consiste em fôrja.r lllÍiil 
ja, e perceber instlnctivamente que a imaginação situa<;:ões qué ~ 
ou a ordem se basearia nella, ou, PU· existem. e depois agir elegaDfS-
ra e simplesmente, não haveria or~ · mente em funcção destâ sup#-
dem. Evidentemente; esta verifica- ta realidade. A Inglàteriâ atri-
ção creava em torno da Igreja um vessa agora a maior totmen~'• 
ambiente de admiração que prepara- sua Historia. Efü torno de düi-
va admiravelmenté o terreno para tar, se adensam nuvens dali ~' 
numerosas cot1versõe·s. E estas se ameaçadoras. e_ a quéd_ª_ d~-·_ · 
deram. Ao par da desmoralização fot'tificação dará iivre tr~ 
geral, outro phenomeno caracteristi- á esquadra italiana para a~ 
co da pq_st,guerra é, eni sentido con- 0 -IÍIº Reich na 11:icta. co·· 
trario o "renouveau'' catholico. Em Albion. As tTOpas italianas, ff'iJ.;.· 

, quistam no Egypto v::u'ítagens' $-· todos os centros culturae_s, os prl!-, 1. 

conceitos sediços do eornfisnio ruiátn·'· ela vez mais slgnifiéa1--ivas, é'i 11 
segurança do estreito de S~'.J6. 

por terra um por utn, da ndo lugar nüo é incontestavel. Ninguem 1t;.· 
a um magnifico movimento de con. nora a debilidade do poderio·~-
versões, que alt,erava fu nd amente O g·Iez na India. A' vista de .Mó 
panorama intelléctual dás elites eu- isto, quem não percebe g~:'.·,. 
ropéas. Paralellamente ª iSt o, por Inglaterra está em vias cie.~f!J.êr' 
toda a parte os catholicos, conforme gran.de parte do seu Impé'fftiV~, 
as ordens de Leão XIII, se arregi- com elle, os meios para fu~r 
mentavam em formações eleitoraes sua resistencia? E' esta a :n!i,H-
compactas que, fazendo saçiamente dade, e é cm fúncção- dêstrto, iji-
absfrácção de quês'Éões .àccessorias, !idade, e não de chimeras,' .lluê 
dominavam a politica dos_. varios pai- se deve agir. 
zes, e punham em cheque a revolu- Mas ha ainda outra realidade: 
ção. o partido cathoUco de Brun1ng é a quinta columna. Depois de 
na Allemanha, o de Dom Sturzo na se ter visto que a Noruega, a, ~1-
ltalia, o de Gil Robles na Hespanha:, namarca. i\ Belgica e a Fra.n~. 
0 de Dollfuss na A:ustrla, sem falar uma por uma, ruiram muito :aiàÍ<J 
nos Partidos catholicós da Hol'landa sob a pressão tenebrosa da q'ijfu'.a 
e da Belqica, e na Federation Na- ta columna do que pelà fo'r(là~i\i-
tionale Catholique do General de mada do IIIº Reich, a q'uai"eií 
Castelnau, tão parecidà com nossa cPrtos casos nem precisou ént'iar 
Liga Eleitoral Catholiea, tocfas estas em acç~o. quem pode ig'_?ofa.i ~ 
organizações crescfam em influencia as medidas de prcvençao có:titi¼.· 
e se asenhoreavam, parcial ou mes- os extrangeiros pertencentéá' * 

nações não bellig·erantes J_.i °'_l _;:.: mo totalmente, do poder. ,~~ 
VC'm revestir de uma sever'ialia'~ 

Dois !)randes polos se formavam extrêma? Queni não percêbé (~-
nas correntes de opinião da Europa. é uma trahição aos éol'nbàttmfés· 
De um lado a Cruz de Chri5to, re: que, no ar e no mar, sacrlff6'm 
fugio de todos acjuelles que não se sua Vida pela Patria, permf~r 
haviam satanizado na adoração do que na retaguarda o joio da qufn .. 
mal, da torpeza e do roubo, e de ta columna torne inuteis os sliitl 
outro lado a foice e O martello, si- esforços e até a effusão dé_.iíé'ii 
nistro estándarte do demonio, ponto si\ngue? Quem não percebe qW 
de reunião dos que, sern Deus e sem não resulta de nobreza de' ~ 
Lei, desejavam repetir contra os hO· rito, mas de fe10nia. ou fii'érl.vêl 
mens bons a triste façan'ha de Cain ingenuidade. agir com uma iie"'-
contra Abel. nignidade cstulata em relacãó' á'ó.,· 

Em outros termos, a meditação inimigos, emquanto jon~ co:iií 
dos dois estandartes, de Santo tg. abundancia o sangue dos dêf'~-
nacio, adquiria um·a áctualidadé ou so!·es da patria e até das popit~.i 
por a·ssim dizer unia visibilidade per- çiío civil? r· 
feita. Entre Chri.stó tão élaramênte Se é C'lcgancia de espirlto é~ 
indicado á luz dos acontecimentos' ga1• a uma consequencia. tão·!,., ..• 
como a unica salvação, e o demonio, 1 guiar. ~crú preciso pedir ao · ..; 
tão visivelmente caracterizado no nhor_ que nos livre de tai ·. /.;. 
communismo como a suprema dês- ganem.. _ ( 
graça, quem escolher? 

Foi com razão, que Santo lgna
cio esperou grandes fructos de sua 
meditação dos dois està'iidartes. Cris
talinamen.te claro, como estava:, o 
panora'ma do mundo tinha o valor 
de unia pagina de ap·ofógetica. E as 
conversões se tornavám cada ver 
ma is numerosas. 

Que esperar do démonlo nesta 

funclo, outra coisa não era, sénâo Gréves, motins, agitações, conspi-
phllosophÍca e reliólosà. rações incessantes ~m todos os su· 

emergéncia? Uma lucta heroica cori
tra a Igreja de Jes-us Christo, dé 
viteira erguida, frente a frente, com 
lealdade absoluta? Qué'm poderia 
csperilr isto do pae da mentira? Des
masc;irado por nidmeí'tt(js; éllé não 
deu o assàfto que' preparava. Re
cuou, e~condeu-se. turvou. 0 0. ~mb'ien-":. 
te. Nó proximo atti-g~. môstrarém-os· 
como, agitando· po~. sua vete o é'sta11-
darte da ·orderri; c.Ôr6'eçou .a CO!lfuft• 
dir os horizontes, ':li bah!lhnr os cam
pos, e tentar assim recupe-rar o ter
reno perdido, 

Como explicar. então, qu!\'', !lá· 
quinta-feira p. passada, quándc> 
Londres se cobriá cada Vez m'ifii 
de ruínas, e à ameaça dé úm 
bombardeío iminente pairava: ,sei.;. 
bre a cidade. a Camara. dos éâiíi-. 
muns estivesse discutindo á. si
tuação dos extrangeiros rcsÚfà1 .. 
te~ na Ing·Iaterra, e manife8*
do seu receio de que taivêz itf4ií.. 
se sido cercada sem necessflÍIAii 
a llberct.acle de movimentos d~ ,í .. 
g-uns subditos de outros patilií? 
Era este o deve~ mais urge~ 
Era esta a preocCUpt\!lÍ\O ~
imediata para ~ sah'apãÕtda- :Pa-
tria em perigo? Era es.f.ê o pid..; 
blema que mais de per.to· atnií;; 
çava os Interesses vit~és _<io hn
perio? Evidentemente 'não. Nfd 
percêbéu a êamara ó c'íue à'ptê
senfa.và de stirprehendente süâ 

Asi;im, sé ii tléi-nocratihçã6 .. do· - · burbiós ópera rios de todas as gran
mundo, em.'.tt,,_esti, 't\fÍ~t!éi'l:1°"Í1ã·o,á',:te~ ,' .eles cáplta'es, attentados discursos 
significado'f;t~rr-eno perdido para a_··.·,,,;; . d' - .. _. . . ' · :. , . . ~·,: . t····.' -, · . ">'' ,.11çeh 1ar1os nas bancadas esquerdis-tgreJa uma ·~~E:z "CfU -~~~a ~Hab'~- .. ,,·,., - . 
com fodits'f)l ior.~· ·' de"' «~lho ho- · *is dos .parlamentos, tudo isto cons· 
nestàs, (la_),~f_nt __ tfratic'a e 'objetl'V~;:". fj~,ui_a, nô panorama de post-glrerra, 

attitude? E' o que séria cíiftiSj 
resoonder. 

-~~;...;....,,.......,,,....""""_~"d' j (Collchie na 7,.a .. p:ff;j 
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MAPPIN S10JIE_S 

O Bebé diverte~ se ... 
/ 

Para o seu completo recreio e l)cm-cs tal' 
recebemos da Ametica do Norte 

S U G G E S T I \' A s· 
NOVIDADES 

Bichos ele pcllucia e vclluclo ,:, Chocalhos :;: Guizos 
::, Bolas ·para enfeites de bn!)o e cama ,;, Esto,ios 

de banho e toilette :;: Cestas * Vasos !Jal'a noite 

com pinturas á mão ,;, Cabides :): Esto,ios com 

garfo, colher e argola ,;, "Sclcntific trcthcr." ))al'a 

auxiliar a dentiçiio * /\lbun~ ;para retratos e 1·egisto 

da vida do bebé ,;, I,iwus "ºm vozes e illu~t.ra çi,cs 

zoulogk:ls. 

Exposições na l.ª sobrcfo.ja 

Casa Anglo Brasileira 
Successora de MA PPIN STORES 

! Nr. Iclacl<' l\feàia I l';i 18 nrlo a \'l<'-

l 
nas ela Liturgia romanal partia
se a host.ia sobre a patena cm 

! 11 

3 partes. das quaes uma era poR
ta no c·tlliec. Linrn outra servia 

1 J parn n cornu11h~.o d0 padre. e, a 
t \ ultima era clestinacla aos doentes. 

1 
Dcsck que se começou a usar 1 

o pão azYmo. a frac<;i\o se tor- , 

1
. 11ou lllRis simples. As cerimonia.,: 
, da. Missa, que nos kmpos npos- \ 
, tolicos <'ra reduzida a blas qua- j 
i t.ro cousas: oblR~ão. consa;nH:áo.: 
[ frac~,ão e commu11hão, havia-se 1 

1

. complicado muito. 1 

Quando a continuidade priml- i 
tiva foi rompida. e '1uc outras 1 

orar.õcs bc!lissimas foram inter- 1 

calle.clas entre a consag-rac:áo e a · 
communhi\o é que a frac•;fio fi
cou separada da consagraçiio pelo 
Mcmc-nt.o, Nobis quoo.ue e Pater. 

Antigamente a fracção era pre
cedida pelo beijo da paz. que se 
davr. logo 
Domini. 

cm ao Paz 

Segundo ArnBlario, Rahano 
M8Ul'O e Rcinv D'AUX<'ITC. o p;17,. 

numhii l'nt ainda no scculo IX 1 

o signal da par.. Desde essa cpo
ca a fracção foi antecipada para 
que uma parcella da hostia fos.~e 
pc3ta dentro do calice,deuois de 
ter dito rax Domini; mas sem 
ter daclo o beijo da paz: · 

Para eomprehcnclermos como 
poude issJ ser ft'ito. prcclsamos 
10111 bra r que nos primeiros se
cul:i, havia o costume de se t,on
sc1·var uma parcella ela hostin. 
consagrada ·na ~-1issa precedente, 
que se enviava ú.s parochlas 1·i
sinhas ou era novanv~ntc trazida 
no começo da missa seguinte. 
Conforme o O1·dines Romani, es
se. parcella era depositada no ca
lice ao ra.x Domiui, antes da 

fracção e cio beijo da pa:<. Em 
seguida. antes ela communhão. 
o pndre deixava cahir nu calice 
uma parcc'lla da hostia que (?!le 
con~agn1ra e · que formava uma 
duplr, mistura que existiu ao me
nos até o seculo IX. 

--Governo 
.. . , .... . . .. , ... 

Archidiocesano,, 
~--·~•~•-•~•~•-•~•...,,~•r.-~•~•-••.-.-•~•-•~·~•-•··--..... -------~~ 

Clero e Fi,:-!s tão illustrc e elevo!/ ao Collcglo Japoncz do Ypirang-a. , 
Hontcm S. Excia. Rcvma. prc- tvcto Saccrcl'Jtc. 

sicliu. ás 8 horas. as cerimonias! -Pão P~.ulo. J 8 ele Sctci11b1'ii'·doi 
dr c, Ordenações Gcraes pa Capei~ · · 1910. 
la do Scminario Central clu Yiií- /àl Cgo. Pauli n.o1im Lonreh'~ 
ra1Jg\l,. e á tarde concedeu algu- Chanceller do Arccbis,:>ado, 
mas auãicnclas cm Falado. 

AVISO N. 112-' ·. 

O Exmo. e Rcvmo. Sr. ArcclJi~
po Melropolilan:i celebrou a Sta. 
Mi8;;a. domingo ultili10. 15 elo 
corrente, ás 7,30 horas, e distri
buiu communhfto gera'! na Ir,p:cj::i, 
de Nossa Senhora de Lourdes, da 
Villa. Regente Feijó, tendo ·feito 
uma allocução ao p::>vu e dado 
o annel a beijar. CUX:.IA !\fETROPOLÍTANA Preces cxot'ati\'as e ProC'lfs!i.o·.: 

Em seguida visitou o Grupo Es- AVISO N., 108 De ordt:n do Exmo. e_, Rc1m?., 
colar local. onde benzeu e cnthro- . • . . , . 
niwu 

O 
crucl.Hxo. 1 Prrnunro a.nnl.ver~rio da 11osse> s.-. Aréebrnpo l\1ctronolitano, avi•' 

A ·s 14 'horas assistiu á s::>lem-1 dr> Exmo. e Rcvmo. Sr. Arcc- · so aot; R2v:11os. J>r,·c:cl,o~ rttie, 
nidado da entrega das c~padas: bis110 Mctropolit.ano no Solio por motivo da cst:ag-cm reinante. 

a.os aspi·rantes P official elo C.P. 1 Archlcnhco1.>al de s. Paulo S.' E:;ci'i. R~vma. dctc:·mina quó, 
., j cm todas as P'iror!1ins 'do .·!' rec-

o. R., no quatrel d·o 4.º E~qua- A 17 de Sctcmbl'o êommcú101·ri' bisp:?do s~ nroinovam prorinsõe/l 
drão ele C~vallarfa. 1

1 

a Archidiocese o primeiro mllli- i · com R magcm d~ Nas~a :Ccnhora 
A's 16 hor"as fez a recepção .de I ve1.sarlo d .. 4. posse do Extno. e Api)r.rccida.· cm dias e _horas a. 

novas Jocistas. na Capella do Pa· Revíno. Sr. Arcebispo Dom Jose _cr1.tcrlo do Rcvmo. Parocho, par~, 
lacio, e cm seguida concedeu au- Gaspà.r ele Afonseca e Silva na pedir aos Céuii _as_ chuvas tãc, _rte~; 
dienclas a algumas pessoas._ em 1 Só Me.iro.poÜtiina ac Siío Paulo. ccss:iria,;. Durante a procissão é. 
P:dacio. . , . · .· Está: ainc)a ·'na· m.cní.orala; de to- convenici1Je a.ue com_ ~ Jl'_iels se 

No dia seguinte. segunda~fei.l·a, dos- ·o intfnM jübifo · que 'se aJJO- • recitem aJL Ladainhs.s :!1~ .. Toç~\ 
S. Excia. Revma. celebrou 'a San- · di:Írôu dos· ·corâ-qões · quando, pre-
tr. Missa ás 8 horas .na. Igreja, 
da Bôa Morte; pOr occas1a0' do 
30.º a'nnivc,:sario da fundação da. 
Obrn di1s Vocações. 

A's 10 horás presidiu .a reunião 
em Palacio, do Dcc,matQ. de Bclla 
Vista. 

A's 14 horas presidiu a runião 
da Commissão das Obras da Ca• 
thrdral; na: propria c.athcdral em 
constn1cção. 

Em seguida visit.Ou. cm copa
nhia do dr: Pedro Calmon. as· 
salas do museu da Curia Metro

.o~ Sa.ntos,:.•.. . . _ .~ .. =7:- ~: 
clsamcútc, há ·úm arino,· chega- São Paulo. 19 d.e Setembro de; 
vá a esta Archleúlscopai cidade 194(' · , ;· ·· · · ,j:; 

·seu. mt1ito o~timttdo Metropolita,; 1a1 Cg'O .. p,aulo Rollm ·Loureirr,i: 
o Ex.mo. Sr.-_ Dom José' GasJJar !' Cl · · · - rnnccllcr do Arccbi..~pado. ;: 
cio Afon..~eca e 'fiilvà. Foi uma con- . 
sagração !!x~ontanca c10· povo [ AVISO N. 113 
pauUst.a à.o lrell novo Arcebispo, t IVº Cc11te11a1'.io da. C..01m1a11b.llib' 
cont!ntiMor da obra vastls.sime. ( <lc Jesus · . · · : Í 
e beri.em<fl'ita cto· santo e lnesque- I , 

politana. 
Dia 17. • terça-feira, 

Ftevrna .. esteve ausente 

civet primeiro Arcebispo, _ Dom. ,De ord~m do 1:xmo .. C/ Révmoi 
Duarte Leopoldo. e Silva. Sã.o I Sr. Arceb,ispo Me'.1'0po~1.t~no a»i•. 
Paulo inLelro. mudo pelos liames·. so a~ ReHno. ClCio_ e F1e1s que A 
diI· vcrdadeil·Ji, ,so!ldatl{'dadc chrls- j Al'ch1d1ocesc de Sao l'lil,qlo, .<!lll 
tã. eongrego.u as suas cl.asses ' comme1~1oração .. ap memoravd 
rr:als representativas. . governo.1 ~.contcc11nento d_o IVº Centena .. 

$. Excla. clero e povo num só coração e 110 . da Companhia de Jesus, pro•. 
desta ca- numa só al~ia. para prestar ao ~overá. solemne ":e Deum!' no·· 

pital. , 
Durante muito t!'mno encon- Na quarta~fcira, á tarde, S. 

envi11do do Senhor significativa dia 26 do corrente, a_s ~._30 h<?ra_ll, 
acoihld,a. cheia de respeito e rica na'. Cathedral .Pro~1Sor1a. Igre.111 
de affeicão. · de Santa Eph1gema, fazendo a,, traram-se vestígios disto na gran- Éxcia. Revmá. agradeceu ás ·.au

de hostia que os bispos recebiam toridades civis e mi1itares' as vi
no dia de sua sagração e conser- sitas recebidas por occa.s1.ão do. 
vavam por algumas semanas. pa- anniversario de sua põsse .. 

1 t.:::::;:==-==================-====..,- rn cada dia pôr uma parte no A' tarde ·S. Excia. ·Revma. re• 
calice. Ainda se notam outros cebe'u em Pálacio numerosas 1:ics

Ao 1a~er lembrado- tão g·rato oraçáo gratulatoria o Exmo. e 
a.contecimento . par'!. n A:·chidio- ! Revmo. Mons. Manfredo Leite. 
cese. convido ao R.~,.,,;,,, Clero e I Para essa solemnidade cstã~ 
Fieis t.odos da Arc',Jdioc~f"!. a I con_ vi~adbs o Colcndo Cabido M~,: 
um fervoroso acto dé aurfü'-cl- tropolltano. Clero Secula.r e lte• 
mento · a Deus. Doador de todo 1 gular, Seminarios, Colleglos, As
ó bem: pela insigne éladiva C'.Jm I soc!ações e Fieis deste Aroe!Ha• 
aue se dignou de enrinu'?c-cr a : pado. 

·tt.TU R G IA. 

·''F 1· · rac 10 
o partir 

pa:nis'P.i 
do pão 

wstigios nas hoslias guardadas soag, em audiencia. 
ela Mi~sa papal de Paschoa. Pen- Dia 10, quinta-feira·, o Exmo. 
tecostes e Natal e levadas em e RevmÓ. Sr. Arcebispo rezou a 
seguida á.~ estações do anno. Por Sá1ita Missa. ás 8 horas, no.,Col· 
um em•lto de habito. a segunda legio · das Conegas Regulares ·de 
parcella foi. aos poucos. dcposl- Santo Agostinho. distribuindo a 
tacla no calice ao Pax Dominl, primeira communhão a alumnas, 
o que provocou a necessidade de tendó por essa occasião feito uma • 
se proceder á fracção mais cêdo allocução ás · crianças e aos paés. 
durante a conclusão do Libera- s. Excla. Revma. offereceu em 
i>os. O beijo da paz foi assim Palacio um· almoço· intimo· aos 

Santa Igreja PauloDolltrnn. i São Pa_ulo, 1!) de Setcm)?~o 4'. 
De otclem do· Exmó. Mons. Vl- -: 1940. 

-garlc:> Geral. · <a)· Cgo. Paulo Rolim Lourêi:ffl 
S. Paulo, 14 de Setembro d éhance'Jler do Arcebispado,. 

1940. e I CIRCULAR N. 4 
Cgo. Paulo Rolim Loureiro· 

Challceller d A bis d EnviÍtda. ao ltevmo. Clero SeeulÚ: . o . rce pa o. 
e Regular da. Archldioce51) 

Ão partir a hostia o padre di7, 1 continua cm voz alta: "Per r,m- differi<)o para depois da fracção. Exmos. e ·Revmos. srs. Arcebis" 
ern voz_ baixa a con.?usão da 01a-\ nia saccula sacculorum". Por j Não ha. pois, uma relação na- pos de Bello Horizonte e São·Luiz ·F~th·tdades em fa:,•or das 

Reeommendando a. AVISO N. 109 

çáo Libera-nos: Pelo mesmo todos os seculos dos scculos. E, lura! entre a mistura. o I'ax Do- do Maranhão. Missões ·cathollcas "Jornada sobre Aliment.a.çio"_: 
N._ Senhor lcsus Christo, Yos- o povo 1'csponde "Amcn". 1 mini. e os slgnacs da cruz qu,:, o A' tarde concedeu _audiencias De ordem do Exmo. e Revmo. Revmo. sr. 
se ~Uto que, ~c nd0 Deus,_ <'omvo,- Com uma das tres parccllas que acompanham. Esses signaes. con- publi.cas na Curia Metropolitana. Sr. Arcebisp() Metropolitano e· de' 1 

ce vfve e rema cm nmclaclc <lo o sacerdote Lem entre o polegar forme O Ord0 Romanus II. 13, Na· sexta-feira ás 8 horas. S. conformidaéle com as prcscrip- L.audetur Jesus Christusf 
Es)iJrlt~ Santo. 1 o indice, f'IJe faz sobre o calice i cl<'V('nJ ~CJ' i'eit<>s quando se diz: Exc-i,a. _R"•vma. 1·ezou . ~. sanila ções · archidioc~anas, aviso . que Sob os a_uspicios dos pode~1' 

Depois disto. para que o po,·o I si.gnal ela crnz trcs vezes. Ai "Fiat cnmm..ixth ct consccratio, l,Vlissa, as 8 llOras, em sao Bento.· durante todo 0 mez de Outubro ·publicos e das entlda.dcs n1.11i~ 
_possa responder a e:'·' conclu.,:• 0 i razão dist,i t>,lú ~cm cluviàa na I etc .. portanto depois do Pax Do- procedendo à· bençã.o das espa- i ficam prohibidos fest-fracs, ker~ rcpfosent-ativas da cultura J!· d!' 

.. rezada cm v .,z baixa. o pacire j ia,•ocaç~.o qw Hcaba de fazer á i mini e rcfcrindo-.~c á mistura e das dos officiaes do e. P. o. R., ·messe,s, · cujos resultados nâ.o se cómmerc!o e industria. do paiz e,· 

FITAS 
para todils as associa

ções religio.sas. e 

RENDAS 
para alvas,. roq uctcs e 

toalhas para altares, 
comprem na casa 

especialista: 

a casa. 011de tci<lo é 
mais barato 

ti.ta das Palnwiras, 94 
Te!.: 5-4070 

1 ss. Trindad<'. emquanto cliz: Que I não ao Pax Dornini. A's·. 12 horas assistiu em Poá destinem ás Missões ca.tholicas. mormente, do Estado de Sãõ 
,,, pa:r. do s,·nhor éslc.ia scmpl'c; O,; signacs da cruz do P.1x. as· festividades do 25.º anniver::, São; Pa'ulo, · H de Setembro' de Paulo~ realizar-se-á neat..a Capi
"º""'ºs<·o. J<:rn nome do IYJvo O ! nomini significam que a paz nos~ sario q.a Profi$s_ão do Iievri1o. Pe. 1940. · tal. de· 21 a 29 do corrente m.éíl, 
, col~to res.ponclc: "Í, com O vosso I foico nquistada pela cruz e pelo Eustachio Von Lieshout;.s_s. CC.. , (a)· e"· Paulo Rolim Louréiro .

1 

uma "Jornada sobre Alimenta. .. 
i·~plrito,". Precioso Sangue nclla derramado. e ás 15.30 horas esteve em v.isita ...,_, Char :eller ao· Arceb!sJfüdo. ,. ção" por iniciativa .do Instituto 

O padre. ao enunciar este de- · AVISO N. 111 ::11~;·g~i~~.R~~i~a~!º e!~: 
rnjc, tem em mãos o corpo de d. d e . . . . . 

1 n meª O. r om·· · me CI ·1 Jllilileu ae v .. 1-os _Solenines do ta1'â, de-palestras e vre1eceoosed.is-.Jesus Christo. que é o Auctor da r· a 
, pR.L, .e que nol•a trouxe vindo á · · · · . . · Revmo. Pe. Eustachio Vo11 cacionaés, todas visando, nos .sei.ia 

terrà. Zlle faz ao mesmo tempo Lieshout, SS. CC. mult.iplos a.spectos, ao proba~ 

0 ·sigllal da cruz sobre o Sangue De ordem do Ei-mo. e Revmo. da alinlentação. 
,te Chris'.o pelo qual todas as ACCESSQR IQS BICYCLET AS Sr. Arcebispo Metropolitano, com- A Santa Igreja zelosa em pr-<l~!" 
<:Ot'llll\s fornm pacificltdas. São • munico ao Rev1no. Clel'o e Fieis tig.ia.r os grandes empr$len<lünenr 

l :i os sigm,es da cruz que o padre para aUtOJHOVCJS TODOS OS P.RÉÇ()S que no r;iia 2-0 do corrente. o tos. mt'filllo quan<io a.oonse)ha, a 
:·a.rt. e Isto em honra das 3 pessoas TODAS AS MARCAS Revroo. Sr. Padre Eustachio von tida austera e ª m«ttfl.ca.çã,o 
divinas, t){)is qüe todas concor- Llesho.ut, -·da C()ngregação dos chrlstã, jamais deixou de i.11~· 
·eram pura nos proporcionar a o MELHOR SORTIMENTO TSN ARD & CIA. RR. P~. dos Sagrados Çorações culcar o. uso dos meios natura« 

,i.e Jesus e Ma¼·ia, oommemora para a conservação do inestl;ma;; 
25 annos de P.l'()fissão Solemne vel dom de Deus - a se:uõe c<,r

. na n){!neiooi:1da Congr-ega~~- s. poral. 
Nos p1·iem :1·os seculos da Igre

ja, 11, unicr>. preparação para a 
conununháo consistia em rezar o 
Patel'. A liturgia niozarabica ac
cresccntou o Symbolo elos Aposto
los. Depois do Canon dil'idia-se 
r. Hostia e era chegada a Co111-
a11mhão. Iw,·nsiwlmentc foram se 
introclu7,indo orações e cerimo
nias. algumas das quaes j:\ fo
ram supprimidus. Bem clifficil .é. ,

1 

poi~. fixar a origem rlas que nos 
ficartú11. 

X 

Im!J()rtação Directa 

JSN ARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

BltINS 

1 

SORTIMEl';"Tb. VAl'tIADlSSÍMO 
Importa.c:;.ão Dh'éeta. 

CASA ALBERTO 
1 . 

LARGO SÃO :BENTO N,0 

Revma. nasceu em. Aàrle-Rintel, A prcs-ente .campanha. naf4'iff" 
Provlnc!á de Moord.:Brabante, na ~ica Orianiza.da pe~. ro.O.B.l''. 
Holhtnda, e fez set!S estudos ec- e. mei,ccedora. à.a _efü.C1enw e de
desiast-icos na Belgica,tendo .sido · cidida ~la~raçao de tôffl · ff 
ordenado Sacerdote· em 1920. j bons brasileu·os.. . ; 

40 Desde 1925 vem exercendo no ! Ao zelo esclai ecido do Revmo. 
Brasil, com muito zelo e piedade, Cle~·o O Exmo. e_ Revmo. Sr. Ar• 

CASJl\1:JRAS o s,agl"a-do ministerio Sacertlotàl. -eebisp~' Meüopolltano recomme~,. 
e O M P L E T O ----,----------- 'tendo Sido Parocho de Nossa Se- d~ .~ Jomacla sobr.e Mlmeni.-

1, . . ·. h . d Abb dia. . If d çao , certo ti'.e que ~. éle1~ STOCK 

Consultem a Aurora - Printex -'- Piritubà' ! 11 ore. ª ª. • na iocese e e Fieis do Arcebispado . ze inte,-
Nacionite.s e Extrangeiras I UberQ.ba e ult.imamente. nesta . • . _.ft _, •-

CASA ALBERTO 1 _,A1•c)J.idiocese. na i'ar-ochia· de !>oá. ·1_essa~ao por ess~ ce,~me ... e .,., 
CASA ALBERTO . j O Exmo.·e Revmo. Sr. A!'cebispô man à relevanom social. 

GARGO SÃO BENTO N.0 40 LÁRGO SÃO BENTO N:0 40 recomenda ás orações <lo Revmó. (Cortcluc na 3,il pá;.)' ' 

-======== ===::::--:::===;::::::::==================================:=::::=====·. 
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J J IIJ U U Is U y dos RR. PP. Cecil!o Smukien 
e Conrado van Kessel. 1

. • 

POR QUE 1· NOSSA,. ALFAIATARIA. 
'. ' 

:!, ~ua l'_ pin XII t~ra sobro ~ nuera ~i~:~~ tl~l' A~~~~l~:ntv!nªl;: 

1 
.(. Continwwão da,: l."' .pag.) A CORREN'I'E DE Ol'INI&;,:s ERECCÃO . CANON!CA j' da 

NOVAS Congreg;çãÓ Mariána e cnliada 
' i soffmnento rogamos ao Altissi- Bastantes claros e conhecidos I Euch~_ristica. a favor da ir,ro· 

· mo. não tarde em fazer chegar Nos rcsult:1:n( Veneravci., Irmãos chia ele Santo Eduardo. p 

ADOTOU O CORTE "'KENWAY''? 
o desejado consolo. · · 1 BENÇÃO DE IMAGEM a, fa-

. e prec!ilcc~os Filhos, os 1~rigos 1 , • d Rc , p A 1 ·o· 
Por outro lado, pomos 1mmu· cm sentidos c,;pirituaes e morncs' ' 01

. 
0 Hno. e. nge º- 10• 

tavcl Nossa éonflança cm Deus, 1 , . . . d. · t, t .. , 1cl!1 e f: c1 Mathcus Katelaar. 
que, nesses i.as empes uosos. AUSENTAR-SE DA ARCHI· 

'* Para melhor servir nossa 
;/ientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* · Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcion9r a ele
gândo., Q conforto e a como
âidade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ANATÔ~ 

MODERNO CORTE AME
f!ICANO, SYSTEMA 

'"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE- i 
ENCOLHl~OS; ENTRETE •. J 
LAS DE LA; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MÍNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO o PESO INUTIL) 

'MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 1 
PRE-ENCOLHIDOS; !?AS 
MELHORES PROCEDEN-
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

Quem do mesmo modo que go- ameaçam mais do que llll):lca, nas . . , 
vema sabiamente aos homens e almas, os prh1cipios cl'irísãos de ; DIOCESE, po1 dez e 01to . _dias, 
aos acontecimentos, tambem diri- fé e de vida. · 1 respectiva.mente, a fave,r do 
ge do Céu, a s~a Igreja, a qual Uma desordenada corrente de I Revmo., Conego 'Agulnaldo José 
confiou o 1mpeno sobre as almas . . - , t . dª . _ , GonçaJ, es e Re, mo. Pe. Victo-

1 
opuuoes nmas e posas, v rn1 1 . G d M d 

e, na marcha incontestavel que j pressões e estímulos, surgidos das rmo an ara en es. 
füe assignalou pela verdade e vir- mais variadas tendencias, exci-
tude divina, ensina a proceder I tam hoje as multidões - pene- Promulgação . , , 
"per arma justit-iae a dextris et a trando mesmo entre aquellas elas- · 
sinextris, per g!'O~iam et ignobili-' ses CJUC, em tempos mais tran- .do Concilio· 
tatcm, per infamiam 'ct banam quillos, eram doccis para ~eixar- (Cc.,ntinuação da 1.a pag.) 
famam" (II Cor. 6-7,8) (" com se illuminar e reger por limpidas . . ·· ··· 
as armas da justiça a dereita e e sabias normas - e inmõem a · dwncrn, de 8 de Março, .. ~1?UYe 
a esquerda, cm meio das honras conscienci/l. christ.ã uma c;ntinua I por bem approvar e con.!!~Jnar 
e deshomas, de infamia e boa e indcfectiv('J vigilancia. para per- as A~ta~ e Decre_tos do C.0tJ:gilio. 

ma11eccr fiel a stia 1·ect1·da-" e vo-1 Assi_m que. Nos. embora_ im-fama ·,, beneficiando a sua vez v I d ut dad 
o qtie ·,t t·alttmn1·a e o que a e11al- cação. 1 mereci ainente. com a a . or1 e 

• . . . de Ll'gado "a !aterc"' .lc ,que 
tece. amando a quem ama e a Att:raidas pelo Vf'rt10-1111oso l', . . , ,.,. 

· d t b'II - ct" ' estamos mvcst.1clos, pelo }'.lrci,:en-
qucm a odeia, rogando por seu apaixona O uJ· 1 mo os acon- te Decreto solen1nemente' · ~)ro-

f·ecunentos. frcqucnlemente as m- .
1 

. ' d 
1 

·.· · --,~"--• 
perseguidor e por quem a prn- telligencias correm ·o. pcrig-0 de nm gamos e ec aramos ,Pi"~!lJ,tU-
tegc, chamando todos os povos ao serem obscurecidas e debiliLadas gacltos t.odocs e _c

1
·adap

1
um do,1je

unlcó .. redil de Chri.sto e suppli- crc os cto onc1 10 enano '.l:)ra
cando ao Céu ''!)elos reis e poten- na. faculdade e promptidão pa- sileiro. como se encontram.' 'im· 
tad::,s, "ut "quietam et tranquil- ra ivlgar os mesmo~ ac~riteci~ pressos no {'xemplar annexo:' 1por 

mentosi. conforme o 1equc1em os · 
Iam vitam aganrns in omni pie- . , , ,·. , . . .. ~. i Nós publicado, segundo a· norma 
tate et castitate" 1 I Tim. 2 .. 2) munut,ncis e cl,llos mctanLs ela 1· d C o 291 < 1 d e d .... d ' 

1 
. d' . o an n .. , , o o 1go o 

"afim de que tenhamos vida CJ ivma. _ Direito Canonico. determinando. 
quieta e tqtnquilla no exercício Sem emb!'lrgo. _se. os chl'!St ªºs. ao mesmo tempo, como ·de facto 
de toda a piedade e honestidade, fortes . em sua fe, mtrepidos !10 determinamos. de accordo com o 
e no seu caminho á eternidade. cumprimento -do seu ,·erdadeiro decreto 4.0 elo mesmo Co1,ci!io. 
pondo paz entre as discordias e .dever, hüo de encontrar-se· pre- que, depois de seis mezes, desde, 
as contrariedades do mundo. (Co1!cl11e na 8.ª p:q.) a data desta promulga-ção,• .. j,sto 

_ . -1· é, ii 7 de Março de 1941, em to-
elas e cada uma das dioceses ou Governo Archidiocesano circumscripções ecclesiasticas do 

, Brasil, tenham elles força de; lei. 
(Conclusã-0 da 3.ª JHg,) Obra dàs Vocações nas Parochias I que, por todo o clero ~ fieis,.de-

De ordem de s. Excia. Ravma. de Santo André, Pinheiros e Car- il verá ser religiosamente cumpri-
São Paulo, 12 de Setembro de mo de Santo André. da e defendida. . 

1940. DIRECTOR da Congregação I Praza a Deus Omnipotente que 
(a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro d.ar. Escolas Profissionaes .Sale-1 o Concilio,_ que merecidamente 

Chanceller do Arrebispado. 

1 

smnas. a favor do Revmo. Pe. deve ser tido . por complemento 
Antonio Marcigag'lia. . do Codigo do Direito canpnico 

EXPEDIKNTE CAPELLA, poi' um anuo, a fa- e monumento· peremne da. pro-
Monsenhor Ernesto de Paula, 1 vor da Capella 'de Santo Antonio pria Hierarchia Ecclesiastica: em 

Vigario Geral, despachou: 1 de Villa · Mazzei. te nas do Brasil, seja po1'.tador de 
PLENO uso DE ORDENS, por BENÇÃO DE IMAGEM a fa- salutares e copiosos. fructos, pa-. 

um anuo. a favor do R,wmo. Pe. vor do Rcvmo. Pe. Frei Thiago ra o maior bem da Igrcjl).'. _ca
Boaventura Chasserian; por um, Maria de Cavedinc. tholica e ela clilecta Patria·.:~xa
mez a favor do Revmo. Pe. João I RITUS PARVULORUM a fa- I sileira, co,1110. aliás, des~~_ª!?J-ºS 
Rahné. vor da Parochia de Villa Ame- 1 Nós e os Nossos Veneraveis ,Ir-

PROCISSÃO favor das Paro-1 rica. ! mfios Antistites do Brasil. '. 
chias de Ribeirão Pires. Cabreu- Parorho de Santo Ignacio. a fa- i Dado na çidaâe de Sííà se~ 
va, Santa Ephigenia. Villa Gui- 1 v01' do Revmo. Pc. José Romano : bastião do Rio ele Jàne4·Ô. · no 
lherme, Poá, Sãó Caetano, Sa_lto j' Gori. Paulino. j clia 7 de Setembro de 1940. !<;sta 
o Cotia. PLENO USO DE ORDENS. ! de Nossa Senhora Apparec1da, 

TRINAÇÃO a favor elo Revmo, j por um me,:. farnr do Revmo. P(', prinripal Padroeira do Brasil. 
Pc. Pedro Doguenou~s. I Eugenio Sunclles. ·r CARDEAL LEME, Legado de 

ERECÇÃO CANONICA da CONFESSOR EXTRAORDI- SSmo. Senhor Nosso Pio XII." 

A ZELADORA PR_EDIAL--, 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commíssão 3·r, Olt 5%, - ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEIS, juros 1%. - CO·BRANÇAS ele alugueis atrazaclos, acleantamentos para 
reformas. - Compra de in'lmoveis por conta propria. - Informações confiden~iaes. 
de inquillinos e fiadores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceitamos depositas com jutos 

mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 - 2. andar -. 
PHONE 2-2401 - Renato Alvim Maldonado & Filho 

::e1~lei~:~~:1~~:;];~ IV\º Centenar·10 ~a ·com~an~1·a ~e Jesus (1~4~ 194~) :: :;:tlir1~1t::.ª':f p?i~:ªDf
1~ c:oroad.9 pela Academia Franceza , .• ·· ·. , - " O,; "Exerci cios descuidam do 

- ·assacou. contra a espi.rituali- " AMOR DE DEUS! (Brémortd). 
dade. da Companhiâ .de .~m. Responde-se que uma e outra 
Ull).a pécha, de _que nenhum. do~.. cousa é nccessario fazereri\:i-se. 
antigo;, ctetract<:>res do ~tituto (Oportet haec facere et ilia' óm-
de ~w Ignae,io at!} ago:m ~inhÍ.: A proposito da "Espirltualiaade' de Sapl,Q lgnacio · ittere" Luc. XI, 42). O Evange-
111 ::lembrado. . 1 11110 rccomemnda a união ·com 

como os descobridores de oú- 1 Se por asccttca anthropo-cen- facto em cada pagina das "Cons- " cernimento dos cspirit0s a aar para, obter a _Graça proprm p,ara j Deus, f'ontanto que "preceda a 
tr'ora, Brémond; o novo Colam- trica se entende a que tem por tituições" se ern.:ontl'a a famosa " a entender que pode o homem cada mcd1t:wao. Quanto a mal- · abnega<;fio de ~i mesmo·· r,uc. IX, 
llo .descobriu ideias novw e in- escopo especial a "salvação da formula "A. M. D. G.'' (ad ma- " com "forças naturaes"' resi.stir sinada regra VII. da primeira se- 23). o primeiro anthropoccntris
ventou para ellas vocabulos ta.m- propria alma exchJsivam,ente"; jorem Dei G1oriam) - para a " ao demonio. etc.. etc." Até mana - que Brémond acoima ta portanto sc1·ia Nosso Senhor 
bem novos. Descobriu que a es- e pelo contrario se po1· theocen- maior gloria de Deus) - que fi- aqui o ex-jesuíta Brémond. de pelagianismo - se qiuzcsse- quem primeiro ensinou o "abne
piritualidade Jgnaciana é AN- _,trismo.quetem signific,a): o ter-se cou sendo a classica divisa da Responde-se que estas accusa- mos nos atér á. primitiva traduc- get scmctipsum'". o "exame par
'l'HROPOCENTRISTA, vocabulo ·em vista exclusivamente a gloria Companhia de Jesus. Pode ser ções longe de serem novas. tão c;ão· latina dos Exercícios, talvc,1 ticular"'. pois. outra coi.tsa · não 
que. elle forjou. e que exp!l;ic;a por ele Deus, ,cexcluida a salvação da que o espírito da primeira séi'ie antigas são, como no livro dos pudcsso "par<''cer um tanto semi- é que uma industria pirclosa. ·pra
opooição a .THEOCENT.RISTA, auna): é evidente que Sant9 Ig- de Meditações dos .. Exercícios'' "EXERCICIOS '' de 8.lnto 1g- pclagiaim '' :mas tal VN:são é ho.ic tica nará reclu:dr :i realidade () 
t.ermp com que elle prt!tençe tam- naclo não é nem pode ser antllro· tenham algumn apparencia de nacio. o <111al chegou a. :ser taxa- pouco <'lllJJr<'gncl:1 por tc•r-sc o ,.,·nsell10 ck Jesus! Al,Sm -dist<1 

bem enrlquecer. os vocabularios. po-centrista. :OC facto logo na anthropo-centrismo: mas con\·cm do de hereja "pelagiano"", e co- trnductor <P. Andni F'r<'ux) s:·, ~'::·ü1 calumniar os "Exet'cicios" 
Na. opinião de .Brémond a dou- primeira pagina do livro dos lembrar que esta phase é apenas mo tal mais .de uma vez foi mct- afastado "um pouco" do texto dizer que clles não curam· do 

trina do Cardeal de ~rule,estã "EXEROICJOS ESPffiITUAES", transitoria,em vista de prepararo tido "na cadeia". Note-se de original sob pretexto ele esmero amor de DEUS! Basta 1embrar 
para a doutrina dos ,EXERCI· na medltaç~? chám~da do "FU_N· exercitante para a segunda sé- pa.ssagcm que Ignacio. ainda sem na elegancia da latinidade. A no- a CONTEMPLAÇÃO para al
CIOS ESP.IRITUAES de santo ~AMENTO se afflrma com m- rie (ou semana), onde elle puri-1 letras theologicas, nos primeiros va traducção chamada literal, do cançar o Amor espiritual, com a 
!gnacjo _ e por conseguinte pa- sisten?ia ter !Ido o homem crea- ficado inteiramente pé!o "an- tempo~ após a sua conversão, es- Pe. Roothan, Geral que foi· ela qual conclue Santo Ignacio os 
ra a doutrina da companhia, que do ~f!;11 de louvar, _r~spei~r e thropocentrismo", (se O quiw- j crevia .iá em 1521 __ tudo isso que Companhia, afasta ela reputação I seus ''Exl'rcicios". e sopre O qual 
syntlletiza 08 Exercícios -:-·assim servtr a Deus, e assim salvar rem) sae com vehemencia de den- l em 1547 o Conc1ln de Trento de Santo Ignacio a mínima no- têm se escripto innumeros com
como Copernico está para os as- sua alma, Em primeiro lugar, a tro de si mesmo a fim de SE- havia ele tlefiinir "ser de fé": "A elo:, ele hrrcsin, l\hi. nem nwsmo nwntarios acerca do Amor 'cte 
tronornos da antiguidade. s;mto Gloria de Deus, como fim; se- GUIR A CHRISTO de perto. necessidade da Coopcrac;ào activit ele leve s<' affirma poder o ho- Deus. Basta lembrar t.amb<!m 
?gnacio teria ensinado o ."an- cundarla.mente a salvação da al- alistando-se nas fileiras doJ ·seu do Livre arbítrio, excitado por 

1

, J.nem so· COM AS FC:RÇAS NA- aqui. appellando para o InsÚtu
tbropocentrismo:' espiritual, em- ma, como Meio Necessario. Do R"'INO. Além disto o Theõcen- Deus, com a Graça." (DENZ. TURAES. com exclusao da gra- to ele Santo Ignacio, a regra de
quanto que Bérule teria sido o mesmo modo na seg·unda série de tl'i.smo {'Xag-erado" da-~. tres ui- n. 814). ca,rcsi.stir á tentacão. O que diz cima selima do "Summario'" on
Copernico d.a astronomia. dos es- Meditações (II hebdom.), tratan- timas "semanas" compensa de De resto, J?clo_ si~nples facto de 16 ~.u: P?~emos r~sistir "com o d'.: o Santo insiste na recta iriten
ptrU;os; revelando á humanidade do _o autor d~ "escolh.a de um sobra o . pretenso anthropocen- Santo Ignac10 msistir na coo- nux,1110 d1v1110 que sempre nos as- çao, que elevem seus filhos ter, 
religiosa e ingenua as maravi- estado de vida". o centro de to- trismo da primeira. 1-'ERAÇÃO da vontade. de ne- sistc. embora claramente não o de em tudo SERVIR E AGRA-
lhas · do "Tbeocentrlsmo" reli- das as operações espiritúacs é nhum modo se segue que o seu sintamo~'·: ''myncnte ipsa gra- DAR A DIVINA VONTADE. 
gtoso, sempre DEUS. Ahi, ao menos DEZ A_ COOPERAÇÃO DA VONTADE systema seja "anthropocentrico". tia quac sufficiat ... "; restando- Tambem aqui não nos podemos 

Como se ·vê, a, arremetida é VEZES, se fala . da. Gloria de Tão longe estava Santo Ignacio nos a graça sufficicntc. furtar a.o desejo de cotejar com 
f)Wla,da. e 'merece ser contida por Deus. E se muitas vezes, Ignacio "Mas Santo Ignaclo Insiste d<'r '! do nc,gnr a necessidade da Gra- ~. doutrina de F'énelon o que. diz 
$lguem que veja ni6to uma da& une a Gloria.'de Deús com a sal- . masindo na Coop,:rnçiio da ça. que todos os ~·Exercícios" eia· :·il'::\"SO CO:\DIF\.T H.\ TIUJJI- S(Lnto lgnaeio nPst.a Rç:;.ta, 'ex· 
ma.iores .. tnjustiças, pa.ra não di· vação da alma, é porque na pra-·· " Vont;ade... Não seria ·melhor mam o contra1·io. Por ventura <)AO CNl'HQJ,ICA t.raidn da II partç· das .. é:'ónsti-
ar claramente Ulllll, vingança éa- tica u.mâ ·oousa não pode haver " insistir mais na GRAÇA.,. não insiste ellc tanto no segunde, tuiçõcs. Santo Ignacio ·.cíta'qúa-
lumniosa de um. transfuga i,nfeliz sem a outra. Logo ·"'theocentrl-· -,é rio trabhlho de Deu; nas ai- preludio (antes de cada medita• Outra pécha que atiram con- iro motivos, que dcvem·ter:em.vi.s-
das fileiras- do antigo defensor' ca"é a doutrina ·ig!'Utcíana dos " mas: .. Os. '.'Exercícios exag- ção), que peçamos !J.S "g·raças' tra os "EXERCICIOS" é ... ta os seus religiosos não só.acer
de Pamplona. .. · - · ''Exercicios". E comei ó ''Qt!É( id- " gei.:~m o 

0

'ttabal110 . pessoal... de luz para a intelligencia e " aquelle insistil' demasiado no ca do estado de vida que·--.·abra-
ventou a pêtà ·contraí'UF só ·c(1.i6ri::t '' éô1n 'a.' "a°p!ica'çií.o dos senti- força para a vontade? Não re- " VINCET TE IPSUM ignacia- çam, mas em todas ·as acçqes. par

AMOR ·rebaixar Santo Ignacio'c ·sua es- ··,, dos·": "exercício da memoria, pete elle incei;santemente a nc- '' no ... sobretudo na pratica do ticulares. O 1.0 é a Glória. de 
· · · . 1 p!ritualidàde; · saiba. · ·que nmit.o· " inte'l!igcncia; · vontade phanta, cessidade da ''oração preparato· ., famo:;o "exame particular!"... Deus ÉlVI SI MESMO; . é> 2'.0 a 

1 
mais heocentrfoo ainda é o Ins· ·" sia, penitencias corporaes, l'ia": sem a qual não se póde al· " Parn, que ... estar a genl.e o gratidão qyu<: lhe de,·emOs: .. pelos 

Teftnnol!·o que ha .. a.J_r:i!:;o 011 t'!tuto dn.·· Comnanhin. -i'u11dado ·" etc:.'." ·chegando até M r,e~ cançar a ·ora,:a dc~c.fada? O," clia inteiro rom o:; olllo,; \'0l- Bi.;M,;nc101:, I{ECEBrl)üs~·.o 
19 ~ nc.~ ~.;;;c...t..,o, J !;!ele· autor d.OI "breie!~'\ De " íjrn V.l! C! ,"' hebom) do díti~ ~~ .;.,; diz dos colloauios fino.e~ l .. tau.o.\l ~ .ull.lm: EU? ..• üt1,= 3.0 .. , E~P.ER_\..N<J.~ cto,; !{remio~; 
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ADMINISTRAÇÃO PREDIAL - ALUGADOKA - FINAN-· 
CIAMErno PARA CONSTRUCÇõES HIPOTHEC/\3 

1 
g~te é o significa.. DECIMO NO~O DOMINGO_ D0

El'OIS Dtt J<Jts qu~ tteeeobre 
do da parabola. O PENTECOSTES entre os fieis da. 

Rua Marconi, 131 - 4-.º anci'111 Phone 4-8912 
homem-rei é o Pae Igreja qúem não se 

Critica Cinematosraphica da A. J. e. ~te:~~~~::lh~~:1~e~ São Matheus, XXII, 1-14 ~i:e:l~~te~s etr:~e:. 

Christo, a espo~a, a dignos dos convivafl 

O 
• ·, M [ d E / Igreja. As nupc!as Naquelle tempo, talava Jesus aos "'.pr1ncipes de 118u Divino Fl• 

, rzen QÇâO Ora OS .Jspecf aC'U OS , entre estes dois dos sacerdotes, e aos Phariseus ·em parabolas, lho. - Esta Teste 
espor-os começaram dizendo: o ~eino dos céus to"rnou-s~ semelhante nupcill.l, <>l>rlgato-

ESTRELLA LUMINOSA - ' CAÇADORA DE CORAÇÕES A CASA MAL ASSOJ\IBRADA na T 11 r, a rn a G ão. a um homem rei que preparou nupcias •para seú ria para um digno 
'toa. Fox, com Linda Damell) -1- (Da Paramount. com Ray - <Da Uni\ersa:I, com William quando o Filho uo filho. E mandou seus servós a -chamar_ os· convi- filho da- Igreja, não 
.•!!súl ftlm conta a historia de Milland) - Uma escola destina- Garb~an e Ir<'nc H<'n'r.,·\ - D.ra- I' · dado n · b- d e e· 11·es não qu'1ze··'ram v,·r .ac assumrn a na- s ,,ara as o as, · _ . • é a F'é, pois esta 
:11ma. jovem que ambicionava ser 

I
da a ensinar a língua franceza ma policial ?n tomo de. as.,assi- tur<'za humana. na Enviou novamente outros servos com ·este recado: virtude é condição. 

,::.. ... ,,..- de ci'nema, mosti·ando ao a rapa:--.es mgle7,es. recebe como , natos comdtldos Pm um thea- ·• ,, p Els que J'á preparei me·s ban"uet" · o· s m· eus boie ....-"''""" unrno "ª sua e,;. " ..,,,. · " preliminar para o 
-tnesmo t.empo essa mania entre hospede unrn ·!º'"<:m. Gir,~ o .film 

1

, tro. Algumas fallias são atte- sôa Dh-ina; e na e os cevàdos foram mórtos, e tudo está prompto: 
15 

ó ingresso -na 
~ :mocidade. o film em seu con- em torno dos 10mam,es de~sa nu,adas pela comicictacte reinante. h vinde ás bodas. Mas clles desp· rezaram o convite; natureza umana , li!:J'eja,· mas são as 
'º""cto não apresenta inconve- jovem com alguns dos estudan- Certas passag·cns podem impres- e se foram, um pàra sua casa oe campo, outro ~ .,.... t · . tomou como sua o~- · boas obras, ou, de ltient.es. Cof.acão: Acceitavel, es. As attitudes livres de var1os s10nar as crianças. Cotaçào: Ac- par-a seu negocio._ Outros,· porém, prenderam os 

dos principais personagens, bem ceit:wcl incnos nara cirancas. 1"'5ª dilecta. ª Tgre- servos que o senhor enviár·a, e depois de os co- modo geral, a cart. 
f t 'J'd d I t d j?. ou s0ja a com- - . da"e. ')e so1·tc l}Uª l\fADEM:OISELLE MAISIE _ como a u 11 u, e e e o o o cn- brlrem de ultrajes lhes deram a morte. Mas o u ' - v 

'- · 1·e' t · n o r·1 1 a a lul A • ·Al\1IN"IO D' 01 "RIA rnnnhão .dos fieis. · · 11;;.o b·0 -sta cre·1· ·p~-~oa Metro, com Ann Sothern e ao. rcs rmge 1 1 n 'os e • ~ , ,, .,v rei, .tendo· ouvido isto, iro4-s:e; · e fez marchar seus ~ ~ = 
:;John Carrol) -'-- Uma historia tos acostumados aos espectaculos (Da Fox, com Frederlc March) O banquete 1111 P· excrcitos; aeàbou CO'1'J· aqllelles -homicidas e po;:; ra a pessoa sal"\Íar-
t,ouco convincente de aventuras da tela. Cotação: Acceitavel pa· - F'ilm já critlcado pela O M. cial deu-se quanoo fogo á sua ci-c!ade._ oiss·e ·;fhtão aos seus servos: se; é abHolutamcn-
.ina. Afrlca. Os personagens não i·a adulto~ E. na llsht n.º 10 (8-IX-1937),, o Pae Celeste. pelo E' eei-to que-• as ::podas -ei;tão preparadas;- mas os te neccssario pra-
~ bem caracterizados quanto á cu.ia cotação foi Acceita\'el me· seu T<'llho Un!gcni- qu_e haviam·. J#~o co,nvidatos . ~ão Jor'am· dignos: tlcar a doutrina de 
::feição móral cÍe cada um. Cri- .UU:.CE MtfLHERES - <Da Ci- 1m., ''"'"" crraQças. munrnaa pe- to, prol)-Oz aos ,Tu- ide, pois, ás ·>e11cruzilhad11s :dos caml"nhos, é_ a Christo. Sem as 
'tlcá.vci.s ainda as atitudes de um nesul. c~m Olinda Bozanl la.~ scenas cmoclonantcs de ba- deus e a todo· 0 quantos enéó·fltrardes; con\-ídae-os 'para-- as bodas. 'obrà~, a fé é morta, 
iJ)ersonagem secundaria. bem co- Mostra este film a historia. de talhas, soffrimcnto dos feridos: mundo a mesa da E, tendo $ahi~_!>' ··os·_ seus,. ser"vos pelas ruai;;, re· : ·conio diz São Thia-
;,mo uma infidelidade conjugal uma jovem, cu.ia mãe, abahdo- doutrina dos Eran- uniram t-0cfbs os·1q~e·encon_trarani, maus e b<'ris; e go. ·Apostolo; e· São 
- nada pela familia, ent-regara-sc PROXII\IOS l'ILl\'IS gelhos, doH Sacra- a mesa do oahqucte fico_u cheia de convi"da:dos. ·'Pedro, na suá se-
fque_ não chega ª concretizar-se. aos cuidados de um co11egio. Nes- mentas, cspccí.al- E_nti-ôu, eI,tãÓ/o rei, para· ver os que• se assenta• ,gunda epistola rios 
!o tom humoristico que domina O te estabelecimento desen\'olve to- o VENTO 'LEVOU m~nte da Sagra.da vam á mesa, e:vtu ahi um homem qll'e não estava exlio,rta a .assegu-
•:flfim attenua as falhas aponta- do o enredo. Ha apresentação de E Rc1<- i · · · · ' · ._, N" d · to t · t (L d D ) l I•}ucharistia. • Para ves,tido com a veste nupeial. E ·disse-lhe: AmJgti, rarmos a no.ssa voca. 
ouas. ao eve ser vis por me- ' situações demasiado delicadas, co- ric O • ª · · · · · · c t - ~ ·ta 1 1 1 este convi\<lo con- como entraste · aqui não ;:tendo à veste nupcial? ç'áo á Fé pelas boa~ moreit o açao: .-»ceei "e para mo a menção de uma falta gra- , . 
hallulto~ ve comettida por uma alumna, MELODIAS no MEU c~- I yirlou o Senhor, 1PO,t' Mas, elle emudeceu. Então dtsse o rei: Atàndo,o obras "Esfor• 

· 1 e outros factos que dahi se ori- ÇÃO _ Acceitavel <L. d.a D.). 1 Moyses e os pro• de mãos e. pés, 1.:inçae-o. nas trevas exteriores: aht çae-vos por tornar 
N · hct ·u1t1·1na havera· ·c_horo e r. anger de dentes. ·,porq· ué muitos põlas boas obra• 

, CITE DE BAILE <Da ginam. Devido a isso e á exis- 1 P as, e • V · ~ 
:tJ'fa,. com Zarah Leander e Mar!- tencla de sequencias um tanto MINHA ESPOSA FAVORITA i· mente ))Or seu Fi· são os chamado_s e ooucos os escolhídoa. mais certa a voss,a 
8!:a. R.okk) - ~screve-nos t-re- Inconvenientes, não convem o - Rcstricto (L. da D.). lho.. .Jesus Chrl_s- -vocação". 
chos· da vida do grande compo- film senão a adu1tos de criterio to, e os J\postolos, primeiro aos Judeu!!,· seu A(Juelle conviva .. que se encontrou sem a 
1Sitor russo Tschaikowky. Uma in- formado. Cotação: Restricto. SEXTA-FEIRA. 13 _ Acccita, i povo r,loito, a quem ànte"$,.,d.ol:l mais se prpê ,veste nupcial. !'Íyrilbolf:fa, pois o Chrlstão que 
:fidelidade conjugal e a actuação j punham a doutrina da sa.1v·açâo. Elles, po- conten·tou·-se com a· -1'é e descurou-se da p'ra-. 
. vcl para adultos (L. da D.). , d b _,, t t' d l t· · d J Ch I t D d (dO:S .prineipaes personagens, de- R'!!:GIMENTO HEROICO - r,.-in. prooocupa os com os ens ua erra, 1ca a -e ou rma e esus r s o. o na a 
•notando pouco respeito ao casa- (Da w. B .. com Pat O'Brien, symbolizados na casa de campo e outros ne• lhe serviu a 'v'Ocação, s!nâo para tornal-o mais 
•mento, tornam o film pre.iudi- ,James Gagnev e George Brent) gc-cios, recusaram o con,ito, chegilndo a mal- culpaoo, E, .realmente seu silencio bem de-
(cial aos adolescentes. Cotação: - E' a historia de um regimen- tratar os enviados do Rei, ê até a mata1-os. nun'ela -a. consc!encia de sua culpa, quando' 
::Aeceltavel para adultos to do exercito norte-americano como fizeram com Jesus Christci e alguns .;' -não 'seguiu as· inspira.i:ões dl-v'inas que o con

oue combateu na Europ,:;; duran-
• REGENERAÇÃO - (Da Cife- 1 te a Grande Guerra. São re
isa, com Jorge N-egrete e Cannen ! sàltado~ nest-e film a dedicação 
:uermosillo) - Conforme diz o 1· e o esforço do capellão desse re
(titulo,~ mostra este film a rege- gimento no desempenho de seus 
llleraçao cle um rapaz que canse- sagrados misteres. S~enas de 
\gtie reparar o crime que comet- 1 guerra e Iuctas corooraes, além 
tera em estado de embriaguez. A I de outras passagens- emcc:onan
·delicadeza do thema r~sti:inge o i tes, tornam o film inconvenien-1 
!film ás pessoas de cr1teno for- i te a crianças. sem que fique pre-
_:mado. Cotação: Restricto. j judicada a lição que o facto men-

. 1 clonado pôde constituir. Cotação: 
, PEROLAS FATIDICAS - /Da I Bom menos para crianças. 
'CoJurribia; com Warren William >'-
1e Jo.an Perry) - Trata-se das TRAHIÇAO NO DESERTO 
'.:peripecias de um ex-escroque pa- (Da Republic Pictures, com os 
•:ra desvendar os mysterios elo rou- tres valentes) - Fllm de aven
ho de um collar e de um hoíni- turas do far-wcst: sc2nas Yill

.cidio. Ha p~age118 criticáveis lentas de guerra, tiroteios, 111or
quarito á conducta de alguns per- ' tes e Iuctas. A anresentação sym
oona.gens. Por isso e pelo as· pathica da acção da justiça con
sumpto em geral não convem o tra violadores da lei atwnua bas
fflm a crianças e adolescentes. tante as falhas. Cotação: Ac- I 
_Cotação: .Acceitavel 1>ara adultos. ceitavel, 

o;<{:0 ·o 'l'EMOR DOS Castigos. E' 1 bulias em favor ua t,;ompanhia 
claro que ha uma gradação des· 1 proclamam altamente ter sido 
crécente se considerarmos a no• Ignacio "suscitado por 'Deus ·para 
bi-eza de cada um destes moti- combater a Reforma lµtherana .. 
\'OS, Ora Santó Ignacio diz que Além disto as Regras "ad sen-' 
:ie devem pautar as intenções, tiendum cum Ecclesia" do livro 
em todas as cousas. MAIS pelo dos Exercicios é a maior defesa 
:primeiro motivo e pelo segundo sua, nesta accusação; b) - in
do que pe'los ·ctois ultlmos; posto dividualismo" pode ainda signi
que tambem delles se devem os ficar a tendencla a guiar-se o 
seus religiosos ajudar (quamvis homem por si mesmo em "ma
hinc etiam adjuvari debeant ". teria cspiritua"J", excluindo dess'-

Comparando tudo isso com a arte o papel de "Director elo es-· 
famosa doutrina de Fénelon á p!rito". Isso tambem é uma ca
cerca do AMOR PURISSIMO DE lumnia que facilmente se refu
DEUS; vê-se que Santo Ignaclo ta com os mesmos EXERCICIOS. 
:possui& o senso commum da tra- De fado, além de suppor serem 
diçáo cathol!ca. quando insistia as mcctitac:õe:; explicadas por um 
em_ afifrmar a utilidade dos dois Director espl1·ilual que cm tudo 
ultimas motivos: ESPERANÇA e _ oriente o exercitante, nu Regra 
TEMOR. De facto tendo mais 
tarde aquelle prelado escripto" que 
na; presente vida pode a alma 
attingir tão puro e alto amor de 

xúr. ela primeirn semana, in
siste-se clarnment"B na necessida-
de de um; director espiritual: c) 
Por "individuailsmo" oódc tam
bem· entender-se o "occupar-se 
de cada um só" com a propria 
salvação. excluindo assim o "ze
lo" pela: salvação das almas. Mas I 
tambem aqui não ,é menos in
justa e injuriosa a anemcttida ... 
Se é certo que o esÍJirito ignacia-

~6na~ &(d, 
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apostolos. - Por isso, enviou-lhes ·o Senhor · · vidavàm para· a pratica das virtudes. Eis· o 
o· castigo: tiveram sua_· cidade_ áestrulda, e,, castigo de sua negligencia no serviço divino, 
sua nação dispersada com a ln.vasão da Pa- '.; no _ct!idado de sua alma; foi lançado nas tre. 
lestina por Vespasiano e cerco · de Jerusa- ;' vas exteriores; ou seja, no Inferno, para sof~ 

1 
tem por Tito. '" trer · as justàs' penas _ de seus pecc.ados. 

1 _ Termiria: a ·parabola com estas palavras~ 
Só então, em segundo lugar. dirigiu-se. o~ "~Iultos_ são os chamados e poucos os esco

l Senhor aos Gentios espalhados por todo ó' lhiclos;'. Bilas, é claro, não se podem refe'ril" 
mundo, de maneira que foi necessarlo sahi, aos ultÚnos chamados, dos quacs um apenas-
1·em os apóstolos pelos camin11os, todos, e to- _. _ Be encoüt.rou_ in.dlgp.9a:.de se assentar á ml'isà; 
das ·as estradas para evangolizal-ó.s;3,9'si·ge11_. .. EHas se a.p_pliêam/ii:os ;Judeus a quem Nosso 
fios - bons e maus, jstó é, ele toda· à classe Senhor se. dirigia immedlatamente nesta pa-
de <pessoa,;, '-- acolheram benevolamente o r.abola. · 'Déllcs sim apenas attenoeram ao 
chaniadó divino e ingressa.ram na· IgÍ·eJa, para clla1hado divino uns poucos: os apostolos e 
saborearem os manjares celestes de sua dou- os d,iscipulos. 
trina, sélis sacramentos e sua morai. · 0 que não quer df:r.er que devemo!! eru-

Jbste. banquete pereune - pois na Igreja zar · os braços contentes por termos acolhido 
de Deu:.i a met,;a está sempre posta a quem a -graça da vocação. Cada um de nós pói:Je 
quizer niedltar e saborear a doutrina e cs b-em. no dia dó juizo. ouv!r a::i palavras rlt-
meios de salvação - termina· no fim do mun- ri"gidas, ao conviva Indigno. Cuidemos, i,ois, 
do. · J!:' o d!a, ;,in que o Senhor entrará na de ser verdadeiros servidores de Chrlsto,-
sala elo festim, para ver os que: se assentam guardando_, na nossa vida, integralmente, to-
w. · mesa, examinai-os, premiai-os' ou pímil-ós. dos .os seus preceitos. 

TURGICOS. Era só o que fal- ! meio - para alcançar o fim que ! so e mundano que era tornou-se movimento mystico muito em ,•oga. 
taval... _ se pretende. Para que a _nossa o grande São Francisco .Xavier! em nossos dias nos arraiaes espiÍi• 

Tambem. isto não t-em funda· espiritualidade seja duradoira _de-:, Àffirmar. -portant;, ser .a asce- tualistall. 
mento. E é a propria !lturg"la ve apoiar-se em "profundas cion- tica de s.â'nb Ignacio demasiada.. Primeiramente se perguntarmos 
que saf' em defesa de Santo Ig- vieções". Ora a vontade' sendo mente INTELLECTUALISTA, ou se ·ha opposição entre os "EXER· 
na cio. De facto que ha de mais potencia céga, só pode avançar que so appl!ca l!Xclusivamente ao· CICIOS" e a "'I'heol.ogia Mystica" 
liturgico do que o "Brevi.al,'i.o "/ precedidá da intelligenci.a que a , estudo especulativo da , virtude _ em:: geral,- a resposta só pode ser 
Pois bem: os seus leitores cncon- guia. como pode alguem "qu~r~r I sem se o_ccupa: com a forma_ção I I?egat-Jva! Qu~m melhor que Igna.
ttam nas lições do III ·nocturno O bem que ignora?" Logo é ne-

1
--da vontade: _- e manifesta- inJus- cio ~~nhecla- - por experienc!a pro

de 31 de Julho que Ignacio, sen- cessario que O raciocl.nio preceda tiç.a. · _ pria os mais altos phenomeno11 
do ainda sem instrucção, compoz O acto da vontade estudando os' Quem assim accusa Santo- Ig- da .Mysticá? Entre os seus pri• 
aquelle "ADMIRA VEL LIVRO n:Íot!vos da virtud~ que se quer· naclo parece ignorar que a maior meit'os companheiros. e os ,lesul
DOS EXERCICIOS ., e isso por obsei-var. Além disto na vida es- calumnia lançada contra o seu tas de todos os temoos houve 
ter sido .. illuminado por Deus".' piritual é de grande vantagem livro é justamente taxai-o de se· tambem não_ poucos favorecid,os 
2) - Os Exercidos ajudam além tei·-sc uma DEVOÇÃO SOLIDA mi-pelagiano, como ficou dito de graças extra,<miinarlas e _esta• 
disso a aperfeiçoar a liturgia. por- e SUBSTANCIAL. isto é, uma mais acima: isto é, de exagerar dos rnrsticos, como Xavier .. Bor• 
quanto na ,;Meditac_ão do Fun- o papel da VONTADE ponto j~ C isi R driguez Cl · vontade sincera de tudo farer · · ª ~, an o. 0 , aver, 
damento" se diz que o homem para agradar a Deus. Sem esta de excluir a intervenção da ORA- para · só · éitar alguns santos ca
foi e reado uara "louvar a Desus" . . . . ÇA, como blasphemav.a Pelagio. noriizados. Quanto á doutrl.ria dOII 
por exemplo, "com JIBalmos e vontade nos discipulos, b:tldado e · - Preso por ter cª-o!... preso "Exercícios", se é certo, por um 
hymnos". 3_1 - A "anotação 3.ª'' 0 esforço dos melhores Mestres. por não ter cão... ' lado, que ah! não se ensina "ex• 
dos "Exercícios", dá conselhos espirituaes. Ora., como alcançar! N t·t 1 d "LIVRO" pl'ofesi;o" a theo1ogia mystica· · ê ta "B v t d ? ., Cl tá o mesmo 1 u o o . , 
salutares para se recitar com de- es ºª _?n ª e· . aro es . se lê: "Exerciclos Espirituaes ·certissimo por outro lado, que os· 
voção o "Officio çlivino". 4) - que causa pimclpal e ª GRAÇA, para que O homem VENÇA-SÊ fundamentos mysticos são ahl 
o 2.0 modo de orar. bem como mas a causa secundaria, - po- A sr Z..fESivIO". será isso ·puro lançados e fortalecidos pela pra-
o 3.0

, ajuda grandemente a re- rém neeessaria - é Santo Tho- int.ellectulismo? Na meditação do tica do ascetismo ·cohcreto. Aléta 
citar bem os psalmos e orações. m.az quem nos vae dizer qual é: fundamento insiste -muito O autor · disto na "segunda !l,nnotação dos 
5) - A regra 3." "act scntien- <II, 2ae: § 82; art. 3). Neste!"ª celebre "indifferença. espirl- "Exercicios", se faz menção da. 
dum cum c<·clcsü\ '' faz fnmcA lugar o santo doul?r affirma ser 'tua!'' ou seja O abandono á PRO- intelligencia- "illustrada na ora• 
propaganda cm 1iról da liturgia, absolutamente indispensavel a_ ·vrDENCIA:' t d f _ ção por virt-udc , Divina". Na 
6) - Santo Ignacio, pessoalmen- MEDITAÇÃO ou consideração in- l t ,_.paraSeu' 

0

1 que ~o 1u vkessima annotação" fala-se de uro acon..,cer. ra sso- mero n- - " 

· Deus que chegue a perder todo 
o "motivo interessado" de TE
MOR e de ESPERANÇA. . . esta 
doutrina foi condcmnada por In
noeencio XII. (Denziger n. 1328). 
!sso aconteceu cm Maio de 1699, 
mais de um seculo depois de es
criptos os EXERCI CIOS (1522). te era apaixonado pela reza do tellectual das verdades -da fé. 1 tellectual!smo? Falando do "tri- alma que,, e1N1tra" ~m 

I 
co:1~acto 

no insiste a principio muitíssimo ofl'icio no côro e pela musica li- Accresce que é de grande util!- piice peccado ... é O insistir San- com Deus . o prune ro ..,mpo 
na salvação propria, é justamen- turgica. aade no caminho da virtude ga- to Ignaclo a mais não poder, na da escolha de estado", suppõe-se O SUPPOSTÓ INDIVIDUA

LISMO IGNACIANO te para assegurar melhor o fu- nhar á causa de Deus as facul- pratica illdiviciual do "horror ao ·um momento decisivo em que a 
turo da vida aposto'lica que deve E O SUPPOSTO INTELLEC- dades inferiores (phantasia, pai- peceado; e dA contrição! ... " alma recebe "lumes extraordina~ 

ôutra. accusação injusta con- empreheder mais tarde o jesuita. TUALISll<IO xões) contra Deus revoltadas pe- Póde haver ahi sombra de exa- rios e Impulsos mysticos ... " O 
tra os "EXERCICIOS", é serem Basta lembrar que dos vinte e lo peccadó. Ora isso se alcança gerado individualismo?" mesmo se diz na 2.a. Regra para. 
elles -INDIVIDUALISTAS. Vamos quatro santos canonizados da A. quarta accusação contra O sómente por meio da Meditação O mesmo se diz das outras o discernimento dos espiritos, bem 
pois DISTINGUIR este termo Companhia 13 fóram mission.a-t livro de Santo Ignacio é, de s-er ou "estado intetlectual", em que séries de Meditações, onde a von- como na Regra 4." para alcan
ambiguo: a) _ Se l>Or "ind!Yi- rios!... Dos 26.000 jesuítas de _ elle por dcmab INTELLECTUA- entram em jôgo :l!; tres faculda- tade é exer-cltada para seguir e ça:· a tempcranca. Aliás toda., 

hoje, quasi 4.000 !ab'utam nas LISTA, des superiores da memoria. in- as regras do "discernimento··, duaJismo" se entende o espirito imitar o mais. possível - a Nosso -- -
"lutherano", -·essencialmente rc- missões! ... d) - Mas ... por "in- "O exercício da meditação ig- tell!gencia e \'ontade, conforme Senhor Jesus Christo! ... ·Em to- tem sido argumento Yersado por 
vdltado contra a legitima aucto- dividualismo" parecem finalmen- naciana é um verdadeiro ESTU- o methodo de Santo Ignae!o. Fi- do O curso dos ''Exercícios'' pre- _ todos autores mystlcos dos ultl• 
ridade .da Igreja, afim de seguir te entenderem alguns. . . "certas DO. . . . " . . . é como o.uem resol- nalmente; "contra um acto não l- domina a-_ ideia de exicitar na mos tempos. Ademais aque1le :mys-
0 "livre exame,, .... é clarissimo praticas piedosas individuaes".. . ve um problema de mathemati~ valem argumentos". Quarí~as con- · pessoa qµe .medita a "GENERO- tico saborear das cousas dlvtna11 
como a luz meridiana, que esta cm opposição com o culto publl· ca.. . E' um trabalho cs1:cculati~ versões milagrosas de peccado- \ SIDADE!t.- Como' se fôra Jsso 1 _~e CJ.ue fala sempre 03 "Er.erci".' 
:péclu!, não macula o livro de San- co (sic) ... isto é, com a LITUR- vo ... Os aJfcc:tos são eonfinaclos res celcbr0<:. que se - tornaram.! mero _ ",l.ntellectualis1no" .plato- cios. ens~an~o ª Medlt~fo 4~ 
to:?gnacio, nem tão pouco a es-1· GIA ... E' como se dis:;essemos no fim da :,ração, só eomo wna l!ailtos en1 meditando a.s verda.- nico é abstràotõt .• :··: ·· · appllcaç~ ·dos sentld08, 6 ~ 
plritualidade do s<'.'n In_.stlt.nto. os '.'EXERCICIOS" (e j>0r con- acção de graças final." etc .. <;te,. eles eternas pelo methodo igna- A quinta accusaç!l.o: "OS P?rta., ª~:1.a..,~~~,~ \::~ont-?m.~

/2:rn. primeiro lugar 1101· que a! seguinte a cs1_iiri~ual!dade igna- Rc~ponllc-se que o trabalho l clanq!? Basta lembrar aquelle es-; F.Ã~~IC_IQ~ são_~TI_·MYl;iTI- Ç!\O mf~-··- n~a •.··
0 _,os o.~tl'! 

santa. Sé, em muitos lugares das J ciaJlll.) ~ão um t:~;nt-0 AN-'rJ:-Ll· intellectual é necessario como, tudantc de Paris, que de_ vaido- COS". Isto é c~ttarioo a cetto ·: _ .. (êo.Defüi na. J.• •-> 

,, 
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GRAMDF. TÓNICO 

., CONSELHO NACIONAL 
DE IMMlGRAÇÃO 

Em sua ultima reunião. o Con-
1elln Nacional ele Immigtar,ão 

. tratou elo registro de extral'lgei-
. ,,; ros residentes na zona urba.na, ou 

·qtle ah! exerciam quaesquer ac
tividacles antes ela entrada em 
vigor do decreto n.0 3010, ele 20 
cic Agosto de 1938. 

Segundo o disposto no art. 150, 
!)U ragrapho 3 desse decreto, o re

.. gistro cm taes casos serã erali
·_ aado mediante simples declaração 

õo lnkressaclo. nf,o sendo neces
E;lrfo prchenc!Jcr dados da car-

: .t-cira de idcnLiclaclc referentes ao 
(ie~~mbarque ou ao passaporte. O 
Ccmclho entende que essa dispo

'slr.ão legal não nodc .8offrer in
, tcr;.·retacões restrictivas por par
~ dos .serviços do registro de es
~rang<'iros. 

NOVO REGULAMENTO 
DO BIPOSTO DE CON

SUMO 

'.) Presidente da Republica as
.1lgnou um decreto-lei alterando 
o regulamento para a arrecada
ção do imposto de consumo, na 
parte relativa aos productos tri
bPtados exportados para o ex
terior. 

As nltera<;õr.s nlludidas rcfe-
rem-sc ao prncesso d~ restituição 
do Imposto pago pelas mercado
!'las cuja exportac;áo goza de 
isenção de impostos de consumo. 

A 'T''{'f?l]llJTCõER no MI
NISTERIO PUBLICO 

O Prcsldcnk da Republica 
11.,~aba de assigIJar decreto-lei di,
p:mdo sobre attribuições do Mi
n\sterio Publico Federal. Pelo 
act o do chefe do governo, nos re
c,.,rsos extraordinarios. o procu-

~ rr ·1or grral da Republica opina
r{~ se fôr uma das partes pes
s~~es publica. ou quando o rc
]P' or o solicitar. b procurador 
geral da Republica despachará os 
proce,sos segundo a ordem do 
~'"! recebimento resalvadas as 
r-·~rerencias previstas em lei ou 
tl"odas pelos interesses do ser-

BRASIL Mar da Maiwha não· esteja re
volto por t.einpestàdes'° e erfoo
berto pelo nevoeiro. 

tol'es dos Estados de São Paulo. 
Minas Geraes, Rio de Jatwirn, 
Espírito Santo e Paranú, sob a 
presidencia do exmo. sr. Mini.,
tro da Fazenda. 

No proximo dia 24, ús 
ras. dar-se-ã a sessão de 
ramento, presidida pelo 
sr. ministro da Fn?.(•nda, 

17 ho-
encer
exn10. i 

Franca. rPlntiva ai pedido d~' ins- 334. 141: Italia, 11.312: Argentl
i;ec,ão permanente para o Collc-J na, 66.451;· Suecin, 73.919; Hol- A 
gio Santo Amaro. dessa capital. 

1

, !anda, 34. 426; Colombia, 21. 500: 
concluindo fn vora V<>lmcnte. Dinamarca, 20. 951: Noruega., 

1

20.176: Brasil, 15.197: Uruguay, 
NOTAS ECONO.MICAS 11.850: Belgica, 10.809: Franç.a, 

6. 300; diversos. 11.194. Total: 

DETENCÃO DO EX
MINISTRO . LEóN . 

BLUM 
i 
1 

NOTICIAS 1\IILITARES 
2. 208 .· 12(1. O Serviço de Economia Rural 

O Presidente da Republica as- ! levou ao conhecimento do mi
signou um decerto criando uma · nistro Ft>rnando Costa que foram 
escola. prcparatoria cl<' cac1,,tes clnssificndos cm Sf,o Paulo. de 
neste, Capital. nos moldes da clé r-,r ar ç o a(<; G cio corrcnt,-. 
Porto Alegre. j 1.5:l',.352 farelos de ul~oclão cm 3 Noticias 

do Brasi 1 
Essa escola. que ser{l instatla- i pluma, pcsu ndo 284. 5G8. 579 ki

da cm predio offerecido pelo ; los. contra l. 480. 3;37 farelos com 
Gm·erno do Estado, entrará cm : 269. 084. 859 kilos cm igual pcrio- 1 

funccionamcnto log·0 que o <'difi-, do eh anno anter!,,r. 
1 

cio a ella destinado seja entre- li Para cxnortacão estavam prc-1 
gue no Ministcrlo da Guerra. , parados nté o dia G do conente 1 

a contar ele Janeiro, 652.871 far-1 
dos de 8.lgodão pluma, pesando 1 

122. 123. 319 kilos brntos. 1 

1 PINTURA - Foi inaugura
dB com grande successo, 

nesta Capital, a Exposição de 
Pintura Franceza dos seculos 
XIX e XX, constituida de qua
clros pertencentes ao Museu do 
Louvre e a collccçõ~ particu'Ja
rc,1. e c1uc ('onquistara optimas 

• Noticia-se que o grmeral 
Góes Monteiro, chefe do Estado 
Maior do Exercito, dC'\'crú cm-! 
barcar no começo do proximo : 
mer. para os Estados Unidos. a 
convite do chefe do Estado Maior 
do Exercito norte-americano. ge
neral Georg-e Marshall. Outros 
chefes militares de paizes latino
americanos recC'beram !dentico 

SEJ?Vff'(} POç:TAL PA
RA O EXTERIOR 

O director gC'ral do Departa
n;ento Nacional dos Correios e 
Tclegraphos tornou publico hawr , 
determinado providencias no sen- l 
ti\lO de serem transmitticlas via· 
Norn York as malas postaes des
tinadas á ,Europa, Africa. e, 
Oceania. 1 

D~ssa providencia se C'x~cp- . 
tuam ns ma.las dcstinndas ú ln-. 
g'laterra, aue cnnlinuarão a s<'r 
transn0rtndns 1ior navios inq·Je
zcs e as que 11sualmcnte são con-
fiadas a paauet'-!s iaponez<'S. i 

A rPsolucão acima foi tornada · 
em virtude dC' difficuldaclcs de 
meios de transporte nara os de-

lt' Ampla cxpos_icão_ de clcmr>n- ! rrfercnclas na Capital FeclPral e 
tos para padromzacao cio <'H(':l\l na,; Cc.11:it.acs platinas . 
foi. ent:Tg-ur JJPlo clil'e,·tor elo 
t:crvico ele F.cono:11in Rural ao: 2 CULTURAL _ A Mb;ão 
ministro FcnJHndo c,ista. A JJa- ! c lt 
d 

. - i u ural Uru1w'.lva ora na 
romzaçao do producto cm Caii't 1 d R bl' 'te 'd 

anrrço ckvcr{l se, em br,,,·~ pos- ' I a a epu ica. m ;;1 o 

1 1
• \ alvo de numerosas h:m1enagens 

a cm pra ica. das altas autoridadP-~. institui-
Hoje o Brasil é o SC'gunclo pro- çõcs uarticulnrcs, e elementos da 

ductor mundial, vindo cm primei- cclorüa uruguaya d.,tquella ci
ro Jogar a Costa do Ouro. que dadll. 
detem 40% ela produccfw. 

A cxpe:·tação de cacau no an- 3 NACIONAL - Com a pre
no ele l!l30 foi a maior que jú senca de numerosos techni-
se fez, attirndndo a 132. 15:i. no co,~. rcalizarnm-S<' 'm fabrica da 
v~lor de 224. 58G :000S000. Con- I .::u,:ic,e ac uaz. elo Rio d', Ja
vem amcla acc?nturr ClUe O va- : 1;circ. experiencias com diversos 
lor por tonelada 1 :689S. foi ou-1 tvno.s rlP ,,81-v,ín ,1sr,i:mql 
trosim o mr:or até hojC' alcan-1 
çado. O maior Estado procluctor i -~,.............._~ ~--~-, 
continua a ser a füthia. Dr. Durval Pi-ado 

Segundo dados do Instituto de Oculista 
Cacau ela Bahia o nosso movi- · Rua Sl'nador P. E~·ydio, 15 
m~nto ele 0xpor1,tcãn C'm saccos ·1 i Salas 513-14 __ 14 ás 17 h 5 
fot rm 1939: P•tra os Estados Telephone 2-7313 
Unidos. l.4Jl.900: A1J,,mr.nh~. 

mais cont.incntes, resultantl's do o f'A T'TV.LLA8 no '\TOKTE DE 80(;CORHO 
bloqueio pelos belligNantcs. ; u r 0 -- JOL\S USADAS E B!ULHANTJ~S _ 

CONVERSÃO DA DTVI- ! Compro pagando os melhores preços 

DA DA CIA. MOGYANA 1' ::~ ;01;·a:-c;OP:11\~~'.: i. D e I Mona e o 
A Companhia Mogyana de Es- , 

tradas de Ferro asslgnou uma es- : ============================== 
criptura de consolidação e na- . -m::;:"' 
~~~~:lização de sua divida ex-:~ X ,_a, E R I o R 

A clividv. cxirrna da Compa- : ___ ...,...,_.,,. .. .,ª"''""''~wm 
nhia. n;i valor de 4 milhões e 1 
800 mil libras, ou 70. 000 mil con- A INV ARÃ O DO lim, drvendo tambem visitar a 
tos de réis na occasião. elevou- EG YPTO c11.pita\ da Italia. 
se com a queda do cambio a cer- O ministro de Franco foi re-
cr. de 340 mil contos ele réis. As tronas peninsui'arcs Invadi- c::bido com _granclrs n:ianifest,'l.-

O ex-ministro. sr. Leon Blum~ 
inc'lusive os outros quatro que fo
ram detidos. acabam de ser ins
taílados em um 1!,lojamento iso
lado do Castello 'de Chazeron, 

.e Sabe.se que o objectivo da de
tenção ·do sr. Leon Blum é asse
gurar sua presença em Riom 
tjuando a Corte· Suprcni~ iniciai'. 
suas investig-ações· que se desti
nam a esclarecer o papel do ex
ministro na declaração de guer
ra. e. bem assim, ·stm influencia 
material e mornl na ·preparação 
da França para a mais dura ex
periencia da Historia moderna. 

Entre as accusações que re
caem sobrr o ex-primeiro minis
tre, figura a desvalorisação do 
franco em uns a3%, verificada a 
26 de Setembro ele 1936. ou se-· 
ja, dois dias depois de fechada, 
pelo ministro ela Faz&nda. sr, 
Auriol, a s11bscripção do emp!·es
timo da def Psa nacional. num to
ta'I de 8 milhões de francos. 

O sr, L<'on Bium tambem é 
accusado de hn ver instituido fé
rias e reduzido o temno de tra
balho para 40 horas p~r seman:,,, 
emqu:1nto que as pofrncias vizl .. 
nhas internsificavam suas i.rÍdus~ 
trlas de dpfrsa nac•onal eiPvRn
do-o para 70 horas de trabalho 
po,' ,;cmána, . 

os REFJTf-;TA nos HES
PANHóES 

D0nois ela vit,tona de Fr:tnco 
na Hesnanhn, grande numero dos 
com1r.unist:0.s hesp~nhóes embar
caram parn n Fram;a. onde fo
ram acolhidos nelos. "vennelhos" 
fr,incen:3. 

Teleg-ranwrns vindos do Mexico 
noticiam qu~ o governo mexica
no concordou em · dar abriP.·o a 
estes refug-iaclos. em numer; su
perior a 2. 000. Para isso será 
posto a. dis]Josição dos hespa
nhóes republicanos os navios "Si
bor-?i." e "Orizaba ". 

Os refur-faclos hesuanhóes es
te,rão na America a;,_tes de No
vembro que se approxima.. De
vido ás tendencias, políticas dos 
"republicanos". algumas ·das:. na
ções americana, estão se prepa
rando para evitar a hlflu:::ncia 
dos refugiados em seus negocios 
internos. 

PRECISANDO 
DEPlJJAll 

O·-.SANGUS 
IÓMB 9Ó ,· 

!LI-X°t'tt~' 
M 

tlOGUEUIA 

2 BELLONAVES - C~aratl'l 
á Inglaterra., os "destzo•• 

vendidos pelos Estados U:n1dtie.,) 
I 

'3 PRISIONErkôS ;.::.:, --~ 
· presos- na Ori-Breta'fth&, . ._ 
campos de eon·centraçãÓ; 1'1.eêõ 

'extrange'fyajL, : ,, ·; 
~·. -,:,. ~' . ,; 

4 DECL.llf:~ÇÃO - . Sérunió 
, ~- , se· ii,Utrma a. ,,Repu1>Hea 4e 
'San Marino declarariar g'!Mn, . ., 
lnglaterra. O exercit,o de, S&à 
Marino conta 950 guerreii'os. 

,5 PIWTO~. :_., Os rfilÓ~·~,. · 
lonezes vêtit' rc~l~\\l't<i. , . ._.~ 

ciac!osas ·focurs'ô~s. sobn'J' ,r-~fii'i. 
'torio inlm'iko. " · · · · ... ,,,. ···· 

6 ADHES'Ao ~ o generà.i' 'Ca_. 
. · tt-ouX;'··,·eX~gâ'Vei-·rtadOr·:·· 4' ~;fii-~ 
~Ó-Chinn:_'. 9ue _a('t):ierhi f ~~ 
do genera.f De· 'Gaulle, chegou ·e, 
Londres. · 

7 PETROLEO Augmentl'>U a 
exportação . de pctroié<;' .í'ti

, meno pará à: AI~emanha, dei)óts 
· da queda do l'ei ·caroL 

8 INVASÃO """ Volta-se . novt.'
mente a falar. ·na,, invaríio.·da 

'il'landa; , ..... ·i 

9 ACCOll,DO O , · gover:n. 
francez de Vichy est;t. ·iKv· 

tes a asstgnar -um .ácconio · ~l:W
as autoridades · japonezas. ÍÍD&re 
as bases mi11tares· da In(3a.et.tna. 

o JÜ JNDEPENDENCIA. 
mahatama Gandhi 'e,.ffir,. 

ruou que a liberdade dit ·, rn~ 
deverá se~. concedida pelo gi>vér
no inglez. se , este Quizer "C'ótlta?

. com o maximo auxilio hindi} • 
_guerra, 

11 AVIÕES ~'A, inÍI11-te• 
vem 'reaJi2&ndo OU\l'a,s {m. 

rortantes compras de aviões ·n• 
Estados Unidos. · 

1.-, DISCUR,S0 O ~da-
..1...., to reimblic1mo á p~
cla dos · Estados Unid0$ l)rtllU~· 

clou um éltscurso em que triU- . 
ca a. · nolltica exterior ~ sr. 
Rooscvel~ 

13 PARl,AMEN'TO - O Par• 
iamento !nglez resolve~ .,ao 

mais annunciar as horas ciii ~ 
reuniões. Julga-se q~ a, meai
da visa. protci:;cr os deput~ 
dos perigos dos bombardêlos. 

Dispõe esse artigo que os pro
m,,t.orC's que demonstrarem dcsi
dia on descaso poderão ser dis
pC'nsados por portaria do prncu
rarlor geral. sem prejuiw de ou
tras sancções. ficando as causas 
!t seu cargo confiadas ao promo
tor da comarca mais proxima, ou 
li.O procurador r,,gional. . 
CONVENIO DOS ESTA

DOS CAFtI:EIROS 

Pelo accordo assignado es1>a di- ! ram finalmente o Egv)1to. De ha çocs na capital do Rr1ch. onde 14 
vida fica reduzida a. 130 mil con- l algumas semanas falava-s~ na ronf<'r<'nciou cl<'monHl~mcntc com: 
tos de réis. nacionalizada. e pa- ! possível Invasão italiana. Essa, o chancrllcr H1tkr.. . ; 
ra saldar a dívida externa será. teve inicio no sabbado di..<t 14 e J A respeito d<'sla v1s1tíl. as mais 
feita uma emissão de debentu- 1 tem como principal ohjC'ctivos i dt'sencontra?as noticias vchlcu-
res. 1wsta i.mpOl'tancia, resgata- Alexandria e Marsn-Matruk, i ~amt A mais acce1t1w<'l é entri:- l 
vel nor amortizações, no prazo principaes cent-ros da rcsisLenr:a ! an ° ~ que nos vem nos com-

Noticias 
do Mundo 14 

ele 50 ànnos, ingleza. 1 mentanos da imprensa allcmã. do 
Afim de participar do Conve- O sr. Serrano Súfíer como ho-

PAJ,AC'JO O_ ~c\o 
Relli em Londres fol vW

YTS IT. \ - o barii.o von Rlh-, l<Íntamcnté atacado' pela av,lação 
bentrop. ministro do Exterior do R.eich: · Os sobe1'anos aal'ltram 

Reich, partiu para Roma. ilesos. ; 
.1 

t!io dos Estados Caféei.ros, seguiu CONSELHO NA('JONAL O governo egypcio hnYiR rei- mcm de confinnca do General 
para o Ri.o .de Janeiro o sr. In- • temdas vezes ameaçado d~ decla- Franco combina com o C'hance1-
terventor Federa.! em São Paulo. DE EDUCAÇÃO rar a guerra no primeiro mo- lrr do RC'ich o momento oppor

menio da invas5o. Essa attitu- t 
Os trabalhos do convenio dos o Conselho Nacional de Edu- _ . 1 11 110 para .n entrada da Hespa.-

Estados Caféelros convocados pa- cação approvou o parecer no pro- de. entreta11!º· nao foi to'.1m:1ª·, nirn na. guerra. 
ra o dia 19 do corrente, obede- cesso em que se consulta sobre mesmo ~ep_ms d.o ataque italla- 1 A entrada desl<' palz no con- l 
ceram a. seguinte ordem: se o docente livre, inscripto em 11? conSt Jtun·_ seno l;<'rwn p,ara ª flicto possibilitaria um ataque l 

Dia. 19, ás 17 horas, sessão pre- concurso para cathedratiço da vida da _naçno. . ! cm massa dos totalilarios contra 
paratoria. Apresentação das cre- cadeira que professa, perderá, A Italm pretcnde _mcsm_o evi-' o estreito de Gibraltar. que co
dcnci.aes pelos representantes no- sendo reprovado, o direito á do- tar to,~~ ª causa .d:, disc~rd

ia com j mo todos sabem, é de vital im
meados pelos Estados participan-1 cencia livre. Concluo o parecer O go,ei'.1º do ?~110

•. piometten-
1 

portancla para a Inglaterra. 
tes. Entregas de theses pelos pela resposta negativa. do-ll:e iesptcltai sua mdependen- 1 Nada de official foi 1mbllcado 
srs. con'l't!nclonaes. Na ordem do dia, foi unanimc- , d~~~ia. no mesmo tempo _q~e re-' entretanto a respeito desta vi-

Hontem, ás 15 horas, sessão de - mente appróvado o parecer da a.f'.ima O seu umco obJcctno, que sita. 
mstallação. com o compareci- , Comimssão de Ensino Secunda- ' s,:ma a lucta cont.ra a Ing!ater:·a, ' Na sua 
mento dos exmos. srs. Interven- rio, relatada pelo sr. Leonel! As tropas italianas nao tem lia. o sr. 

1 

encontrado embaraço serio ao , se-á com 
------- seu avanço. ra7,ão porque iá con- 1 

quistou duas important9s cida- i 
eles: Solhtm e Sidi-El-Barrnnl. j 
Aliás. segundo informação de 
fonte ing'le~a "não sr pc1rna dc- j 
fender essa ampla rxtensii.o do , 

provnv"'l visftn :í Ttn
Serr~.no Súíie1· a,·ist,u·
Mussolini. 

OS MliLI-lORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos. 
Fructas. Biscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 

' 1 deserto que segue cm direcção sul 
dl' Sollum ao mar de :trC'ia. que 
se encontra nas prnximidRdes de 
slwa, onde está sepultado o . 
Exercito que o rei da Penda .. 
Cambyses. enviou contra Siwa ha 

A GFEIH? \ 
EUROPA 

NA 

'I. guerra no éonlinente euro
peu se resume nas incursões ae- , 
reas diarias e frequcnt.cs sobre a 
Ing·lat.ena e Allf'm8nha. 

As aviações belligerantes cas
tigam de prcferenca as eapitaes 1 
dos paizes em ·Jucta. 

.• -. 
Ouça as ultitnas notici.as direcbt• 

mente das Capitaes Eurôpeiás. 

cmn a 1naraviJha de 1940 

.. LD~~.PJ~I~~CE ~RADIO 

OPTIMA RECEPÇÃO INDR• 
PENDENTE DO. CALOR, 

HUMIDADE OU FRIO 

EMPORIO MON'l'ENEGRO I
', 2. 500 annos." l Berlim e Londres soffrem nãc : ---•- ., , .. ·, 

raro de 5 a 9 ataques nocturnos j ...... · .. ::·::::::_-=::_-=::_-=::_-=::_-=::_-=::_-=:.:::: __ =:_-=: .. -::_-=:..;._:: __ =:_-:=::: __ =t_-=:_:=:_-:: __ :: __ ::_-:::: .. -:=';,.~:=::"' 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq.·R. Luiz Coelho) - Phonc 7-0035 

Veremos quando a Inglaterra 
comcçaní. a se defender. . . Nem que tornam insunnortavel a si- ·-- ~"'-· 

tuação dos habita1~tes. obrigados ,,; ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::.-íl isso nos revelam as pa:lnvrn5 <Juc 

A V E N J D A J I Churchill pronunciou ha dias. 
MERCEARIA 

1 
AV. BRIG. LUlZ A'N''l'ONIO, 2. 098 - <Em frente ã Igreja .'1 

Immaculada Cpnceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

llfANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

O :VIJNJSTRO SERRANO, 
SuNER NA ALLE

MANHA 

ª se recolherem aos abrigos. \. 
As costas da França, Norue

ga, Belgica e Hollanda tambem 
têm soffrido grandes bombardejos 
da Royal Air Force, que cl<',1·a 
forma procura evitar um possí-
vel embarque a.llemão. 

O ministro do Exterior da . As condições atmospherlcas 
Hesp,anha, sr. Senano Sú11cr, i' não têm auxll1ado os allcm1\es. 
chefe dos phalan;;istas, partida-

1

1 Presume-~:.-- que a offensivr 
l'ioa do totalita1'i:;mo, vi.sitou Be1·- , teuta. :;e1·1i. tentada. logo que o 

Peçam demonstrações sem ,compromisso 

AMERICO N I COLA T·Tl 
\ 

Praça Ramos de Azevedo n.• 18 - 1.º à~ ' 

TEL.: 4-4423 * 
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:"'~':C'A T HO LI C OS 
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·''.1tUA 15 

.txêLtJSI'V;\i\1:ENfE suas Joia'.; e S~l'.S rn:st11u;;:') !ld conhedda 
.J C) A I., I-1 A R I ;\ 

CASA CASTRO 
OFFICINAS 

NOVEMB"kO 
PROPRIAS 

N.º 26 
coricessionarios AFAMADOS 

( Esquina da Rua 
relogios "E L E C T R A .. 

Ancl1ieta) 

it:az:: ·ma === 
14~º Centenário da Companhici 

de Jesus (1540 - 1940) '. 
(Conc,Jusão ú:1 :i.ú 1>:íg.) Pe. lV..erc:uri.àno s4f:1efito de--· 

conc1usão,11óJUe1JU ó. Pe. :Blil~ljâ~ 
co,;. Alisiln 1~10 menos pensa o zà1·, VISI'I'Í\DOR, -:-.. com · pis; 
isi·an'de theôlbgo da Compàilhia, deres éspeéiàes nas .pl'Ôyméiâs ê!• 
St,;:,.rez <De Relig. t. IV: lib. IX). Castella e de Toledo. A próhilí!~ 
O mesmo se c!i~a de varios ou- ção pois, do ieÍ'crido Pe. GerâÍ 

i Li os püssos dos "Exercícios·•, pot acerca da. iéitura dôs mysticoi; 
i cxem:ii-0. a famosa "Contempla- não é ·"absoli:it:i'' oli geral; iílâi 
1 cfto para alcançar o Amor de recommenda que taes ootúdos, iij· 

D<'us on,le o autoi· rasga os ho- façam "com ll'JOdêiii.ção" por 'Í\l~ 
: rizonte« para as mais sublünes I g·uns especiàlí?..ados em máterli 
1 conteinphlçõc; da mysti<::a. j tão de!Jcada. Quanto âs accusii~. 
r •· Mas. <insistem os adversa- , ções que pesant sobre o jesuit\l ~==::=::=:::;:=======::;:::=====:=======================================':=/ [ rios - rni-iando de '\,meio ter-1 A:ffonso Rodriguez ... dizemos t:i\áii 

·-·-- ..... -· • '······ i mo. - •· o 4. 0 dera] da Ordem' elle, 110 cap. IV, . do seu mâgi:., 

Rea11zar-1a-á aom grande d 
I 

jf'suitica: P<'. Eduardo Mercui.·l.a-r tral tra.·tado da draca .. "ó, exp1.í~· 

b r.•, 1 h ft da A. C. tiyr.ss<' 0 maximo es<'n· ' nc. prollibiu aos seus subditos as méslnas ideias .que ac:~b'arl:leii 
U volvimento.. . , / que 'lessem os autores mysticos.: de explanar. Sem conéiemriar' t 

Em scgu1d,1, S. Exc1a. Rei-ma : cmquanto qu<' o maior autor asce-1 myst!ca, recommenda á "genti. 
deu su'.l miio a b2ij::r a todos os I t'<:o da Ordem < Pe. Affonso Ro· ! nova" (os noviços) que não ãê:ã, \ 
presente.~. que SE' retiraram até! driguezl mette em iidiculo a con- ! vem pretender "voar àntes q·Jij o Con1res~o ~ue111aristico 

· de. Ribeirão Ptêto º. jardim elo Palacio. onde foi! tPmp!ação infusa", etc .. etc. i tenham azas. Áliás nos capltu1~ 
tirado um gn1po photogrnphlco. , i V, VI. VII e XII o dito aú'tàr 
tendo <'m seguida o Exmo. e I L'MA QUES't.'i.o ÓE ' têm palavras de grank!es elogio~ 

, , ~~s~-A dê 22 .à. 29 dó a reri1eza de C'hri'slo. verdádeiia- ele, aos pe~ Jo altar, ou pelo me- R0vmo. Sr. Arcebispê' se despe- i PR-UDÊNCIÀ i pai·a a Mysticá ,,érda.âeirá. Fiei: 
'.~, . o próíxiêiro 'cimgit'ss/i mente pre~nte na sagrada hos- n0s unidos, em espirito e oraçiio. dido dos pn'sf'ntés. retirand0·se n . . ' pois apodlticamente demonstrâdcl' 
,~~"- • · , · . Jiui·a sPtis ,'lllr,s".tllos·. esponde-se que Ja Santo Ignn- · . . li d ""'->" ... 1. ,, b' ~ i~~ deitá· dl<iciéié dê ru~ tia, pedindo numa supplica de a todos quantos nesses dias for- ' que o vro os =ercw os e .... 

'
.,;..r1=-... :.IiL'"<d,. = ;.,e..:1:.:-". d·e t'_Jc . . =============== cio tendo notado nos primeiros ' . , . I ·t·t',.· ·. Sa- ,_ · I-à-:J-·; 
- r1'eW ......., ~ ,........, "' stnor, ,aci;-ão de graças é afü:i1:a- marãó ac,ui o grande cortejo noviços alguns casos de "afü\ci- ; c?mo o ns 1,t1to_ ~0 . ; ll= ·!'\li::'.: 

-& ~ v'írn: çoroá;r à Ó'Wt'à relt_;. <;;\C, f)~l'i: todo O mundo é prin~ triumphal ele "Jesus Bbstia ". . . naçií:J espiritual'', outros de "fie- ClC, longe de ser m1mi!O ?ª myr 
llm,. iii mêz p. f!ndd ~Ai; 13àn.: ritf':-!'wnte para a nossa quêri- Confiando no ?.CIO do nosso Clero·, 7 d .... as· e· m· 1 c·'c.. d . o •" dõd . tica. 0\l da r,ontemnlaç.ao rnfus~. 
~ _ • , . , ·ª . . e1x ll 1ecommen " o aos . t . · . ·.···,• 

!_~ ~s-__ e c~n,~sá6t!t*:füi:f~:; (12 p:.ttla, a: c?'ilsolidaçã:ó. eia paz secular e regular e no devota- i · , imstres cl~ noviços que "não era. peh eon}·ai·10 laz:ca os _fun~~ .. 
·· · "· piliioçlilaes.- 41..le. it11i se. m·.: Í. e cln concordia nos indi,viduos, mênto de nossos dioce·sanos, dt• , • t pruclentü falar de mvstlca a : mentos dest.<'s phenoP1~nos subl1•. 

. -,... V/J , . nas vms o . . it 1 e· . ''º . 
-~~.-nàs pat:ocnlàl d'as fü~.·;.: n:ls fimilias e na socie·aa.'·de. ir- cu·j.a g.·ene:rosa c_oope1.·_ação 1_·esul1.rt-1 r 1~ ~li. s a GENTE NOVA .. d Se-! mes. quando Deus cham.a alguc~: 
ci!'séll. . . manados todos no reino de· Chris- ru, com o ma10r bnlhantISmo. o 1;11or. Não se eleve porém con- · as a. ·,il':::~ <:. onwm1-,...çno,,, 

1aitf~parão do- colli}',fa~o e.ê-· to, f;1iê é a caridade. Pará: éssà explendido exito desse Primeiro duir dahi. ser O esplrito igna<:ia- j 
~ÓÓít· de toda à,dio~êíie, Mvc:i- gran'i~ manifestação de :F'é no Congresso Eucharistico Diocesn- j (Condusao na ·~-ª n-1 ~-l nc, nclvrrso ú mystica vei'dacleira. CO:'.\'Cl,USÃ.O 
·di, éinnpÜecer,.tarnooin S, liliccià· .. ~":n ·:-s~imo Sacram~nto elo Altar, no, ardenti'1nente imploramo_s: fa7 \ Uma coisa. r•ntretanio. é cena: A pr.,hibicão do Pé. Mercuriano, j Finalmente: a fo:sidade dest·i 
m'Viisi~,. Dom- José GàspS:r de ieiteiamos O :1ppel:lo ª todos os ç1'.' Déus Nosso Senhor. cahu so- aos clirigc!ltcs inole7.es não falta por sua vez, tem um sentido . accusação mais c!arflmcnte ài
-~ e. $11\Í'á., Arcebispo dé nossos caro.s diocesanos. que dése-1 bre todos nós suas copiosas bAn-

1 

t-ile. nto 11ª1 .. 1 1e,~c be. . ·L qu, .. hist:irico" e "local". No seu ,. manifesta ao conlemplarmo.g l 
- • .-1· ·. · • . - A ·c1 · t·· 'd , • , ,, , . , 1 e 1 1s o , . 

. $ló' ,e:avlo;- é I!lais no'ie· bispó.s Jarmmos ver r.,um os nes ª ci a- çaos. qmilquf'r homem ele intE'lligencia t2mpo 0575), alguns discípulos LEGIÃO enorme de autores .cii: 
· : A! ~sito dessé aéonrechnen.: .. _ .. . _ · · · nwdiana pode perfeitamente cal- do grande servo ele _De~. Pe .. Bal- / cializaram em assuntos de M"f.s,;. 

tBoJs·, ~ ... ~-". stAa.lbe. _drtoi·.?.ceJ,soesê, ··~~~.·
1
_çl,ª. 1_vaoés

5
,. e o· m-,. p~·r·· o··. m·, 1· s·· s· o · J - 1· ~ular, tha~ar Alvarez. Jesmta hespa- 1 TICA, os quaes hombrearam Sf';ri• 

.,.,. ... ., "'õ d e· 11 O' Vos· o e· 1

· li ta s > < nhol. exagerando o ideia da Ora- 1 pre com os melhores mysticos di: 
.reus ju.i'Í!ldieionltrios â-, .segumte · . . ; . . tf . . r . . . , ~ ,, , · . r,ão Mystica - então muito em i outras Ordens. Todos elles apoian.:. 
catta- pàstoral: "Pediudo a Deus · · · u • ! como. enf:io. explicar facto tão voga. as "Provinclas" de Toledo' do-se unan!n1es no livro doj' 
NoS!io. ~"nhor éorif!il:ne'. nossos . _ • . . _ . . surprcl!cnclcnlc? E' simples: o e de Castella, como echo das. "E:XERCICIOS" e no "INsfr..;, 

'.tlm)&· ,ftllibs na· gràridê' gijça qué No do:;1mg0', dia 1" p.p., na e este director dos Circülos Opr- : ,, espírito rlc Niunich .. nos dá a obras de Santa Thereza e de São j TUTO'' ignacianos pt'<'fligam \n,,~: 
. ~ · Jisil:ftuliido- cóm â rca1izi.l;..:',. Capt'l!A cio Palacio São Luiz, o rarlos. além do Presidéntr cJ,i c,ia VP de tudo. E' aquellc cs- Cruv, - "falavam com pouco res- 1 piedosos O falso "Mysticismo.": 
clti difs sintas' Missóés na- séde' Exmo. e Revmo. Sr. Arcébispo Acção Catholica, dr. Plinio Corrêa pirito de cegueira. de impr8vidcn- pPito ao espírito ascetico dos' 3-S"signalam os Pfirigos que co~élu• 
~, óõm: á- rea!iza'ção ct'ps· éongr~S:-' Metropolitano, Dom· José Gaspar_ de Ollvéira. do Secretario e do cia, d(' molleza, aquelle espirito ''Exercícios". A consequéncia foi: zen' a elle:. pelo caminho da ".ai-

. iõti ·Jwélilitlsticbli nruf. pá1'ochja:s elo Afoi:is_eca é silva, recebeu_.~ 1'hesoureiro da Junta Àrchidio- que ú. na m~'lhol' das hypothcscs, desert~rem muitos - aliú.s os rnc- . Juc;naç:\o ··, rasgando assim ~ . d°' .riosiiii· dloc~ vlriiós agora, ,. compromrnso. d: um cons!derave~ césalla. drs . .José Gonzaga de Ar-- a negação <'omp!Pta dC' todas as ihores elementos - das fi1eiras i horltcntes da Mystica verdadeinl, 
C:<»íwocá'fi..ós parào PrlméiÍ'o Con-' numero de .1ocistas, que h_a dois ruda e J'osé Benedicto Pacheco virtudes <'nnieai>s, que cxpli('a 

O 
ela Companhia. sob pretexto d<': Ao lado destns "theoricos" ron.:: 

,~ Éúcharlstico· DiCicesano .. já ,annos se vmham preparando para Salle.~. fac·Lo. rrorurar~m nas Ordens coi'ltem- · cluimos apresentando os "PRA· 
·min'Ítti.1:!Í\a:dó· énl' ·nossó BólétiJn;. ô; e5(n solemnida,fo. Prestaõo o compromlss;i, rcce- 0 sr. Cl!ambé'rlain ainda con- plativas. perfeü;ão maior. enten- i TICOS''. isto é, os "Dlrectoreii 
_:.-.;_.,).l~:r:i,-· n·esta c1'd-'= n·o· p·\;o- A's 16 horas. hora marcada beram o~ novos J·ocistas se11s dis- t rlendo\ mal· o "ontimam partem' E~pirituae~" da Com. panhla. quê' R">n,_ = """" , .inua na govi'rno ... e onde est{J -
;,:lfiio· m!Af de ·Sétêml:irõ, do. diá. para o inicio· da solenmldade, a tinctivós. dr.s mãos dos Revmos. elle ,,01110 "'";" 001.,\i·r.:r :-; nn- deg-:~ .. do Evangelho. O bom Pe. na via. escabrosa do diseenimén• 
22" ál>' cHli· 29, e cujo fim primor;.; CaJ)('lla se encontrava repléta de Sacerdotes prcP.en~. Em segui- 1 i,ros ,,01 ;, ·~-;. f!·:l!" :~cs ,i" i!.T'.!l)O I3althazar foi subnmttldo a um to dos espíritos e no governo él!• 

~@t:.é- intensificar entre ós fieis'· pessoas, notando-se além dos can- da, o Exmo. e Revmo. Sr. Arcc- :'<' ·,,r,wi<'l' •,l',·;,i;, nhn podia i!1querito oü exame espiritual, pa- piritual das consciencias, neni 
·.v;·.dê'V~ ao 1:!Smo. Slfuramerito didatoS', muitos jocistas. bispo Met?":ipolitano lhes dirig-in, contllt ,·, " t ... ,.,;; ". !,., i'idarl,-s ,·0 que se verificasse "qual o seu ~rmpre tiveram o ultüno Jug-ar. 
:e:-6.a.mpltto· á~. Vóél\çõê's· s!\cerdo~ Entre os prescnt<>s, destacavá- uma saudação em que manife.•- ! , Psnir!t.o ". que alguem talvez de Basta lembrar dois fa.ctos elas• 
tàêJf: Eriici:uant-0 .o mundo estai- ·se o Revmo. Sr. Conego Dr. An-1 tou a esperança que lhe aninrnvn ! :: ·-: 'i,(,~ f~. tachava de "illuminado··•· sicos, para só falar de Sanlai 
i,ehld<), contempla o di!sinorónar tonio de Castro Mayer, Assistente O coraçM, de· que nos dois annos ! 1 

- 8'''la ele fanaticos claquelle canonizadas: Santa Thereza dJ· 
dê ~t:ts- conquistas dá civilizá- Geral dn Accão Catholica. Tam-: d<' preparação que haviam r~cr- i Isto nosto li , t(•mno. Deu conta, por escripto Jesus e Santa Margai-ida Ataco-

.. ..:-...~· · · · · b t t R V "" · · j . <'t'mo <'X1.1 rar que . d,, :sc•11 111e.tl1odo de 01·aca·o 1·e- A · · d · d · .ção e .... ,.,,tã,. a tremendos golpes · em es avam presen es os e m""'. bido, os novos Jocistas encontras- 0 gOl'C'"no p,,iam estf',~ , .--wE's-. , . . . que. pruneu·a epo1s e se rn• 
--'tf <Xtto,-·nó<> qÚé desfrutamos a Sr!:. Pe. Eduardo Roberto, e Pa- , · · , , 1 suHnndo de todo o lnquerito por contrar "á beil·a do abysmo". dé• " ., sém forças para o cumprimento so.nno nclualmentf' ~tgun~ ·,na., t d . . 

1 
·t • 

trà""Wllidáde da· ordem.· -rio con- 'dre Jero11yú10 Vcrmin, aque11c I d .. t I sen cnca e Ju1zes nsuspe1 ·os que sesperada por sentir os conse.;· 
..... de se. us d<'vcres. Accentuou em 

I 
err. ."'.lPrezcs pf'r·encentcs ao 1" . ·b-t . p B lth' ' 

tili:ente· ameriçano, proclá:mamos· Assistente Ecclesiastico da JOC, seguida O Exmo. e Revmo Sr famoso ,.,. 10c:o rif' MuniclJ"? A. ·ina su s ancm. ~ e. ~' a.za1:: lhos de directores menos avL~a.: r:-.,~..-.. ,-"-'· .... ' -,,.,::.....:. .. •·: ........... i.,, ............... .;. .• ".~ .•..• ~1 ........................ ~.,;.,• ..••.• ~.- . · · t .. . j 1 - seguia a risca os Exerc1 7 dos que a cham:a vam '' allucina'.~ . . Arcebispo Metro.politano. que os, respos a. Ja a demos IYJ 111tm,o . 
0 
... 

2
) th d . 1 o··-, .. ·o···. ·o· ~- 1 R' u s· . _!,_· . . B CIO., . - que o me o o 1gna- da'' e "demoniaca'', encontrou d 

1 ..,.. ..1: JOC!Stas, como membros da Acriio, numero. a,la-nos. a . eSle Dro- cinano conhecido por 2.º e 3 o Venerave! Pe. Balthazar All'ai·ez, 
. Catholica qu:, são, "não podPlll ! pnsiLo. ar·cPniwH' um lacto !111.f'- mo de orar. é o h1elhor meio de que a.ffirmou "ser ella conduzidâ 

: . De lã annos de acüradas exprrir'n<'ias 0 clnros sa- ! ser moços como outros quacs- i ru-snnLe. Telcg-ramma d,•sta se- prenarar O Pspirito de oraçãq pelo Espirito de Deus". A mesmtlÍ' 1t céifl<iios, re.sult_oti, a ma raV'ilhosa for111u la <I IH' Ve>iu _.rr,- I quer", de1·cndo pelo contrario. m,- na Lran.srnittin as accusações mais e11:vacla. chamada "oração· 1 cousa aconteceu um seculo triais 
!.!'. YO-l-ilcióriar ó rirnrido. N'ovo Pl"O<'<'Sso rl<' cura <lns eaff<'c- ~ primar ])<'la pratica publica e c:::pHacs mo,·idas ('Olltrn o sr. infusa" tão preconizada por San- tarde com a vidente de Paray: 
J: · çõéi da boca, adequado a mais 111wa infinirlade rle ! sem respeito humano. elas virtu- Bhun.Ha muitas. porém. não fi- ta Thercza. Cumprf' notar qúe le-Monial. Deus lhe enviou. n:ii; f á'r;Uoáções. .. . . f des caractcristiras do catho'lico. g11ra: rnns0iTnndo os brn~os rru- C'Sta Santa deixou escripto ter pessoa do Bemaventurado co-' 
~ .. :OÉNTIFRICIO DE PALA DA n AC ftA DA \'F.T.- f Muito paternallll('nt.e. se referiu zados por ncensii\o da annexacão sido o Pc. Balthazar Alvarez. "o lombiére. "o seu servo fiel". (i 
•'l' N'iio caustico, antiputr'ido. <lr.soclorante, grrú1i('idn, • S. Excia. Rcvma. á classe opc- d:~ A11sl1·iH ú Allemanha. o sr. ronfessor mais .santo e mais sn- mestre ql!e a conduziu. com Sf'gu.: ·i ·bálllàmico. t raria, para com a qual te1·e ex- B!urn. então prcsid<'nlc do conse- !Jios que ella conheceu. O Geral, rança. nos caminhos do SC'llll'oi. 
lt EVlTA AS. CARI-ES E TARTAROS (pcrlras). ! pressões do mais sincero carinho. lho dC' :vrinistros, prestou no sr. 
~; FORTIFICA AS GENGIVAS F: OS OSSOS. i mostrando o ardPnte d~sejo com Hitler 11111 incsLimavel concurso. ir "' Cura rad·icalril:ente: piorrilias, g-C'llgivites. 0stó1na- !º que anciava por Slla convcrs,10. Como ningtl('m ignora. foi a an
.,, tltês, dores d-e garganta. i Manifestou.' em seguida. seu fir- ncxação ela Austria o ponto de 

, . ·. Vel'ifiquem como são rapidm; f' ma1·a 1·ilhosos os T me desejo de que. sob a direccfw partida da série de catastrophes 
f · iesült'atfos: · · ! do Revmo. Sr. Assistente Geral que culminaram agora com a der
,t PA:RA GARGAREJOS E BOC'HEC'HOS. 2:i GOTTAS ! e da Junta Arrhidiocesana. com rccada da França. :Vias isto não 
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1
1 EJUO:MEIO COPO DE AGUA. J a collaboração do Revmo. Sr. As- e; c-ulprt .. • 

1f Próéur'âr na-s· boas Pharmacias e Drogarias, t sistente Ecrlesiastico e Preslden- E então que pensar deste jul-
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Nõt:i ] rií-êl·nàclõnâI ! r 

Serrano Suner e Ri~,en1ro~ em acção· 
Deney Sales 

A viag-em do sr. Senano suner á Allemanha, iniciada s!lencio-· 
sament~. parece ter sido a origem de urna larga movimentação di· 
plomat!ca entre as potencias do. eixo, iniciada com a viagem do 
tn!nislro ltalianci elas colonia.~ a Berlim. e a visfüt cte Von Rlb· 
benlrop a Rom.a.,. beguido pelo seu co!lega hespanhol. · 

~~!1'~C~~€U{?#fl~~~!'.f:-!il!.?!~1%!?:?;t!(ÍM?!ffl§Af:D 
ANNO XIV SÃO PAULO, 22 D"E SETEMBRO DE 1940 r NUM. 419 

Eridentemente. o objecto de toda essa moviment.açf.o é o Me
cliterrnneo, cuja posição cresce ainda mais de importanc!a com o 
fracasso elas forças do :\Iarechal GIX'ring cm seu ataque á ln· 
glatcrrn. 

A esquadru brito.nnica cjominando o Mediterraneo, uma vez 
que a a.rmada italiana en~,0ntra-se em local desconhecido, cre:. o 
problema do seu dominio por terra - p34l. .conquista do Egypto 
e Suez de um lado, e de Gibraltar do outro. 

O Neo - Paganismo 
Pe: :Arlindo 

Excluidos esses pontos. todo o resto do littoral mediterraneo 
central e occidental estava nas mãos do ei5to, com a adhesão ta
cita da li.espanha e a derrota da Franç-.a. 

Nestes dias surgiu, porém,. um novo phantasma, com a inquie
tação reinante no norte da Africa frnnceza. 

$ób o cpigraphe "O neo-paga-r na! (B_ekcnnlniskirchc). Seus tem
n!smo e a Igreja", publicamos . pios sao pouco frequentados. an
em Junho p. p:.ss.ado dois artigos. i tes estão quasi totalmente aban
Mostramos, á luz dos documen- i dona.dos. e isto porque tendo si- trc os catnollcos, voltou contra 
to!!, a situaçõ.o angustiosa da Igre- do sempre o protestantismo como clles todo o seu furor. Trata-se 
Ja na Allemanha, ante a mais que a religião do Estado, o regi- de uma perseguição indirecta, es
cruel e mais ardilosa perseguição gime substituiu . os pastores fieis tudada. inflexível, não porem 
que jamais soffreu. por outros nazistas ultra-radi- sanguinolenta. Immediatamente, em obedlencia ás ordens do eixo, Petaln dis· 

peJ?.sou do minL~forio ci General Weygand, unico homem que por 
· seu prc.~tigio poderia levar a Tunísia e a Argelia á obediencia -ao 
triste armistício, como el4e Petain fôra o unico capaz de obter dos 
francezes a sua submissão. 

Entretanto, segundo as ultimas noticias, Weygand foi. victima 
de um desastre de avlaçüo, e cst{i, Impossibilitado. de seguir para 
à Africa.. . 

Sendo assim, e ainda levando em conta a possibilidade de fra· 
e.assar a missão Weyg1md, visto àpós o collapso .os ftancezes es
tarem a se refazer, animados com a noticia da real -inefficiencia 
da aviação allemã - é que o eixo está. se tnovimentando, pro:ta
velmente para obter da Hespariha o ataque n Gibràltar 'e o em• 
orego de suas forças eo1onlaes de Marrocos ,contra os fmncezes. 

Em recompensa por esse itolpe trahiçoeiro applicado ào 1:rfi
_oerio colonial franccz, Ftanco receberia não só Gibraltar, cotno. 
tambem parte das co!onias frnnceza:;; do norte da Africa, reivin• 
dkando assim territoriós que nunca conseguira antes dotninat, e 
só foram pacificados pelo genio mllltar francez. 

Sua S. Pio XII tala sobre a guerra 
(Conclu.'!ií.o da 4.ª pag.) Não é, por ventura, grandis-

parados para tomar parte nos s~o cons:ilo, a esperança que 
acontecimentos, nas tarefas e nos nos foi dada, que conservamos co
sacrificios proprios do momento mo ancora seg-iira e estavel do 
actual, não menos solicitos ·e espirita e que consegue penetrar 
promptos devem estar para re- até além do firmamento, aonde 
cusar os erros do momento, de Jesus Chi-isto foi nosso precur
modo que, quanto mais se teme sor? (Hebr. VI, 20). 

Apraz-nos fornecer hoje a nos- caes. Estes, com tenacidade ver- As obras catholicas, escolas, 
sos leitores novos esclerec!mentos dadeiramente satanica, vão dan- hospitaes, orphanatos, carrega
sobre essa lucta sem treguas em do a morte ao pouco que resta das de impostos prohibitivos, fo
que se empenha a Igreja sempre do protestantismo. Affirma um ram fechadas uma a uma por 
combatida e nunca vencida. capcllão inglez, encarregado de ! não poderem pagar o fisco. 

o que vamos relatar, por ln- assislir os prisioneiros :illemães I O mesmo sncePden, em geral, 
crive! que pareça, é assever:i,do na Ingfaterrn, que nfto .-.ncontrou. l C'0m os mosteiros e bens do.~ re-
por uni dist!nct.o sacerdote :,llc
mão que se dignou de envh.n-no.5 
essas informações, afim de des
pertar o zelo dos oa~holicos bra
sileiros em favor de seus irmãos 
attozmente perseguidos. 

Apostados a não capitular ante 
!l,s opressões do inimigo, pedem el
let tão somente o auxilio espiri
tual, isto é, as orações dos que 
sabem que toda a fol·ça do ho
mem vem de Deus e que sé Deus 
está com os que combatem por 
sua causa, não ha poder huma:
no capaz de os aniquillar. Assis
tiu o digno sacerdote ao desen
cadear da lucta do regimen con
tra ·a religião-. e todàs as fases 
dessa campanha ing;loria, atê as 
vesperas do conflicto que boje 
ensanguenta a Europa. Passando · 
nessa oceasião a uma nação nó.o- , 
belligerante. pode assim esclere~ 1 

·. eer os catholicos de outros paizes 
sobre a tremenda perseguição que 
soffrem seus patricio&. 

DESERÇÃO DOS PROTES-
. TANTES 

as trevas da incredulidade do Ne5te mez, . consagrado ao Co• 
mal, tanto mais valorosos e prom- !'ação Divino .de Jesus, unico Mes
pt-0s é mister que se mostrem tre da humanidade - Mestre de 
e sejam _ ainda no meio das doçura, que . vence a toda atrooi
provações _ em f.azer resplande· dade desapiedade e dé humildAde 
eer a vivicla luz de Christo, guia que não calca ào mesquinho cal-

do possam a d Com~n o 1llustrc sacerdote por 
~:a t;:i.:vi~:sie!~~~ti:O ~at:~= crlf~os, genero:am::~ e s·~::!= · lamentar a deserção em massa 

tados por aguei',.. dós protestantes. monio espiritual commum por . .,,s que, ao escudo da fé juntam Estes, trabalhados pelas sue-
tantos olvidados e abandonado. • a ancora da espa-rança inf d' Ih cessivas· divisões po ococtrer de Immut-aveis aos extravias ex- , W1 ir- es novas for-

ças mais fi quatro seculos e pelas negações teriores, estas almas haverão de puras, a m de que, des-
caminhar . e àvan~ar sem dei,- sa' terra l.avra<la. pelos padeci- dos protestantes llbe~aes, como 
viar-se na noite das trevas terre- mentas. brote e floresça wn.a con-1 Ha1:ntosack, ãStrausts, We1ss e o~tdros 

d te solidação moral mais ampla e mui . , n o es avaro prep~ia os 
nas, ein troca haverão e r duradoura segundo 

1 
para enfrentar uma lucta tao·du-

fL"<o O o1har nas estrellas res-- · as pa avras . . d t 
plandescentes no firmamento da do Apostolo São Thlago: "-Omne I ra. Ja mmto_ antes do a ve~ o 

t l dora e g-audium exts-tlmate, !rates me! 1 doi nadZismo, ntao só a g1:nndte mba10-
eternidade, me a cansoª cum ln tentatio lnn , r a os pas ores. senao am em 
oremio das suas esperanças. ne var,,,..., incide- ·to d t . b d 
. Se mais duros e graves resul- retls; scientes quod probatio fi· mud1 s ·t en .1:e '.:is m_em :ºs a·c 

,. h dei ve.strae patienti , . ca a sei a, Ja nao criam na 1- . 
tarem os sacrificios pedidos "' U· Patlentia. aute am "-,ieratur. vindade de Jesus Chr!sto. '·· · - . 
manid.ade, mais vigorosa e acti- m opus perfectum o "De ts h h '"ti " 1 , habet" (Jac. I 24)" "T ., . s u e e r,,,, en ou 
vamente terão de nutrir-se - mãos meus -._,_ · '. en ... e, ir- chr!st-ãos allemães constituem uma Porta da murama met1ieva1 àe Nureml>erg, uma das cidades 

1m hristãs al!men• . , 1,1\Jr summo gozo quan- - .· · · . . h · . 

VIEIRA S.; 
s1onarro. Um sacerdote foi con
demnado por ter aconselh.a.do a 
uma mãe de familia que não ex
pusesse sua filha .em um campo 
de trabalho. Todos os meios de 
propaganda são l!citos. uin jo
vem catholico referiu a ·nosso 
informante que o instructor pó• 
lltico de um campo de trabalho, 
falando a sua gente saiu-se com 
_esta: "O ariano Arm!nio (Hei"~ 
tnann der Chen1ckei-) esteve <:m 
!fuma por oceasião da morte dé
Augusto. A guarda pretoriana ·re- · 
solveu elegei-o imilCrador; ntil.s 
nãó o fez por intrigas do Vit!.ca;. 
no que propoz Tiberio afim · dé 

1 

i.lXlpedlr a libertação do povo nl•. 
letnão. Isto dito com muita gra~ 
vidado causou totte impm'>Sáo e 

1 despertou a indignação ·daquella.. 
multidão de ,iovcns. Quando mqr-
reu Augusto. estava Armindo na 
Allemanha em guerra com seu· 
sogro Segeste; Chrlsto era ainda 
jovem de 1 7 a 19 annos, Pedro 
cuidava de suas rêdes no mar 
de Tiberiades ·e o Vr.ticano era, 
um projecto, . • 

'MORAL NAZ~STA 

O que é mais lamentavel, diz o 
digno sacerdote, é a crescente 
immoralldade que vae arruinando 
toda a mocidade do paiz. Ha, etu. 
varias cidades, como em Wat
tehscheid, patronatos para os fi
lhos il.legitimos do.5 soldados e rà- · 
ro é o que não tem nessas·. casas · 
o seu pimpolho. Rudolph Hess., 
em carta divulgada por toda a 
im}'.lrensa do Reich, affirma que. 
o essencial é procrear e conser
var ao povo allemão sua ma.-ssa.. 
heteditaria. 

Cada SO'ldado, antes de . p~rtfr 
parn a guerra, deveria deixar uma 
parcella de si mesmo um ff!ho 
legitimo ou illegitimo. · 

essas a as e - do. fores envo'lto d! , tra.nslcçao entre .o -protestantls- m_ais tradtc1onaes da Alleman a, onde ·abundam os eddic1os em es-
t:mdo. em seu interior, a impe- bulações sa.bend em versas tri- mo e o nazismo.- São milhé-es es- tylo gothico, e a que coube a triste sina de s_tlr o fóco de irradiação 
tuosn força do preceito divino do dé vossa'. fé 

O 

O qu::e ª prova ses christãos que ood<!rl:lm ã pres- do néo-pa~anista. nazista, que ameaça se al!lsfrar por todo o mundo;_ 
9.mor, j\lnto é.om o an.belo e O 

!1. -pac!enc!~ :n~~a~b::iape. ~~~~ s_iio nazista. Rcjefütm ? Antigo na h,l'pothese da victoria elas armas <~o Reich. 

Nos campos de ferias ("Ferien .. · 
tager") reina a mais nociva pro
miscuidade, Aos 14 annos meninos 
e meninas são moralmente obri
gados a passar um anno em utn · 
campo de trabalho ("Landjahr''), 
entregues ao cultivo da terra. · 
Os jovens que se recus,arem 'a,· 
fazer esse duro noviciado, se ex-: 
põem a perder todos os seus di
reitos e são excluídos das proprlas 
Universidades. São innumeras as 
mães, diz elle, que cheram, após 
essa forçada ausencia, a perdiçá-0 , 
de suas filhas. Ha, pois, maior· 
opisição entre o nazismo e o ca-' 
tholicismo do que entre este ·e 
o budhismo ou o mahometlsmo. 
O nazismo é a negação de tudo 
o que é christão e huamno. En- · 
tretanto, nã.o devem esmorecer · 
os catholicos diante desta horren-. 
da perseguição. De Juliano diz 
a lenda que, · ao morrer na guer
ra contm os persas, atirou o 
proprio sangue contra o céu ex
clamando: "Venéeste Gali:le-u I" 

cJesejo de fazer delle. paro si ta,.. E' este 
O 

alt d . Testamento. da qual foi exclui
. mesmas, guia de intenções e acc · 0 grau e goro d t-" th 1 · ·uct •-- te no soffrer . ao q 1 1 a ~a a eo ogm J a.....an 
çõe.~. _ . cien . ' . . ua e _evn ª pa- 1 e as Epistolas de São Paulo. o 

Não se submetterao nem cai- eia, pelas gm.duaçoes do sof- perdão dos !nimio-os ºa caridade 
rão 1ms!lanimes ante as .aspere-- frer resignado e do soffrer ale- universal a Rede~"~ªº são col-

. grement.e ' ,,.,...., ' 
sas dos tempos; ainda quando os A · . : sa.s humilhantes para os arianos 
perto-os parecessem impedir toda 1 . . . paciencla .é, tambem, um e contrarias ao proprio espirito 

entre milhares de soldados. um ligiosos: oprimidos pelos impos
que se declarasse evange!ico, Os tos foram vendidos em hasta' pu· 
que não se confessam catholicos, blica e arrematados pelo Estado, 
se declaravam "Gottglaubig" o principal credor. Os sacerdotes 
(crentes ·em Deus), que é na são perseguidos por questões po
Allemariha a designação offlcial liticas. como seria pregar a re
das neo-pagãos. E'• assim que a dempção do genero humano, a 
e!les se devem referir os sacerdo- igualdade entre os homens oü 
tes catholicos em suas pregações. por terem distribuido. aos fieis as 
os sacramentos desde o baptismo pastoraes dos bispos. Os prega
que passou a ser denominado "im- dores tecm entre seus ouvintes um 
posição do nome" (Namenge-, investigador e dois agentes da 
bung) são substituidos por ritos Gestapo encarregados · de taqui~ 
grotescos de cunho pagão. 1 graphar todo o sermão. 
RESIS~E'.'ICIA · nos CATIIO· 1 N.lo raro são interrompidos 

LICOS JJelos nazistas aos gritos: "Não. 

·A si~uação da IgTeja é bem 
diversa. Não tendo conseguido o 
nazismo provocar um scisma en-

precisamos de Redemptor! Nosso 
redemptor é o fuerher, nosso 
Deus é o fuchrer l" 

mar;hu nara diante. nos pro- ·grande dom ,de Deus que se torna de Christo. Quanto a Clwisto 
prios perigos sentirão augmentar perseverança. ·quar,.do não desfal- ensinam uns que o descendent~ 
suo energia. se fora necessario, Jece, mas. pelo co~trario, se ac- do louro David era ariano e a 
parn grandeza de sua missão. E cresce com O augmento dos pa- prova interna desta ascendencill 
se 

O 
espirlto sobrebo de· um ma· decimentos e d~s desventuras. gloriosa é sua formal oposição 

teriallsmó atheu lhes dirigir a Donde ª paciencia se une tam- ao judaismo e ao phar!salsmo 
pergunta conhecida: "Ub est spes bem. ª uma perseverante suppli- dos vendilhões do Templo. Outr-0s 
tua.?", "onde estú. tua csperan- ca, inculcada pelo mesmo Divino di2em que Clu·lsto não era se
ca?", .então, não temerosa nem Redemptor. _ não um instrumento dos judeus 
do presente uem do porvir, estas I Portanto, nao podemos deixar e dos romanos para impedir o 
almas responderão com as pala- d: e~1ortar :i qunntos no orbe . dominio da raça nordica, o povo 
vras dos Santos do tempo antigo: ! sao filhos da Igréja de Jesus eleito por excellencia. Os protes-· 
.. N'o!ite it-a Joqul; quoniam fi!li I ChrL,to. para que elevem. com tantes que permaneceram fieis 
sanctorum sumus ct. vitam i.'llam I s~nta \iolencia., incansavels -ora- constituem a IgTeja coufe·ssio
espectamu!;. quam Deus daturus çoes ao Cora_ção: do Divino Sa1-
est his, qui fidem suam nunquam va.dor, Rei da Po,z, afim de que ============================= 
mutant ab eo (Tob. II, 17-18). dlffunda caudaes de doçura e de 
"Não faleis desse modo: posto humanidade sobre os povos hoje 
que somos filhos dos Santos e, exasperados na contenda e re
esperamos o.quella vida que ha de freie, milagrosamente, as heoo
dar Deus aos que sempre con- tombes que ensanguentam as cam· 
aervatn nelle a sua fé". plrul;s e as cidades; para que (este 

E ai dos que tentassem reagir 
contra essas blasfemias ! Foi offi
cialmente prohibida a leitura do 
Novo Testamento aos soldados. 
E'· um crime falar a estes em 
caridade. llumildadc e amor dos 

Sagrado Coração de Jesus) ins
CONSELHOS · PATERNAES pire aos governantes das nações 
A fé e a immutavel fidelidade n.queles granaes pensamentos de 

para· com Deus, são O fundamen- moderação e de paz, que brotam 
to da esperança. no.~ heroes chrls· do coração, onde Deus collocou 
tãos: dessa esperança "que não por fundamento a bondade. Junto 

com a semelhança divina: para conft;mde". 
A todos aquelles que viram sua' quo cesse a cr~enta lucta e a 

felicidade terrestz:e derrubada e tragica destrul,j;ao do bem-estar 
destru!da pela tormenta da guer- dos· povos e, entre tantas minas 
ra; a todos aquelles que gemem 

1

. e lagrimas, se trace e affirme o 
presos de increveis tormentos ln- caminho até o tempo de uma 
teriores e exteriores; aos actuaes paz sadia, não sellada p~Jo odio 
:irmãos doloridos dos primeiros nem pela vingança, senao pela 
cilristãos, Nós indicamos as pba- ! nobre magestade da justiça, 
langes dos heroes e herolnas an- / + 

LER 

'i,'JgoS e modernos. E, com o Apos- , Com taes desejos no coração 
tdo das gentes, atflrmamos: ! e esta oração nos lab!os, Vênera- ·· ·• ~ 
•Frates ... non contristemini, si- veis Irmãos e predilectos F,Uhos, 
d est ceteri qUl spem non ha· vos damos, como prenda cÍe'.''gfa-
111111" (I Thess. 4,2) "Irmãos... ça e consolo ce1este, dá plénitude 
Jllo voa entristeçais como os ou- do Nosso coração, a Beqção _Ano~ RUA 24 DE MAIO N.0 80-90 
- QiJe não tem esperança~. tolloa." . . ~ ,. 

é um habito bastante 
generalizado na vida mó· 
derna. Mas todos se quei
xam do cansaço dos bra
ços e muitos não sabem 
quão prejudicial á vista é 
a má posição do texto. 
Go:ri!'· do prazer da leitu
ra emquanto repousa o 

corpo, usando a 

ESTANTE VISUAL 

"SARAIVA" 
Peça o folheto com a 
opinião de eminentes 
professores de medicina 

e nota veis oct.l istas, 
A' venda na 

SÃO PAULO 

inimigoa, 

OS ARIANOS E A IGREJA 

Um celebre missionaria jesuita 
foi intimado a nunca mais pre
gar. Mostraram-lhe na poUeia 
as duas versões de seus numero
sos sermões, fielmente stenogra
phados pelos agentes da G~stapo. 
Seu crime foi ter fala1o innume
ras vezes da Redempção, -do amor 
do proximo em geral e do pecc.ado. 
Após a imposição da pena, o che
fe de policia, procurou catechizar 
o velho pregador, fazendo-lhe ver 
que. os arianos não precisam df_ 
Redemptor, porquanto não sé . 
não pedem peecar, mas as sua O 

• 

acções são .a mesma norma d~. 
moralidade. Necessitam apenr.:: , 
de quem os 3iberte dos judelis ,
d-OS bastardos (os povos inferio
res), e este libertador é o fuebrer. 
Os agentes provocadores penetra- : 
r~m. aiê no se,greclo do ~~-:J 

Este epilogo de uma triste vi~ 
da não resiste á critica histori,:a. 
Mas é o caso de dizer com llS : 

ít-allanos: « Se non é vero ... " 
Essa é a sorte de todos os per• 

seguidores da Igreja. Vietima..s de 
seu proprio furor, tombam hu
milhados, vencidos, desesperad03 
aos pés da Er,posa invicta de 
Christo, da Igreja Immol'tal que 
inerme, apparentemente ruo~, 
mas sempre viva, vae chorand~ 
a 1:uina de seus inimigos. A pa
lavra de São Paulo rebôa 'lia: 
vinte secules: "Christo hontem,: 
Christo hoje, Christo pelos ae• , 
culos dos seculosl •• 

-------------~ 

;-CABELLUS 
BRANCOS 

\ 



Ano XIV 

)t~ 
DO SUMMO PONTIFICE PIO XII AOS I COLLABORADORES DO 

DO REINO DE JESUS 
APOSTOLAW ~ 1 'li 0 

CHRISTO HIERARCHICO 
Si ~ ãilitiar às nessas penás e Gs nossos 

temores d.e que áél111iin9S oobrêearrégado o es
·;pirüo bestll bOi'& Q$pel'a e beli~ilsa dGB pflVGs, 
~ os devotos ü~s dos fiRlos que à Nós 
'fflQ. para ilDUl, oonsotai;á9 oommum dP- p1-ellt'11 
'8 · ,ei{{le~ ê ~ ~ ~riâ M l'i>P@>lt' 
-~ ilio escoJlr.Í.i.ul, 11'411-e..~J;~ dfi i\iiçlio Cu~ 
fb0lica nuuana, i:im.gregllda en1 tomo àt'! )l(lllil 

~t.ei: Eeole11lat1ikoos, de numlll'OS0.'1 e illus
Clw Prelados, dó zelooo ~ director geral, do 
&. Cardeal nosso amado Secretario de E&taào, 
e °VeDenU1d0 Sr, Cardeal Decano, ãos Srs, Car
~ que (l()Illpôem a mn:músaão eepecilll e al· 
&amente benementa da qua.1 seu digníssimo pre-

. ~~te foi o elo9uente interpete, · 

Nei4& obra. de nome tão vasto é-Nos i.'11:l<ve 
e :-rato sa.uda,r a cara e precio&a. herança, ·que · 
:N°<llil foi deixada, como filha :predilect.à:·-'de seu 
acelldrado zelo pelo. inc1·emento da vida christã, 
por nosso ,incompat~vel e sabio Predecesso1·. Por
que si a :Fé ·1i ·a Çaridade de Clu·isto ·nos tornam 
a todos Irmãos ti' nos forçam a uma be,..;evolencia 
reciproca; si a collaboração dos leigos ao apos
tolado hiera.rchico mostra-se !ll'oficuá e é 1·eco
nbecida. desde os albores do Christianismo na 
primitiva pregação apostolica; si este apostolado 
cooperador tomou atravez dos seculos na his
toria. da Igreja os mais variados aspectos de as
&0eiação, de disciplina., de modo e medida se
:;-undo as conveniencias do tempo; - esta fonna 
nobilíssima. de collaboração que constitue a Ac
c:ã.o. Catholica Italiana. que vem se desenvoivendo 
sob os Pontificados de Pio IX, Leão XIII, Pio X 
e BentoXV, recebeu da grande intellig·encia e 
do ga,mde cornção de Pio XI o seu mais vig·o
roso impulso e sua estructu.t'à orga.niea. 

l\<las é prerogativa de toda instituição salutar 
crescer guardada e regulada. aprefeicoando-se no 
seu desenvolvimento e eo~diciona.d~-;e sempre 
mais ao eleva.do escopo de seu fim, Porisso mui
to Nos comprazemos em agradecer' á Com~ã11· 
·ca.rdina.licia a redacção dos novos estatutos' (cru 
outfos '}Joaizes, mantidos semµre o conceito fun
damental e as linhas essenciaes, podem adoptar
se outras formas e regulamentos CS!>eciaes, se~ 
l\'Ulldo as tradi~.ões cliversas e as circumstancia<i 
particulares), illOvos estatutos que outra cou:;:1, 
não collimam senão tornar ,i Accão Catholk:~ 
ma.Is adequada. e ajustada :1s nec~,;sidades elas 
almas e dos tempos, bem como mais estreitamenttl 
unida. á Hierarehia, Ecclesiastica, para que esta 
:trvore pujante que Nosso Antecessor fez reflore~
cer no jardim da Igre,ja., extensa. os seus ramos 
no meio do povo christão, apresentando aquelle!J 
frutos do bom odor de Christo que, !)ela virtucle 
do sueco divino, sua raiz amadm·eee e multiplica. 

Isto demonstra. como seja, elevada. a missão da 
Acção C:l.tholica., !)Ois que presta seu concurso á 
consecução do proprio fim _da Igreja.: cooperar 
Da sa~o das almas, e continuar a.tl'avez dG 
tempo e do _espaço a, obra redem1>tol'a de Nosso 
Senhor .Jesus Clll'isto. Não é acaso a conversão 
elo mundo e a. reunião dos povos no reino de Deus 
o excelso fim da. Igreja e ela Hierarchia. Ecclesias-
1.ica? Não é a Cruz do Golgotha fonte de sabedo
ria, de força e de victoria (cfr. I Cor. I,22-25), 
o signal divino da Redempção de todos os filhos 
de Adão e o pbarol de salvação eterna para a 
humanidade, naufragada no mar do en-o e da 
culpa? Levante.e o vosso olhar a-o Golgotha, ama
dos filhos e filhas; e admirae a Esposa de ChrLsto, 
que co mo Calice de seu Sangue desce para a 
conquista e a reconcialiaçáo do mundo com Deus; 
ao seu lado com as chaves do Céu está São Pedro, 
Vigario de Christo, estão os Apostolos, os Bispos, 
os sacerdotes e os ministros cooperadores na santa 
empreza; em torno delles vêde agruparem-se as 
turlms e os povos regenel'll<los no Baptismo e na 
J?lllavra que humanizam ru; almas e irmanam a 
todos deante do unico M6.stre, como ovelhas e 
cordeiros em um só rebanho, "onde ~ hit grego 
e judeu,. . . barbaro e scytn, servo e livre ; ntllS 
Chrlst.o tudo e em todos" (Colos. nr, 11). "'Obus 
est enim M:a,gtster vester: omnes autem vos f1•atM 
esll.. (MAthilUB, 23, 8) : todos feitos ú. lrruigcm de 
Deus, todoc :oo,ggatados por Oh!.'~to, toclos filhos 
do Pae oolaste, tod-Os unidoi, <im uma mesma :Fel, 
tod~. em11u1u1k> estalnOll Ili> C011)0, pilregr-inando 
para Deus e a patr"' ®lestl'.l (C4, n Cor, 6, 6). 

Si telil.6s tambem aqui em baixo wna Pll.tr!a 
que nos 6 cara, á qual d6Vemos mn culto dfl tw,
lldade e amor (S. Th. 9, ~. q, 101 a, n, e@t& 
é a patrla de nossa peregl'.inação ten--ena, ~liia 
«tUe atravessamos no ·tempo, no eamiRh@, ê no!! 
acontecimentos aieFes e dalareBos da vifill, e da 
eonvi'W!nei& social e eivil, nas mreessiüa~ e 1WB 
auxlllos de amigos e cane!4adãos, na gue,fda e 
defesa do torrão mi.ta,1, llª busca dl! uma,, !3W~flfJ, 
tidade ou de um reneme ~ passam eam:a a im~ 
rngem deste mundo (Cfr. I eei.:. 7, a-i). Não 
temos aqui uma aidade pemi.aneme, mas eami, 
Dhamoo pl'OOUmlldO a f~ imtnsãij (HBb.J?, J3, 
li). Lií. em cima, mais no áltq encontra-se :aessá 
patlia esl;avel; i:ia.ra ell:i, nà:;cremas, a ella somas 
destinados e e~m~si e P,tna áila tWS diÍ'i., 
~lmcs com toãos as lrmã8s de Fé ~ de Esp~a. 
lleWllL"ios Jj8r. aque1Ja Ga.tltta&-J !lue W.pem a r§ 
e a Esperaziça, OODIQ a lllll.lleZ~ ::l ~ a se~1.,. 
ciia s ~ela, e t;gdQ benign'ã, tooo ~i~a 

~~~~~---~--

PELO TRIUMPHO 
-e.sperandg, tudl} sUP.tlllrtande, atrae e IU'rebata 
eomsigo os irmiws para twnal-os companbtm'Qs 
e1Jemm1 mi Gé.U; na oomaventurada ViROO de Dei.is, 
Eis a q11e se 01:tlena a ~µera<1ão no fim da Igrajll, 
e llQ. :.alva1,í1g ,las 11lm,1,1a. Els o Cll,Dlpo dtt mos
SQ llSPirtlml ctn Acçoo Q1'1Ll~cn. nu hora pl'Wlente, 

A hora pl't.S(;ntí:• J a hor1:1 tl11,;i provaçóe;I das 
i,lnrn;;, Na Vllttlw;'lll '10 jrrtllell'c,::;so materia:l, nus 
vic~orias do ailgõnho humano sobl:e <.lS segr-<!dos 
da natureza e sobre as forças dos elementos da. 
tena, dos mares e do céu, no angustiosoconcurso 
para ultrapassar as culminancl.as conreiwidas pe. 

taverna á.s attlas dl:ii saber, a toda arte e trabalho 
s,;,m frequentar a IgreJa; sem eonhe.cer o P&l'Qllb.o, 
6ém· um bom 1romamento no OOl.'t\'110, 

São ~ infl'lw.e!i! que ná'8 ~,am 110>1 pe-
1·,,:-M da, priblllfro id!M\e quem as ing-ti·tih!1111., as 
gui:11,si-, :lll oonil(.-, a11 forlifi~ :n.1, J<'i. e n:t 
1,letla-d;,, ou sru o Viveram. :il. 1w.Ufi'-er-en~, o ~· 
cuido. o .mar. e-;;<Jín{tlo doo t1ompsiíneil'os1 l' a, l'er
ment:.()lí.o 11:i mocidade, as di,iira.çóffi e l<l'l QC<IUp!\• 

cões dlal'ias nellas obscureceram a. La,mpa.da da fé 
~ da. pratica religiosa, desvia.ndo-lhes o pensa• 
mento e· esfriando-lhes o coração, tra.nsfonna.wlo 

SUA SANTIDADE O PAPA PIO XII 
tos C!Oncorrentl)IJ, nos perigos das pesqUi2.lls nrro- ~ boa raiz num tronco qruisi a.rtilo qlie se re,vUa• 
jR-®11, naa c01Ul,UlS33 e no orgulho da scklncia. li211;rá. os seu~ germes na hora. das desventura ou 
tl11, Ulduatriii-, c!Ori laborato,:toa e àas of!lcinas, na ao calor de uma palavra, amiga piedosa, ou no 
C!upl.qez ao Blmho e àll p1-a~r. na. wnsão para geUdo ocaso da vida. Quantas dessa almas com 
uma PoWntlÚII oolJrom!ft(mte mais ttimuta do que o desenvolvimento das c~s e das illdustr.ias, 
cunJ;e:li,nd11, m11,l1; mvi,Jil,da do que igualada, no entrando nas fileira. opera.rla,s, adensam-se nos 
tmµ,ulto d!! todJI. a. Vida mocte1w1.: acaso ahi en- novos qu.a,rteirões s11burbanos da.s cil'flades, nos 
GQntr11, P!l-lil q nlma, go homem, nl!.turalmen~ clltfR- quaes muitas vezes não eueontram jgre;ia, ou g1·an-
tã,:? A~ a, 13tl00ll,tra, no eaqueotmento de si mOJS· de 6 a caminhada para encontt-at-a, e nos quaes 
me? A6aljtl {lfil va,n~l4l/iar-se oomo senhora do apenas eheg.am a ser conheeldas do Sll,(lel·dote e 
unive11so, enva\vlda na nevOA da illusão que con- cfu parocho! Tanto ao numero eomo ás ne.eessi-
funde a materia com o ~spil'ite, o humano com o 1lades das almas é desproporcionado o numero e a 
d~vil}e, o µiq111!;!ntanee pom, o eterno? Não; nos obra das ministros de De1L<i! Com tanta, urgenela 
sonhes ineur,mntes não t,e pranquilliza a iempes- senrem os sagi·:ulos pai,tores e os paroohos, pa.1·-
tade da ab:aa, ll da censelenciai;, agitadas pelti tlcuL<trmente nas grandes cidades, a necessidade 
impetg !l!!t inteJlig.epcla que supera a rnateria, e do au."<illo das fiei~, collaborad~res no multii,to, 
ari\Jllta,se, passuidera, de um destino immortal ir- m·duo, immense trabalho qUI) os oprime p:ua apa. 
re11usiw~l, pair,11, o infiaila ~ par-a desejas immenses. centa1• e vigiar a multfdãe sempre cre&eente de 
A~pi'6~~V8S desl;as ~!mas, llltel'Fàga.e-as. Res- seu rebanhe! A rodas as c,yelhas que lhe foram. 
~ri.daf-vas-ãa l?8Bl !li µnguagem aa,, criança, não confiadas desejal'ia achegal'-se seu zelo, recondu~ 
·da hanrem {ett, :Hebr., 61 ,12-tS). · N'"ao tmNiam ,zir todas as tmnsviada-s, illuminal-as todas e con-
~ µiã~ 'W~ e~ infan_eia. •'lhes en~ssse um duzil-as ao divino pastor das almas; mas não 
Pa;e da eéu; cr.~~ e{!tl"e parede,; sem Cruei- poUeai:; comp:u-timent.os da vida. social permane-
fíxo, em casai; mtWas quanto à 1wugmo; em' cam- cem qua~i que fechados i ac<:áo sauerdotal, abert-Os 
PDS ll18'3n~ -Qe Qµitlqij.er. altar QU campa:nati9; ne entanto á. =~-ão dos leigos. 
leram ~~ rnHR mmteS bem divewos do que E' um:1. gr:mde lei da naim·eza e tla gra~~ 
oi; ae- Bem. ·e de Cm;!sw: m1.vtrn.m vnuperíos 8QS que a ~llia,Rça, abra 11, porta :i appl'ox!mação e 
/3llc~s e Ms ~sos; passa.ram dos ca.m- ao afieeto-; é um vinculo que avisinhando um 
~,-~ ~ M • ~ ~ ~ á _, .lewo a~ lei4ro,_.~ a~; e v~ a 11:l.r-

Se que l\dWOIH!e IUê\'d& ~ mam!lt& à -níti°Üffl,' 
espk-a llo ~ DD1 àtne no o:uk@ ttm irmão) 
o oollien:lpht DliDIRI ~ ~ fii e de paraho, ~ 
sirúa t'ktvomáo pelo Rio da Ca.<:a ae Dc!t1S. "Qua"tã, 
pera,uda §IUi1o A&oliti.two, está clewrado peiG fil@ 
da casa 'la Deus? Aquelle uue, se vê o mat, 
Pl'O\l\ll'a ~il-o, Silflige.,ge Ji(il.' 4Wli00iidiaii-@, , ~ 
Si )Jelllebt!!i liill kmão desvlal'•!ie da, (;asa, '1G .oe-U!Í) 

S11&1U8,-o, aãmmaesta,..o, se o zelo da Casa. de Deo.i 
te ciffGl'a, •• :Reprehende quantos J}OSSaS, tlrm• 
quaatos possas, amedronta a. quantos pos.ms, qwu1.:. 
tos pona.s conforta.; mas não descaaças, não olhas 
s6 para. ti mesmo; não dJgas no teu coração-: aca.; 
so pertence 11, mim cuidar des peçca.dos alheios? 
A mim me basta minha alma para, salwl-a. dea.n;. 
te de Deus. Oh! não te lembras do S&VO que es• 
condeu o talen&o recebido dG Senhor e não qul• 
fazei-o truotiflcar? Acaso foi acusado de tel-0 
pei·~do, e não propriamente de tel-o oomenrado, 
sem' lucro? . . • Oh! , irmãos, conclue o grande Bisi,o 
de Htpona, Vós sabeis de que maneira. Deus abi:o 
o cáminho, como abre a porta á sua :,alavra: 
não queil'aes descançar do trasa.iho de llklarar al• 
mas para. Chr.isto, l)Ol"que vós mesmos fORies 1"'<i• 

gata.dos por Cht>faoo" (ln .fo::umis ~. tr~~,t. 
X n. 9 - l\fag-ne PL, t, 35 col. 14-'1-1-14'%}. Nesse11 
ardorosos acentos de zelo episCO_llltl, * sezrtilj' 
o coração de Agostinho, a sua. eXhorút!l/i(>,- a sua: 
admoestação de Acção Catholica. para o seu:-~~· 
po e para o futuro; porque a casa. de Deus, C@e .é 
a Igreja, Cathollca , como é de todos os :te:&pc:1!1., 

é tambem do nosso, e o zelo com re~.a.-:~ 
deve a-0cender nos seus filhos :MIUtllle ~ !Íé~' 
vorador, que Christo veiu traur e dilatar-•~: 

E desse fogo divino de zelo a~ ~-,i 
no nosso tempo as chai:nmas dos labiKos-•==f!ti~, 
gregam e gb.lam as cohot'tes da ~' e1ttbo~ 
chammas que illummam aquillo que :f&er,am • 
estão fazendo; cha,mmas que fazem ~ feniot:ó..,, 
sas filefras de homens e de senhola$. de: ~il., 
tude masculio.a e feminina, de w:dvetaitârias e 
de. ;unive_rsita~, .. g_e_; Ia.~96 e~ u~ 
pha.lange auxiliar, obediente · á voz &, Summo 
Pastor e á direcção dos Bispos, :qa, ~-~ 
e diffusão da. fé e da moral ohrilltã :no meia d• 
povo. A vós, amados filhos e filhas da ~- -Cá .. 
tholica, que fiustes . vossa a senha de ·rea~r:-~ 
soffrer _christãmente, romana.mente~ grandes e&"il• 
sas, a vos nossa. paterna. oomplacencia, nossas agra14 
decim.entos, nosso louvor. V-ós bem mereeest«isi dll 
Igreja e da sociedade civil; si, ~m ffil, sus~ 
dade civil: povqae, dilfundindo e ~ndo ~ 
vida individual, familiai' e social os priruli:pios e-.t,. 
tholicos de autoridade, ele obedencia,, de ordema 
de justiça, de equidade e ,de cáridade, C60Pflt38• 
tes para, fazei, refulgir, revigorar, e COJISODdiUt 
aquillo que são as bases ~is S&iidas de oonso:r• 
· cio civil. 

Em vós collocamos muitas das nos!i:IS esp.e• 
ranças para o futuro. Nesta her:i. tão gra.ve, lllli 
qual as 1>aixões humanas, que a paz ~ay 
libertam-se, irrompem, se accendem tuta.m llll1ÍI 
duelo de sangue e de destruições; na.' a,Úgustia. que 
compl'im.e nosso coração· de Pa-e comm-um, em. vis• 
ta. · do fero conflicto qUe se alastra, emr-e filhOfl 
que nos são cai·os, Nós fixamos o olhar sobre a 
Acção Catholica, e confo11amos Nosso espirita, 
pela esperança, que confiante temos de eneentrar 
nella, unidos estreitamente em torno oos Bispos e 
á S6 apostolica, devotados e 3l'lienres colbbora.
dores na grande empreza que, :teima, de qm,lquee 
outra, preoccupa IlOSS9 espirito pel:e supremo in• 
teresse das almas e das ~es: a volta. de Cbrista 
nas conscienéias, nos Ja.res domesticos, nos eos• 
tumes publicos, nas relações entre as clJasses so
ci~es. na ordem civil, nas relações húernaciona~. 
E uma. emprev.a altàmente eh~ que · eleva, CJII 

zelosos filhos da Igreja, Militante ao merecimento 
e á honra da. mais nob~ e saata, Cr.bzada, em .. 
penhada, :aa ~ da. defesa. e na. consou
ilawão no selo ila. 1Hlmailidaae do nmo ae Cluis• 
to, "tw: veraaae&a glie illllillina toilo homem qU1! 
ve.m a es.te mundo" {J'o,. 1, 9-); de Chdito, Im 
de juatíça enk<e. Deus e o homem. entre hemena 
e homem_ entre »ovo e povo; de Cbrist<>, 11m de 
verdade que o :mund9, immerso na, maJfela (em• 
quanto, á semelhança. de Pilatos; iDtenoga. que 
cousa. seja a verílade) não se preoecupa. nem de• 
seja. cohhecer e ouvir pam faer o bem; de Chdst.c), 
luz de concordia e de salvação ~ ~ 
da paz enke os povos. f 

A Acr-ão Ca.tholica. Italiana, resuoniJet,ã éom 
satisfacçíio plena, aos designios e ãs ~ dll 
Igreja, si a isto condicciollar-se a si mesma.. com 
aquella. união que é a sua ?hht e e sea mor. 
União quadrupla: com a Bler-a.1~ ~ca: 
com Deus pe&. intima formação esDÍlitaal! ,,__ 
os me.131bros entre si pela, concorili& na. ~ 
e4*ll os membros de outras ~ fAmbeia 
sujeitas á direoqio ~ 

1.0 ) R41spondem primein, gue tudo :i e:q)e(!• 
fativa chi Santa Igreja si permanecer llle'JDPfe mata 
estreitamente unida aos Bispos e :t Santa, Sé • 
a. uns e outn, indíssoluv&lm.ente viDC!Q1ada. Jt! 
Hieruohia, compete a :tuCoridil4e e ,o offido 41, 
ensinar e de guia.r: a. A.(/4;® ~ <. sua dodl 
eollabora.dora, que pfe á, sua dis~ t.edas u 
sua,-, ene,a-ja$, 'Nll a#SIJI', ,a obedfaneh, J11t ~ 

~@Glae Jta 'V No} 



i 
SR31ANAR10 CATHOLICO COM: 

APPROVAÇAO ECCLESIASTlpA 1 

Redacção e Adminlstr.ii,c.l\o: \· 

&va Immaculada Coqeelção, 59 
Telephone. 5-1536 
;aix.a Postal, 284i) 

lnno • 15$000 
" exterior 

Semestre 
• 25$000 

• • 3';000 
l 3S00C 

$300 
$400 

Numero 
·" 

exterior 
avutso . 
atrniado 

Roo.·:unos aos nossos ass1gna11-
. tes c~mmnnica.rem a mucta.?1ça. de 

St'US endereços para a Caixa Pos• 
tal, 2849, 

ANNUNCIOS. 

l'e~m tabella. sem coU1pl'o1Uisso 

Não publicamos collaboração 
de pessõas extranhas ao nosso 
quadro de redactores. 

O LEGIONARIO tem lí ma· 
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COMIRTINDO ••• 

POMBAL 

!!omn1emora o 4.° Ce11te11al'10 da 

1

, 
Companhia de Jesus, nada mais 
conveniente do que rememorar I 
a obra odiosa do ministro ele D. 
,José 1,0 , que não foi só nefe.s~ 
aos Jesuitas, mas arrazat!ora PR• 
rn o Bmsll e Portugal. 

Em geral. a historia que se 
ünsi.na nos collegios apresenta. 
Pombal como um homem energi
co renovador, que, se por acaso 
agiu mal em certa.s occasiêíes, 
rea:lizou, corotudo, uma grande 
administra.cão, de que o seu paiz 
n<'ccssitava: Isto, porém, não pas
sa de inverdade clamorosa. que 
exige rf'tificação radical. Pombal 
foi um authentico revolucionario, 
instiruido nas idéas deleteclas, 
~ue preparavam a revolução fra.n
~eza, e agente da revolução em 
Portugal, onde a realizou com 
habilidade diabolica, sem as tre
mendas agitações que a acom
panharam em outros lugares 
Principalmente, cumpriu a tare
fa. que lhe fôra designada no 

.. plano revoluclonar!o e que con
~!stla em collocar o seu proprlo 
pnlz na encosta ingi·enie de uma 
rapida decadencia; porque é p1·e
cl~o não esquecer que Portuga1 
levsl'â o Reino de Christo aos 
qua.tro ·ca.ntos da Terra. e era ne
('.essario, portanto. estancn.r está 
forca ele expansão. E' verdade 
que Portugal. no século XVIII 
atravessava. um per!odo de crise 
Entretanto. é bem possível que a 
grn.ncle nação encontrasse as 
<'nerglM P\l,ra. voltar aos seus 
bcllos tempos, se Pombal . não a 
tivesse prtvaoo de mut elite, des• 
b!lratando a velha ;arlst.ocracla. 
portugueza, portadora. das melho
res tra~cções de hero!smo e de 
fidelidade. cerne rijo do Reino 
O golpe foi certeiro, porque at
tlngtu a cabeça da nacionalidade 

'Entre nôs, a acção politica. de 
Pombal não foi menos terrível. 
N'GS tempos colonlaes, aqui mes
mo em Síio PaU'lo, verificou-se o 
imrto pujant.e t!e uma civiliza-. 
<,lío aútochtone, rica em colorido, 
em formas, em expressões. H!t• 
via um ambiente quast mediev11,J, 
de oncle forÇ(l.Samente nascerllt 
u11ut cttltt1ra original, uma otga. 
mznci'io sooiGl mteres~ntlsslma 
e UllÍ direito proptio, originarios 
do sert.anislllo; assill:t como a cul
tul'lt européa sl,U'giU ãas Cruza. 
dM. 

guerra. 
o communisltlo, que era a conse-

'i\ ~!'(}cif llogica do~ princípios .de · 
~ R%u1s~ de Volta.ire e ·da Revolu-. 
' ção, · h~vi;{'.feito n.o Velho Continente· 

' 

devastacões sem igual. Por toda a 
parte, ;as elites intellectuaes, a11tls-
ticas e sociaes, nos par.amentos, na 
ctiplomae1a, nas classes arm;idas, nos 
círculos mais responsaveis do movi. 
mento financeiro é da vida 'ágrlcola, 
conquistava elle partidarios resolutos 
e dedicados. Todos sentiam que a 
forma republicana burgueza . da Eu· 
ropa não offerecia 'a esta o apoio de 
Instituições estaveis e fixas, e que 

· era mister caminhar para um;i outra 
ordem de coisas. E, mais do __ que 
nunca, éram . volumosas as fileiras 
dos que procuravam, na foice e no 
martello do emblema communista, o 
symbolo deste mundo novo que ha
veria de nascer. 

Entretanto, se das hostes libera"s 
que até 1914 constituiam a m;iioria 
numérica da opinião.-europeia, o mo
vimento migratorio pal'a .o commu• 
nismo .era vigoroso, tambem das 
mesmas h.óstes o movimento para o 
Catholicismo não erà menor. A ex-. 
pansão communista fizer;i sentir 
cl:iramente, aos esplrltos qu~ ain'da
conservavam ao menos resquícios de 
bom senso e de mol'alictade, o abys
mo a que conduziriam neceS6aria-. 
mente as d,01,1,rinas ueJticas · e libe
raes dos encyclqpedlata~. Isto. pos
to, nfo lhes f1Ji cfüffcll perceflier que 
só• 11 lgreJa propo~lonffltá ao m11.n
do base p;u-a um est;a~o de cois;is. · 
_diverso do commu,iismo, ·°"h1 um 
movimento de adml1'a9io em. torno 

'-' da ,VreJa, que fazia com · que eres
cease o amor que a esta votavam os 
fieis, e subisse extra~kt:!i'lamente 
o numer·o de conver8õec nas mais 
altas espheras lnteUeotuaes. PJra
lellamente á expansão oommunista·, 
o outro phenomeno que domina a 
post-guerra é indiacutlvelmente ao 
par, de um movimento cathoff'co de 
caracter social e polltlco que recol
locava em m~os c.ithQli~; uma. ln
flu~neia preponderante tia direcção 
da vi-da civfca e das activlda.des so
eiaes ·da maior parte doil povos. Um · 
conhecido hlstorlaçlo r francez n~o.- .. 
catm,11-co chegou a affirmar que a 
Igreja alcançou em nosso seculc,, por 
melo da ae~ão r,oHtlca. dos . cathol_f. 
cos, uma lnf.tuencla maior do que a 
. que teve nos mais aureos dias da 
Idade Meál;i. 

O Catholiclsmo e o communism.o 
pareciam claramente como os dois 
polos de attr~ço do pensamento 
contemporaneo, Ou o Cjtholiclsmo 
no que esta palavra tem de es,sen- · 
cialmente completo e profun~o, ou o 
communismo. Nio ha_vl;i- outra a11er
nativa, E cad,a vez mais o mundo, 
collocado entre o demonio e Jesus 
Christo, numa situação tão c.l11ra0 

mente definida peloi; factos obJectr
vos, optava por Christo c.ontra Bel
%ebuth. A prova disto era sem du· 
vida o renascimento cathollco entre 
os estudantes e em ge.râl na moci
dade. Por toda a paf'te, trabálhiada 
pelq Espirlto Santo, como diz Pio 
XI,· a mocldiade se' acel'cava nova
mente de Jflsus Chrlsto. · É todos ,sa• 
bemos como Jesus Chrlsto é 1:Jem ser. 
vido quando Elle tem a -Seu serviço 
os moços. 

Que faria o demonlo? Luct;ir de 
viseira ergl.ÍiQQ? M;111 a viseira er
guida é para eHe a ""xlma l'Ullla, 
porque elle é togo ·repellente em seu 
ser, e desd~ o alto da cabeça até a 
planta dos pés nada tem que não se
ja horripilante. Qile fez elle? Não 
podendo, dentro deste p;1norama, lu
etar e vençer, nJo podendo attrãhir 
para a dictadu-ra athéa e Igual itaria 
que era seu ideal as massas, empu. 
nhou por sua véz o est indarte da or
dem, turvou o ambié,i te, fez-se cru
zado contra o pro:;rlo eommunls
mo .. , e acabou arrastando o mundo 
inteir~ ãs portas da mesma dictadu, 
ra proletarla e athflll que nuhca dei
xou de i:eu Ideal. 

Como se pastou lstof 

• 

1'.JlftfóN:A.RI~ 

Por toda a Europa, começaram a 
. ;ipparecer n,o\iimtntos anti commu-

., nistae .fortemente organizados. Ni,o 
tinham elles um programma fixo, 
nem uma base ideologicn claramen
te definida. Affectav,1m ser radical. 
mente antl-communistas. Depois do 
esmagamento da hydra, vei',se-la 
pormenorisadamente o que fariam. 

O aspecto poi;;itivo de seu pro
gramma era sumrnamente complexo, 
ta.nto do ponto de vista philosophi
co como polftico. Pl;iilosophica, 
mente, seus pensamentos se escon, 
diam atraz de uma phraseologla am
blgua, que tanto poderia ser Inter
pretada em sentido catholico, qua 11, 

to em sentido theosophista e pan. 
theistico. Politicamente, pleiteavam 
elles reformas radicaes vagamente 
enunciadas, contidas em formulas 
dotadas de violento poder explosivo 
sentimental, mas cujo conteudo ideo. 
.logico · seria difficil preci&ar: "a 
grandeza do pai.t", a "restauração 
die uma nação imperial", etc., etc., 
faziam sonhar as massas com delí
rios de grandeza e de poder, cujo 
p~eço se Insinuava desde já que de
veria ser uma obediencia cega. 

Estude-se uma por uma estas fot·· 
mulas, e ver-se-á que ellas tinham 

Plialo CORRIA DE OLIVEIRA 

Terceiro acto 
um duplo objectivo: a) amalgamar 
na mesma cqrrente pessoas de opi
niões multo diversas das quaes cada 
qual interpretaria a ideologia do 
partido a seu modo; b) crear um 
ambiente de enthusiasmo delirante, 
frehetico, Incondicional, em torno do 
partido, seus homens e suas insíg
nias. A admiração do chefe occupa 
sempre um papel mais improtante 
do que as ideias. O chefe é infalli
vel "ha sempre ragione". E' elle o 
der:ilurgo que conquista províncias, 
derruba montanhas, ergue exercítos, 
seca .pantanos, e destroe os visinhos. 
Elle é o proprlo partido. E' para 
seguil-o, que o partido existe. O que 
elle fizer está bem feito. O incon, 
dlclonalismo é o fim supremo, ..a 
mais alta perfeição, o requinté mais , 
genulno do espírito do partido. E' 
algo com·a- a Santidade da Igreja. E' 
a plenitu~ da Integração no espiri• 
to do partido. 

• 
Qual a posiç~o ela Igreja neste 

Ideologia? Está ahi o erro fota 1: : 
Igreja é ·apontada como uma boa ai 
lfada, como uma collaboradora util, 
não porém como o alicerce essencial, 
como a· salvação por excellencia, a 
nrci fora da qu:\I só ha perdição, a 
doutrina monollthica que só é au
thenticamente aceeita quando ac
ceita inteiramente, sem reservas, 
sem restrlcções, sem rebuços. 

Assim, pois, o ambiente se turvou. 
Não houve m;ils dois c.impos nem 
dois e.sta'ndartes. Não havia só, fa. 
ce a face, Christo e o demçinio. Ap
parecera; nas mãos dos partidos das 
direitas, uma "terceira solução", 
supportavel talvez para os catholi
cos como um mal menor, mas sem
pre uma solução para a qual Chris
to não era a pedra angul<1r: portan
to uma solucão precaria, que no 
fu.ndo fazia o - jogo do demonio. A 

limpidez meridiana do quadro á Sto. 
lgnacio, dos estandartes da Igreja e 
do demonio, se dlluia nas nevoas 
deste novo artifício. As massas i,,ol
chevlstas cometteram o crime de ~e 
levantar contra Chrlsto. Os "ho
mens· de bem" - notam-se as aspas 
- cederam ã tentação de alicerçar 
fora de Chrlsto 'Sfa salvação. "se. 

d'':,:. 
reis como deuses". Isto .6, :dar~js 

. como se fosses deuu~, ~ó ,•difl'çl'ó;,,, 
social, a est.ibilidadec,.ciué séS::Dei.i!ff 
lhe pode car, Mais ·uma vez, ·a rrii-, 
ragen, seduziu o homem: o trium, 
pho das direitas estava assegurado. 

Mas a manobra fo'i"'·:felta dolosà', 
mente. O ambiente de enthusiasmQ 
suppunha um ambie~te; de unanlml," 
dade nacional, E não: erai possivel 
conseguir essa unanimidade, senão 
áttrahindo para esses movimentos os 
catholicos ingenuos. 

Evidentemente, não .Joi difficil ar
rastar para essea moylmentos certos 
catholicos habitualmente eloglados 
por seus adversarios como "sensa
tos", "comprehens~vos", ·11_genero 
sos", que no ·futrdô ;são ·imprevtden• 
tes acomodaticios e fa..ltos de ene.r
gia: Adheriram elles ao movimento 
d:i direita com o intuito de os in
filtrar até o fundo da alma, porque 
"quem ama o perigo nelle parece",·· 
como diz o Espírito Santo. 

Assim, pois, os cathoUcos filiados 
a estes movimentos começaram por 
achar que deviam interpretar em 
sentido favoravel todas as· suas am- · 
biquidades. Comettícln este erro, co
meçaram a se empolgar pelo movi
mento, e a entender que o deveriam 
servir com todo o afinco, pois que 
não era contra a Igreja. Este abys; 
mo attrahlu outro abysmo·. E cQll'le' 
caram elfes a sentir um tal ardor 
de incondicionalismo político, qtie se 
poderia p1rg1,1nti1r por qu,e,n opt'a-_. 
r.iam, caso a lgrela 'entrasse·' em con-, 
flicto ci>m o partido. 

Evidentemente, foi necess,ario up, 
certo en!!odo. , Hitler assignou para, 
este effeito a concordata · com · a 
Santa Sé, como todôS os partidos da .. 
direiui tambem promettiam suas 
concordatas. Promettia-se tudo. Mas 
uma col.sa ficaria cl.iro: o regime 
não seria catholíco, se bem que fa. 
vorecesse a Igreja. 

Essa attitude foi efflcaz, No en
qodo destas concordatas. muitos ca
tholicos, esquecidos das legitimas 
reservas da Hierarchia, se precipi
taram no abysmo. E. assim, · além 
de roubar ã Igreja todas as massas 
desejosos de combater o communis
mo mas que não eram explici'"'.l· 
mente catholicas, roubara ainda 
innumeros catholicos. 

Qual o termo final disto? Com . 
clareza cada vez maior, o lado posi_.. 
tivo dos regimes da direita foi per
dendo sua primitiva ambi;µídade. · 
Não se tratava mals de esconder a 
realidarJe: o nazismo, como outros. 
"Ismos" foram mostrando program
mas e convicções phllosophicas tão 
vizinhas do communismo, que a li
nha demarcatoria entre uma e ou, 
tra ~olsa desappareceu. 

Insistentemente, Pio XI denunciou 
esta verdade. O pacto Ribbentrop
Molotov veiu mostrar sua authenti
cidade. As direitas não eram senão 
pseudo-dlrelt;is. Arrastando as mas
sas na lucta contr-a .o communismo, 

.as pseudo-direitas as levaram na 
realidade a uma dictadura proleta
rla e lgualitaria, tão perfeitamente 
lmpl;.i quanto a de Moscou. Satanaz 
tinha ganho a partida. 

Isto posto, pergunta-se se as coi
s·as continuarão como estão. Nova- ' 
mente, o ambiente se aclarou de 
modo meridiano, e de um lado fica
ram os catholicos e do outro os to. 
talit.1rios. Será que <> demoi1io per. 
mittirá que isto dure mLiito? 

Receiamos que não, e que um su
bito emb~te venha novamente tur
var os campos. De um lado, é pro
vavel que os totalitarios da pseudo
direita tentem novamente o,ccult,r 
seu ardor anti-catho.lico, abrandan.do 
sua linha de conducta para com a 
l(!reja. De outro lado, não é impos
sivel que sua campanha anti-com. 
munista vae recomeçar. Novamente, 
se acreditará que as ·pseudo-direitas 
são legiões de Anjos, . E fin:1lmente , 
se verá que não ha para isto a me. 
nor ra:zão. 

E' o que a politica ""rellgio$a" de 
Petain nos faz suppor. Vejamos se 
esta hypothese se comprovará. 

1 

1 Pe.ra ga.Udio nosso, t>odemos Í'~,oi! 
glstrar que Monaenhor Ou~ro, 
Blspo de Quimper, na Bret;Íume., 
1.a.nçou uma past.ocal 001;1tra ô se,.. 

paratlsmo bretio,. PUl.lll~o PI<• 
lo jorne.1 "Par LI: Soir ". · 

Da um lado, a simples 'I)\lliii•• 
cação de tal documento lietuoLlf" · 
tra q.ue o LEOIONA.iUO esté'le 

! longe de erra.r, qu4U)(lo $~ 

a ,esta questão. a, actualld.a1lé • 
i a importancia devida, Quem ÇO• 

i nhece a circumspecção CQm q." 
1 ha.bitualm~nte proeeQem as au~ 

1 

toridades ec~lesia.sticas, a~1.' 
l'á fadlmente que aqu~Ue· Prti• 

1 lado francez não terá. 'tQmactQ 

l attlt11,de t{í.o energ!ca, ~é ~ 
momento tão delice.c;to JIÃU'.a com

i bater um perigQ. q1,1e · se a~!l• 
j tava' com earac~r pt-..nten,te4 

' 

r 
* 

Outra consideração a . que se 

!
' presta a attitude .de' s. Ji!xCl!l,. 

Reviíla.,., é que o "Let1'IOnarlo" xiãc 
,, exorbitou da linha de conducta 

<l~ deve manter como orgão es
crlcta e exclusivamente ~tbQIJ.
co, tratando dessa · questl!,o. . Si 
ellª foi julgada tema adeqUl14o 
para. a pastora.1. de um Bt.sl19 '1a, 
fortlori" )Y.)de ser cqg.c;.l(l.l!nt,4a. 
ma.teria propria a ser an~4ia 
por um jornal cathollcQ, . · 

* ' 
'· Hitler tem encontrado em Mllt 
caminho a cumplicldade:dei." sylil,
pathias ardentes, que 1;êm fomé
cido á 5." columna muifios d& 

1 seus ma.is efficazes eleme}\t.os. Sé
ria um erro suppor q\lé a. vena
lidade é a unica raiz de t.a.es_'sym • 
pathias. sob todos os pontos ll"' 
vista a revo1ução nazis~ · 4e,,.e 
ser considerada como digna. ller.
deira e successora. dos movllllen
tos liberaes e bolchevistas. E as
sim e.orno o liberalismo e o co~
munismo, por um in.sond&vd: 
mysterio de. inniqulda-0e, veace:
ram a · cumplicidade de ~g 
directamente interessadas etn 8\Di,; 
destrulcíío ·- a1·istocra.ta1: e bui'- '. 
gueses · de todQS ·os 'pa.l.zes e '1,e 
hem o nazismo tem podido con
todas as categorias - assi.tQ. tani-

' tar com a ,cooperação · efftca.z de 
i alliados que com Isto sacrtftca

rarn seus mai~ funda.menta~is ill-· 
teresses. 

O rnunclo inteiro poude coµ• 
templar com doloi'os;a surpresa. 
certos g-ranfinos CQmunJstae que 
apoiavam o bofohevlsmo, teva.Jl,• 
do tão longe seu a.mor do -rm,\_-e 

1

1 

á corrupção de sua intellifencJ.a, 
que chegavam a lhe sactificar 

l 
l seus mais fundament.a.es interes

ses. O mesmo se deu com o na, ... 
zismo. 

* 
E' este o caso do Duque ele. 

Bucceleuck. cuja Irmã é- ~sada 
com o Duoue de Gloi.tcester'. li-
mão de Jorge VI, Dotatjo ele lm.-

i mensa fortuna, este fidalgo, que 
exerci.a na. corte ingleza funcções 

! do mais alto relevo, tinha.- to'(e 
o Interesse em apoiar 1.Ul.Ul,, pol!

i tica de defesa diplomatl_éá ·h mi-
11: litar cnerglca do Imperlo I:!ritan
' nico. Entretanto, desvairado por 
! uma falsa ideologia que chegou 
1 a extinguir nelle a noção de 

1 
honra e o conhecimento dos de• 

1 
; veres 'ligados á sua alta Clil,tego. 
1 ria, levou tã-0 longe sua· sym~.., 

Chia a Hitler que, por dellbeni-

1

. ção do monarcha inglez foi pri• 
vado de todas as funcçõei; que 

1 

exercia na corte. o Duque 4& 
Bucceleuck, era conhecido como 
um dos mais fervorosos partfcla. 

E.sta elaborlido eltlgla, porém 
uma Ia.rga auto?l:Omla, como de 
facto I1ouve atê o tempo de Pom. 
bn-1, e que nenhum periga trouxe 
i !noogridade elo Imperio portu
gue2, em vista da fideluiade illi
m!b~. que os ba.ndeil·antes vo
ttmitn á Corõa. Pombal, entretan
to, agiu totalitáriamente. 

:m?iv!ou-nos capitães - mór~ 
que não tiveram outra preoc
eupa(!ÚO a não ser a.caparat 

..h,l rios d.a politica de Munlch, f,! do 'i~~======~=====:=i===========================================í" 1 sr, _Neville Chamberlaln. · 
• - 1 

u fortunas e nchicalliar o 
brio dos antigos paullstas. Assim 
!!e eximguiu o bandeirismo. como 
t•mbem se extinguiram as con
quf!!ta..:; de Portugal. E assim ~e 
truncou o impeto de nossa civl
t!Jt!a,çlto, de maneira que depolA 
tfllll!O outrn ooi.qa niío vimos fa- j 
:l!P!lt!O a ni'h S('l' procur11,r o fio 
t'fl!! nos.s.'t hi.stor!n, sem COMel!'1.11r 
!lMOntrnl-o clnrnm<'nte. l'!l' dnh! 
IJUl" da.t.nm n~ t<'?1tatlvM. M tmt-

CATHOLICOS 
Comp1~~n1 EXCLUSIVAMENTE suas Joias e seus Pre_sentes na conhecida 

. JOAL.HAR.IA 

e As A c:A.:-S.T:R o 
ttn&-1', e C'8tr nJm1 de prov!Mrto QFFICINAS -P,ROPRIAS 
,. ·m!t,w<'l r11~ ,~ npocterou de 

.,...,i~ ,, ... , ~.;.;;.~.· --".lt·t{t~·,.,~., ~-- .. 

~º ('"~~~t~~ ~;~;~es~~~~m,na- RUA 15 D E N o-V,E M B R O N.º 26 (Esquina da Rua Anchieta) 

* 
:Registramos com pi•azer que 

o Prlncipe de Starhemberg, atitlfo 
collaborador do !no!Vldavel o~
celler Dollfus, deu sua àdhesáo 1 
a uin movimento encabeça{IQ In30 
general De Oaull~ 

* 
éiostum°'•se censµrp,r rui··.~. 

esta folha sobre o vulgáf prete~
to ele que sua attltude desàs~m.-, 
brada ex~lta o rancor dos ~· 
go11 da l'.ireja. Sem querer CQJ!l• 
par~ o nosso bebelomacl.a.rlo :cóm ' 

1 um dos maia nobres Institutos "91tt de Pombal contra n e1vm- Unicos éóncessionarios dos AFAMADOS relogios "ELECTRA'' 
ml!lo. sem contar os que com- '--=========:;::::::::::::;;:::::===========================================::.:.•·~_,,:,, imtteu contra a rclitzlão, "= l (Conclue na T.• vat.} 
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-:: -Prigando 
" anartctllando . ' .. 

GoVerno 
~~ ·!.'·ª-'··'' • 1 a t ... 1 

., Archidiocesano 
,Q.•••••••.••t:•• .. •••••11, • d •• 

O i;;xmo. e Remio. Sr. Are~- Ifo dia seguinre. 27 do coren- 1 Missa Capitular 

GLORIOSO CENT~NARIO 
1 
1 

bi&l)O Metropolitano, no donúngo te, o Exmo. e Revmo. Sr. Arcc- · 
Crnai·auH;e lendas om torno Pas,sado. 22 do corrente; concedetJ bispo pontificou, ás 8 30 horas, Hoje. ás 10 horas, com a pre• 

clt•lle. J,endas intame;; ciue O audiencias cm Palacio, A's H mt Sant?, Missa no Col\egio de ,scnça. do Colen:lo Cabido Metro
crcam Jesuítas regicida,;, poli- horas, 'presidiu a reunião da Jun- São Luiz. por occaslão do· quarto pol!tano. hav:Jrá na Igre.i9. Matriz 

t~ Archidiocesana da AccãJ Ca- centenario da Com1.anhia de de Santa I1ihü:·cnia. Cathedral Ha quatrocentos annos. ;solJ 
é Pontificado de Pau lo Til em 
154() é approvada a C_pi11panliia 
d~ Jesus com a vi·énnulgac:üo 

tic,is 1ieri2:o:sos e astnt.os, Jll'C)· .. -' - tholica. em Palacio. Jesu~. 1 Provisoria. a tradicional Missa 
gadores de uma 111 ~ral relaxa- Dia 23. segunda.feira. conce- r. Ei;c!a, Rcvma. participolj cio Capitular. será celcor~ :1te o 
da .. h;xpulsrn; e pcrneguido::; orn deu, a partir das 1A hoi;as, au- ~,Imo~o' gfferecida no Collegio de Revmo. SI'. Co112;;;·0 /1.;;-u.·.:,:: !do Jo
aqui ora acolá, batidos por to- d!encias publicas na.· Cmia Me- São Lula, pela pas,sagem dessa sé Gonçalves, fazendo a Homilia. 

. ,.-~ 
~~ B11lla Regimini militantis 
Beoles.Jae" • Jecuaia das as tempestades. ficaram ti:opolitana. data. o Revm:i. Sr. Conegri P~t:'.(J Flo• 

sempre firme:,; na Barca tlo Pn- Terça-feira, dia 24, S. Exala. A' tarde, ás 7 horas, S. Excia, rendo da Silveira Çan~::1:·go, , .Apparece então no mundo e "'ª Igreja a mais original e ex
t~Ol'dlnaria le;;iúo dÓ apcsto-

dro com Christo e a Igreja. Revma. esteve ausente destà Ca- R~vma. seguiu. em carro es:,e-
.pital. clal. da Paulistà. para IUbeirão EXPEDIE;>;TB 

fos .. 0 Jesµita, cr.c;H;i\U geninl de S,tUlo lg
- ~ l,l.à.~ió; inaugura ull1 no,:o rcgitncrn de vida rc-

Íjgiosa. Aos oihos c1il:, l'anonis!as a obra Tgn,t• 
ctan;J. parecia um:1 innol' ac;ii :l t enieru rin e pe· 

•·.:,. rigosa-. Tres secnlos antes jú S!l,o Vrandi;c;J 

de 
(}11!) raça admiraYel (k gi-. Dia 2-. o. quarta-feira, o !!;;.;mo. ,

1 
Pretc, 01\de presid_ir{>, ás solcn_1- 1

1 a 11 o s t o l o s e <lc mart vrc.; ! 
J e Revmo. Sr. Arc~bispo Metro- ! nldades do Congresso Euohans- 1 l\fonsenllor Erne~~o ele Pa111&. 

politano concedeu i.nnumeras au-
1 

tico Diocesano. 1 Vagarjo Gcr,al. dc:;:.ocw\l<ln: 

,," e São Domingos pro~·ut:.a,·a111 protestos rca\i
-'ll'I ·z.ando um rcgimcu: L,tllllH:111 1to1·0 de Yitl:t lll~ 

11astica, O sanLo e o gonio ,,.-n sempre algo 
~- ·· dê Ól'iglnal que ehoca a mc,ili< 1cl'idadc e vro-
0;.-·, vóci reacções. 
:~ . .. Ignacio, gcnio 01·gm1i'l.,i<ior. <" santo s1i,;dta

do. pela Divina Provillcneia nlllU.J. dns honus 
mais tragicas ela Historia da 1/!'l'Cjá. ;.;rrin ·;1. 

vo da contradicção do mundo do secnlo X\"l, 
abalado e devastado pela her0sia. Qnanclo L!1-

.,,.., .. tu.e.ro. lança o braclo ele revolto. Igna .. ,io fonna 
. o· sêu batalhão sagn1<jo 0 ,nh 'o rR!·111ila1·tp 

.· '·'glorioso e o _lema: Ad Majorem Dei Gloriam, 
··-- se co1Jsagl'a ao scrvi<:o da lgr!"ja. E ha q1n-

. frocéntos ·annÓs uma legião (lc salltM. e 'd~· 
sabios, têm sido a gloria d<t Santa ·T•1grcj:'l 'e 
da Companhia de Jesus. Obra original e c,:;: • 
traor<llnario- é a que o nrnndn hoje eclt,lll'a 
neste i,;lo:-io,,o ccnlen:::rio d0 l '.>·10. 

o JESUIT~ 

AS GLORIA~ 

:\'·1 Rec·alo X\'111, no:; llias cln Jl('rscguli;i\o 1 
de Choiseul e de Pombal e du Conde de 
,c\ranl]a 11111 curioso mitor da cpocha, n11ma 1 

· curiosa' phantasia, mostra-nos o Papa ap.rc
scntando aos soberanos da l~nropa. o Geral 
dos .Jei,uitas: --· "J;;CCE HO:\IOI" 

O Hei du Por!11gnl: Tolle, tolle, cru-
cifigc ! Crucificae-o ! 

O Hei da He:-;1ianha: Reus est mortis. 
E' réu de morte. 

O RBi ela l<'r:nic:a: - Vos dicitis. 
O Rei de l\'apolefS ao Duque de Parma: 

Habemus legem et secundum hanc legem de
bet m·ori: Temos lei, e segundo essa lei deve 
morrer. 

.\ lmpe.ratTi'l. cl.i Hungria: -- Quid e11im 
ma:i fecit? Que mal fei Elle? 

O Imperador: - Non invenio in eo causam, 
Nã() encontro causa para o condemnar. · 

..\ Imperatriz ela Russia: - No11 novi ho
minem. Não o conheço. 

O Geral dos ,Josuitas: -·- Post tres dias 

dlencias em pa~ac!o. A's 14 no- f'.'\HOCHO DF VILL'\ CALT-
ras esteve em vw'.':a ao Sr. lnter-,. CURI,\ i\ff.TROPOLl'l'.\SA / FCTINIA. a favo:· elo Tl~\':no. Pe; 
ve11tor Federal no Estado. que se . r;;,1il!o B~ckcr. 
encontrava enfermo, e ás l5 ho- · l\'º Centenariq 1la · Con1pa11hla: VIG,\RIO COOPF!R"-DOR de 
ras compareceu à reunião da Li- de Jc~us I Vi!h, California. a farnr do 
ga das Senhoras CathoUcas. , Revmo. Pe. Fridollnu Renncr. 

s. Excia .. :Revma .. relebrou _;í RealiZOl.l•SC, ás 20,30 horas do i PLENO uso DE ORDENS: pro:: 
Santa Missa dia ,26, ás · 8 hóra,s, :dia. 26, n·a' Igreja de :Santa Iphi- 1 um anno. a favor do Hcvmo. l"et~ 
na Capelia elo Palaclo. em sufra- genia, Cathcdral Provlsol·ia, o ~o- 1 Ant-<mio ·11•Dracs. 
gio ela almn do dr.· &~rgio ele li'mnc T<> Deum. 1Jreslclido poi·. PROCISSii.O: Parochlas de l!t, 
Paiva Melra. com presença dos S. Excia. Rcvma. o Sr. A1·ceb!1;po í A. CÍR s~Jptt~. Ttn'. Hygicno~ 
me1nbros da familia do extincto Metro1'iolitano, cn1 acção de. gra- !. fü, Sáo Vito, ·un.a, Mo,ff dalll 

A's ló,.3Q. horas presidiu a reu-· ças p~lo IVº centena-rio da fun- ! Cruzes. 
nião, em Palaeio, do Decanató daçã;i da Companhia. de Jesus.! BINAÇÃO: a favor do Revmll. 
de Santo Agostinho, e a p,artir Fe7. a 01·acião gi:at-ulatpria o Exmo. ! Conego Affonso Chia.relia e ~ 
das 14 horás conc'edeu audienc!as Mons. Manfredo Leite. Para. essa Í Pe. José Maria A1v<>..s Barreira;. 
publicas na Curia Metropolitana. solemnldadc fora1n convidados o I SUB-COMwlISSARIO da v~ 

A's 20.30 ··hora~. S. E:,;:cia. Colendo Cabido Mútropolltano. as, nerave! Ordem Terceira rio car.c. 
Revma. compareceu ao . solemne At1tór1dades ci_vis e . militares, j mo. a· favo1; do lknno. Cone~ 
'.!'e Dsum em acção de gr.aç;/;~ ·clero Secular e Rcg:ular, ~mlna-

1 

Affonso Chiardi& . 
pelo quarto centenario da Com- ·rio_s, . CoUeglos, .. A~-~ociações e RITU~ PARVULORUM. a, f~ 
panhia dó Jesus. Fieis deste Arcebispia.do. vo1· do Revmo. Parocho de Viltit 

: Anas~c!o. 
j I CONFESSOR EXTRAOR.DIN~ 
!' RIO das R~ligiosa.s Mission.al'~ 

O nome de Jesus ll(l 1iroph1'cta. de Simr,ão 
á Virgem se1•lu no mumlo alvo de contradL:

« •. , ção e de odios .. Até hoje. Plll -vinte seculos 
,; . · de christianismo. o nome adoravel do :\lest.re 
.;.,_ Divino é o eterno objecto de amor e <l<e odJO. 

,;u.; . ":\"inguem mais amado. e ninguem mais 

ressurgam! Depois de tres dias ressurgirei. I' 
Eis ahi a gloria da Companhia ele Jesu.~: 

- sf'r C'.ondenmnda e persc,guida corno Jcaus, 
tnn.s ress11scit.ar tamhrm semp.rc gloriosa como 
Jo.rn,;. 

1 
Servas do E6pi.rito Saitto, a •. -~ 
vor do Revmo. Pe. Alísio Zc~ 

. AUSENTAR-SE da Archidl~ 
cesc, por um mez, a favor ~ 
Revmo. Co11ego Ped,ro G01~~ 
por sele ·dias. a favor do Rc~ 
Pc. Luiz Alves de Siqueira Cai;,. 
tro. ·· 

odiado que Jesus". esc.re\·en Lacordaire. l~n
tre o. amor e o o:lio T<jlle atraY"ssa os scculos 
cm 11fo1·cha triurnphaute. 

O Jesuíta, ha .quatro seculos, continua na 
lgrejá a missãü de Jesus Chrhto Senhor :--;(H· 

so. ::-Singuem mais amado e uiuguem maL; 
odiado que o filho de Santo Jgnacio. 

A roupeta do Jesuita foi. é, e será sem-
1>re, o eterno .phantasma da lwresla e da i'in-

., ·,·,piedade.o all''o da co11t.i·allicc;üo do ~eculo. nv•H 
tamhem é: ha de ser a gloria da Jgruja de 
Chr'isto. Quando os inimlgo,; mais encaml<;a
dos da Fé querem assaltar~a igreja de Dens 
a "infame" ele Voltaire, logo se voltam fu
riosas contra o Jesuíta, porque nelle vêm a 
incarnação. perfeita do c;,;pirilo e ela obra ele 
Cbrlsto e da IgrP-ja. 

ll('nl p<111eas Tnstituiçõés na I.s;Teja sa co
brira llJ de tantas glot'ias. 

r,;11a deu santos como o seu Fundado!'; o l 
UJJOiloln maior dos ultimos tempos, o reno-1 
Yador elo lll'odi:do de Pente\'OSteR no .Janão 0 . 

na-; lnclias: Si\o Frnncisco Xnvier. Pedro' 
Cia·,cr. o apostolo llos negros. · 
.... São Francisco de Borgia, e São Francisco 
de Regis, que santos admirnveis ! 

E estes ly,rios de pur~za, os angelicos São 
Luiz de Gonzaga, São João Berchmans e Sto. 
Estanislau Kostka? 

das 
..\ ('onrnanhia de .TPsus {, Il(l l•,uropa uma 
111ais hellas e florescentes cseolas de , 

santidade nestes ultimas seculos. 

Fabrica de Pedro Fornaeliw 
RUA GUAYAUNA, 230 (Fi.,al· da Avenida Celso Gare'..i!) 

s~o PAULO 

APPROVAÇ.i\O DOS Jl:STtA 
'I'UTOS do C<>ntro Dom Vital.--< 

ASSISTENTE ECCLJU A~ 

1 CO do Centro Dom Vital. a fM 
t vor do Revmo. Pe. Dr. Ben!~ 

Brito Costa. 
DIRl!!CTOR ARCHIDIOCfl-4 

SANO da Cruzada E11charist1~ 
r, favo1· do Revmo, Pe. 1"111,vicíf 
Veiga. -s. J. 

TRINAÇÃO. a favor dos R~ 

1 

PP. Dom Polyc.arpo Amstalden ,i:J 
Dom Thad<m Strunk. 

, CONFESSOR EXTRAO~ 
1 NARIO da.~ Pequenas Missiona: .. 

., rias de Maria Imacwada, ~ 

e . • • . t . tt·t d Hospital "Clemente Ferreira", ·111 ontinua 111correc a a Q · 1 U e favor _do Revmo. Pe. .Meanil,; 

das autoridades censitarias Br~~~~S PARVULORUM. a f~ 

d ·u· b, b' vor do Revrno. Parocho de Sã.il( e .. era Q Raphacl. 
D' Alembert escrevia a Chalotais: - "A 

nossa obra de destruição á lgroJa. ha de co
meçar pelos Jesuítas, que são os mais valen
.tes e perl gosos." 

El Voltaire dizia o, Helvetius: .- "Destruí
dos os Jesuítas, venceremos a Infame." 

Vestiram a roupeta do Jesuíta Theologos 
ela tempera de Suares, Vasques, Lesslús,· o o 
santo Cardeal Bcllarmlno; exegetas da altul'a 
do Cornclio. Knabembauer; astrónomos como 
o Pe. Sechi; l1is;t.oriadorcs <·omo Grisar: lit3. 
ratos r-omo o Pe. Alvares, Lacerda. Sarvienld, l 
Longahye. Nas Universidarlps deixam ti·a<;o.~ · 
indeleveis da sua ,'asta cultura e do sen Conforme O "Legionario" já iniciar no ambiente sacHÓ e: 
genio. teve opportunidade de publi- [ patriotico elo Rotary Club. as li 

CONGRESSO ETTCIIARis'-lí, 
TICO NACIONAL 

O Jesuíta soffreu nestes quatro seculo~ 
todas as perseguições e a impiedade o mos
~rl!, sempre numa caricatura horrenda e que 
.varia ao it1fh1ito. Pascal e Arnauld, terriv0is 

r,;· nossivel citar toda~ as glorias <la car nos dois ultimos nume- 1 suas actividades censitarias. ·• , 
Co111pa11hia de .Je,,us no tnrreno da s~ieneia. i·os, 0 l!Jxmo. e Revmo. Snr. l Pelo e:.tposto véc-s 8 a }JOuca ; 

. da <·ultura e da C'ivilização'? D' d Ube aba , Roali,zou-:w. dh1 26, no salâ~ 
O Brasil de Anchieta (, ri gloria da Com- BifJtJO iocesano 0 .r cohereueia do Snr. Hildebr,Hn- i nobre da Curia i\1ctropolitana cini 

l . 1 J O 1 n. Alexandre Gonçal'l"es elo do Clark. lamentando profunda- , São . PauJo. ás 17 h~ras. a 1._111 

Reunião da J.rnta Exccutiya 

"'' Jansenistás, o accusa.m de relaxa.manto mo1·al. 
· · O Romance de Eugenie Sue, o pampleto 

de :'lrlehelet e Quinet, o autor famoso da MQ· 
:nlta Secreta. Etienne Pasquier, a Franc-:\íac;o
'!1.aria, ·o anticlericalismo, emfim, todas as he
resias sob todas as formas e perras l itera
rias se · atiraro.m furiosa e desesperaúamen te 
contra o Jesuita. 

pau 11ª e e esus. · que l evcmoH á rou))eta Amaral. discordando do facto mente o incidente oco.1·rido ' v 
do Jesuita, só de joelhos e de nulos J)ost:,,s reunião p!enaria da JUnta Ext½< 
numa accão . de gracas bem fervorosa á Di- de a !naugurar;ão do sector ce,,. pela reunião realizada no Ro- cutiv:1, eh IVº Con1n·esso Eucha,,óÕ. 

'• 
yina Providencio, i Í)OfJSÍvel agradecer. 0 Sif.ario uberabense se reallza.l' tary, COnlO asseverou no tele- ristico N.acioúal. sob a nresiden..;. 
Brasil nasceu para a civili?.ação e para a fé cm sessão rlo Rotory Club, i-e- gramma dirigido ao Snr. Bis- ~!:p~º-~~;:~ipo~it1;~

1
~~10. Sr. Arcc-; 

ctuando nasceu a Companhia de Jesus. o eca- solveu demitir-se de m~mhro, po Diocesano, e, ao mesmo 
tenarlo que agora se commemora é nosso tam- da Commissão Censitaria lo- tf'mpo, affirmando pelos jor
hem. lD' uma data centenaria da civ'ilizaçüo cal, enviando energi_co protes- naes o grande jubilo r1ue lhe 1 
brasileira. to ao Delegado Secc1011al, Sm·. causou tal reunião. 

Viagem d,:, Exmo. e R,,,,mo. 
Sr. ArccbisJ)o i\lctropofüano 

* p e. Ascan BRANDÃO 
Hildebrando Clarli:. Digna de francos elogios a * Protestando como brasllei- attitude do E1m1ó. Snr. Ju-iz de 
ro, Sacerdote Catholico e Bis'. Dit'eito. de Conquista Snr. · Yi
po Diocesano, e!Xt1·anha S. cE)nte de Paula Borges, collo
El:cia. a realizar-se tão impor- cando-se intei.l'amente, por ilu

Afim de participar do Congres,i 
so Eucharistico Diucesuno de Rli 
beirão Preto. o Exmo e Revmo,1 
Sr. Dom José Gaspar de Afon~ 
seca e Silva. DD. Arcebispo Me,.\ 
tropolitano de São Paulo, seguid 
-~ carro oopecial lig.a.do ao tremJ 
de carreira, para aquena cidacm 
hontem. partindo da Estacão ~ 
Luz. ás 7 horas da manhã, to"' 
mando em Campinas o hem ct<I! 
Mogyana. 

LITURGIA· 

.. HAEC 
Ao deixar cahir no calice a par

~. eella. da hoséia consagrada, o 
Patj.i·e diz cm voz baixa: 

"Que esta mistura e esta co11-
.13agração do Corpo e elo Sangue 
de Nosso Senhor Jesus C!1ris,,, 
seja um penhor de vida et-ern,. 

·.e.... para os que a recebere111 º. 

< · a ~e~~:;1~~1 ~~osé o~it~I~~
1
~
11~~!:;~ 

tos. porém conserva sempre ·.; 
Jne~mo sentido. 

Querem a:lguns uturgistas ex
plicar os termos abstractos com
mixtlo, consecratio, pelas pala
vras concretas comixta, cons1'

_era.ta. "Que o Corpo e o Sangue 
.de NOOlio Senhor Jesus Christo 
misturados e consagrados nos se
jam proveitosos·•. 

A formula ganha certamente 
em clareza. Aliá.~. cm Milão, ain

. da ~e dizia no seculo VIII: Com
:mtxtto e9ru;écrati Clo1·porls ct 

t~.,,-.. :;!an"lnis ". J,Vlistura do Corpo e 
.... cio Sangue consagrados". 

· -~ Esta. mistura deve ter sua orl
~''.' 'i!-<1111 numa razão ele ordem nn
. /' tui·al: O fermentum conserndo 
.;··:: da ~~sa precedente, lerndo ú& 

COMMIXT-10 
,outras igrejas, podia ter endure
clgo: assim, crlJ, util e mesmo ne
ces~:uio amollcccl-o, embebendoº cm alg-um 1iquido. E', pois um 
uso inteiramente primitirn e se 
~ncontm 1w.s mals anti:w~ litnr
HiaS, em particular na de São 
Th!ago que é a mais antiga da 
tgrej,1 grega. A lembrarn;a do 
gei;to ele Nosso Senhor. aprescn
t,mdo na cr.ia pão o:1bc1Jido -
fü~tinetum J1anen1 - não é ccr
tamento e::,;tranha ao uso de hoje. 

... ~. . ,. 
Outrora em Roma. as pa;-cfl- i 

las de unm hostia consagrada 
enviados aos Bispos suburbanos 
pelo Santo Padre o Papa ernm 

o de llontem, a continuidade do 
sacrificio da Cruz atravcz dos 
tempos. Por toda a parte, cm te
cla.~ a::: i,{rejas de Roma, e ~cmprc, 
em toci(ls ns -'ossmnblC'ias ·murgi
ca, é a mesmn Eucharistiu. a 
mesma pommunhão. 

* 
Na Lituro-ia actual o Sacerdote 

cl i.\' ide a G'ostia cm tres partes, 
r. ultima das qu.aes deve ser, den
tro de poucos instantes, deposi
tada no callce sagrado. As ou
tras duas partes podem symboli
zar o celebrante e os fieis. Isto 
nos leva a lembrar que, unidos 
pelo mesmo laço de caridade, to
dos nós participamos de uma ma
neira sensivcl do mesmo Pão da 
Vicia. 

lt aos Padres das Igrejas titula
res. E:,sc fermeutum , clP Perto 
:l!nia:11-;;c elo páo r,·r•ns>nt-ad 1) 1 

cr2, n signal d8. cstreitrt uni,i.a 
daquell•~ que offetocia _o ~acri,. 
flc:io côin aque!les que recebiam u 
as parcellas. 

--==:;:::=====::::::=··-
l f;rt t; l'ROl.'AG,\JL. O 

LEGIONARIO ti 

R.azões de ordem bastante ele
"'ada aconselhavam e~ta pratica: 
clla ó a P.ffirma<;ão ela unidade 
moral do sacrificiu de hujc com 

Tll' DEV.!<:R TH: 'J'()!)Q!, 

os <J " 1. a o L 1 e o ~ 

tante obra civ!ea. en1 organi- posil;lã.o de· s11a consciencia 
zação 1nui pouca, nacional, 
qual O Rotary, á qual prohfüe c«J,tholica, ao lado de sei, Bispo, 
terminantemente :t Santa Sé e protestanao, .como elle, con. 

tra- a intervenção do Rotary 
perten{)am seus Sacerdotes e assuprntos censitarios. 
fieis catholicos. em 

:mm resposta ao officio <10 
Exmo. e Uevm0. Bispo Dioce- 1 
sano. o Delegado Seccional en-1 
vioti-lJJe l'\xtenso telegrammtl 
no qual affi?-maYa lamentar 
profnndmnentn o incidente oc
<'Orrido e communica,'a. ter to. 
mado p.1•ovid(lnclas pal'a que 
nem o Rotan• nem qualquer 
outl'a sociedade extranhas ti
vessé ligações com os servl0os 
censitarios. esperando que des• 
i;;e modo pudesse o E'xmo. e 
Revmo. Snr. Bispo reconside
rar a attitude. voltando a ln
tegrnr a Cnmmlssão. 

Parecia estar o 1:nc!c'Íente em 
Yia de solur:ão definitiva. (juan
rlo · o "Correio Catholico" ele 
t:lwraha trouxe curiosa. nntl
('ia. (Jue nos faz <lu rlda.1· muito 
clns termos <ln telegramma dt'> 
Sn1•. Delei.àdo s·eeéfon11,l. :,· 

Com effeito, l)eltis jo1;nnes' 
ele Uhnraba, o Snr. Hlldeh1-an
do Clarlr, lamentando profunda
tia muito feliz por ter .podfdo 

PROGRESSOS CA TfIOLICOS 
NO JAPÃO 

Fundação de un1a nova Congregaçao 
O catholicismo· desenvolve-se senhol'M. e é compostà de .~e

rapldamentc no Janão, · att!ngin- nhoras japonezas. 
elo todas as espheras soci.aes e fa- A maioria dcllas posi,ue111 dl"! 
iendo prqgredir as organizações plomas de escolas superiores, fi 
catholicas. que é particularn1cnte significa.ti-, 

Dois factos recentes que são_ in- vo por patentear a In.nuencia dd 
dices desse desen:volvimento são a catholicismo nos meios lntelcc .. 
fundação de uma congregação tuae~. 
re~igicisa e a conversão de um Tem tambem a Congregação, 
jurista. ja.ponez. por finalidade auxiliar o missio...: 

A congregação religiosa tem O nario na sua penetração nas fa~ 
n:imc de "Seito K~i''. isto é. Ir- milias. 
mãs da :i\iãe d~ Deus e tcrn. além . Cutr~ indice é o Pxtraorcllna-. 

. . 1 rio eflelto ela con,,er~ão do dr . 
dat:1 caractcr1st;cas. conununs a I Tnnaka. professor de Direito d8' 
to. da co~gi·egaçao, m~o é,_ serem 1·. Imperial Universidade de 'T'oklo. 
fttndatlas com appiovaçao da Logo após sua com•ersão e3-
Sánta Sé e segµircm os conse- . creveu os n1otirns pelos t1w1es 
l.hos evangelicos por ,•otos espe-, abraçou a Igreja Catl1•JllC'a. trm
ciaes, tem como fim espel'if\co a do-se cxgolado a edi<'áo de seu, 
oduoação-clc me1Jinas, don~la~ e Urro. em clll3.5 Rema.t1M. · 



O gran".e 
Congresso 

A capital paulista já vem 
se preparando com ardor para 
o Congresso Eucharistico de 
1942. A muitos parecerá pre. 
maturo esses preparativ'o:; na 
visão imixpcriente dos traba
lhos e dos esforços uecessa
rios a uma tão grandiosa obra 
de Fé Catholica Apostolica e 
Romana. 

Dentre ns actividade-s quo 
merecem o cuidado e a at.t.cn
çã.o da Archidiocese, avulta a 
eampan11a, por mll,is de um 
titulo louvavel, de se offerecer 
ao Congresso, um magnifico 
Ostensorio do SS. Sacramen• 
to, testemunho mudo mas elo
quente da generosidade pau
liste, do desapego ás cousas 

J) / 1 

~til \.é·D~rf 

LEGTONAltlO &!to Paulo, 29 de ~tembm de 1'ft9 

f. 
1 

'São 
l 

.<. DE OUTUBR0 

Francisco de Assis 
11 São Fr11-ncisco, chama.do o ellc uma primeira regra, ap. do een pousarem sobre os 

Scraphico, nasc.;cu c1:1 JlS:!, cm pro-vada por Tnnoceneio Ui, em seus llomllroJ:J. :\:las ucile não 
Assis. 121l!l. Franciseo e seus oompa- liavüt bondade indulgente, doo-

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
·moda masculina com a ele
gância da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY"-

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MEtHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
00 PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS. OE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

Ostensorlo 
Eucharistico 

o ~ara 
de ~~42 

materiaes e da homenagem I se 'negam, avára e ascintosa
desinteressada a Jesus Sacra- mente, a contribuir para essas 
mentado. obras de Fé 1mblkas, emquan-

Queremos transcrever aqui l to são p.rodigo,; em malbara
um tl'echo de uma carta envia.- t:ur ,;eu,; bens em diven;õe:-; e 
da, 11or um doador, ao Rcwmo. passatempos muitas vezes fu
Pe. Reitor da Igreja dos RR. teis. .Precisamos compreheu
PP. Sacramentinos. Diz a car- der o valor de uma tal obra 
ta: "Lendo, no '' LEGIONA- levando a. no,,;s,t contribuição 
RIO", que a V. Revma. devem generosa rlc accordo com essa 
se..r enviadas as oft'ertas da. comproliensiio e uossas pos~i
feitura do grande Osten,;orio bilidacles. A campaoha pare, a 
do SS. Sacrament\l, para o foitura. do granclo Ostem<orio 
Congresso Eucharistico rlc intensificou-se Pnt.ro os HH. 
1942, em São Paulo, venho Padres Sacrameut.inos da Igre
trazer à minha. pobre offeren. ja de Santa Iphigenia e ahi, 
da, porém muito leal, porque sellc da Obra da Adoraçüo l'er
é um sincero acto gratulatorio petuo. e Cat.hedral Pro,·isoria 
a Nosso Senhor na Divina Eu- de São Paulo, podem Rer en
charistia, por imrnmerns bene· Yiadas todas as offertas. 
ficios, alcanç:ados. semp.re que 

1 
Segundo .i. boa . trndir;ão da· nhriroR fiz\'rn.m votos solem- sus que se confundem com a 

quclla.s cpochas, F'nmcisco de- nes deante do Summo Pontlfi- cumplicida<le. 
via ser como seu pac, commcr- cc, o qual o nomeou :mperior Estanuo :hum dia da exa¼ta-
ciante. da nova Ordem. 9ã.o da Santa Cruz, em orai;ão 

Muito jovial. Francisco sen- Esta. é a origem da celebre no Monte A1verne, viu um an. 
tia forte attrac<;ão pelos praze- Ordem 1rraucs!cana. contando jo descer ao seu encontro. 
res mundanos. A sua fortuna hoje muitas familias monas-ti- Quandü já p1·oxirno, reconhe
('TJorme. augmentav'a singular- c,a~. todas animadas pelo cspi- ceu Nosso Senhor Jesus Chrls
mente oi,; sem; já pouco vnli,;a- rito de scn Fundador. to, que 11ie mosti·av'a as ·suas 
rei; dotBs pessoae,;. tornando- Ohlid:t a approvaç:ã~, 1'1 ran- Cllag;üs. Logo os seus pés e 
se elle 0. figul'a central da rno-1 cisco fixou-se perto de uma mãos abri-am-se, e tanto delles 
eidadc de Assfa. Igr<·ja. a Porciuncula. )1]1,ta, de como de seu lado o sangue se 

A sua pnfeita ~Jduca<;ão ea- propricdacl,J dos Bcncdictinos, P.scoava po,r cha.ga.'l sen1e(han
tholica afastou-o cntrctantó de ' foi.:l!c doada, tomando-se o nu· l('-R. .Jesus manifestava-lhe o 
todo e qualquer auto dis:-;oluto; elno <'enl.ral de todo o movi- sell amor . .l<Jm outra oceasião, 
a sua vida era. ele sociedade. mento frnnciscano. Era lá que um Crucifixo de madeira. o 
mas :wrancisco era elevado ;lc Francisco praticava a penitcn- abraçou. 
mais para clla. eia que pregava. Os seus fo- Pois bem, esse Santo que toi 

Sempre foi grande amigo dos juns ernm enormes. tanto em canonizado 2 annos depois da. 
pobres. a ponto ele nunca re- dura,;ão como em inteusidade. sua morte. tanto venerava o 
cusar esmola, e uma ,,ez que fsso uão impedia, que o seu Saceniocio: que nunca acceitou 
despachou 11111 pobre por estar ge11 io alegre de outrora., san- a ordenação. "Se ao mesmo 
occupado, scntiu-~e tão mrin tificado pelas o.rações. se ex-

1
- tempo visse um anjo e un1 sa

christii.o que o alcançou para pandisst, em bellif;simos . hym. cerdote, beijaria primeiro a. 
lhe dar a esmo ia antes recu- nos de louvor a Deus; a "ins11i-1 mão deste. e só depois sauda
sada, ração de J•'rancisco era sua vis- ria o outro." O sacerdote o 

Outra vez, estando aesp.revc- sima, cfo uma singeleza fran-1 ahsolv.era de suas falhas · ve
nido trocou O seu manto pelos ciscana. Rlle mesmo -era a niaes .. causa ele todas as suas 
and/ajos de um mendigo, Oµ- suavidade. a ponto das aves h1grinias e penitencias. ·. 

tra ainda, encontrando-se com ::-===========================:;-, 
um leproso emquanto pasf'eava 
a cavallo, parou o animal pa
ra depositar uma. moeda na 
mão estendido. }Ias á Yista de 
tanta deformidade. não pôile 
evitar um movimento de repul
sa e horror. Logo, desceu do 
cavallo, e abraçou o seu seme
lhante a disfazer-se. para com
bater o egolsmo. 

Aos poucos foi se afastando 
dos prazeres 111m1elanos, e de
pois de muito luctar contra si 
e contra os outros, Francisco 
resolveu entregar-se á viela ele" 
oração. Procurou o reitor da 
igreja de São Damião, que o 
acccitou por compaulwiro, 

i\las s;etí pae initon-so cm
fim com tanta exccnlricidarlc. 
Quando na. Ig,reja o seu filho 
se dispunha a dar o passo dP· 
finith•o. clle o obrigou -na ]ll'P· 

s1mça do Bispo, a desistir de 
todos os seus bens. 

F:lhi o fez com sofreguidão, 
ilizcndo: "Ató este dia cha
mei-vos de pae; agora poderei 
dizer com toda a propriedade: 
Padre Nosso que esta.es no 
céu. porque só nelle puz minha 

j esperançn." 
'i Por diversas vezes Deus ma-

l 
nifestou a Francisco a sua 
vontad-e, chegando mesmo a 
dizer-lhe um dia, durante o 
San to Sacrifício da l\fo,sa: 
"Não deveiR possuir nem ou.ro, 
nem prata e não ter nas vos
sas, cintas dinheiro como pro
priedade vossa. nem tfto pouco 
bolsa para o caminho. nem cal
càdo. nem bordão." (Math. 10. 
9. 10,). 

Viu logo que essa 0.ra. a 1·e. 
gra. elada pelo proprfo .Jesus, 
para a sua vida. Deu aos po
bres os ultimos restos de ,ma 
fortuna, descalçou os sapatos. 
e cingiu um habito grosseiro. 
Assim vestido, o jovem ele
gante de outrora prneurou os 
centros mais freqnentaclos da 
cidade e pregou a necessidade 
da penitencia. 

Tão elloquente Na o seu ap
pello, que os peccadorBs :-;e 
converteram, e muitos se dis
puzeram a acompan11Hl-o. 

O numero dclles cre:cweu in
espcnHlame.nto. Francisco os 
en vüi.va in t Piranrnu te rlr<sprovi. 
dos de todos os recursos ter-
rcstrei;. 

Lemb.ra,•a as pa1avras ,Jo 
Psalmista: "FJntrega ao Se
nhor tens cuidados. e Elle te 
sui;tentará." 

Aos seus companheiros ilciu 

LER DEITADO 

Casa 

é um habito bastante 
generalizado na vida mo· 
derna. Mas todos sê quei
xam do ca·nsaço dos bra
cos e muitos não sabem 
quão prejudic;ial á vista é 
a má posição do texto. 
Goze do prazer da leitu
ra emquanto repousa o 

corpo, usando a . 

ESTANTE visuAt: 

"SARAIVA,. 
Peça . o folheto com a 
op,nrao de eminentes 
professores de mediclnll 

e notaveis oculistas. 
A' venda na 

lsnard 
RUA 24 DE MAIO N.0 80-90 SÃO PAULO 

CONGRESSO EUCHARISTICO 
Dioces,, de Botucatu' 

Em preparação ao grande Con-1 manas Eucharisticas. solemnida
gresso Eucharistloo Nacional, que des prepara.torias do Congresso· 
deverá. realizar-se cm São Paulo, Diocesano. 
no anno de 1942, vêm se reali- Um dos primeiros actos de s. 
zando, nas diversas dioceses do Excl.a. Revma., visando o ple• 
Estado. Congressos Diocesanos, no exito do Congresso, foi a: 
que têm attingido plena e effi- constituição de uma Commissão 
cientemente os seus objectivos. Central, composta dos Revmos. 

s. Excia. Revma. o Sr. Bis- Conego Agostinho Colturato, se .. 
po de Botucatú acaba els annun- cretario Geral do Bispado, Pe. 
ci9,1· a celebração do Congresso José Me!hado Campos, Reitor do 
Eucharistico Diocesano de Botu- Seminario, Pe. Waldemar Luiz 
catú para a u1tima semana do Rezende, Cura da Cathedral e 
mez de Junho do proximo anno. Pe. Salustio Rodrigues Machado, 

A esse respeito S. Excia. Re- Vigario de Lençóes, commissão 
verendissima dirigiu uma Circu-
lar ao Clero e aos Fieis do Bis- esta que deverá preparar e diri .. 
pado contendo, entre outras ln- gir todos os trabalhos do Con• 
formações, as instrucções preci- gresso, outorgando-lhe, para isso, 
sas P _necessárias aos Revmos Pa- j o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo 
rochos sobre a celebração das Se- Diocesano, plenos poderes. 

Ordenações Sacerdotaes 
Realizou-se hontem. sabbado, a. S. Excia. Revma. Dom José 

OrcJc,naci\o Sacerdotal dos Dio- Ga,5par de Afonseca e Silva. 
cnnos ela. Sociedade do Verbo Di- Os· novos sacerelot:es rezarão a 
vino, Fr. Ja!r Pereira, Fr. J. pri·11eira Santa Missa hoje, ás 1) 

horas, na Capella do Seminario 
elo Espirita Santo, cm · Santo Kõnig e Fr. Mozart Pereira. 

A ordenação foi conferida por Amaro. 

~ndicador Commercial 
peço, aos fieis a graça, dure.nte 
Horas Santas on Pm simpl0s 
Visitas a Jesus Vivo no SS. 

PUBLICAÇõES RECEBlDAS ACCESSORIOS 
para autmnoveis 

BICYCLETAS 
' Sacramento de 11<18sos altares". 

"0 LEGIONARIO" já teve 
opportunidade do rnp1·odu~ir , 
em suas columnas o modelo 
do referido Ostensorio. e des
crever as suas caracteristieas 
todas. Aos bons calllolicos não 
pode deixar de enthusiasmar 
uma tal iniciativa. cujo fim é 
consagrar a .Jesus, uma. pa.r
cell:L de nossa copacidadc pro
ductiva e manife,;tur publica
menl.c os nossos agradecimen
tos pela:-; da<llYa:-; e dons recc
hidos de Deus. Precisamos 

O LEOIONARIO recebeu as 
seguintes publicações, cujas 
mc,,a,; agradece: 

re-
gregações Marianas de 
publicada em Agosto. 

Recife. 

O sr. Tolstoi de Paula 1rer-
POR CHRISTO _ Orgão men- reira teve a gentileza de nos O MELHOR SORTIMENTO 

sal da Legião por Christo, edi-1 remettei· um exemplar do ,;eu 
tado no Rio de Janeiro. Numero · "Subsidio8 para a Historia lla 
correspondente ao mez cte Setcm• Assistencia Social de São Pan-

Importação Directa 

lSN ARD & CIA. 
bro corrente, lo". O presente trabalho é uma 

1 separata da Revista. elo Ar- ============== 
chivo (X.0 LXVJ.I), edit.ncla I AVIAMENTOS 

REGINA - Revista Mariana pelo Dcp.artameuto clu Cultura 1 -; 
Mensal. de Bueuo:; ,'\ires. N-umc- de São Paulo. 
ro de Agosto. O prc:;cntu trabalho f<'11t : para alfatateS 

TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADissmo 

Importação Directa 

CASA ALBERTO 
LARGO SÃO BENTO N.º -iO 

Et,UM:+f:ftffeJi@ mostrar. conio cm varias MENSAGEIRO DO CARME· 

i · " occas10es o temos feito, que ! LO - Publicada no Rio de Ja-

uma farta. e aut.oriza,da hihlio- 1-------------
graphia. E o seu autor foi , 
muito feliz; conseguindo rea- i s T o e K e o M p L E T o 

CASIMIRAS ...t,n,~ H . ~ . nunca nos furtamos ao apelo : neiro e dirigida por Frei João 
fJ M.I · ( ~ de uma campanha generosa Maria . Moreira. Numero de 

,.,. ,c,o•o• ,M ,.,, · e dar um exemplo edificante, Agosto. 

lizar a finalidade a que se. pro- · 
poz, com ume. honestidade e Consultem a 
maestria digna~ de nota~. 

Gratos pulo uxc1nplar rcce- CASA ALBERTO 

Aurora - Printex - Pirltaba 
· Nacionaes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO llus !4 do Moio, 80 o 90 • Caixa Pc»tol, 2021 j_quelles que. afa~lados do <'S· 
'AO PAU/O 

~tltm',;~-~-~~"!_-:'Soiiiil __ ,_, ____ Q~mll=ae iliri_tt.l !'tÜÍIOÍO:>!} do llO~S!) llü\ O, MARIA -- RcviMa. \i.11~ eon~ hichi. i .(,AfülQ l;;Ã() Hl>..N'J.'.0 .N.º jQ L.:\RGO SÃO BENTO N.O 1,t 
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O Santo Evangelho 
O reino de Deus - cn~inuva 

llfesus - é semelhante ao homem 
ClU0 semeia. 

.Ao despontar do sol lá está no 

o.~ dÍ.llCiIJ'Ulos r,en..'!8.ti'l'ns ooin
prchenderam bem o valor incs-1 
timavel da colheita da qual iin
damenl.€ lhes falava o Divino Se-

tr:11 campo o :lncansavel Semeador meadot. 
X atirando os seus grã.os na terra. 

preparada.. E quando desce a noi
te, derramando bençãos sobre os Filha de Maria, qual o teu li
Jto:mens o Semeac\()r aidbrmece vro de cabeceira? Elle deve ser 
tranquillo. Elle sabe que um mys- o Sagrado Evangelho. Se não o 
f.erlo da vids, vae se operar na- é, apressa-te a preencher es.5a 
quelles grãozinhos de aparcncia lacuna. Conheces a "Concordan-
3nerte. Elle sabe qoo indiffcrente eia dos Santos Evangelhos" de 

Uttlmas Novidades 
em Joias 

MODELOS UNICOS EM 
S. P.\ULO 

CASA 

Bento Loeb 
Rua 15 de Novembro N. 331 

Convidamos a noMa. d.te• 
Hncta freguczia a vir ad· 
mirar nas nossas vitrinas 
a exposição variada das 
mais modernas joias e oh· 
jectos para presentes. 

RELOGIOS ANTI 
MAGNETICOS 

Omeg·a: e Omega: fissot 

ao cahlr da noite ou ao despontar Dom Duarte? Se não possues es-

tio dút ª sua semente no seio fe- se livro, adquira-o, quanto antes, Not1·c1·as do lntor·1or E v A Na R L tt o 
cundo da terra prodigiosa vae e lê as suas paginas, diariamente. U l, 
germinar, brotar, crescer, flores- Entt1o. na tua alma, familiari-
cer e cobrir-se de fructos donde zada com a sagrada douti:lna, re- -- o Filho do Official outra3 sementes mll vezes tripli- tempcrad!l pela sua força, ln- JABOTICABAL. 
eadas lhe virão. f!lamada de amor, florescerão, r,'flssões: - Com grande e 

A propos!to dcst,ll, E o Semeador dorme tranqui'llo fructificarão os ensinamentos do ·cxt.mordinairo brilho foram 
emquanto lentamente. de mansl-1 Mestre._ que, bom Semeador, se 1>rt'_,g,L.da,;.· pelos H.cvmos. l'a-

1 ,,, alegrara. ' . - phrasc do Salva.dor: 
JI 10 o muagre s~ opera. 1 dres Itcdemptoristas, !mssol·~ 

Assim é-o Remo do Senhor. - nesta cidade. As praticas ti- "Si não vedes slg• 
O Evangelho é a sementinha 1 - A'l"'l"----------• veram sempre, enorme assis- 11 a e s e prodígios 

VIGESL\IO DO~IINGO DEPOIS DE l'ENTÉCOSTES 

,ão João, IV, 16-51 

Naquelle tempo, haYia. Ulll officlal, cujo filho es• 
fava doente em Capharnauni. Ouvindo dizer este 
cfficial que Jesus tinha. _vindo •la. Judéa para a Ga
liléa, foi procurai-o, e suP,Ph~ou-lhe que viesse, e 
curasse seu filho, pois est.ava moribundo. Jesus lhe 
disse: Si não vêdes sig~s e prodigios não acre
ditaes. O officfa-1 retornou: Senhor, vinde antes 
qnc meu filho mon-a. Disse-lhe Jesus: Vae, que teu 
filho ,ivc. - Acreditou o homem o que Jesus lhe 
disse, e pa.rtiu. Estando ;fã em ca.minho, vieram os 
servos ao seu encontro, e -annunciaram-lhe que seu 
filho estava com 1>iàa. Perg-untou-Ute a, que hora o 
filho coméç:ira. a melhorar. '.. E os servos lhe disseram,: 

milagre. estes chris., 
tãos atêm-sc áo fim 

1nunedlato 'da. prece, 
â saude do corpo, 
ou a;lgum outro bem 
da mesma 01·dem. -
Como os Oall!eus 

doirada, repleta de encantos, sa-: CABELOS BRANCOS tencia, tanto na Cathedral co- não acreditaes", sa-
tura.da de poesias, que, ao cah!r mo na Parochia de Nos11a Se-
na alma preparada germina num nhora da Apparecida. A po- Jientam os autores 

pulaçào occorrcn, numa muni- a diversidade com 
festa~ào de fé, a todas as so- que Judeus, Sama
lemnidades das missões. ritanc.s e Galil€US 

milagre estupendo de vida espi
ritual; cresce na robustez da Fé 
floresce na belleza encantadora 
da Caridade Christã e fructifica 
nos esplendires de todas as vir
tude~. 

No tempo propicio, contlnuav,e 
Jesus afiando aos seus Discípulos 
Q S~meador feliz fará sua colhei
ta. 
Wv..i: .,,., . --~,.,,.,,.,,.,,., .. ,..,,,., ... ,,., 

'''·NOSSO 

quem os não quer 

PÃO .. 
A casa preferida pelas melhores faD1ilias de São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 

As procissões ele .Jesus Cru
cificado e a de encenamento se houveram com o 
reve,;tiram-se de grande h.rilho.1 Messias. Os primei
e_o1!1 verdadeira multidão de 

1

1 ron, apes.ar dos pro
fieis. digios realizados per 

Merece especial destaque, as 
conferencias para hom ~ns, que , Jesus Chrlsto, em 
foram encerradas com uma I Jerusalem, n ão no 
Communhão gere.!, tendo rPce-1 acreditaram, e recu-
.bido a Sagrada Eucharistia d t . 

Hontem á hora. setima deL"Ôu-o a febre. Reconheceu, 
então, o pae que 'éra a mesma hora em que Jesus 
lhe diS1:era: Teu filho vive. E creu tanto elle ·como 
toda a sua. familia. 

esqueci2.m que os 
prodigios f a z i a-os 
Nosso Senhor para. 
fundamentar 
beneficiar a 

a fé, 

alma, ' 

encaminhando-se pa.. 
.ra a salvagilo; · olvi• 
dam estes chrlstãos 
que todas a:s graças, 

que são objecto de mais de mil homens. saram sua ou rui.a, 
O povo testemunhou a sua Os segundos agiram de modo inteiramente diver• 

gratidão pelos proveitos ha- se, acolheram-no logo como o Salvador das a1· 

nossas orações, devem condicionar-se ao bem Sll• 

premo de nossa alma, á salvação eten1a. 

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 .. 4-3737 :\~~!ta;t: a~::1ªR;;!:!~ ;!1t mas, o Grande Prophéta que viera _concllútr os 
Praça Marechal Deodoro, 426 - Fone 5-4229 1 dres Redemptoristas, q,uando homens com Deus; preoccupam-se pnnclpalmente 

Como no caso presente a cura do filho do 
offlcial foi· occasião para que acreditasse toda 

~---------_,_,.....,. ________ ..,..,_,..,. _______ _,_ ....... ...,..,,..~..,
4

.., •• ,.. ••• estes se despediram. \ da alma. Para os Gallleus, Jesus é apenas o ·a familia, ás vezes concede o Senhor o favor 

pedido para despertar em nós sentimentos de =========================================-=- thaumaturgo, autor de prodigios e milagres, com 

Çritica .Cinematographica da A 
·J O I que dlstribue a felicidade aos homens. Os Ga gratidão que nos afervorem no serv'!ço pivino, 

com grànde proveito para nossas almas. Ha.. 
todavia, tambeln os casos, em que o Senhor 

• • ~. Jileus não procuram a Jesus, sináo ·para a con
secução de benefícios temporaes. Dahl a reflexão 

1 
queixosa do Mestre. quer provar a nossa pàciencia, a nossa fé, a. 

Não é difflcil de encontrar, entre os fieis, \e nossa generosidade; e nos deixa, durante a 
" ... E O VENTO LEVOU" do filme. O matrimonio é apre-1· Cotação: ..-., Acceitavel para muitos que tomem a mesma attitude deante,:· vida, longo tempo numa obscuridade e aea,. 
. ~a l\Iet_ro, co~ ?Iark Ga1>1;1, 1 sentado de rr:aneira desrespei, adultos, de Deus, que pratiquem a Reilgião, principal-{ brunhamento: tudo nos vae mal. - Jam.ala 
ineu Lcig~, Obvia de Havil: tosa e a altitude honestª _de A UMA DA MADRUGADA mente com vistas terrenas, para não perder a~ esqueçamos que a um dlscipulo de Nosso se. 

and , e Leshe Howard. - E um dos persona?~ns e varias 1- D Art com Vlviane Ro-

Orientação Moral dos Espectaculos 

illi filme baseado no romance vezes alvo de critica e de mo- a. G' Fl t po.sição occupada, ou para conseguir melhorias · nhor ·. Jesus Christo é deprimente fixar neste 
• K t . · . · mance e eorges aman . - . _ 

!o_ mesmo nome, de l\,arg'.1-r_e ~eJos. 11:quella que, no filme, j Um crime mysterioso é desven- de s1tuaçao. E entibiam a fé, abandona.m os Vll.lle d~., iagr)mas . 9 tenno de seus anhelos. 
\I!tchel. f 0 lado ~e uma visa.o e_ ª malS dotada de boas qua- dado ra .as á sa acida.de de ! Sacramentos, quando crêm que sua oração não O céu é que· ê sua morada. Lá teri- e!le sua 
,anoram1ca da vida do povo !Idades tem para com os ou-' 

1 
n gr f 1 0 g h. t : -

elo sul dos Estados Unidos tros e suas más accões uma I l po ic a . am 1e1_1 e em foi attend!da, pois o tempo passou, e nao al• 
, . ' . . - que se desenrola a maior par- , f d e t ' 

beinàventurança. E quanto maior fôr a prova• 
ção e ·paeiencia, mais segura e maior ser-lhe-'á durante a guerra cinl que as- complascencia que poderá ser . t d f'l • r.ançaram o avor espera o. orno ou rora. os . . . . , e o I me e a actuaçao re-

solou _aquelle ~a1z,. apresenta mal mterpretada e constituir j provavel do princil)(ll persona- Ga'lileus fixavam-se no tenno immedlató do a recompensa. 
este filme a histona de uma funesto exemplo para as pes I t d d · · 
• • 1 • gem, apresen a o e maneira =================· =========================== Jovem que, fria e ca mamBnte soas menos esclarec!da.s. -Es- j sympathiea acarretam ~ pro-' · · 
J:>assa;a sol>re quase tod~s os tas falhas alliadas a dialogos I llibição da' pellicula aos ado- tun:ado~ aos espectaculos .sa-1 l:'ox, com Jean Rog~r e Wil-1 ceútram-se, desde então, na 
1>re~e1t~,:5 da moraJ .. Para a e ditos inconvenientes e de : lescenles. • I bBrao J~lgal-o. . . . !Iam_ F.rawley. - E uma co- , pesso:3- desse amlgp duas per
re.al!za_ç,to de s:us interesses sentido dublo fazBll'.). com que O I Cotação· _ Acceitavel para Cotaçao: - Acce1tavel para j' med. 1a que mostra a vid. a. de.li sonal!dade. diffe. rentes. A apre. 
e!la nao se ~eti~ha em _men· filme possa apenas ser visto adultos. · . adultos. uma familia sem rriulta. fiúe- s:~t~ção <lesse thema, 8:lias 
ti1:'., em hmmlhar seus se1:1e- pelas pessoas adultas de cri- , 1 A VOLTA DO HOiYIEM IN- j z~ de trato, o que dá lugar a VJS1velmente· absurdo, e innu-
lhantes e em commetter out1as t . f · d MINHA ESPOSA FAVORI- VISIVEL D u . 1 situações embara~osas Os se- meras scenas de assassine.tos 

1
. . - erio orma o. TA D RK . '-- a 111versa , ,, · 

· faltas. A 1menta uma pa1xao _ . - a O, com Irene s·. C d . H ·d . 1 1 nões existentes relativos á · commettidos friamente res-
deshonesta, tentando varfas Cotac;ao: - Restricto. Dune e Cary Grant. - Mostra cDom II d e r'.c t ª1 

wilc e -d j pai:te moral não assumeni gra-' tringc o filme ao p·ub1lco 'adulto. 
t l 

· II , ·~ I 1 ·t - . .d. ramv. e aven uras 1asea o , 
vezes a ra nçoar aque a. que ,, ·~L.ODIAS DO l\·I~U CO- a J,L expora< a s1 uaçao JU1'1 1- . f t· . , .. 1. • 1, vidade devido ao d"sfecho hii- de critêrio formado: 

6
.. , . . ""'~ r~ , 1 1 d (alll uma an .is1a uea<a p01 , .., _ • 

1eou~:: :er!~~a;~:o~Jr~;;:;!i RAÇÃO - Da Columbia, com ~~a{ ee~;~s~on:i::~ii:r:~rd~onc:- H. C. Wdls. fk~1rns violPntas moristico de todas as si/"~ Cotaçao: - Restr1cto, 
é um av·entureiro sem escru- Tony l\Iartin e Rite. Hayworth. i sa-se nov'amBnte. O appareci- e ~nortes. occ~s10nadas pela ções. PROXIMOS FILMES 
pulos e de vida desregrada. - Comedi_a musica~a. teudo mento posterior da primeira altitude v'.nge.tiv: _do per:?11ª· Cotação: - Acceitavel. IRENE, e ULTIMO ENCON-
Estas duas personagens são Tony Martm como figura cen- i esposa presumida morta dá ?em cential. ton_iam O ilme ·sEXTA-FEIRA, 13 Da TRO - Acceitaveis para adul-
apresenmdas de maneira tal trai. Altitudes e opiniões re- ·1 lugar e, s·ituações complic;das improprio para crianças e ado- Universal com Bela Lugo'sa e tos, pela Legião da Descencia. 
que, apesar de suas faltas, con- velando certa liberdade de com desfecho· sempre humoris- lescente,:5.. . Boris Ka;.loff. - Um scientis- A BE'LLA LIL!AM RUSSEL 

t th . t f · !lei ] t· E f · - . Cotaeao: - Acce1tavel para . , , seguem cap ar a sympa 1a 

I 
cos nmes e nvo a< e com re- 1co. ssa e1çao .conuca ate. d lt , · , te. transpõe para um seu ami- · e PEGA LADRÃO - Acceita-

dos espectadores, o que é uma Iaç~o ao matrimonio, vedam 
1
. nua em parte ~ gravidade. mas ª u os. 1 go, que se achava á morte, o veis para adultos, pela. 

grande falha na parte moral o filme aos adolescentes. assim mesmo so os adultos acos- PARE, VE.JA E AME - Da cerehro de um bandido. Con-~ "União", do Rio de Je.neiro. 

AD,10GADOS 
~------------

Dr. Vicente MellUo 
· rraça da Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

nua Quintino Bocayuva N.0 54 

Indicador Profissional 
Joaquim P. Dut.ra da 

Silva MEDICOS Residencia: Largo São Paulo 
Rua Benjamin Constant, 
4.0 and. • Sala 38 - Te!. 

1 1 

Dr.· Celestino Bourroul 

23 - ------------- N.O. 8 - Te!. 2-2622 - Cons.: 

S. PAULO 
2-1986 Dr. Hugo Dias de Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

Andrade ás 5 horas 

ENGENHEIROS RAIO 8 X Clinica. geral e molcsti~ de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -

Dr. João Baptist.a Parolari 
Clinica Medico-Cirurgica 

Cons. R. Barão de Itapetinin
ga, 120 - 9.0 e.ndar - Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 

Telepb.qne 7-4825 

MEDICOS NO INTERIOR 

-
DENTISTAS 

Arnaldo -Barf.holomeu 
Cirurgião-Dentista - Radiologfs-, 

~ s.0 
- Sala 323 - Tel. 2-7276 Amador Cintra do Prado 4.0 andar - Telephonc 2-2270. Dr. J. IH. Cabello Campos 

Res.: Rua Thomé de souza, 55 •
1 

Dr. Luiz Melhado Campos 

ta - Pela Escola de Pharmacia 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica Den.taria em Geral -
Raios X - Diathermia - lnfra• 
Vermelllo - Coagulação - Trans-
11lumi.na<:ão - Vitalidade pul• 
par, etc. - Trabalhos por car~ 
tito, hora ou orr-amentos. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua. 15 de Novembro, 150 - 7.0 

andar - Sala 74 - Tel. 2-0035 

Dr. Carlos l\foraes de 

Andrade 

'?tua Benjamin Constan~, 23 -

·4.0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

;Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento. 224 - J .0 andar 
.. i:;am 3. '.l'cl. 2-1543 - S. PAULO 

Engenheiro Architccto 
Architectura religiosa, collegios. 
residencias collcctivas - Rua 
Libero B a d ar ó N.0 641 -

S. PAULO 

Tclephone 5-0565 MEDICO RADIOLOGISTA 
Raclio - Diagnostico Exames 

Dr. Camargo Andrade Radiolo,;-icos á domicilio 

Medico Oculista 
BIRIGUY - EST. S. PAULO 

.Cons.: Rua Marconi. 94 (Edificio 
Da Beneficenci.a Portugueza e da Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. HOMEOPATHJA 

Rua Martim Francisco, 97 · - Tel, 
5-5476 - S. PAULO 

Dr. ·Carlino de Castre 
Maternidade de São Paulo - Res.: Rua Tuµy, 593 - Tele- Pelo curso de doutorado da Fa· 

C O N S T R U C TORES ~~~~::<;~:. _se;~;-~sR-:-s!:::~! .ihone 5-4941 - SÃO PAULO Dr. Rezende Filho cu-Idade de Pharmacia e Odon. 
FeiJ'ó 20" Tel ? 2741 Das 16 e R ·s d F .. 6 Nº tologia de São Paulo - Cirurgião 

Affonso Butti , .>. • ~- - OUVIDOS, NARIZ E I ons.: ua ena or e1J . 
ás 18 horas. - Res.: Trav. Brig. '-' 205 - 7.º andar - Te!. 2-0839. Dentista diplomado em 1914 -

Perito Constructor Luiz Antonio. 8 - Tel. 2-6035 GARGANTA Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua Ex-dentis.t-0 do Lyceu coração de 
Est.udos - Projectos - Orça- . Castro. Alves, 597 • Te!. 7-8167 Jesus - Especialidades: Pivots, 

mentos - Construeções I Dr. Barbosa de Barros l Dr. José E. de Paula Assisi------------- Corôas, Pontes, Dentaduras 
Alameda GJette, 359 - Telephone I j' Dr Alfredo Di Vernieri 

5-6719 Cirurgia - Molcstias de • senho- Adjunto da Santa Casa - Ope- • anatomicas e sem abobada .pal~ 
. ras. - Cons.: Rua Senador Feijó rações ·e tratamento das moles- Cons. Praça da Sé, 399, salas tina - Consultas: Das 8 ás 12 

N.º 205 - 2.0 - Predio Itaque- 1 das de ouvido, nari:G e garganta.: 604-605, sol>. - Te!. 2-4532 
rê - Tel. 2-2741 - Res.: Tele- Colils.: Rua 7 de Abril, 235 _ I Horario: das 14,30 ás 17 ho.ras e das 

14 
ás l!) horar, - Con.s.: 

T o D O C A T H O L I C OI phone 7-1268 - Consultas das 1.0 and. - A1Jto. 110 (das 14 ás, Aos domingos em Ca111pinas, Rua Direita, 64 - 2-° andar -
II~~ e I e r o 10 ás 11 e das 14 ás 17 - Snb- 17 horas) -- 'fe.1• 4-7551 - Hcs.: 1 das 9 ás 16 hs. ··· · R. Ca1Upos Sala 7-7A - Res.: AI. Barão de 

·· J, J-; e;, 1 o :N /\ n 1 o " b.ictos, das 10 ás ll horn:... Te!. 8-2~:l I Sallcl:!, 703, i;ol). .l?iracicaba, 490 - s. PAULO 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOJ\fl!M 
• PRB ·:--.~f OJWJ~,NV, 

DgPO&A.B 
0 8ANGO& 

' ' 
TO~l a) 

EL·IXII 

BRASIL lo Itamaraty, a , séde· da embai
. xada do Brasil em Londres foi 
attingida por 1-1ma bomba incen-· 

REFORMA 
.. CONSTITUCIONAL 

O Presidente da Republica as
. '~7~- slgnou. uma, lei const;tuciqnal, n 
.'>"· 3. _re"formando os arUgos 23 e 35 

<la_ Constituição. . .,~_. 
O artigo 23 estabelece a com-

. pctencia exclusiva dos Estados 
-.:; para a decretação de impostqs -

territorial não urbana, transmis- a taxa inferior a 2r;,_ Nãc-, po
são de propriedade "causa mor- derá exceder de 7% a taxa clf' 

juros dos financiamentos ruracs 
reaUzados pela Carteira.. 

;~ D--,n~r.8. SPr;Uit' 1;~:ra os Et'_~.'1-
d,.,s ünidu.;. no p:-oximo dia '.l e 
general G,j2s ;\lonteiro, chefe do 

guc para aquf'll(' paiz o general 
Mohr. chefe elo Estado Maior do 
Exercito Argentino, e o coronel 
Rollan, chefe do Estado Maior 
do Exercito do Paraguay. Em 
companhia do general Góes 
Monteiro srgnem os capitães Pe
dro G<'ra ldo de A'lmeida. da Ar
tilharia, e José Annes, da Avia
ção, 

dia.ria, tf'ndo sido extincta pelo 
proprio t:'clssoal da embaixada 

,;-., om~i~rs e ele serviço. Os or- com O auxilio dos. bombcins. Os autoridades da IndQ,,ClliJul, ado! 
clin,uios poderáo ser ao portador. membros ela embaixaàa e da re-· . vertiram o governo 4fl ~~ qg,. 

Os vales terã-o um limite fi- presentação consular e os bra- serão re<;ebidas ~- ?,é!J~ ... ~
xado p:'la D1rectona drn: Cor- , sileiros r~identes ~ Londres, eia ~Nalquer ttl-n~ · ~ tri. .. 
ie10s, na.o podendo excedei o or- nada soffreram. O sr. Carlos vasão,. . , . 
di~~rio ~e 10 contos de réis. O A:lberto Gonçalves, consul ad~ O giwerno de yic.~.-~Jlfl 
~1~1m10 e de 5$000. Os t:legra: junte, foi ferido. sem gravidade. , pela attitude do '111,P,M, ~ ~ 
p_11cos ou ao po'."tador :'°rao ate por uma b. omba que al;tinli:Íll- sua l n. um- tom muito ~~.. . .;_ cm, 
1.000$. Os off1c1aes ate 25 con- i:esidencia. llle-ixs.- e.ntr-ever n~ ~ 
t0$, l e novas concessõe• . 

N 
, • 3 RADIO - DIFFUSÃO - O 1 

0 t 1 C 1 a S Presidente da 8.epublica au-13 
torizou o Dip a organizar uma 

do B r as i I commissão. sob ª presidencia do 
seu director geral. e composta do 3 N t

. • . 
.o. -1 eta 81 

doMu~do 
'' ~-, tjs" !') inte.r-vivos, vendas e con

signaçõe,'!. exportação ele merca
, ,;; ; ~orias . de. $Ua producção, indus

. ·~ ::. 'trias e profissões, e actos ema
- · naclós çie ·seu governo. e taxação 

.--~:~ -
, .j,. de serviços estaduaes. 

O segundo decreto dispõe ~o
bre a forma de registro dos co:1-
tratos de penhor rural, custas de
vidas po1~ esse registro. O ministro_ rl.a G1wrra bai- 1 CONS UL - A bordo do na

vio norte-americano "Dei-

director da Divisão de Radio re-
presentante do mi.nisterio da V!.a
c;à<•. e das emissoras autorizadas 
a funccionar no paiz, com a i.n

cumbencia de rever a legislação 

1 UOl\1BAS Os tAfi&les :INUl-' 
O artigo 35 veda aos Estado~ 

d_el)egar uns aos outros extradic- CONVENTO DOS 
çãó de criminosos, estabelecer , - . 

~--, discriminação tributaria ou i:le I ESTA nos ,CAFEEIROS 
qualquer óutro tratamento entre 

i ._ rncrcadorlas, por procedencia. Ji]ncerraram-sc dia 21 os trn -
conti-ahir emp:·estimo exte1·no balhos- do Convenio Caféciro. O 

xou um a viso cslabc lcccndo a re
gulamentação do pagamento dos 
inact!vos cl o Miniskrio d a 
Guerra. 

* No mesmo despacno cm que 
assignou decreto d<'signancla o 
general Góes M0ntPiro para is 

orleans ... chegou ao Brasil o sr. 
Giuscppe Biondelle, novo consul 
ela Italia nesta Capital-

referente á radio-diftusão e ela
BOMBARDEADA - Segun~ borar o anre-pro,iecto do Codigo 
do informações recebidas pe- Brasileiro de Radio-ctiffusão. 

2 

cezes arremOOl!a~ • ~ 
Gibraltar, 45.-000· kíJe9 de,•~.., 
plosivdS. Presume-M f!UC se t.....,.. 
te duma represa!Ifa ao at,awe d.e 
DakBJ.·. 

, .. ,, tent autorização do Conselho Fe- Convenio deliberou ratifir.~l:· n. 
'·' dera1. e tributar directa ou in- orientação do Governo Feder>1.I 

_d!rectamente a producção e com- sobre a politiça economica '.!<> 
· ·,} mcrcio. tjistribuição e exportação cafê, bascuda no cquilibrio c:1ta-

aos F:stados Unidos em missão Ouro CAUTE'LLAS DO MONTE llE SOCCOHRO 
ofêicial. o Presidente da Repu- - JOIAS USADAS E BRILHANTES ,-
h!tca clesign,ou o gcnf'ral Almerio Compro pagando 05 melhores preços 

2 1'RIBUN AL - o ex•prilnei..,. 
ro ministro f.raDC&Z, sr~ 

Edouard Daladier, :4Z dceian,.,, 
ções perante o tribunal di, 1f,iol1P. 

de carvão mineral nacional · e tistico. 

' '.: . ~ün1bustiveis e lubrificantes li~ 
; _, r quidos de quaiquer origem. INTERCAMBIO 

,k IITourn p:u·a responder nela 
C!1dia do Estaclo Maior do E~er-' flua Alvares Pent 0 a- n g M ., ,;. ' ' .,. . . 3 AOCORDO K~iéta-' quo 
cilO, do, 203 • 3_0 R!'cl,r lr.l lã.JJ e 1 .. o na e-o O Japão COnclu~ J?!llV~Il'len,.. 

·
1:·=,. COMMISSIONAMENTO 
:-.:r D E F ISCA E S D E 
i, , IMPOSTO DO CONSU:,'10 

O Presidente da tW]lUIJHca as
s,ignou um decreto-lei regulando 
o commlssionamento de fiscae~ 
do imposto do consumo .. estabe
lecendo que só poderão ser com

. m ission:idos a pós 3 annos de 
excrcicio, e 11% e.usos de tra.ns-

. fercncia oú promoção, após um 
· aI\nO. Pelo mesmo decreto fo
. rnm os fiscaes dispensados das 

. ·. ~ommissões que exercem. excep
. 'o quando por nomeação do Pre

.. ' iidente da Republica ou do mi
.. .._, nistro da Fazenda. 

O decreto estabel~ce ainda as 
designações privativas do Minis
tro da Fazenda e do Presidente 
d a Republica. e estabelece as at
Mbuições das recebedorias do 

_ Districto_ Federal e de São Paulo, 

DECRETOS - LEIS D.E 
PROTECÇÃO 
À LAVOURA 

Fo1•am assignados pelo Presl• 
dente da Repub!.ica dois decre
tos-leis sobre os recursos da Cll.r
tcira Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil, e o registro do 
penhor rural. 

O primeiro dispõe que as lns
·tltuiçõcs de pr-evldencia social 
deverão destinar 15% de seus 
fundos para, a tomada de bonus 
(jestinados a financiamentos rú
r.aes, e que deverão ser obriga to. 

-

CULTURAL' 
NIPPO-JJRASILEIRO i 

* Fui 1,omcacln chefe do Esta
do llfaio:r ela 2.ª Be,:,ião Militar o 
coronel Heitor Bustamante. 

Poi assignado. no Itamaraty. o 1 

conl'enio ele int.erc3111bio cultu- * Rr:;rr~~0u cn 'Pnrn(ruav o 
ral entre o Brasil e o Japão. Fir- ' :::cncrn! Mario .J0sé P'nto Gnr.des. l 
maram o acto os srs. Kasuc Ku- . sub-chefe· do Estado !\faicr do 
vagima, embaixador extraordina-

1 
E.xcrcit-o, que -cprcfentoo o Era

rio do Japão no Brasil, e oswal- ! si! nos fu1Jcracs do general Es
do Aranha, ministro do exterior. r tlgarrlhia. 

_ O convcnlo prev~ o dcsenvol-i Ltii-~:::: .. -cP-R::---O-P-,...,\-G_A_R __ O ___ _ 
v1mcnto das relaçoes culturaes : _____ _ 

entre os dois paizes. l u LEGJONARIO ., 
Foi igualmente concluido o ac- \ ___________ _ 

cordo sobre assistcncia iudicia-

1

1 

ria entre o Brasil e o Jap~,(). 
E' DEVER DE TODOS 
OS CATIIOLICOS 

1======== 
NOTICIAS ~ILITARES j PRIMEIRA CONFEHEN-

.. 1 CIA DE DEFESA CON-
_;:;egu1u para o Rio, pelo cru- TRA A SYPI-III IS 

zerro do 0 Sul", o general Mami- ' 
cio Cardoso, commandante da 2.U 
Região Militar, que foi áquclla I Realizar-se-á_ hoic. no Rio de 
capital tratar de problemas re- I Janeiro, a sessao de enccrramcn
lacionados com as proximas ma- , to da Prime1rn, Conferencia Na
nobras das l.'\ 2.ª e 4.ª Regiões: cional de Defesa Contni a Sy
Militares. do Districto Federal, phi!L~. offcrecendo por essa occa
São Paulo e Juiz de Fóra. res- sião o ministro ela Educação um 
pectivamente. e que se realiza-- almoço. 
rão sob a direcção do general Os trabalhos clrc Conferencia 
Almerio de Moura, inspector do fomun insta!lados a 22 do cor-
2.º Grupo de Regiões Militares. rente. sob a presidencia do sr. 
Essas manobras realizar-:ie--ao n;:l ministro da Educação. A el!C's 
segunda quinzena do mez pro- compareceram representações elos 
ximo, Estados. elas Sociedades Medicas. 

e das Sociedades Civis e Cultu-
1 raes. Numerosos estudos e com* Embarcou de regresso ao j munlcacões foram apresentados 

Brasil o major A1encastro Gui- pelos -medicos participantes da 
marães, chefe do gabinete do mi- conferencia. 
nistro da Viação, que se achava 
nos Estados Unidos, tendo che
gado ao Rio de Janeiro dia 24. MENSAGEM DO GE

NERAL ESTIGARRIBIA 

~· as ultimas notfoias directa• 

anilite das Caoitaes Eu-ro~ias, 
-·· q>m a maravilha de 1940 

A Delegação de tJnlvcrsilarios 
Paraguayos, ora em visita ao 
Brasil, fez entrega ao sr. Pre- I 
sidcntc da Republica, ele uma 
mensagem autographada pelo 1 
general Estlgarribia, na qual ma
nifesta-se sobre a amizade que 
une o povo paraguayo aos brasi

:·1eiros, fazendo votos para que a 

"'Lº~P..PlJ!~~cE .. RAD I o· 
OPTIMA RECEPÇÃO INDR, 

PEN.DENTE DO CALOR~ 

HUMIDADE OU FRIO 

visita da Delegação venha estrei
tar esses laços de amizade entre 
os dois povos. 

REPRESSÃO AO 
DO BICHO 

.JOGO 

O Presidente da 1-{epub'lica a.5. 

1

, signou um decreto-lei dando no
va redacção ao paragrapho 3.0 d:i 

; artigo 58 da lei 854. de 12-11-38. 
1 que dispÕ<' sobre o serviço de ]o
i terias. e cujo artigo 58 refere-se 
1 á repn·ssão ao jogo elo bicho. Pc-
1 la nova redacção. só haverá fla-

grante contra o banqueiro e o 
apontador conjunctamente, sendo 
o auto encaminhado para o crm-

-- 1- petente processo crimin~I. Não 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 havendo flngrant,c, cabe aopli-

1:,::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: cação de multa. pela auiori:Tade ,.-.· ~ j policial, sendo 50% ela~: ,!rnpor-
tanclas effectivamcnte ·ewlhidas 

p~~m demonstrações sem compromisso attribuidos aos autuantes. 

AMERICO NICOLATTl 
~ RaJttos de Azevedo n.• 18 - 1.'' andar ,. 

SÃO PAULO 

SERVIÇO DE V ALES 
POSTAES 

l"ot tambem asslgnado um de
creto regulamentanclo o serviço 
de vale.a costaes. Serão ordlna-

E X TER I 0-R 
te um accordo com· o J'ieiolt, pa.
ra combater a lnU~cti& a.nglo.., 
americana no Extr~~o-~ente. 

4 C()NFE_RENCIA":~.:_:, O sr;,: 

O ATAQUE À DAKAR 

No dia 23 o gem•ra! De Gaulle-, 
chefe dos francezes livres ·se apre
sentou deante de Dakar, diri
gindo ao .governador desta co
lon)a francem. um "ultima tum", 
que foi rcpellido 

Junto a De Gaul'lc estavam to
dos os franccz<'s que apoiam a 
rcacçüo contrn o r.:overno Pétain. 
A nrnrin!Ja britannica forneceu-
lhes bellonavcs e armAmcnto nc
ccssario á expedição. 

Nüo s0ndo acccitas ns exig0n
clas clc De Gaulle. este ordenou 
o ataque a Dakar. travanclo cn- [ 
carni~ndo combale com as 1Jel1o
navC's francczas ancorada:: nr·sta 
possessão. 

As noticias do ataque são as 
mais contradictorias possiveis. D~ 
posit-ivo só se tem; noticia do 

1 . Serrano Suner, ministro d.O 
anniquillar o governo do Cairo i E_xterior da Hespanha, CQnferen .. 
se ests resolver acceder ás ln- c10u novamente com. o sr. Hitler. 
jucções brltannicas. Ao contra
rio, se o Egypto se decidir pela 
Italla, os jornaes de Mussolini 
promettem ao paiz do Nilo. a he
gemonia sobre o mundo islamlco. 

E' de se esperar que as tro
pas ingle,ms e italianas se cho
quem violentamente pela primei
ra vez em Marsa ·Matruh. onde 
estão concentradas 100. 000 bri
tann!cos, 

5 TRANSITO - Soldados e 
officiaes allemães ' têm tra.i,.

sitado pelo territor!o fl.rllande>4, 

6 RENUNCIA - Deixou de 
fazer parte do governo sue-, 

co. a .a.la pertencent;e ~ Partido 
Agrario. Sómente os sociaes de• 
mocratas dirigem actua.Imentc a 
politica de Stockolmo. · · · 

-- ----- ·-- -~ .. - ------. 7 PAREDE - Os operarlos 
Dr. Durval Prado i chilenos se declararam ein 

Oculista gréve. como protesto pejlll, dlllpen~ 
nna Sc-naclo,· P. Egydio, 15 .~a de 4 trabalhadores. 
Salas 513-14 ~ 14 ás 17 hs ! ,,. 

Tdephone 2-'7313 • t 1 8 GRANADA - A . residenciai 
.. • - · - - ··~--~· - "··---- 1 do consul adjuntó do :sra .. 

s!l em Londres foi attlngida pe. 
las bombas da aviacão allemã. 

afundamento elo sulimarino "Pi'r- A SITUAÇÃO NA 
séo" que obedecia á.5 ordens do 
•sovei.no M Vich,•. 11\DO · CHINA 9 ELEIÇÕES - Nas eleições 

A importancia cl<õ D2.kar no realizadas na Australla, Ób• 
ponto de vista \)Conomico e es- Depois que os francezes de Vi- 1 teve maioria o gabinete de oo...., 
trategico_ é da maxima impo,- ~hy e os nipponicos estabe!ece-1 lisão nresidido nelo sr. Menzie. 
tancm s1 se cons1dl'rar sua s;- 1 am um acco1 elo sobre os mte-
tua,;üo gcog-rap_hica prc,·ilcgfac'a rcsscs militare~ japonczc:5 na 10 BOMBARDEIO - Berlin\·: 
para o comcre10 acreo :, ma:-1- 1 It1clo-_C!Jm:i, pcnsou~se ~,ie ª'·. soffreu no dia 24. o ma!:, 
timo com a Amcrica do Sul ! qucstno cstarn resolvida. 111:as os 1 1 to tta d sd 1 1 1 Doutro lado se a Allcnnnln ou t acontecimentos !Jro\·u.ram' o con- ; vd.o en ª qAueR. e 

1 
eA~ Fon c <> 

· · ' · 

1 

. 1 ?, guerra. oya ,.,, rea 
a Ha;ia ~onscgt'.!:·e1_11 ~e ap~d.~rnr trano. _ • i sobrevoou a capital do Reich dia• 
de D.1ka1 podei iun, host1l1za. os Dcporn rlc co,1segulr o que pre- ! rante 3 horas e 45 núnutos. . 
navios ingle<1es cm transito para tendiam. os j:q)onezes aind;i. re- , . 
a America. Esta_ ameaça, scgun- solveram occupa1• var!os pontoo l l NAVIO, _ T · · · 
do um commmucado elo general da possessão franceza, cncon- , _ 8 res na.vies 
De 'Gau1·1c. foi o motivo que cle- t1'ando forte opposição da !)Ar- allemaes foram attinglcios 
terminou o at,aque a Dakrtr te dos francezc&. pelas bombas ing!ezas no Canal 

da Mancha. 

LET MARCIAL 
NO EGYPTO 

Os combates prosseguiram por 
algum tempo, sendo o maior tra-
vado pela posse da estação fer- 12 ACADEi\IIA - . A aoàdetf 
roviaria de Dong-Dang, onde os mi.a militar fraµceza, d8: 

As tropas italianas penclra:-a:n nipponicos perclcram grande nu- Saint Cyr foi transfe.i'ida Pienn&• 
cm terhtorlo egypcio, numa ,iro- mero de soldados e os france- nentemente para Atle, na, Fro"': 
fundidade calculada cm 100 ki!o- zes o seu chefe, o coronel Lou- vence. 
metros. sem soffre!·em qunlquer bet. Os japonczes se apodera-
reac~,ão seria ela parte da 1n,,·1u-1 ram da praça. mas por pouco 

1

. 13 UNIVERSID,U>ES -:- A& 
terra $Jll dos eg·ypcios. j tempo, sendo repellidos pelas for- llniversídades de Cal'l\btld..; 

Somente a av!acão ing!cza tem ças franeezas. _ je, na Inglaterra e Reldelbii,,rg, JVit 
c.li·f·fic1.11tado um pou.co o avpnco /1 Novos desembar_qµes japonezes ! Allema~ha, soffreQJn ~1\~ 
c1a,· topas peninsulares. o :;o- ao (]Ue parece serao tentados. ·As! dos ultllllOS ataques aeieos. 
verno egypeio ao contra.-io de 1 · 

. l' . 1 que f12era S<'n .1r m:n(as V<'Z<·, i 
não declarou guerra á nac/\o ic
vasora. 

Tal situação de timid0z <le~
gostou parte do •11misterio. qut 
:se clemiltiu. Trer. ministros abtlíl· 
donarnm suns pastas. por se : 
rcm favoraveis a inwdiata enlia-1 
ela do Egypto n:i, guerra. 

Apesar ele todos estes facto~ 
a Inglaterra, segundo os infor- j 
mes londrinos. está satisfeita corr: I 
o evoluir dos a<'ontccimcnto !ião 
duvidando que o Egypto v0nha 
a declarai• guerra ao govcn10 
fascista. 

Como medida ele ;Jrecaução 
têm sido presos muitos italianos 
em Cairo, presumindo.-se 1ue se
jam internados. 

A situação ao que pa.rece é 
bastante. grave. razão pe'la qual 
o Rei Faruk decretou a lei mar~ 
eia! para todo o Egypto. 

A imprensa fascista -.uneaca 

OS MELHORES. PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimentieios 

FMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-HSS 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. RIUG. J,UIZ ANTON10, 2,0!18 - (Em frcn~ i Ine~ 

lmmacnlada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 
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";LUMINOSAS E FUNDAMENTAIS DIRECTRIZES 
DO PIO XII, AOS 

TRIUMPHO 
SUMMO PONTIFICE 

HIERARCHICO PELO 
(OonclusãG 11a I." pag.} 

4") m•:1 e !Jl'ODlpta ao Su.m.m.o Pontlfice e 
aos _Bbpo:s seus membros encontram sua alegrl.a, 
111111 to~ Ili-O menos que a garantia, de um exito 
fMl.çt"-, pois que para a Hierarchi,l,, he1·deira 
·da, ~ a11ost.olica, vale a indefectível pro.mess,i 
do ()~: eis que esto11 comvosco todos· os dias 

· at,é a, c6Asumação dos seculos (Mat. 28,20). 
.Delilais, pois que "não ha poder senão de 

·De..., e· GS que existem são po,. Deu;; ordenados" 
{Bolil. 13,, I), dêm os IJ:iscriptos na Acção Catho
llea e respeito devido e prestem a, leal e cons
cle~ 'obediencias á Autoridade Civil e ás swis 
.suas· 1e&fUllnas prescl'ipções, "porque diz o principfl 
·des ApQStelos, tal é a vontade de Deus, que fa. 
zendÓ o lleliD fecheis a boccu á ignorancia dos ho-

.,. me~ .esiuUos; como livres, e não tomando a li-
" ~erclade como c:i;>a de malicia, mas <'Orno servos 
de Deu11. Honrai a todo, amai aos irmãos: temd 
a Deus; -prestat> honra ao rei'' (I Petr. 2, 15-
17). Por essa maneira o socio d:t Ac(?,10 Catholk:i, 
que não é e não c,ue1· ser uma associacão de par
tido, Jna.S'llma 11orçáo eleita de exemplo e ferver 
ttllliGSIO. demonstrarão que são não somente chris
iãos f~orosissimos, mas tam!>em cicla<lãos per
:felios, não ;i,Iheios aos altos deveres da conviven
-Oia Qaelooal e socil\I. Amando a patria e promp
ios a dàr por ella tambem a ,,iela, scmnre (!Ue o 

'bem legitimo. do 11aiz r,eea esse supr,•mo sacrifi
cfo: (Cfr. Leonis XIII, Enc. Sapientiac christianac 

'·-io ;Jâú, isso J. · , ' 
'· 2.0

) F_undamento precípuo da A t<>ão Catho-
6lica ·• ''se t-Ornar auxiliar da Hlerarchia Ecclr
'sJâs'üca 'dêve Ser a união COlll J)'eus: nt'J~ 11,z,•1• 
qae es seus membros levem para o apa,,tolado. 11111:i 

profunda formação reiígiosa. espiritual e cultural 
E' bem vetdade r;ue o espírito de a]Jostolado é 
co~ &Ta,llde e digna, de alto louvor em todo chris
tJio, porisso mesmo que, inserido no Co!'po l\f~·s
lieo de Ohristo, vive a. sua fé. Mas 1Jcrtencer :í. 
.A~f,láo Çaibolica implica, uma selecçã~. pede um 
surio ez,.atanco ele eledkação g-enel'osa, que não 
vr• lleante ela. oblação e do sacrificlo de sl 
1JJesmo, Üli~e e detemina uma 1>reparnção e for
~- etJ!eciaes, adqtúrida ou !)or adquirir-se, de 
confenn.ldade com a naturaze da associação. Aos 

_- ~;_.11.S$1stenies ecclesiastico, sob as ordens do episco
, · pado, "rience ele modo especial 11lasmar e instruir 

., os·· soclos da Acção Catholica, alimentando-os e 
fuendo-0!; crescer nos pastos de uma segura, sa
dia e intima. espiritualidade, desedentando-os nas 
fontes puras da doutrina christã. 

Em tal formação do esvirlto recommendamos 
_acima de ,ualquer outra cousa a oraçào, como já 
,dissemos. aos alumnos do Santuario rittando pela 
primeira. vez se reuniram em torno de Nós. Orae, 
orae, orae; a ora()ão é a chave dos thesouros de 
Deus: é a arma do combate e da viclo1·ia. em 
t~a Juta. do bem e contra o mal. Que não pode 
a oração, .adorando,proplciando, suppli<'ando, agl'a -
l}ecendo; sua viela que ardentemente propomos ús 
fileiras da Acção Ca.tholiea, é a cons,.ieute parti
ci~ no Santo Sacrifício da. Missa.. a. frequen
(\i:?. ao..~ s:tcramentos, aos exer<"icios espirituaes, e 

:11:1,S variadas formas ele piedade, o <'SIJirito e o 
a1DC>r do 811,('rificio, grande lei e con!liciío da. fe
cundidade no apostolado. O 11ertenr<';. á Acciio 
CatboUca não collooa, cm 1>osicão de lll'C\'ilcgio ·ou 
de 11uperloridade, ma~ infunde nos ,cu mcmhro, 
uma obrigução de se fazerem, com espírito ,le hu- · 
mildade, de abneiraQão e 1le caridade, t ndo a todos 
1 Cor. 9, 22) para ganhar to,los a. ('hristo, e de 
se sentirem 1m1·a com todos o :\nostolo, "devc
<lores" dos inefaveis thesouros que re,·<'lleram ela 
~ondade Divina. 

3.0
) Da união com a Iliernrchia e da união 

com Deus não se pode se1J:1rar, nem deve fa.lt.'\1· 
nos inscriptos na Acção Catholica., !'omo condi
<,ão de vigorosa efficacia no cam1>0 espiritual, ~ 
união mutua que estreitamente e mutuamente ,,s 
approxlme e reuna. de maneira a formarem uma 
só grande familia. ele !lessoas maduras c de jovens. 
Jfa.j& a maxima concor,lia t'Jltrc os assistentes ec
de.~lastlcos nas diocesrs c os centros, ('specia.lmen
te naquelle grancfo bem <>ne mais rcdamente se 
orienta. para o fim visado; e qualquer clissenr,ão em 
cousas pequenas, que não perturba a mazide,. per-

, .. maneça na intelli1rencia. sem descer á \'ontade, sa
. eril'ineando-sc á <'aridadc f' á !1117. comnrnm (dr. 

S: Tlt. -2, 2, o:. 2!1, a.. 3 ad 2 um.). Fa~a-se a !)as
·.' :r;agetn expontanca e regular de uma assóciação 

p:t.raHfutra, organizada segundo a idade: ha,ia coor
dena,:.ão nas inicia.tivas e nos projectos tle tra

' '•.''.ba.lho''tanto dos sacerdotes r,uanto dos leigos' àfln'I 
· ' q !lo, haja ,lispersão de cnerg·ias. , . 

•0 ) 1\Ias, alhn ela união entre si será uma 
ta.gel!' ele affeição amistosa e cor,Íial si rei

. , nar união entre o~ membros da Acção Catholka 

(' 

e os de ouiras associações. A organização da Ac
c,iio Catholica Italia11a, embora seja, or1rão prin
cipal dos cathollcos militantes, não obsfant.c com
porta, à seu lado outras associações tambem de
pendentes da Autoridade Ercleslastica, das quaes 
a,le,i~ que tem tambem fins e fórmas de apos
tolado bem se pode dizer collaboradoras no apos
tolado Hferarchico. Entre essas Associações e as 

da Acção Cathollca, quem ni,o vê como seja ne
cessario que exJsta. uma bencvolencia mutua, uma 
larga oomprehensão, uma cooperaçiw slncern: do
tes e virtudes que têm suas raizes, de um lado, 
110 ,u<Jo JJUrissimo da gloria ele Deus e da sah·a
fão da.s almas que inflama a todas: de outro lado 
em pertencei·, ahi attingindo sueco vital, ao mes
mo Corpo Mystico de Christo? Umas e oulras 
não se perturbaráo nos Lrabalhos aos quaes se
gundo os seus pro11rios estatutos, a))provados pela. 
autoridade da Igreja, se oonsagTam: :Lo contrario, 
mutuamente:, seg"u.ndo as cireunistaucías, se auxi
liarão, e sustentarão, afim de que, na variedade 
espiritual, ,rue se a,iushi. ~e eonfina. º" amolda ª"" 
diversos costumes, á mudança das circum~fanchts, 
:í, índole dos teD11ienun1mtos, a))r,arec:' .. e fulgnl'e 

uminoi,a, insígnia carac'tcrislica do ehrbtào: a 
idade. 

, E se nos instHutos c:tlholico~ de <>dU<·açiio, não 
cfo outro modo como mLs associações ecdesiasli
cas c1ue têm fins e formas orKa-nizadas de, :qws
fobclc, se est:abclecer<•m Associacttc, int<'l'lms tle 
Acção Ca.tholica, esta ahi entre com discrição o 
reserva, nad,i perturbando da est ructura e da vida 
de, institutu ou ela Associa,;:to, rnas anenas itn-
11ri1nindo novo im11ulso no e.-..uirHo e ás forrnas de 
apo8tolarlo, <'nqtiadrando-as na grande org:aniza• 
<;,\o central. 

Pre1iara<los desse modo, formados c uniclos, os 
m<'mhros ela Ac,:,-w Calholi<':i se alirar:io como 
apG:;tülOt: nos val'ios cam1;ns ela !-,Ociedadc, em to
·<1:is das dircc<;ões, onde :!UCr oue haja ahnas })ara. 
se conquista,·eni ,i Cild,'to, ondc nuer c,ue ha,ia. 
uir·. as:vlo, ou uma nol'<;~ri t!c \'i,'.a i1Hlh·iclual ou 

'.:-tcol!cct.h,:,, sohre c;n<' Christo Senhor Nosqo dr\'C 
rei:!:n·. 

Id1•, amados filhos e filh.ts, ide aos humildes, 
ano. pohres. aos rlocnics, aos infeli-,es, aos a.ban
don:ulo~ do mundo; ic!c, para tln·:il-os, como seus 
resta uradore!-:, ~eu<; consoladores. seus a uxilhtres, 

,.srn~ aniinadorcs. J•:n1 suas dcsgTa('a~. cin seus 
tra h:tlhos, cm sua, dores, em su:t solícláo, 1111c sin
tam perto o irmáo ouc <·honi com ellcs, que ,•om
mun:~:a com suas clcs\'rntura-.: ~ 1ni,crias. que ,-. 
seu amig"o na adversidade, que tem uma mão que 
os. sustenta, uma p:i la vr:,s r, ue ll1es suaviza :i 
f:!Ha ele conforto. e lhes mllsfra. al(.m ela fnc·az 
IJOi:se do tempo, os immutav,•is bens da l'iNnid:t<lc, 

Ide á juventu.le l!ue, bem ou<' na llalia sah!'· 
doria de 1rovernantcs tenha reconhecido o ensi
ne, religioso nas escolas eknwntares e nwelias, como 
"fundam!'nto e coroa ,la instrul'eiío J)Ublica" (con
cordata entre a San(a. Sé e a Italia. art.. :lGI, não 
obstante, no seu talt•1lto e f?l'\'Or jn\'cm cst,, su
.ieita a encontrar tantos e iiío 1:Tavcs 1wrig·os ((li" 

tem necessidade de 11111 cuidado Yigilante scmr,·•· 
mais assíduo e profundo. Esperança ela. famill.t 
e da patria são os jovens. Jcsus mesmo teve prc
dilceção pelas crian<:as. e amou o joYem ,,irtuoso: 
é nas brigadas da jventude, avida. ele fultrl'o. ar· 
dorosa nos seus emprehendimentos, não kmen:1o 
obstaculos, que a Esposa de .Jesus Christo <'n
contra os seus levitas, aouellt>s C'Ora<:õ"s arrlC'ntrs 
e generosos que guardarão a Arca Santa e lr
varáo a. boa nova cm meio ao JIOYO c ás g,,nt:•s até 
os confins da terrn. No meio da juventude for
nae-vos vang-uardeiros, mestres, companlH·iros: 
tornac-vos jovens com os .iovrns, e1·i~ neas C'Om a.s 
crianças, para trazei-os todos em torno a Chris
to para que sintam sua caricia e seu abraço di
vino; entrae nas suas almas !'ara ahi conservar 
:ts flores da innocencia. e da virturle. e inserir a 
semente 1laquella sabedoria de ca.minho, ele ver
dade e de vida, r1ue é :i lampad.t d:t fé ouc ~ó 
tlt'vc- desC'ancar no extremo re11ouso do tum11lo. 

Ide aos adultos que, crescidos na sua ado
Icsecncia e educados numa athmosphera saturnrfa, 
dr agnosticismo, quando o homem. J)ersc·ruf.ador 
ic1ncrnrio da matcria e da natureza, ensobe1·1Jpcfa
se com suas invenções e seus sonhos, revoltando se 
centra Deus, hoje no desabamento de tantas ideo-
101:ias e sistemas, sentem consciente 011 inconsrien
tementc, levantar-se do fundo do seu espírito o 
grilo angustioso da alma. immortal. não satisfeita 
a 1wnas com os trimphos da sciencia. puramente 
humana nem com os attractivos do progresso mo
dnno; grito o.ue desperta nelles sopitada e irre• 
sistivel nostalgia de se apoiarem cm Jesus Christo 
no<: inegaveis fulgores de sua· doutrina. 

Ide cm meio ao mundo. Confiae em Christo 
que venceu o mundo. Se,ialll vossas armas o aJJOS• 
tolado da oração, do exem))lo, da pena, e da 
palavra; a. humildade e a. bencvolencia, a pacien• 
eia. e a mansidão, a !]rudencia e a discrição; a 
cal'idaele industriosa.. condescendente com os que 
errnm e não com o CITO, porque toda alma hu· 
ma na na.ela mais deseja e com ardor maior do que 
a verdade. Sejam as vossas l'l'~Tas e a.rtes na 
formação esJ)Íl'itual todas as m11lti9las iniciativas 
o industrias, que os Bis!JOS e a Commissão Cardi
nalicia. por Nós instituída approvarem, coordena
rem. elirigirem. 

Assim, nesta solemne reunião da Acção Ca
tholica Italiana, exultamos e nos consalamos con
templando as cohortes do O!>Ostolado dos leigos, 
associados :i Hierarchia Ecclesiastlra no zelo pela 
salv_ação elas almas remidas por Chrfsto exaltados 

COLLABORAD'ORES DO 
DO REINO JJ.8 JESUS 

í··\ POSTOLAJ)Q 

CHRISTO • 
na luz de promotores e renovadores e da vid~ 
ch.ristá, 

E' a alma do corvo m:vstlco da. Igreja que res·
plandesce e triumpha de modo especial na. Acção 
Catholica: alma de fé, de esperança, de cal'idade 
diffundida nos nossos corações pelo Esplrito Santo, 
aquelle espírito que no dia. de Pentecostes, depois 
,k um r~olhiruento de dez Ilias cm ora~ão per
severante e co1nmum com a Santíssima Virgem, 
Mediadora e Esposa do mesmo Espirito, descia no 
Cenaculo nii.o somente sob1·e os dozes apostolos, 
mas tambem sobre todos ~milles discípulos alU 
reunidos, que bem 11odel'iamos chamar seus pri
mtiros collaboradores no apost-Olado. Des<·ia. em 
língua,; ,le fogo: ling·uas f!Ue ao depois resoavaru 
cômo trombetas ela fé no mundo universo; ling·uas 
que irr:tdiavam claquelle fogo nue Christo ,trouxe 
í• ten':l, e que cllc nada mais qur.1: siniio q\1e se 
acccndcsse (Luc. 12, ,19). Nós tambem temos ne
cessidade do t'ogo dessas Ilnguas. dos dons elo 
Es))iri lo Santo. Que sustenta nossa fr:iquez:t que 
não sahe o 11uc nos convcm pedir, cousa que 1ior 
nós fa:, o mesmo Espkit-0 com g·emi1los inenana
vci>" (Jtom. 8,2G). Por isso, fazemos votos e ele• 
vamos nossa oração para que como então na lgTC• 
ja. nascente, a;-sim tambem hoje o Es11il'ito Santo 
drsc:a, co)liosamente, pela. intercessão ele Maria, 
Rainha. dos A9ostolos e ele todo o apostolado, 
sohrc a Acção Catholica. Halia-na. soli1·c este Ce
n:11·11lc- que reune cm (t)rno aos Sucrcssores dos 
Af)l)sLolos umn fHvorosa 11halango de fieis e gene• 
roso;: eollahoradores. Este E;;uirito Omnipotente, 
que na. manhã elo universo clivagaya sobre as 
aguas dos abysmos (cfr. Gen. 1,2) e os fecunclav.a, 
ri'llO\'(' a face ela tl'rra (I's. l 03,30). campo áe 
tanta,: !'Onlondas entre os filhos dos homens, mar 
cl<i (:rntas lagrimas e nanfragios; fa~a aparecer, 
cm meio aos turbilhões da !,11111.lniuadc, novos céus 
e nova ü•rra (2 Petr. 3,13), e instaure aquella. 
ordo,a 11:t I raaquilfüla <lc e concordia dos J>Ovos, ne
la i1ual su·,·pira o munelo, mas que não pode fir
n1:1 r-sp ilntnovt~I t'ntre os terrores e os r-nganos, 
mas ap~"as scbr!' o rt-ino de Oeus que é just'<;:t 
c paz e alcgTia no Es1>irito Santo (ltom. 14,17). 

N'úo 110,lrmos :unaclo~ filhos e· filhas, termi
nar- este nosso cliscnr~o st:'tn cxpri1ni1·-vos, }H~hs 
lH'ns quc ~·fnrrosamcntc Nos offerecestes, Nosso 
vivi~simo r- patrrn:il a..g-radecitncnto, "llC, mnis. do 
qlll, de palavrns é de aleg·ria e de a.clmira,:io, 
que irrompe ao ver <'omo vossa fé e vossa 

,pierlad<•, mesmo nl'sla. hora de ireneraliz,ida 
priva<:ão e sac:·ifi<·io. souberan1 vir eut auxilio tias 
igTl',:as 1iobrcs, :J. (kmone;i:-ar ,!uanto a.mor tendes 
pelo drc:oro tla Casa d~ Deus e !leio lugar <1uc é. 
cm mcie ao flO\'O christ:i.o, a morada ele Christo, 

gloria de nossos altares (cfr. P41, !5,8}; 
·E' Will\ graça que o Senhor. .n ~dêd •. liJ''ill 

vos-emoa, fazendo nosso o ~ 11:uu.-.*··~•i 
da Macedonia proclamav.á o A~ ~i 
2.~ Carta a.os Corlnthios: "No ~êlô dliw m'*81i 
afflicções com que ( o.quelles UeiS) !lío J)l'OVW.;i.' 
sua alegria foi gTande e sua profunda pobr-...i. fl"i 
so.bafou~se em riqueza:.; de seus bondosa ~ ~ra .. i' 
ção, porque expontaueamente .. se t01-:nara,m ~~"'i 
raes, . • Sepundo suas possib1liàades e acima, .i.,, 

·sua possibilidade" (2 Cor, 8, 2·3), .. , 
Vós vencesws a .:idversidaqe (}os temp(IS, _' ,e\. 

aos vofiSos dons. inspjJ'a®s m,i; mais alto.s Mh~ 
timentos, imprimistes uma forma que . OS ela.v·9r 
ú. mais alta esphera espiritual <til lt.cção Catho~~ 
111\ qual resplanclesce o Sol <1'1 Corde1ro :D1v~,; 
morto pela salvoção do munudô, e &tié sobem·fbl.; 
turllmlos dos anjos os oe1·fumes dll4 or&cõtia ,(i~l · 
So.~oo. . 

Vós, ctC< racto. 1-eun1Ste o ge11éroso tr11:>ti~ ii(•1 

ofações segundo Nossas intéções - íntenwes. d•i 
· reconciliação e ele paz· e11t1t os povos - a ~4 

offerta abundante . de sagrãdo.s ca,lice,s e al!a,ilU! li'"\ 
turgieas, testemunho e penhor de profUnda Yene.rà.-, · 
ção para com o mais divino mysterio da fé e· ,-' 
culto càtholico. Estes VOSSOS dons preCiO!iO& :iJâ.l 
patria como nas missões :recorcl,&rão aos povos d~•\. 
votos o vinculo de vosso a{fecto ira.terno e T~<1t 
7Rlo operoso para com a digna ce~braçii.o da ~ll·t ·. 
vina liturgia: e em torno do alt~r bem como~,, . 
Sagrada Mesa servirão de symbol-0 e sig!lat 
amor de Jesus e na prece commum a união ~f-
1·itual dos Filhos da Esposa. ele Cllt'isto que · 
todo o Universo pa.rticipa1u da me,sma bebida e; 
do mesmo pão Super-su'bst:mcial Ccfr. 1 Cor. 1t,;. 
16-17). QuAI~do o Sacerdote. subir ao altar e· ao~ 
bre as patenas por vós offertadas e nos cal\éesi 
por vós doados, estiverem presente o Corpo e· o, 
Sangue d'Elle sob a especie de pii.o e de vinb'r1, 
transubstanciados.; os espiritos celestes que cir.i 
cundam nquelles sagrados altares, vóariio até ·Vqs, 
aniados filhos e filhas, offertante das dioceses it:il:
liana.~. e vos trarão a benção do cêu e a gratidão 
ela terra por vossa acção benefica, fazendo' re• 
fh1ir sobre ,,ós e sobre V01;Sas obras de apQ!

tolado o rio do conforto, elo a.mor e da gralia, 
01w dimana elo inflamado Coração do Pilho de. 
D:us que se fez homem "propter nos homines et 
J)ropter nostram salutem ". Concerla ·o Sanhor: 11ro,;, 
digo na sua mlser!cord!a emunficencia, ás 'f(~g., 
sas palavl'as o vigor de um voto e de uma orai;.tÓ 
qnc lhe cnckreçm11os afim de que S<' cll 0 nc re• 

~ambial', aquelle modo inefavcl que só Elle CQ•' 
nheéc e pode usar os vossos dons. emquanto, coino 
skr.-'.l.1 de particular ben,'YOlencla. damos. d<;> todo 
corac:,ão a todos present:!s e ll.usentes a · NOS: 
Ben()ã'l Apostol!ca. · 
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A;:n~}} !n?o~i:~sC;!:~1~ ?agan~~ra !r~!i:!t?con- / 
:ras romecam a lntercssar aos cir- , siderado como religiiío. 1

1 

rulos offirinl's do paiz ! Agora, ! Mas o governo, considerando os 
<'lllfim. os seus beneflcios estão· esforços do Cat.holicismo em prol! 
cr0ando 11111 auspicioso estado de: do Puii, rcconheceu-'lhe direitos 1 
cspir:to, que por ce1io será pro- : officiucs de cxistencia e propa- ·1 

dlgo em recompensas aos esfor- ; ganda, 
ços dos incansaYcls missionarlos.-; E mais nma victorkl ela Igre·: 
que luct.am por Nosso Senhor Je-' ja, que vae ganhando almas, cu-: 
sus Christo no senra lmm0nsa do ja ei·uz vae illmniuando com 
Japi'io. ve1·dncte e a Pé a todo mundo, · 

Até ha pouco trmpo tolcravn- nfitn ele quP lm ja. um sú reba
se o Catholicism'.l naqnellc pai:>:, nho e um sú Pastor.,. 
apenas porque concorria ao bem : 
estar publico crcando hospitaes. , 
e asvlos, E cuidava da educação e o N e u R s o 
do povo crrnndo e.~C'olas e uni
w-rsidndcs. Não se lhe rPconhe
c'.a comtudo foros de religião. e 
r.orisso mesmo eram lhe negados 

na Faculdade 
.D·ireito 

de 

ao menos officialmente, os direi- 1 No dia 22 p,p., enrnrarnm
tos de exlstencia e propaganda, 1 se as prowis do concurso para 
que eram concedidos sómente ao I o preenclliment.o da cadeira de 
Suitoismo e ao Budhismo, o que' Direito Publico Constitucional 
aquivnle a dizer que apenas o I na Faculdade de Direito dá 

Universidade de São Paulo. 

e d J A commissfw examinadora 
ongresso e . or- attrlhuin o primeiro lugar ao 

nalistas Catholicos Sr. José Carlos de Ataliba 
Nogueira. _A Congregação d.a 
Faculdade apprornu a .re!lolu
ção da banca examinadora. 

Realizar-se-á em pr!ncipios de 
Outubro, no Rio de Janeiro, um 
grande Congresso Nacional de 
Jornalistas Catho!icos, conclave 
esse de extraordinarla importan-
ela para a imprensa catholica do 
Brasil, o que equivale dizer, pa
ra todos catholicos, para todos 
brasileiros, tal é o lugar reserva
do ao jornalismo catho1ico no 
Brasil. 

Especialmente convidada, esta 
folha enviará como representan
te o dr. José Pedro Galvão de 
Souza, seu Redactor-Chefe. 

Dotado de raras gualidades 
intellectuaes, de espirito extre
mamente vivo e brilhante o 
nov6' professor não tem perdi
do opportuniclade ele externai·, 
publicamente, sua posição pe. 
rante a Igreja. 

Na regencia da importante 
cadeira, que lhe foi confiada, 
o sr. José Carlos de AtaJ:ib11 
Noguei,ra vê abrir-se, a1=1sim, 
diante d11 si, um largo campo 
de activldaeles. 
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• 
existent.es na IgreJa, · que e . a 
Companhh de Jesug_ 11üo Jlo'í:l,e .. 
,nos deixar ele nos conior~!'.I' çorn 
os principlos contidos no . seg@i• 
te trecho ela Carta recentem~nte 
ctiriglda por S. Santiàade o Pà{J::\ 
Pio XII ao Pe. Wloe!omiro Lé
dochowrJd: "Se os inimigos · <lo 
Divinp R""d<>mptor e ele Sua, Igzi
ja de&enra<,lea-ram .. couh-o. n Vos-: 
s~ . Compar}!ia, odios e rr..nrórt~ 
insolitt1,1, isto, ~I\ge de ser cle:s
honra, conatitue para 'Vós motl'to 
de summo louvor. Todo a(J\~II! 
que segue a Chr-isio Se:iibor com 
especial fidelidade e amor opero. 
so, é de certo modo ner~ssario 
seja objecto de inw,Ja e de e:re. 
craç~s por parte doo perve1:iió.1. 
E' isto o q\le já l>l'edi:!aera o Nos~ 
so. sa1va4or para. os seus ApOS'
tolós: " . . . Sel'eis aborrecidos 'dê 
todas as gentes per causa d'l 
meii Nome - .. " "Se foSS!:'iS do 
mundo, o mundo arnai·ia o que é 
seu; mas como não sois do mtm. 
do, mas eu voo escolhi do mudcl~; 
por isso o :imw.do vos odeia .. •• 

Não ctmalleçii;is, portanto, ê:ni 
meio a quacsquer persegulQiil,s; 
o.ccusações, c,a;J,umnias, mas. Ie.n1-
brai-vos de.quella 'páfavra: "Be.m
aventurados os que padecem ~1·
seg·uições pela jus~ parque tlel
les é o reino das céus", pro~! 
com. auimo alegre nos vossoe 
santlss!mos emr,reheoo!men~ 
reg-0zlgando-v-OS sobremaneira oo. 
mo os Apostolos: "Porqu'! fos. 
te.li julgados llipos de padecer 
injUZ"ia pelp nome ele Jesus." 

Casirniras, 

Só na 
Brins, Linhos e Aviamentos ? li li • 

f V 

CASA 
Largo sa._o B~nto, 40 - (S. Paulo) 

ENDAS ESPEC AES ~ 
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ALBERT ·o-
Rua Frei Gaspar-, 39 
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~·r;~;;;;~nco- ~ritannícas1 LEGIOitf Al 
]Ji.(niljlf•~ulrll~~·!bWaj&!'Jt"-3iitzl2+.M:?!ffi!~ 

A i11ft·li1. expc,di(;il.O tk gellf''ál De CauUe a Dalrnr v,~m r .... A~~-; x7v 1 . ·--·~ÃO p~-u~o: ~9 DE ~~;~~~-B·;~-~ -º~ ~~-\~-- . = ,- --- ·r,/;:=;fe .... a 

crear urua .situac;i'-w ex.u•erua!IH~llk t,-,.usa entre a- Fr-;,nh'u, t.• a 75------ iTG3i?5 - ~-··z··- - _IIM 
Inglaterra, · 

Apesar .da versü.o france2a tlos acontecimentos. pnrece f STADO 
certo que as fo1•ça.s expediciooarias realmente não quizeram 
levar ,n-ante a oonquista afim dP evitar não só a lucta Pntre ! 
frnncezes, i_uas prin;-ip~Imente por ca_nsa da rPpPrcu~sf.o 0 d:~~ 1· _ 

consequoncias poss1ve1s dofl acontec1ment.0;; naquella eolonrn 
fr:rnceza, porquanto 11õ.o é erlv@I qui> os in;;lezeH não tiYnR~Pm 

DA COMrANHIA D[ J[SUS NO MUNDO 
0lPnrnntos p;tra Vênci@r, se ,rAalrnent'-1 o closojassnm, 

·rndi;-.euiiv1>l é qne :i e;;toR niLO f~ltam motivos qu1, j1mtlfl
quem um ataque a :nalrn.r. Para isso, 1101·6m, cleYerla haver 
l'IU!l prepara(:;io <la o;i:.iiniiio internacioual, e o previo envio de• 
.notas ao go:1'erno de Vichy, chama11tlo sua atteueJt0, para o
facto claqlÍella ·colonia estar transfornmda no ponto avançado 
de apoio do eixo, não sõ pelos elementos italo-germanicos que 
2 controllam. como por servir de base naval e prineipalmente 
aérea para as relações do eixo com a America do Sul. Nessas 
('Ondições estando o governo francez impossibilitado de impe
dir que isso se desse, justificar-se-ia .plenamente o ataque inglez. 

:\his o qur houve de maiB digno de nota nos acontecimen
tos do Dakar foi a immediata e violenta reacr,ilo l'ranceza -
-e:ctranha num paiz vencido. · 

Fau•ndo pra<;n dt> nm vigor. e nm::t energlít msuspeilitda9, 
a avia<:ão l'rance7.n., que. tão triste papel t'ez, com todo o exer
cito francez, na frente de guerra, immediatamente bombardeou 
com extrema -violencia Gibraltar. A promptidão do ataque faz 
lembrar as declaraçõe~ do sr. Pierre Cot, ao chiêlgar aos Estados 
Unidos, de que Peoo.i~ e Weygand haviam mantido mais da me
t::i.de da avii:u;ão franceza fora da lucta, e que. essa foi uma tlas 
cansas que apressaram a derrota. 

O facto de.sse ataque é mais digno de nota porquantó, lev·a
do a effeito irnmediatamente, se1i1 qualquer protesto previo, 
quando a Inglaterra se eximia da responsabilidade da expedição 
a Dakar, - contrastava flagrantemente oom a attitude tomada 
em relação ao .Japão, cujo sangrento ataque á Indo-china não 
<:ommoveu o governo de Vichy. 

A Companhia de Jesus. ruj<J novici,;.dg e 1 S1?mine.rio menor Sté. lg11acio, ào Rio e do Celle- Numeros:.d eseelas são ~ 
4.° Cf'nt<-nario se vem comm<>mo· da Comp!rnhia. No Brasil Oen- g1e Panlifie.!o Pio Brnsíleil'o d•: li nlstradas pelo_s je,'!Úitai, em ~-
rnndo. af'ha-sl' actualmcntc• n·· t-1-rtl militam 7a sarer4ol,•s, H3 Roma. o mutido. des mais 'l'il'-ladds.{~i 
r,arlida por toc!o o mundo t>m 49 esvhol:rnlieGI. e 47 co9.djuNorei;_ SeL~ colleg-ios possuem a Com- sos, eontanáe-se dentr.é eiíâa · . 
provincins. qu(' se agrupam em Pm 3 ogl1tigi11s, 11 rnsidenciàs, 1 panhia no Brasil, Nobrega, 110 Unlvcrsiclarles, esée!Jl~ nemáê"'' 
oito assist.encias: itilJiana, allemã. casa de noviclndo. 1 casa de <?S• Rê€lfo; Arttonlo Vieira, na Ba- g~•mnaslos, eu.roos .Pl/'~S · 
francei,,a, he:ipanhola, inglllza, cholasticaclo e 2 semim1rios in>l-· Ili~_; Sto; Ign~Bw. h~ -Rjo de _Ja.- prefissionaes de . é~êbiátâa_ . 

nores da éomfüi.- nelro: Sae t.ml! e Soo '.hanc1Scé outros ma.is, num tQtàl .dé Ilkéti 
nhiá, :Na tér~tti.• :Xa:\'ier, tmi SIW Paulõ; Gymna- eem i;a3,90a al'lmmBB- n' 
xa pi·óVlnoià, ão ~!(; Cathaririehse, em Flo1iano- 13astante signifieàtivô; ~. ik 
:B 1· as i l Me r i , polis e Qy.mnasío Anel!ieta, em demonstrando o ãltó 'v&Íôr , 
dioníü, ôxlst('m 130 liórto Alegn1. Poi;sue ainda tr{'s ob!'a jesuistica ~m todo e '!ln~ 
sacerdotes, 109 es- ca.!11t8 de novwi&do; lim Eatm·iw. verse, 
cholastlco~ e 99 co~ no Cel\n'{; am Nav,i F'ribmgo, mi ó lerias ãa comparu:ila cie ~ 
a d j u<:tor~s. (liàtl'l· ll:S$udo cto lllo u Bm Pwi-ecy•Novo; 9\1.9 Mw Sf'1ts :J-! s.antas'. ce~ 
bui.dos em 2 cofü•. in Rio U-rimcw do Sul, além ctt• 001·0,: lgnae>lo Ele ~~la, ~-· · 1 

gios, 12 1-esldeneías, íJ escholtts~kaêio~ (São Le~pohlCi uo Xavier, Prnnoi.soo ae :· _ ·-
1 casa de 11ovic:iado, e :Nova 1"1·1burgo) e varias semi- João Franc:iia(I Régis, F1'.1Uil!1B 
1 casa de eseilolAs• ne.rios, dos qi1aes quatro meno- Jeronymo, Pedro Cla:velf; l.üül- ~ 
ticado, 1 semiJlario res, o seminario central de São Gonzaga, João .Berclúnàns; ~ 
·central, 3 serolha- Loopoldo, semlnarios diocesanos nislau Kostk1t, e A~@neo flooo 
rios diocesanos e 1 de Gravatahy, Santa :vlaria e driguez, doutores JWoorto ~"' 
seminario menor da S~rro Azul. no Rio Grande do mino e Pedro· CRJ'lisi0. martyre!l1 
Companhia. As 3 · Sul. André Bobo!a. João de B~lléilf,' 
j)l .. ovincfa., , brnsilcl- Dos Jo. :l-'4 Jesuitas. constan-· . GP.b:·iel Lalemant, AntoniQ Dt, .. 
!'U$ contam. pois, t1>.s dos catá1cgos ae rn:J9, 3. 785 ·1 niel. Carlos Garnier, Natal CJlà .. 
hoje, com 264 8a- t.rabalham nas missões. São es- bane!. faaac Jogues, Reu11.to OoU~ 
cerdotes, 280 cscho- ks cm uum,;,·o ac '¼'I, das .. qua"~ pil, João de la Lantje Paulo Mí.-; 
lasticos e 201 coad- 14. pert':ncem- ~, &merica, - 24 á j chi. Jorto de Goto e 

1

Diogo Chi .. ] 
jnctore.~. perfazendo Asia. ti á Afr1ca e :í Europa, sal. Setis 141 Bemavent~,:i 

Esses factos vêm confirmar a observação corrente rle que um tola! de 745 Oceania e OrHnte Proximo, 11 Seus theologos Bellai·mino, Ctín~-
os elementos clominanteR na França não só já nram inicial. ·====;;:;: Jesultas. pa-ra caaa. Ao Br,asil pertencem sío, Toledo, Sunrez. Lessio, vs,o.: 
mente favor:rveiis a qualquer paz eorn o RPkh. mas llin<lu. são 1 .J prog-rcsso qu~ as lvlissões de Di~mantina lMat- QUC'lt. De Lu!i:o, zaccaritt, Pa~ 
favoraveis á guerra contra o lmperio Hl'itannico. Santo Ignacio de Loyola. fundador Ja a Comp::mhla de to G!'OssoJ e cios 

======================~====== j Companhia. 'lle Jesus Jesus tem feito Ja1nneezs, em Sào 

l 
, e 111 t c r r as d o ' Paulo. 

Tapece.iro Decorador 
ACCE:ITAM-SE REFORMAS E. COLLOCA·SE 

CORTINAS, STORES, MOVEIS ESTOFADOS> ETC. 

CARLOS PUDLES 
ACCEITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

Rua Cubatão, 412 .. . -. Phone 7-7763 São Pauto 

norte-americana, eslava e Iatino-1 Brasil torna-se palpavcl si com- Os mi~siona.rios 
americana. A esta ultima, crea- pararmos estes dado.,; c;:im a sua jcsultas. entre os 
da n.a 28.ª Congregação G€ral, situação_ em_ 1760, anno da ex- quaes se encontram 
de 1938, pertencem, naturalmen- pulsão pombalina. A província numerosos mdige-. 
tJ, as províncias brasHeiras, das do Brasil e a vice-província do nas, são .auxiliado'! 
quaes falaremos mais detalhada- Maranhão con!;avam, juntas, na por vurias congrE'
·mente. occasião, 590 jesuitas, "dos quae~, gações religiosas fe

Tres são as provincia.s existen- 316 sacerdotes. Possuíam então mininas, num total 
tes no Brasil. A província do 11 collegios, 43 residenc!as a.nne- d e 5. ooo Irmãs, 
Brasil Septentrional conta 59 sa- xas aos collegios e 10 residencins sendo mais de 2. ooo 
cerdotes, 58 escholasticos e 55 co- independentes, 2 casa de novi- indigenas e p O r 
adjuctores, distribuidos em 2 col- ciado, 3 casas de escholast-í"<1do, 22. 433 catechistas e 
legios, 5 residencias, 1 casa de 8 seminarios grandes, 66 missões mulheres. 

e 3 seminarios nas missões. A população das 

Pri-mei:a-o Cong1 esso 
Eucharisiico Diocesano 

O Revmo, Pe, Wlodomlrn Le- suas missões é de 
dÓchowski, que desde 11 de Fe- 173 _ 422. 268 h a b i
vereiro de 191-5 exerce as func- tantes, dos quaes 
ções de preposito geral da Com-
panhia, tem como consultor;_ s os 3 · 032 · Oll catholi
seus representantes ás 8 =is, coJ, 276. 067 cate· 
tenclas e que são os Revmos. Pes. chumenos, 2.519.08:i 
Aleixo Maqui (Italia). Carlos hereticos e sci.sm.a· 
Brust (Allemanha), Norberto de ticos e 167. 595. 105 
Boynes (França), Fernando · Gu- pagãos ou mahome
tiérrez dél Olmo (Hespanha), tanos. 

· Adelardo Dugré (Inglaterra), São mantidos pe· 
Zachen José Maher (America do la C o m P a n h ia 

S. S. Fau:o Ili, que pela Bula "Regiminll 
Militantis Ecc!esiae", de 27-9-1540, appro

vou canonicamente a Companhia de Jesus 

Norte), Antonio Pat Preseren de Jesus, 115 orphanatos, com ri Pcn-one Franzelin, Billot. EKe .. 
(Paizes eslavos) e C.amillo Cri- 12. 881 crianças, '10 hospitais, l getas Cornelio a Lapide, -Moldo• 
velll (America Latina). com 7,459 camas; 349 pharma· nade, Salmeron, Fonck. Phiio

cias, cujas consultas gratis, sopho.~ Esparsa, Arriaga. Fowie .. 
acompanhadas dos respectivos I ca, Perez, Storchenau, Muzza?e! .. 
remedias, attlngiram, no anno de li, André, •raparem. ;:;or.;ais. As• 
1938, a elevada somma de tronomos Clavio, R:ccioli, Ricci.. 
3,312.393. Sehneider, Schall Pe~nas, .&1Zllle• 

No Brasil governo a Província 
do Norte o Revmo. Pe. Candi
do Mendes, ex-provincial de Por
tuga1; do Sul o Revmo. Pe. WaJ. 
ter Hofer, ex-reitor do Gymna
s!o Catharinense de Florianopo
lis; do Centro o Revmo. Pe. Luiz 
Riou, ex-reltor do Externato 

Em 25 typographias montadas nes, Verbiest, Hell, Liesganign. 
pelos missionarios, são editados Da Cesaris, Asclepi, SecchL NA•· 

l themat!cos e puy.s,ws Jaeo.uet~· 
115 jornaes e revi.stas.. 1 Bosco:vich, Riccati_. Desoh~ .. 

========~-===-::====~===-,..,..,..-------. Kit'ke,, Lana, Leechi, Bonto, (iri .. 

! 
maim .Monteiro, re.equeno, stel. 

tentenano ~e Bem luiz de Britto i ~:~~ª::~;;;~:~ s!t~:~ 
1 

rin du Rocnt-r. ,vienoomo, Qau. 
. bil. Dei Rio, D'·Orlea.us. Man-e.t~ 

Reuniu-se a Congregação elos nhou-se brilhantemente. T~a- Tursellino, l"!l.tiii,.no Bt~·a~, l\f8i .. 
Professores do Collegio Pe· çando com clegancia e

1 
:ma

1
)g1s- rii:mu. Biutoli. Da~l. ~llt\Vl~, 

dro II <lo Rio, pa.ra cornm,1- tralmente o perfil r e om cino, Petau. D1,1nal~. O,harles-
morar o centenario de D_ Luiz Luiz de B.rltto. voix, .t<'eller. Llter!W)ll ~ 

_ de Britto, primeiro Arcebispo Em palavras lapidares e ma. De rn. itue, Tournemme,, Q:re;. 

CATHEORAL DE RIBEIRÃO PRETO i Üfl Olinda e Recife, P. vice rei- gnificas estudou a personallda. sero, Hattus, Bi;um~. ~apm,, '11'a 
J tol' o reitor daquelle educan,, j ue do primeiro ArcP.hispo df' vt<ncy, Brothier\ $6l'füier, ·1.aoe A 

Tnlolott·se no dia 22 elo cor
rente cem grande solemnida
ie e indiscuti vel enthusiasmo 
ffe toda a população catholica 
de Ribeirão Preto, o primeiro 
Congresso Eucharistiee dessa 
bella Diooese. em preparação 
ao 4.ª Congresso Enchar!stico 
Nacional a realizar-se em São 
i>aulo, em 19~2. 

O Congresso Diocesano en
eerra-se hoje. 

Nos dias 22, 23 e 24 lrnuve 
intenso movimento espiritual, 
haTendo em todas as Igrejas 
pregações sobre o thema cen
tral do C-ongreSl!O: "A En
eharistia e as ·Vooações Se, 
~rdota.es". 

Nos subsequentes di.M, lsto 
f, 24, 25 e 27 raalizaram-ae as 
"11sões de Estudos, para ho
tDens e m~s. senhoras e mo
fllt!, e crean~as. 

D1a 2.á celebntm-se miilsaa 
eel&mntlS, da.s ó ru;i 7 hoFas, Gm 
toda8 as Igrejas da cidade. ?\a 
f)atbedral, :is 8 b.oras. o Santo 
S&erfflcne, <la M~ · foi ceie· 

brado solemnernrnte. perante ~.TPsus, o Summo Saeerelote".

1 

tlurio, 1 OHnda e Recife, em todos os rarí. Pedruzat, ·Timbc.schl AUtt 
o SS. Sacramento. A'~ Jlí horas Jrnve.rá granue -gu1re Oi,! prnsent~ ~e flD.QOll• • itmhitüs de sua_ acti,•ieladi, PO· dres, Morcelli. NÓeeti, }.'fa~ 

Durante !{idos ·os '\lias do cDueentra(!ã0 mariana elos Con. i t.ruvam S, J~m. o fi,nr. C!\.11\eal • lymorpha e brillianle_ nesal, Lazari. Lanzi. cunieh, Za~ 
Congl'esso este.-e o SS, Sa- gn;gttdos e !•'ilhas ele Maria, 1 D, Sebfü;tli.'lo JAJme e O f!llr, :\-f!· taudo-lhe po1:em o papPl el:' Berlenclís, Guida Ferra1·i. ora110.. 
cramento expoi;to na Cathe- na Prac;a Lui;: ele Cnmõ<,s, ! nlstro ctu_ J~riucaçilo que pl't>i!I, edneador <la JuventntlP. hras1- res Perpignan. :Baurda~ue, L,t 
dral, havrndo tarnhem. Hora A's Hi,:lO ,,;o\emnissima pro- 1 tl!u a sessão commemora:tiva ldra, mostrou com palavras Co!Gbiel·e, Cheminais, T:,a 1'm% 
Santa, 0 Ren()ii.a no SS. Sa- cissüo <.lo 88. Sacrnmenlo, fin- ! alem dos memhror-i da Commh,'. enthusiasticas _a sua (.)hra atra- N-euville, Griffet, Cba~elaba, Jii; 
era.monto á noite. ela a qual ser,1 fPito o solemne I são Nacional rte Homenagem a vez <los r,argos rle. v,ce N,ilor CarthJ, Segneri, Trento, Pelle-., 

DurantP. o C011gresso houv0 aclo d<: Con~agrn<;.üo ao Oora, 1 Dom Luiz de llritto todo oorpo e .reitor do CollE'g10 Peclro 11. gnm, V-enini, Granelli, Ro;ssij,; 
dias p,spef'itws para commu- ção rnnr:haristiro ele ,Jesus. 1 docente e almnnos: As palavras _do sr .. prof. Nn~- Vieira. Ascetas D.a Ponte, Al~ 
uhão de homens e mulherPs. O JJJ·1m0iro Congresso F,u. , . . . . son Romero nao podiam tnr si- re-z, Rodriguez, Saint-Jure, o~ 

Hoje, domingo, encerrar-Hr-ú rhnriRt ico da Di<)('PS,, do Ri- O 1 ~of, RRJa Gabaglia ahi lu do maiR fpJizes. F, servírrnn set, Croiset, Spínola, Judde, se.-,. 
rom grande solemni<ladP 0sse h0iriio l't'eto foi uma mngni. 1 ª. se~sao. fa"'; ndº uma sandª' para evittfmcinr mal~ nma \'ilZ ramelli Le Gattdiilr., M-aum~. 
imponente CongreRso (Jur, foi fina co1rnagr.ac;ií.o a .• Jes 118 ·rJu. j C:!1º ~is _antorid~des ,11resentes, quA snbernos rPconl10.c0r D 
uma. bella consagraçfw a Jesus, cllari1stico. i I<, roulw no Prof. Nelson Jfo. valor el(i nosRos ho,m0ns, e lhei; LgR E PROPAGAR fl 

na nr ar1s ia. Esp0.rnmo;; qu0 lioj0, 0 povo - . _ 
1 

· - mos ramos a gra ,1uao pe oR _f', ,, ~ ..'--\.. E h ' t'• 1 1 mero traçar o pe11'il do home- t t·.a- I " I_.D:G-,I·ONTv"'· RI·o,•111 
A's 7 horas havPrá commu, rlP Iliileirao Prf'to ctemon,c;tre i1<igenr 0

- serviços preRtados em prol ela E' DEVER DE TOD(MIJ 
Rhâo especial das creanqas de mais umn ye,, a sua fé em O ronfereneista desempe- granclesa ela Patria. OS CATHOLIV8·2it 

ambos 01, sex~s. nGsso Deus, .Jesus Christo e a !-=:::::;========:::=::=:.:.:::::;::======:r.======================
A's 10 horas solamne !\!fasa ima 1-grnja, coroando a1ssim de 

Pontifical, na porta da Cathe- frnctos os esforroH eiü sens . 
dz·al, oele-br:ada p,ir. S. Excia. apos-toli<'OS pastore!':. Suas 
RevÍna.. o Snr. Arnebispo :\ie: Excias. lfovm.as. D. Albrr1 o 
tr-01wlifono de Silo Paulo, D. Gonçaives 0. D, :\!nane,! da Sil
José Ga~par de Af-onsec.à G veioo. D'l1Úhonx. Bispo auxiliar, 
Sílvt1.. " I bem comD aofl t1emai~ RevmM. 

O sermão seri! pregado por Padres ria Diocese que 11:10 

S. Excl&: Revma. n_ i\Ianuel l pouparam esfor~oR para tão 
da Sil'feir& l>'l@,oü, 1.obr~ di!Pla :reallzacão. 

~1$,LA.D ORAI PREDIAL 
AD:MIN!STRAÇÃO P~EQ!A-L,· commíssã-o 3% o-u 5%. -:- ADiiANTAMENT-0 SOBRE 
AL,Ug\:)E:_!13, jur.es 1%: ,...,.,_ COl:lRANÇAS de alugueis at.raz:1dos, adeantamentos p:ua 
retorrrias. """ C0TT1µra ii.~ immove1s por conta pro-p-ria, :-: lnfo.rma~es c0'11f.ldenci:rtt. 
de inqui!linos e fí~dores. - SECÇÃO BANCARIA: Acceftamos creposltos etim Juros 

nttnues, descontos, !ltc. etc. - RUA JOSE' BONIFAC10; 39 • 2. anda'r -
PHONE 2-24-01 - Renato Alvim Maldonado &. Ftlho 

,i 
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Constitua documento da mais 
illlta transCéndenci.a, e da mais 
opportuna significação, o decreto 
élss{gnado pelo Sr. Presidente da 
~ublica, acerca do IV Cente
nário da benemerita e gloriosa 
Companhia -de Jesus. 

Congresso Eucharist_ico de Ribeirão Preto 
Transcrevamol-o: 
"Considerando que a Compa

bhia de Jesus, durante os pri
meiros seculos da historia do 
:BrasU constituiu a mais vigorosa 
torça espiritual da colonizaçáo, 
espalhando u fé que so tomou 
JJaónunuin, lmprlmindo á socieda.
iie· ·em· formação a disciplinu mo
z-nl que perdurou, organizando a 
educação em todos os seus as
pectos, · segundo metlwdos e di
~~ que possibilitaram a 
ex:lstenela de uma cultura nacio
Jml do m.als alto sentido; consi
derando que tamanha obra rea-
117,awi coin;;iimor; ·dedicação, sa-

Excep~ional bri!l-,O "'" 
recepção ao Sr. 

Bispos presentes ~ lrnporiente 
Arcebispo Metropolitano 

i criflclo, ·é recónhcclda pelos his
,: toriadores .brasileiros, como base, 

das nials. 1mportanres, da civtli
iza.ção nàéional. o Presidente da 

'jlepubllca. decreta: 
- Artigo unico - Consideram-se 
nacionaes as homenagens que 
,ora se pfêstam em todo o paiz! 
ÍI Companhia de Jesus por moti
vo da. commemoração do 4.° Cen
tena.rio de sua fundação, e a clla 
$e associa o governo federal." 

* 
Um punhado de pequenas no

.fletas nacionaes: 
n) · continua a estructuração, 

fia Universidade· de São Paulo, 
<la . associação protestante que <;e 

apresenta sob o rotulo de "asso
ciação. christã de universitarios" ; 

b) à imprensa diaria deu am
r.,la · divulgacão á sessão soJemne 
que os jo~alistas espirita11 des
ta· Capital realb,ai;-am .. na sécte da . 
.A.'SSOclaç:5.o Pll.ulista, de Impr~n: 
sa. · 'Nà presidencia da sessão, foi, 
a pedido dos jornalistas espir!
tas, convidado o sr. dr. José Ma
li& Lisboa, Presidente da A.P.I. 

· em cuja séde a reunião se rea
lava. •Fez-se. representar por 
pessoa de seu gabinete, em ca
racter official, o sr. dr. Adhe~ 
mar de Be-rros, Interventor Fe
deral-; 

é) a "Gazeta" trouxe a no
ticia, com photographl.a., de uma 
,.saoerdotisa persa. aue veiu fazer 

Ribeirão Preto, um dos maio
res centros cotnmeroliaes do in
terior do -Estado, registrou, de 22 
a 29 de Setembro findo, a rea
lização do Pl'imelr-0 Congresso 
Eucbaristico Diocesano, que mo~ 
vlmentou toda a sua popul,ação 
ur.lJana de cerca de 50:QOO llabi-

dos municípios e districtos que 
formam a Provincia Episcopal di
rig-ida por S. Excia. Revma. D. 
Alberto José Gonçalves, moblli2.a
ram-se com o objectivo unico úe 
Jmprilnf:r um e-xtmordinal'io bri
lho em torno de tãQ importante 
~ rellglosQ. 

passar revista ás rorças, antes de 
se iniciar o combate. Todos em 
seus postos, e att.enção! Pois as
sim é preciso, por nossa )lonra 
e por nosso dever." s. Excla. 
Revma. passou. em segUid8, a 
t1-atax dos objectivos princlpOOIJ 
~ ~ l}uae8 liaV.eJ?iam ® COD• 

to, Bispo de Campinas, e D. Ma,
nuel da Silveira D'Elboux, l3ispo
Awdliar de Ribeirão Preto; além 
de numerosos sacerdotes, autoJ.1-
dades, a lrmamlade dO Sànt:lssi;. 
mo sacramento. representa.nt.es 
cl(IS associações religlosas ile va
rJas ~, C~ Ma-

e que aqui damos em re&Qu--.o! 
1) Hymno Naclonal cantado 

pelas ~as de Maria e pe]Q· po. 
vo; II) Leitura, pelo Momenhor 
Joio I&ureano, Vjgario Qeml do 
Bispado e Secretario Gezal ® 
Congl'esso, das adhe9ões :r:eQeb1,. 
dai, co~lusões das sessões de eso 
tudos, e varlos "M111Umtcadm; 
m) "A E~, fadar ad• 

1 miravel da soltdariedade huma~ 
na", discurso pelo protesso.r .10$6 
Don~lli; IV) Hyl!llio de Naisa 
11'6 (Credo ln unum Deum); V) 

; "A Eucharlstla, manancial dlvi• 
· no de vida do corpo e da aSnut", 
. discurso pela doutora Aurora 
Conceição; VI) Hymno do. O>n
gresso; Vll) "A ~I& e.as 
vocaç~ sacel'dOtaes"', ~ 

· pelj) Revino. Pe. Séba.st!lo Pu
jol,. Reitor; do Gymnasli) ~ .To. 
sé, de' ·:satataes; vm> saixfa.. 
.ção aos Exmos. srs. ~ e 
-autoridades, pelo dr. EdgaTd 
Magalhães Noronha., promotot 
publico da comarca de Ribeirão 
Preto: IX) Benção com o San· 
tíssimo Sacramemó. . 

Toiros os oradores foram l'foB. 
mente applaudidos. E ao termi
nar a· sessão solemne, cerca de 
22 horas, novas e grandiosas ma
nifestações de enthusiasmo é.iPIO,, 
diram • da mai;sa popilla.r. em Jao.; 
menagem a. Jesus .Euchsr.lst;lco. 
ás Autoridades :Fec'fesbsilc!M • ao Congresso. 

, O programma organi2ado pam'. 
os actos do dia 27 comprehende\l 

. missas, confissões e communhiSes 
em todas as · :igrejas da cidade; f! 
commúnhão especial das senho
ras. Na Igreja de São· José, â8 
8 horas, Missa solemne' pera~~ o 
SSmo. Sacramento exposto, .com 
o Sermão: "A. vida Eucharisl.ica 
na,s familias abastadas para '• 
tlmulo das vooaqãei; na elit,e si,. 

clal ", pi;lo Mons. Joa11uim A\'iea 
Ferreira, Vigal-io de Batataes; 
exl}OsiQão do ssmo. Satiramento 

. dumnte todo o dia.: Hora-Banúii . 
· pregaãa pelo · Revmo. li'6. ~u!o 
.sozz1. 

As sessões de estuoos tambem 
.se revestiram de invu!gar exito, 
=te11do sido organizadas paa:a. am~ 
bos os seltOs e todas as itmdel>, 
em differentes looae& e llor36. ·Í:'''º, til P . oi 

~ l)eSO\\\- ,e.os , Ultima Sessão do Cong~esso Eueharlstleo de Ribeirão 
::.o!!· os \0-,; 0 1 Preto, vendo-se no centro o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 

gusto de Assis, bispo de Jabotfoabal: D. Albertõ. Gonçalves, 
bispo de Ribeirão Preto; D. Francisco de Campos, Barreto, 
11ispo de Campinas; D. Paulo de Tarso, bispo de Santos; o. 
Antonio dos Santos, bispo de Assis, e D. Manuel da SH1teira 

Como na anterior, a; sessão pu;. 
blka, soiemne, verificada no dia. 
28, transcorreu dentro dé um 
ambiente empolgante e com a 
mesma imponencia., tendo dis
corrido sobre os themas: "A Bu• 
charistia, font.e divina. da . Vf!l'da,. 
deil'a educação'', "·A~ 
fonte diViDa da JustÍÇjl. Soclài''. 
e "O Sacerdol.e e a. ~ão 
br.asileil'a.,' Gt l!le?lhore!I: proai,. 

• e o~ 
t\,~\\'\ en"e"e" ~~O , Metropolitano, D. José Gaspar de Afonseca e Silva, rodeado 
~\)e e.o~ '. pelos Exmos. e Revmos. Srs.: - Arcebispo D. Antonio Au-
sot\9\)e, 

D'Elboux, bispo auxiliar ·de Ribeirão Preto. · · 

l tantes, e fel-a vibrar de um en
thuslasmo sem precedentes na 

1 

historia daqueHa cidade. 
'!'odas as associações religiosas, 

como os fieis em geral, tanto das 
parochias ribeiro-pretanas como 

S-emana -Eucharistica 
·Por det.erminação de S. Excia. vimento catholico da Archidio

BeTina. Dom José Gaspar de cese. 
Pregarão no~ diversos d-ias, : os Afonseca e Silva, a "Semana Eu-

seguint.es Revmos. Sacerdotes: -~. 
lllbarSsüca" annual rea:Iizada em Conego Benedicto Marcas de Frei-
Novembro para commemorar a 
fuluiaçáo, nesse mez, da. Obra da 
Adoraçio ParpetuQ, será. este an-
118 reallrada na. ultima semana de 
~. coincidindo assim, com 
a fest.a. àe Cluis:o Rei e a. data 
ela enihronim.ção do s. s. Saora
meo~ n• Igreja de Santa Ephi
a&Di&, Slide defint;iva, da. Obra 
à Adoraçlio Perpetua. 

AsslsUremos, portamo, entre os· 
dias 20 a 27 des'.e mez, a uma 
a:ilet:llZle "SQma'llit E!Uollaristlca ", 
para homenagear a Chrlsiíõ Rei 
e commeinorar a tru1tallat)!l.o da 
.flllde da Adoraçlio Peq,etua nB, 

'fllreja de Santa. ll'lphlg&iia, Ca
thedral Provtsorfa de s. Paulo. 

Cada um d()8 dias da "Semana 
Eúcharti:tlea." será dedicado ao 
Clero em geral, á Acção Catho-
11ca, 4s Assoc!açilas Auxiliares e 
Dlfim a tudo e a todos· que, -~-~---ao~ 

tas, Monsenhor f'ranclaco Rnstos, 
Monsenhor Manfredo Leite, Co
nego Pedro Gomes, Padre Jero
nymo Vermin, Padre Ilario Ve1-
ga, Frei Martinho Rennet, Mon
senhor H!gglno de Campos, Co
nego Antonio Siqueira e Conego 
José de Mello. 

Lembrando a in:u:iortancm des. 
sas solemnidlldeii "que se eljtlw 
por reaUzar, citaremos aqui a.s 
palavr.as de S, Exeia, Revme., 
Dom José Gw,par de Afónseca 
e Silva na sue, 1,1\ Carta ;J?as
t.oral: "DJaNifl ~ throno Í'U
gustl.ssimo ~ ,Jesus-.Hostia, onde 
jamais se apagam as luzes e onde 
o SenhoF Sa61amentado pei'ma
nece para sempre exposto, quei:e-
1ws ver todo O nosso Clero, to
das as nossa Assacia~, toda;; 
as nossa PaT?Chil!,S, wssa Al-c:hi
diooe.se, a agra4ecer, a reparar_ 
a impetrar pelo Esta® de São 
.Bau,IQ e pela B:aaa", 

As activldades do Congresso ti.. verg!r todos os estudos e traba
veram inicio no dia 22. Os tres !lhos do Congresso: a gloria de 
primeiros dias - 22, 23 e 24 - Nosso 8enhor no al,lgüSto Sacra
foram dedicados á preparação es- mento' da Euche.ristia e o des
piritual dos congressistas, com enVQlviment-0 da obra das voca
pregações em todas as igrejas da. ções sacerdotaes. 
cidade, em torno do assumpto · 
principal do Congresso: A Eucha
ristia e as vocações sacerdotaes. 
Nos dias 24 e 25, em differentes 
legares e presididos por nota.veis 
sacerdotes, realizaram-se sessões 
de estudos pa,·a homens e moços, 
e tambem paro. as crianças, sen
do abordados os seguintes the
mas: "Eucharistia-Sacramento ", 
"Eucharistia-Sacríficlo" e "Eu
chat·istia-Litui·gia". A ultima das 
sessões de estudo teve loga.r no 
dia 27. Nos mesmos die.s reali
zaram-se rrilssa.s de communhão 
ger&l, conferencias, hora-11Sontas e 
bençãos do SSmo. Sacramento, 
etc., na Cathetiral e = matri
zes de santo Anton!D e São'' José, 
logrando úmos esses acoos reli
giosos avultada conoorrencia. 

Por oecaslão da abertura offl
cial do Congresso, S. Excia. 
Revma., o sr, D, Alberto José 
Ge:Bçalves, venenm.do e amado 
Bispo Dweesa.no de Ribeirão Pre, 
to, d lrigiu um appello a tocl.O~ os 
,setdades que juraram fidelldp;õ.e 
a Nosso senhor Jesus Christo, 
esp&ando que todos se aprestas
sem em attendel-o, e que não 
houvesse slquer um unico falto,, 
so ou mesmo retardatario, accres
centando depois: "E' a hora, 
~ .em que o Clle!e Va@ 

CHEGADA DE BISPOS 

Afim de participar do Con
w:esso Ewiharisttco, chegaram a 
Ribeirão Preto, em cilfferentes 
occas~s. por estmda de rodagetu -
e pela Cia. Mogyaaa de Estra-

das de Ferro, os Exmos. e 
Revmos. St:S, Bispos: D. Fran
cisco · de Campos Barreto, de 
Campinas; D. Gast-iio Liberal 
Pinto, de Sã.o Carlos; D. Anto
nio , José dos Santos, de Assis, e 
D. Antonio Augusto de Allsis, r:le 
Jabotwabal. Acompanhando o 
l!lxmo. e Revmo. Sr. Areeb!spo · 
MetroPoli~ano, chegaram no dia 
29 ss. Exclas. Revmas. Dom 
Aquino Cor.rêa. Arcebispo de 
Cuyabá, e D. Paulo de TarBO 
Cantp(YS, Bispo de S.ntos, 

PRIMEIRA SESSÃO SOLEMNE 

Com numeroslssima coneorren
cia, realizou.se a 26, rio portico 
da C&tl'!BdraJ. magni~amente 
iutornada e illuminada, a pri
meira sessão publica, solemne, do 
Congresso Eucharistico, sob a 
presldencia .do SI:. D. Alberto 
José Gonçalves, Bispo da Dioce
se, e/ o comparecimento dos Srs. 
D. .Prançlsi:o de Campoi Batte• 

r!anos de ambos os sexos, etc. 
A chegada de D.· Alberto José' 

Gonçalves foi recebida com gran
des v-ivas e. dem~ados appl:ausos 
por toda a a.ssisteneia. 

Nesta sessão foi observado o 
programma pr~-lamente traçado (Ceadue na t~ pas.) 

Coa-Stte,so dos Sntdlcatos 
Catholkos no Canad6 

Realizou.se na primeira quin-\ pirltuaes fecba<lilS, eamo um 
zena deste mez o recente Cou- meto necelll&do a .,,......_r a 
greiiso d-OS Syndicatos cathoit,. vida ~uni do., Gl)eratios, 
.cos no ~nadá, realiza-do em o Cengreseo re,om:a tama:r JbeCU.. 
'rroia Riv.!eres. ãAS que taciJftem o mais poss&. 

Elite Coog.nlllso que foi antes vel, aos ee.ue MIOl'iadas a tte
de 'tudo uma aUlrme.ção de fé quencia a oa,as &, --. ~ 
e~eu as mais pnimlsaoras ex- d06. 
pectativa11. :MAGISTB&TmtA :DO 

Entre as multas relOl~ to- UABAUIO 
madas, , c1tamoa as :,egw.Dtu: 
Pedlr o fechamento da "li'ranco

~narla" ~ esta QUP
àfenl áe dissimulada não é me
nos activa e perigosa. E nto pre. 
oisamos ver 08 desastres produ
zidos na Europa, par~ abrinno& 
os olhc.i e agmnoi segundos at1 

normas do mais el@fnent;ar bom 
senso. E porJsso a C'ons~ Cen
trai pede ao Congresso que po. 
nh& fora da lei a "franc-maçe
naria c:ana<lense ••. 

RETIROS FECHADOS 

~l~ :iDllt&tllt' uma maafl
tl'll.tm& do trüetbo, cujo projec
to já foi .a~ em. mui
tos Coll81'essos aat.erltlres. :à ,111&\fa 
t1m11 vei R1'A iDct,aso DO memorial 
que o Co~ e~ ao ar,. 
Ve7DO Ploi'~ 

Pedir a-0 GoVenio a ~ 
de eseolas tecbu:ka'I, pa;ra o pre,
pa.ro dos operarm â mdllstrJa 
belllca, Af1ln de pnp,:an.l-os dll 
um modo adequaclQ ás ~ 
uc;leaae5W1U. 



LEGIONARIO São :Paulo, 6 de Outubro: de t~ffli 

lLlE~ct:,?IONA"R'IO L .. Resumamos nossos dois artigos dura proletaria e absolutamente íçiua
litar";a, de base per·,eitamente anti
cathol ica, que rersiga ccr.-, a il"ID -:in,a 
inttansigencin e o rnaximo rigoi· tudo 
o que, na ordem -mer;ic:·1ente icl-,oio
gica como n;i ordem polit:ca, sej;i 
de molde a lhe causar o menor 0!::s
taculo. 

cas contra o nazism(I e contra o rom
munismo." O pacto f4?ibbentrop-Mulo
i::,f veiu di:r-ihe razão. Na ordem 
theorica como na pr,.tica, a cl;ctadura 
1c,·oletaria e anti-catholica do nazis
:no se apertrli-n a mão ami--;~osa:r.~n
te. Â farça acabou: o pseudo-cruzado 
acabou abraçando o neo-mal10md, e 
cieixou abancionada a Cruz qc;e simu-
1;:::·a defe11cler. 

CONTI•} 

NUAÇÃ(J.. 
~~~~a.~1;~-'*"':l''',.,,,,..I•·,;~~~m 

SE:VIANARIO C'\THOLICO COM 1 

,ií'PROVACM) ECCI.EST ,\ '>'I'IC'A 

H.eclacr,üo e Administr:>.~-ão: 

l'tu.\ Immarulada Conceí<:ão, 59 

Telepllon(•, 5-1536 

Catx.a Postal. 2849 

A.ssignaitffa~ 

Anno . l 5$J00 1 
" extNior 2:iSOOO 

Semestre .. 3'$000 .. extPrior l'.!S00C 

Numero avulso $300 

" alra%arlo $400 

Rogamos aos nossos ass1gnan
tes communicarem a mudança de 
seus end,0 rci;os vara a Caixa Pos

tal, 2840, 

ANNUNCIOS 

-
Não publlcamog collaboração 

de pessoas extranhas ao nosso 

quadro de redactores. 

O LEGfONARIO tem <i ma.-
!!timo prazer em receber visitas 
ás lnstallações de sua redacção· 
e officina, mas pede qUB não 
sejam as mesmas feitas nas. 
2as., 3a.s e 4as. feiras, por exl
gencias do serviço. 

COMMENI ANDO ..• 
ESPIRITUALISMO 

A palavra Pspiritnalismo te1~1 
tido a sna vóga, nltimarncJille. 
Principalmente com a cam
panha. qne o espiritismo ve;n 
razn11t1o, e~ta palavra ven1 
sendo rnpe1 ilia com insist'!,1-
c-ia. Ainda. agora temos sob ,>s 
P1hos a noticia de uma. con
l'rrcnc iu. destas que se annun
c· iam de .. ,)ntracla franca", em 
q11c certo illnst re desconheci

do versai'{! sobre o "Occullis
mo e espil'itualismo". Ali.is. 
é hem de se notar qne o 2s
piri!.ismo, ne:c;tes ultimos tem
pos, nilo tem fl])parecido mui
to com o sen prop1·io nom,,, 
mas com PsfSf' ontro. mais 
vago e sollnrn. <le espiritua
lismo. 

Tutlu isto pode.rã. parece:·, 
à prill!Pira 1·ista. uma dissc·r
weflo sobre palavras. sem 1ll·-
11lrnm contc-•tHlo real.:.\Ias n,1O 
é assim; lrn. pala vrus e pala
l'l'as. l la palavras que süo sim
pJ.es rotnlos, desprovidas de 

q nalqner ya lol' proprio; e é 
dal'o que niío vale a pena 
tli,;cu1.ir rollllos, mas sim as 
coiisns rol l!la(kls. Ha out.ras 
palav.ras, todavia, que po,;s•wm 
u.ma certa força intrinseca, 

q1w. :1 s vezes, chega a sec 
magica; valem muito mnis ne
lo qur, soam. do que pelo gu,J 
significam. Qs agitadores e os 
pi·opaganclistas ii'm o s0gredo 
destas palavras, de que faze,11. 
por vezes, uso magist;·al. 

creanclo ('.Olll elht8, cm torn'1 
das multidões, aquella fam.1~
mag-oria illusoria. que as sr. 
duz. Espiritualista é deste 
naipe; tanto púcle chamar-s(• 
:eiipil·itualista um fel'\'oro.;o 

catholico. como qnalquPr qur 
tenhn. urna vaga r.ren<:a on pro
fes;sp olgnma rirlicnla su11e1·s-

1 

t~çi'í ~-. E, por_ isso 1'.1esmo. q lle i 
s1gn1f1ca mH1ías coisas d1,.;oa- i 
res. tal palavra não quer dizc:r 1 
na.ela. \'alP 0x0lnsi\'amcnt11 ,wl.1. ! 
sua sonoriclatle srdncíorn. e 
~ aqui eh0gamos ao princi
pal - pc>lo mnhiente rl0 con
fusão. q\10 pspalhn ao reri<L'. 
E ne~t;1 :11hmos11h,,1·a. q11P !hPs 
J Jn\·(ii'a\·c-.J. o.--: 1n11nigo~ <la 

Igrl'j:1 1>1·r)(·11r:11n fa7.('l' a das
Eica pescariH c-1n aguas turvn~. 

c::r;g-adns a esta altu.ra. po
<ieria surgil· un1 rr·1Htro. Pois 
se o~ inin1igos da Igr0j,1 u~-(ani 
estf'! prot·r,:-:.so <·n:n t:tll'.'.> < xito, 
nilo sr-1·!:1 o <':t!~P d~i 11ó.-.. f;'.:1;~;-; 1 

~'!:_:_ ]ll1/. \'nltf!:·111,h cm\11-.:1 •il •_-,, 1 

fii.nGs d~(): tr:'•V:L<. n sua pr.Ji">r: l 1 

,l,Yma'! A tentacü,1 é fm·t<', n1as 
~ bom nm~ tentac:~o. Os '11'?· ! 
tl,3dos po.rn fazer o bem são j 

anteriores: 
1) Os inimigos da Igreja, e da ci

vilizacão occidental por ella elabo
rada, jamais sonhar;im em estabe
lecer no mundo uma ordem liber:;il. 
O liberalismo toi, para elles, um 
pretexto para dissolver a estructu
ra de base monarchica e aristocra
tica, da Europa occidental, para a 
substituir por uma ordem juridi~;.i 
t soclal inteiramente opposta. 

O Catholicismo, dil-o Leão XIII 
com sua soberana e decisiva aL1tori
dade, não se identifica com qualquer 
forma de governo, e pode existir e 
florescer, quer em Lima monarchia, 
quer em uma aristocracia, quer em 
uma democracia, quer ainda em 
uma forma mixta, que contenha ele
mentos de ambas. O destino do Ca
tholicismo não estava, pois, ligado· 
ao das monarchjas europeias. Isto 
não obstante, é incontestavel que 
estas monarchias, ao menos em seus 
traços fundamentaes, estavam es
tructuras segundo a doutrina catho
lica. O liberalismo quiz abolil-as e 
substituil-as por uma ordem dive~
sa. A transformação que elle operou 
foi, de monarchias aristocraticas de 
inspiração catholica, em republicas 
burguezas e liberaes de espírito e 
mentalidade anti-catholica: Parecen
do alte'tlàr apenas a forma de gover
no, o liberalismo, na realidade, des
locou as organizações politic;s de 
nosso seculo e do seculo passado, 
das bases. catholicas em que assen
tavam, em bases anti-catholicas. 

Foi esta a tarefa historica do li-
berali~mo. . 

2) Na realidade, porém, o Hbe1·~
lismo sectario e anti-clerical foi, no 
fundo, ·sempre e invariavelmente .. _ 
anti-liberal. A historia de todos. os 
movim-eni:os llberaes é esta. Emquan
to estavam na opposição, reclama
vam a liberdade de pensamento. 
Empossados no poder, come1::avam 
por perseguir do modo· mais- cruel 
os seus. adversa rios ideologicos. As
sim, ·pois, a ·reivindicação das liber
dades publicas não era para elles o 
ide;:iJ a ser attingido,- mas .. mei-0 
meio para conseguir· o estabeleci
mento de um regimen ferreamente 
diçtatorial, que lhe serviss~ para im
por livr~mente suas idejas. 

Foi este o caso do terror, na Fran
ça, e de todas as revoluções libe
raes victoriosas, quer na Eur·opo 

quer na America. 
Retenhamos, pois, a seguinte con

sequencia de incalculavel importan
cia: a dictadura de uma ideia hostil 
á Igreja foi sempre o movei supre
mo do liberalismo. Para elle, a li
berdade consistia em mero meio de 
acção quando estavam em opposição 
qs liberaes. O liberalismo jamais foi 
authenticamente liberal. 

3) Precisemos a ideia suprema 
q.ue, sob o pretexto 1.iberal, o libera
lismo queria fazer triumphar. 

Assim como a acceitação, pela 
humanidade, dos prínciplos catholi, 
cos,. embora constitua attitude de 
caracter religioso, tem . çc;,nsequen
cias de ordem política e social tão 
profundas, que chega a gerar uma 
civilização inteiramente nova, assim 
tambem, e necessariamente, a accei
tação de doutrinas anti-catholicas de
ve gerar uma outra civilização, em 
que as instituições políticas e jurí
dicas, a organização social, o regí
men do trabalho e a vida de familia 
sejam inteiramente diversos. 

Essa dupla apostasia, a das almas 
primeiramente, a das instituições e 
da sociedade em segundo logar, foi 
sempre o movei profundo da pseudo-
Heforma, da Revolução Franceza, 

dos movimentos maçonicos de ap
parencia liberal, etc. etc. 

A expressão política e social mais 
coherente e mais radical desta cor
rente está no marxismo: uma dieta-

4) Dotada pelo Espírito Santo éie 

uma maravilhosa fecundiclade, a lgrc. 
ja C«tholica, ;:i despeito ele todo o 
trabalho movido contril ella, ,·ec0n
qu15tou depois dil guerra de 19H 
immensa influencia nas a'Mas . .5, lu?. 
das ruínas fune9antcs do conflicto 
europeu, e sob a impressão si111str, 
dos moviment-'.'s sociaes que ;,me~,,,. 
vam subverter e consumir o 1-:1t1nd) 

inteiro, a opiniilo publicil comecou a 
comprehender melhor as Ency~:ic:1s 
e ensinamentos ela Santa Sé. ,, 0 

grande facto ela post-guerril foi in
discutivelmente um ren;iscimento r,•. 
ligioso verdadeiramente milrdvilho$c,. 

Uma expressão desse renas:imen
to foi o exito com que, em qtta8i to
dos os paizes europeus, os catholicos, 
doceis ao ensinamento de Leão XIII 
comecaram, por· toda a parte, a in~ 

Plínio CORRÊ A D E OLHEIRA 
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tervir na vida · cívica, organizando 
grandes agremiações eleitoraes que 
s_e apossaram da di r~cção dos nego
cios publicos e por toda a parte es• 
magavam as esquerdas. Bruning na 
Allemanha, Doilfuss na Austria, o 
Part.ido Catholico na Belgica e na 
Hollanda, a Federation Nationale Ca
tholique na França, Gil Robles na 
Hespanha, Dom Sturzo na ltalia, i;er
vindo-se da llberdade de acção que 
o regímen liberal outorgava indis
tinctamente a bons e mãos, conquis
taram na vida civica triumphos assi
~nalados. Um renascimento de in
fluencia catholica na vida civica foi 
a conseql!encia de seu renascimento 
na vida intellectual. · 

Posto de um lado o monstro he
diondo da revolução social, e de ou
tro lado a santissima Cruz do '~e
demptor, a humanidade abando>1ava 
cada vez mais a revolução, e se ap
proxlmava cada vez mais da Cruz. 

5) Foi á vista disto, que o demonio 
tambem resolveu fazer-se cruzado. 
Empunhou a bandeira da reacção so
cial. Multiplicou por todos os pai
zes os partidos da pseudo-direita, e, 
Intentando o proposito evidentemen
te temerario e irrealizavel de fazer 
uma cruzada sem cruz, quiz promo
ver a re·c9nstrucção de uma christan
dade sem Igreja, de uma christancla
de sem Christo, de uma christandacle 
que não seria senão o cadaver da 
verdadeira e authentica Chri3tan
dade 

Dahi o nazismo de camisa pdrd::i, 
o camisa oliva dos fascistas ·britan
n icos, etc. etc. 

Em ultima analyse, o que vi,·ia :i 

ser o regimen instituído por estes 
partidos: uma dictadura tão fen·ea 
quanto a c0rnmunista, tão sem reli
gião qL:>nto ella, tão igualitaria 
quanto ella. Logc-, este anti-commu
nismo era, no tundo, perfeitamente 
communista. 

Em outros tempos, a reacção era 
uma grande farça ! 

6) Mostrou-o exhube1·a11temente 
Pio XI, nas duas magistraes Encycli-

Durará esta situação? 
Depende. É o que hoje p:-ctc,dc

mos 

• 
O gran,1~ mc:c:. de •· bluff" C:c,s p:11·

ticlos ela pseudo-di1·eita é o enthus1as. 
rno. Cr1ctm cl!es uns tantos !~ii.s
rnotifs, uns tantos lemçls de scntid') 
va90. de valor !iteraria duvidoso, 
tnns c<1pazes de en1po!g;!r as rna:3$é1S. 

Ambíguos, estes lemmas, que Cé!cl'! 

qual os interpreta á vontade, col1(,i
li:in1 as mais variadas tonalidades da 
opinião publica. Isto tudo se c1;-re
gimenta em partidos submettid::,s a 
uma calefacção psychologica intJnsa. 
Todos os seus partidarios apl.1l1de 
freneticamente ideias vagas, pr<l
grammas vagos, objec.tivos de :1cçã:> 
vagos. Todo o mundo se sente em
briagado de hernismo diante de va
gos perigos, multiplicaclos na im:tgi
nacão dos partidarios pela cir,~ula-
ção de noticias dramaticas sobre 

conspirações, etc. Um enthLtsiasm) 
ardente arrebata a multidão. O in
condicional ismo é apresentado como 
unico meio de victoria. Analysar .oti 
raciocinar é trahir. Pensar, po1·tanto 
sendo raciocinar ou analysar, tarn
bem pensar é trahir. Sõ um~ c·)isa 
é legitima: obedecer sem clisc•.itir, 
morrer sem saber porque. 

Assim, ao lado da Religião forma
se, no coração do partidario. u,Y\a 
idolatria politica que occ-upa em seus 
affectos um lugar que só â RC'H(•<0.o 
deveria pertencer. Está preparacb o 
terreno: no dia em que a Reliqi,ío 
tiver um atricto com o partido, o en
thusiasmo deve arrancar d;:i Igreja o 
fiel que o amor ele Deus já niío con
seguil'á reter. 

Isto posto, é evidente que qualq1.1,,r 
obra de nazificac;ão suppõe nec<"GSFl'. 
riamente uma obra de enthusiasmo. 
É preciso gerar o enthusiasmo. E, 
para tanto, é preciso ter .algum gran
de inimigo commum, contra o qual 
atirar as massas fascinadas. 

Assim, não é impossivel que a pro
paganda nazista, dia mais dia me
nos, ou anno mais anno menos, res
taure o velho mytho do anti-commu
nismo. Actuando a fundo na menta
l idade dos povos conquistados, a pro 
paganda nazista procurará nazi-ficar 
a todos elles. Não nos illudamos: o 
desmembramento dos paizes peque
nos como a Hollanda, a Belgica, a 
Suissa, etc., s.ervirá de ficha de con
solação á França de Petain. Pro-
curar-se-á enthusiasmar o povo fr::in
cez, o povo belga, o povo hol landez, 
o povo norueguez. A todos dará uma 
compensação na carniça dos povos 
pequenos. E, tteste dia, a propaganda 
nazista terá chegado ao auge de sua 
efíicacia. 

Isto posto, quem não percebe que 
J scenal"io se pode modificar brusca
mente, e que amanhã como hon:P.r1 
somos capazes de ver um mundo ca-· 
da vez mais bolchevizado pelo na. 
zismo, atirar-se contra o communi';,
mo, para o destruir? Pouca gente 
perceberá a farça. No fundo. qu,rnclo 
o nazismo houver vencido o mundo, 
terá vencido rea:ment3 o programm;i 
da 111.ª 1 nternaciona 1. Simplesmente, 
a bandeira rubra terá sido substitui-
da pela parda, a fcice e o martello 
pela cruz swastica, 

Mas a Igreja ele Deus é indefectí
vel. Antes disto, Deus intervir;í nas 
acontecimentos, e salvará a pobre 
humanidade peccadoj·a. 

DA 1.:& 

P.A.GIN4i 

pmpaganda de sua religiãQ hq 
Br::isil. 

1 * 
r . Um telegramma desta semarui· 

informa-nos de que foi reaberta. 
no Louvre. ti. visitação publica., ai 
secção de esculptura de grandes 
proprçõe8. O Conde Wolff Met .. 
tarich, '· protcetor allemào da ar• 
te francez2 '', informou que aa 
outra!; secções seriam reaberta$ 
Jog:i que fosse passivei. 

"Protector nllemào da arte 
franceza ·• ... o titulo merece .re .. 
5üsLro. 

E' por mais dolo!'oso o lnef .. 
ciente de Dakar. para que delle 
nos occupemos muito pormen.ori• 
zaclamenle. O facto apresentQu. 
cnlrelanLü, um asproto que não 
queremos deixar de ttccentuar: 
navios france7.es conseguiram 
transpor o estreito de Gibraltar• 
e foram estes navios, que diffi,. 
cul.taram a conquista ele Dakar! 

Como foi itludida a este ponto 
s. vigilancia ingleza em Gibral ... 
tar? Quem pode não pensar em 
5."· eolumna. diante d eum fac-,. 
to como este"/ ·' 

Seja qual for o aesl'.ecno 4ue 
tenha a offensiva nazista con'-' 
trn a Inglaterra, um facto é in
r'.lntestavPl: o mal!ogro de todas 
as tentativas até agora desfecba• 
rlas pelo Estado Maior elo Sr. 
Hitler contra as Ilhas Britan .. 
nicas. 

Falou-se muito em invasão. O 
proprio governo inglez pareceu 
a ttribuir muita pia usibilidade a. 
este perigo. Os raieis aereos fo
ram terríveis. Entretanto, ::té o 
presente momento, nenhum re
sultado positivo conseguil'/\;n (,b .. 
tet· os esforços germanico~. 

Pôde ser que se pronuncie aln• 
da um ou varios ataques contm. 
2. Ing'laterra. Uma coisa, ~ntre• 
tanto, é indiscutivel: a grande 
investida nazista fracassou. e 1,a .. 
da leva a crer que, dentro de, 
actual panorama politico e mi~ 
litat, outra investida conte CO!ll 
maiores possibilidade de exito. · 

"Dentro do actual panora.mil1 
po!it-ico e militar". accentuamos, 
Porque duas grandes hypotheoos 
ainda contmuam de pé. Estas 
hypotheses, que não se excluem. 
mas recinrocamente se comple• 
tam. podem perfeitamente im• 
primil· aos factos um rumo e.~ .. 
pectacular e inesperado, ,,ca!"r. !• 

tando uma mudanca subita de 
toda a situação. A presc1,t.,, gue1·
rp, foi fecunda em mudanÇ'l3 r,g .. 
sim. A invasão da Noruega e 1a 
Dinamarca. o desabamento d:il 
Hcllanda. que ruiu como um cas
tcllo de cartas. a capitulação d~ 
Leopoldo IH. ~ façanha de Pe
tain, o que foi tudo isto, senão 
uma série de "surpressas" que 
s·lteraram em favor dos nazista:; 
panoramas que o exclusivo em
prego da força militar tenta niio 
teria sido sufficiente para o~· 
rar? Em outros termos. todos 
estes episodios que ~ois>1 foram,. 
senão ra1)idas moclificncõe~ Jeva• 
elas a cabo pela 5.ª col>unna pa .. 

~==========================================================f/ ra snpcr!lr obstaculos nui: a for .. 
--------- --- -------------- ça armada nazista !'lào pcderia, 

.------------------------------------------------------------, - vencer? 
Ora, modificações .,o:n,1 e~,tas 
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C A T H o L 1 e o s 
Comprem exclusivamente suas joias P. ceus presentes na rnnhecida Joadharia 

CASA e 
Officinc:lS 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Esquina da Rua Aoc~leta) 

STRO 
proprias 

Unicos concessionarLos aos afamados 
relogios "ELECTRA" 

i 
ra,liealmente oppostos ;tos q1;e 
sorvem JHH(l fazC'.l' o mal. A1-
);llll\,U< v0ius pódo haver s,'111"· 

ll!an(;a 0n1 l'P ambos, ma,-; i~'lO 
'"l':1 S('tl!]ll'e f'X(·epcional e cl('

('ide:1lal's,,imam0:IIC'. A pr:m.,;l
nt coisa quo o mal procura fa
zer (, confnndir as fronii,ira,1 
que o separam do bem; e 

(11\•'111<10 isso ('OllSC'!lle, j:\ 
nhot~i HH'.ia vkíoria. Pelo P'1n
trario, o prinu'!ro inll'l'o:~sst• {lo 
ho1n ostá 0.1n aYiva,· nit !d:1111··11-

rou)lfl o (1,0 ·11at11l'a. ,\hi ,0 ,;t:J. 1 P,:ra as alrnaR sim11les () 1 
Elllfl l'Pl'(!Htl<' profunda. <Jnr• JHí- j olwdinntns bastaria aquella !las
dr" 0 de•\·,\ :-;f'!' anai_,·-~Hrl:i <·ln 1 >H.P,·r,.in d:> E\·a11g('lho. c-111 CP.l0 
:.('\!~; i't: -~::t11t~·u10~~ pnilos-.)pl1i- ~~{bso S1·nl1<J1· dir. o Heg-ui:ü.0: 

l 

não devem ser reputaá.1:; impos• 
síveis no caso inglez. Se não. 
fosse a 5.ª columna, jul!lfü'iamos 
a guerra já perdida pela :,llcma
nha.- Mas a 5? column,, torna 
sempre possível uma or:is:ia al• 
teração no panorama interno ln• 
glüt.. E. por isto, ju!g·amos que 
Hitlel' tem muito mais. a es:Jernr 
dos banqueiros, jorna'listas e 
parlamentares da 5.ª columna, 
por ella alimentados em Londres, 
do que de sua força armada, ou 
mesmo elos paraqnedistas qu• 
seus aviõ2s tem semeado em to
do o solo inglez. 

Em um brusco golpe da 5.• 
colurµna consiste a primeira ~~ 
pothe.se.. 

* 
Conveir>. accrescentar que há 

outra hypothese em scena: ums. 
bn.sca al'eração do mappn eu .. 
ropeu. Seria este, por exemplo, Cl 

1Conclue na 7.ª na.:.)· 
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possumus ''Non 
non 

10am Governo loqui" 
1 

(Reparos a demonstração physica ! 
no Dia da Pat:ria, em Taubaté) 

I'ranscrevemos d"' O Labaro ", 
jornal diocesano de Taubaté, s 
trechps mais incisivos de um ar
tigo do Revmo. Pe. Benedic.:o 
Maria Calazans, cujo titu1o enci
ma estas linhas. 

Pela sua opportuna actuafül'.1-
dc. merece maior divulgação e 
conhecimentc, por parte dos ca
tholicci, que, pelas passag~ns 
abaixe, poderão fazer idéa da 
importancia do assumpto. 

"Quem assistiu a demonstra
ção physica r.as jovens gymna
sianas no estadia de Taubaté, e 
o desfilar das mesmas pelas nos
sas ruas no dia da Patria, e sen
te em si algo de humano, µor 
conseguinte de responsabilidade, 
terá de exclamar como o prín
cipe dos· Apostolas "non possu
mus 11011 !aqui". 

Não podemos deixar de censu
rar a maneira triste com 51ue ~s 
jovens estudantes , de Taubaté 
homenagearam a nossa estreme
cida Patria. 

Refil'O-me ao exaggcro dos 
« short~" com que as jovens es
tudantes se apresentaram i:,m 
nosso estadia e em nossas ruas. 
afrontando os sentimentos chris
tãos. ·não digo pela fallencia dos 
sentimentos de moralidade e pu
dor, mas pela fallencia do pr.:i
prio instincto de moralidade e 
pudor, que é oiganico e profun
damente lJsicológico no homem .. , 

"Prestaram uma triste home
nagem á Patria .• desvalori7.ando a 
moralidade da moça brasileira. 

pia fimdLiadc: rerrcur o espírito 
e trazer : 1ov~15 C'll<.'rgias ao cor
po. isto é. forl:,'.rcer o corpo. en
riquecer a 1H'l'Sonalichidc. aug
mcntar os co:·;l:ccimcntos e cle
va.r a aln1a. 

I\ T7rr :.i cond<'mna o desvio 
dessa f':,:; lidacLi, c~ndemna. pois. 
o exagger'> e a mania do esporte 
quo enfraquecem o organismo, e 
a dcsmoralirnçiío no pratical-o, 
que a\'ilí:i. e desfibra a alma. 

A. Igrc.ia quer. o que a Patria 
de.seja, e conckrnna o que a Pa
tria deve condcm:nr. 

Ldam. pois. os responsaveis, 
isto é, pnes e mestres as ency
clicas de Pio XI "Vigilanti Cu
rn '' e "Divini Il!ius Magistri". 

Esp:-n~ t~1(\'j. p0is. f!_1w a juven
tml<' r,,n•'.nina c!c: T~ubaté reco
nhcc,a (!l!' a arte. !'o grs.ç.a e a 
belleza cln esporte. não e~':'o. ab
sclntamcntc, na ir:1modcstia do 
tra}.'. 

Artr, prnca e b~~:lC'...,::i., ~·10 trr-
1110~; qu0 S(~ funr::,::-1 lli'.!'~l. lint,a 
de· pun'i'<'. e l1::rr:::,i:~L1., c"-.:i.üonuc 
o, phi'.:;,;nphns. 

E,,pcramos. Jê'.'li,S. que os mes
tre:; P ))ê'.2S de ros,n tr:Ta n?co 
kvant~n-: n1::' is 2s ~nr-s rnãos ;_""1111 

anr!ausr1'; :Í, dr:s\·;!,];1ri~,.c'.:!.rfio (lo<; 
granctcs <' pro::.:ndcis sf'ntin1C'nt.:1~ 

Tra'1se•01-r,, lwjte a c1at.a 
do annivt~n-;ario 11ataiieio 
do Sr. José· Villac. prcsi
dent.u da J·'c;dcrnc~o elas 
( • :> 11.~ .... i'I' .~~;1 r_·<l<·s :'d .;i,rl a nn s. 

l' ~()[';} da í"inna Lsnard 

r1 n :; · 

n;,:J~!tíl 
i i! u ...... ~.i,,.;, I 

Fal!cceu di8 2~ ;,,, Sdf'n:bro. :, ! 
H,ev1no. Sr. DJtt'. • .ro<u;- 1 in1 Fc ·- l 
rcin1, ele lVI21l(;, !3;:--,:o e:: P:..'ioL•,·. 

do Bispo ele Peln•as. nndc cn1 

1921, sucr.C:c-u a Do.,1 l·'nncisco 
1 Barreto c,,mpos. ! O TI:xmo. Rr.vmo. Sr. Arce-

N.aturnl de c,·:c·:>. CPnrit Dom· 1,;s,10 :1frtropolitan) celebrou <10-
Joaquim Pcffeir,1 cie \i 11,, tor. ll'Íl!'(O pns<;:>.do, 29 ele Se:.~n:bro. 

rc.temnc i\lissa Pontifical, em 
nau ,~ n·, clcscrnpc:1',o Je s·:u•; F?ilJririi.o Preto. no encerr/l.men-
encargos de Pastor, r PJ l~,._:e1nt

1 n::c to do Congresso Eucharistico. 
quHido na cicl2.:1e o(!b:t:1 cujos A',<; 10,30 horas do mesmo dia, 
filhori ellc amava LJ!:10 YcrC.8.d~i.. diri;riu. pC'lo radio, uma sauda· 
ro pas extremoso. e/to ao povo ele Ribeirão Preto. 

,Já pelos seus dotes de ,·irêud<'. Scgunc'la-fr~ra. 30 de Setem-
clc coração e de .1ciiil':~"nci~. jit brc-. s. Excia. regressou a São 
pelos trabalhos grandiosos que Paulo. Vis!ton tambem a cidade 
realizou, a. su~ 1ncn1~H'ia se L8rn0:i 
ilr.pcrecivel, tr.ndo pe1-i ,;::u 1x1s-
~·ar;1r!1tc. o p:)v0 pclr:;-~!1se clt•
!11'Jl1~:trJ.do cloqw.~ .) lf'n:~·n~c o a f
fcc.to que d<'clica ,•.1 n" ,,cr, Bisp,,. 

O corpo do prantcad,. prelaclrJ 
fc\ l2vado cm gra:1d ins'.\ r,rvcissãc,, 
C:--.. S3nt2. Cosa, r.nrl0 ellP falle
ceu. para a Ca 111rCr21 onde foi 
Vf'hHI') atf 85 ll }~0 1·;:i .. r1'1 di:1 

EC'fn1int.:--. h0r;:-t, f':n º'·, fn' ~0pttl- ! 
tado sobre o n.11~~· rl-: c; 0 ~~ 1 :nr ((n(' l 
Passo:-;. na 1ncsr:;a c,~thr:d1 ,,1 

tcT!"10 pre:-idido a rc!·h~~1:nia f11-
nrb··~ S. f<i:-:ci:1. í),(· 1:n1a. D. J:''i.') 

P. 0 ~·'.,;-r~', Arcebis:>·) de P-l, t,,:; Ai!•-

de ,Jardinopolis. 
Dia 2 de Outubro, recebeu cm 

I'2l.acb innumcras pessoas ern 
a udh:ncia:~. 

No dia 3 de Outu!':Jro, deu RS 

ccstumciras 8 udiencias publicas 
na Curia I\fotropolitana. 

No dia sequ!nte, celebrou a 
Srnt?, Missa no Hospital da Es
cola Pavlis'a de Medicina e con
ccdPU ;udicncias em Palacio. 

HontPm visil.ou varias Paro
rhias e c?.sas religiosas da Arc)1!
diocrsc. 

CU~IA HETROPOLITAHA 

CHRISMAG EM OUTUBRO 'Com Joaquim J.,·,·rrC'' ·a r'.e M•.'l
le. atw hoj~ p~n·t >-·i1;:i r;or; i l:c-

Dir. G - São Bernarp.o e J:if. 
fcuros ouc accut:n:!ou n0s Cé:ts. e. da Salette (Alto qe S.ant'
com ssu apostolado n<c '.<TlT, d~1- 1 

rante sua vida de Bis110 deixo·1 · 
seu nome ligado a innu,',crns rca- 1 

1irnçõr,~, como se i,1m: !'·'e :,n~tn:c- ! 
ção da Catheclral. c,,ns!rueç0.,, 
do Se111inario e .:10 i ... 1nur. rTos ~:Jl· 
legics. tanto em Fclc:n e:; com· 
cm outras cidadcc; rio-g1·r,ri,,;cnsC:J. 

Lf;R, E PROPAGAR G 

Anna). 
D;a 13 - Penha e N. S. da 

Saude < Rl)a Domingos de Mo-
rae~). 

DiD- 20 - N. S. d.'.t Paz (Rua 
Glycerio) e Santa Therezfnha, 
cm Santo André. 

Dia 27 - Pirapora e Mayrink. 

EXFOStÇ!iO PE P.·\~1\l)f!,ll1'fPS 
SACROS 

Archi 
S. Luiz nas galerla.s elo ~;nl{í_o rlc 
chá eh C::sa All~mã e c'.~vcnrh L'. 
bcnçfto destes P~' i ,::1~~nt:Js '.;rr 
feita ás 2 hc,as do cl', 11 por 
S. Excia. Revma. D. José Gas
par de Afonseca e CllY.'.l. 

Ccnvidam-s~ o R:vmo. Clcr,l 
,'3ecubr e Hc;:;ula:· e pr':~~ipal

. mcnk os R2vmc:;. P:,rochns. 

CIIA!';CELL·\~L\ !}'.) 

r: ·:; <~ Con' 

Ce oroem elo Ex:,10. J{: v::1 J. 

Sr . Arcebispo M~t\'opo!itanJ 
communico aos Revmos. Srs. 
PD-rochoc Directores e Atsi:,':entc.; 
Ecclesiastic }$ elas Associa~~~.~ : 
SodalicioJ relUiosos ela Arcpi
di:icese qlle a prestaçào de c,m- 1 
tas preceittJada pe!o Codi~o do; 
Direito Cano11ico, canon 1525, 1 
deverá sc1· feit;,. da seguinte m,J ·· 
neira: 

1 - Os livros "Caixa .. de to. 
da/; as Associações parochiaes. 
Qrcjens Terceiras, Confrarias, Ir-
1nanda!J13~, comq tambem os ri,\ 
f'll<lltica Parochial. de verão ser 
entregljes 11"1, Curia Metropolita. 
na, á :Procuradoria da Mitra. nos 
prjp-ieirpL: dia_~ nteis dp 111C1/, ip
cjicaqq na 11'.ll)linata ai,aixo· e 
procuratjo.s nos pltimos dias c1,1 
ipe;; segpjptc; 

: 11Tifru2l - f~Ü() \~ict·i;t~~ --- :·)é -
V 1~ln An1crir·,1 ~- \'Ul::t C1· nH•n .. 
t.ino (3. Fra;;i:-·i.;t·o e>· Ai .. ·· > 

Vi'h Mi i'ia -·· v,:lil Ulo L,.>l;J, 

Vill,1 Süo Ceraldo. 

I\Ho (1.i B· ~! 1":1 

l"C."l' :lJ 

, 

---- /:..; ~-_"'?: l:..;;:: 1.i:L!.. --- l:a: :·,:1 Pun .. 
cl:i. - I:,c:::,;a t:C. J· ) --- Cus~ 
,-r--·.!-2 í:L u. cl:~s =1~:· r::·) -·· C:-t ... 
~~:.:. \-·:.~:~ í:: . . 1~·:,; L·1·~::: ""st'l) 

-- Cl·;r.2;·;,) --- G:.::::,·'.'1;11~ I:n ... 
rn~~cil!:..1 ~.1:.t C'1D('.".<fo --- J' ')'JlHl, 
t,:· ·,· lul;.: . .:..... ,J::·: .< ·- L ,::,, -

L::·; (:N. S. i ... u:-~Jíuciora) -· PP• 
ni1~ - f\;;1tc PJc1uena - P::mta 
elo B:.o Ju:;é -- Cau::c - '·anta 
A1:w !'() - - Tr2:;,,:1;1l}é -- T'!Cll• 

L'.'-'Y -··- Villa A11:s·,incio - Villa 
C~ .• if1_,_;1'.:1 -- '.. ll1~1, F0;:·.1·1: :i... 

Ilelem IS. ,J'sé) ~ Bu~,p •e '.111 
Gaude -- .Jabaqu,·rn ~ ,fordim 
P8.!l"lfata - Lins de '\'~1:·f'on':ellos 
- i\frrnnhüo <P:,nlrnl -·- Mogy 
elas Cruz2s - l\Io!nl:o Vcli1o -
Osasco - Pary - P,2 rn8 l1!.>l·.a -
Perdizes - P:l·ús -- Piu!:ciros -

Poá - Quarta Parnda - Rl .. 
beirão Pjr:~s - 8~1~1lri /\11'ln:· -
f-f:o C11rü:;t(JV8.n - "'Iilh1- C!:-:11cn-
t-ino I rs. Ig-112 ~i:_) ele LJYi•l. 1 ) -

Villa Pc:n P,::::·o - v:uD. ,-spc
rr;,~~. __ .. Vil!,~ I·'.id::::i,;a ~ Vil!a, 
Mcnumcnt(I, 

Ora, creio que já é tempo d~ 
nossas jovens comrirchenderem o 
verdadeiro sentime11to de patrb
tismo que se firma na valoriza
ção do homem, e m1.ximé da rn11-
lhe1•. 2, ouem compete embalar 
em seu 'collo a sociedade futura, 
a Patria de amanhã." 

"Já é tempo de considerarmos 
que a esperança, a riqueza e 
tranquilliclade da Patria. re1;oll
sam profuncjaq1entc em suas fi
lhas. que c,msiitucm o vercl:ctdci
ro pavÚhão, o pendão vivo da 
Patria!" 

l'.:l!J COJll lllUJllOl"':1<:ii O a 
da Ia os so<'ios, chefes ele 
se"<:iin e auxiliares ela 
firma lsn11rd & Cia., 1'uri10 
cf'l('hr:1r ;1111~1nhfi. dia 1, 

1
; 

ú~ 7 lint·as. no nl1ar-111ür i'. 

rla lg,·,,.ja d,/sanla E1'.'.1
11

i
1

. j 
ge11io. a Santa :\lissa V j 
ae,:iio de gra,as. _ _ _ji 

[" LEGIONA.RIO., L':)V~ndo realiz?,.r-se nos dias 10 

;2 - A,; Associações e S;idr.li
cfcs religjViQ,S que niío funccio - 1 
11an1 ri,is Igrej,:ts Matrizes mas I 
cin Colleg:os, cm c,wis religio- , 
sai; ou cm suas Igrejas proprias. ' 
cleyerão apresentar , .. "~ livros 

".) 11 de Outubro uma e~p,?stção "Cabm '' p.o mesmo m z r,;r:rca
dc Fceramentos Sacros. conféccio- do par:J, s! Pai:och:, , ;, :,: e.'.' cn
nad:is pelas senhoras da Congrr,- contr.im !ocµ!izadc:; 

A.Jfn da i\-ín(1e;1 - /\.Ho de 
f'2.:1~'Anna - B2llrt VLst.a. - Bc .. 
Is1n (S. P:1ll1:1 AnD:--;tc:n) -- Bom 
Hetiro <S. Bcln:1C·cl·1l - C.1"reu
v2. -- Ita:1ec~~ric:1 - 'Il:H!l:{·ra -
Ytú - i\íavrink - ).·Jnúc2 -
Pary is. Hit.al - Pitnn'.(u·:iras 

"A Igreja recO!ü:ece e nobili
ta o esporte dentro da sua du-

===========~ 

Apoiices Popuhnes 
PauUstas 

Rclac.;iio cíns <l]>olices pnrn1iaclas 110 ,,,,1·(,·io ri1·<1inario realiza. 
d? llo dia 30 ele Seternb;·o de 1940. ('()lli,1c·111t• ,lf'IH da Bolsa c)ffj. 
eia! ele Valores IH!ll!ica(la llo "Diario Offici.1I do Estado"; 

626.59G 
727. C22 
236.390 

···················. 
···················. 
•.•. ················. 

Hs. 
Hs. 
Hs. 

G!lil: 000S0üo 
::iO: 00QS000 
lil:000$000 

40 PREMIOS DE Rs. í:G00$000 

19.764 19;; .:;;;o ;; G~l. !l~ l ,!11. ,sn 
27. 910 22G.4:n :~sG. ();-,:; rn:i. 1r;,r 
40.296 245.828 ·10U. ~7 l s;;G.:líO 
44.253 258.fl06 171, :::: 1 8'11. 87:í 
62.094 275.992 G21. liS 88G.iifJl 
73.592 276.636 ;i;Jfí. O~:, 914.71!) 
77.027 296.640 r,;37_;174 !Jl7.240 
93.562 348.280 61!i.!Hií !)21. 320 

119. 48'0 3fi7.244 fi6:!. !l(i!) !J:)6. 153 
184.309 363.692 (i87. li~!) 9!!7. :l9i> 

Os portadores dm; apoli<:es a,'.i1110 pr,dcriío rc•c-,~bcr o<; l)rC
'll1Toé< no •·gulchcl"' ele qualquer Barn·o d,·.<lce Capital on do In
terior elo I<Jst.ado. 

No dia :n de DJ<JZE:\!JlltO r(':liizar >'<'.·:'• .:,:,is um sort•:io 
com o:; seguintes premios; 

1 de 
l rtc 
1 de 
3 de 

!iO de 

.. 
r:,. 
Hs. 

r:s' 
l{s. 
íls. 

Banco ~o fsta~o ~e 

Ofir>. lllii1''1líl() 

111,i. ooo:;;ooo 
;!•): ººº"ººº 
l O: OOtJ,:noo 

1: ººº"ººº 

(O Banr<? Of)'ic-ial elo Ço,·,·r:~n ,ln Estado} 

1 

Capital: Rs. 50.000: OOCCOCO -- Re~erv2~: Rs. 1 ?U.323: 679S087 1 

MATRJZ - Sã9 Paulo 

AGENCIAS 

Ar.-içatuba - 1-.VêHê - Sijrrctos - Baurn - 8rnz (C8pi'.il) 
Caçap<Jva - Campinas - Campo Grande (Est. de Ma'to GrJ:;:,o), 

Catanduva - Frilnca ·-- ltapet.ininga Limeira - Mar;lia. 
._ Mirasol - Novo Horizonte - Olympia - Ourinhos - Pira-· 

juhy - Ribeir.ã.o Pret.o -,- Santo Anastacio - Santos 

DEPOSlTOS - E:.VIPRESTBIOS - CA:.VfBIO - COBRA?\'ÇAS 
- TRAXST<'ERENCIAS - TITUT.OS · - AS MELHORl'JS 

TAXAS - AS I\TELHOrn,:;s ('0\:l)fC'fiJ•:s - SEHVIr.o 
RAl:'lDO B EFFIClE~\Till. 

::-:' DEn·T DE TODOS 

0$ e ,, T n o L , e o s 
gação Mariana de N. S. do Bom 1 . 
Conselho e s. José do Collegio nicz ~e .Jarn::,·a 

=================:::;::==' 

f'tua Alvares L'e1w.-a· 

do, 203 - 3. 0 anrl:,r 

CA (;TELLAS DO MON'I'I<J DE SOCCORRO 
- JOiAS USADAS E BRILHANTES -

Compro pagando os melhores preços 

Dei Monaeo 

' ' Alto das Perdizes - : · ·1_· _1 

Braz - Ca1nbucy - Cnc;:··c-º:, 
- Domingos· de 1'.[oraes - ,. :> 
rarcma - Guarulhos - ll,i: :,.
puera - Ypiranga .(N. S. qas 
M'.(n:cês) - Jul')qiahy - Liber-
clarle Ljmão Louvcira 
M'BoY S.ant' Anna São 

============================.===---=! 

e2nta Epbigenia - Santo 
An::ré ·cs. Tcrezinhal - Sõ.o 
Bernardo· - São Joiio Ba,; 1Jsta 
- São Rapli::i :! - Si\o Roq1,c -

~un~aré - U11.1. - Viiia Arens 
- vma. Ipoju:;a - Villa Ze
lina. 

l\!cz ele l\Iaio: 

o mlá@ é 'iO um~, ~outi!§l~ 
~m;a DhlBôsc~hia · 

religião 

f Acc-Jin1:;':0:1 - Ap:url Br;-1.nr'."?, 
1 Bexiga t S. I•'rnnci.sco Xa vierl 

! Cnti:i. - Hygicnopoli~ - Ypi
ranga. rs. ,José) - Indi8ll'.Ji>Olis rninS 

e uma 
E' con1n1un1 ao--i_ ci0fcr~sorc~.- a1ie-1 

nigcne,as do nazi.smo apresenta
rem-no como '.'imples sisthema . 
politico-economic,1, aplicave1 a 1 

qualquer época e povo. capa,: de 
viver ao lado de qualquer con
ccpc,w dói vicl8. 

Ora. uma pr:1\'a de b,,:, fé. 
qnc conheça o '.' 1)--a-ba ·· do na
zismo, jamais poderá c11dossm 
La 1 oppiniõc.~. 

Rpalmente, o nazismo. abre
viação do nadonal-socialismo, 
nf>.o é apenas um regimen ccono
mico ou poliUco. O nazismo ó 
antes de mais nada uma cone 
cepção · do mundo e dtt vida, 
mpa "'11/cltauschanun;:;'' como 
d i.,cm os a !lcm~u~s. 

Alivs. no Con'.:''l:s:;o Na,:i rk 
1S35, o sr. Hitler affinnou clar.i-
1nc1:.10 ••o .ni.1c·ional-~ocia1i:..;:no é 
ue1c) \VeJtauscJ;anung·". 

J:-isO bastnr~:_1_ 111 :_t.-.; <·01110 os n,~
ziophilos d,1 l.?:11 r:l~: r cntc;,den: 
(Jll(lJHlO C C(;ll~U Cfd(Tt:111, 

nucmo~. 
S.\ quizcrmo.s \Tl' o fut:'.l:i dn 

nazismo · deveremos con,ul'.,lr o 
philosopho do rc'.:imcn hil lerista: 
Rosel!)bcrg, e tr·rc-1nos de nnaly
sar a sua obra •· O 1nyt ho do ~~~;

culo XX". PodeL'<' obj,1clar. R·i
scmbcrg náo é HitlPr. O "mytho 
do seculo XX" n;,,) é o pro::<TaJH-

ma do nacion:J,1-soci,a)isn-,o. .) 
F'uhrcr disse muitas v.ezés que 
seu partido passa acima das i·~
ligiões. etc. 

Mas analyserpo~ os i_actp, · o 
sr. Rosemberg ~ pes.soa grad,a ao 
sr. Hillcr, e é considerado pelos 
nm<is, o grande pl1ilosopho ll,)!€
mão. Affirma que a "Acçcio Caa 
tholicP," ele· Suebes. que o sr, ~o
semberg é o ce:·ebro de Hitler. 
Diz aind(). o referido orgão Q)lC 

é a Rosembcrg que o sr. Hitler 
recorre para instruir áq11~ll1:s qup 
virão a ser futtiro;s dirigentes. 
E' o sr. Rosemberg o inspirador 
da educação pazista dad?, nps 
"campos de instrl!cção", '.JS que
ridos campos do ''Fuehrer. · 

Ora, esses campos de iµ,;;.n-c
cão "Sc)rnlungshger" sã.o inst.i
tuições officiae-;, per111anêi1te
mcnte .submettidas á · direcçf,p. · rs~ 

1 

pccial elo Ministerio àa Eciuca
câq PulJlicn. 
• 1 

Assim sendo o ~r. B,osemllê:-g ! 
não é o educaqor officia/ qo pa- 1 
zismo, mas como este "gosta m:.1)
to da iniciativa :,articu:ar" "flei
xn" qiie em se~s institutos oifi
ciaes ministrar o ensino de Ro
scmberg. 

E' talv('z porisso. ;f,m gu? o . 
sr. Hitler o impoaha, que a !'Wel-1· 
tauschannung" c!e Rosemberg-, 

===========================-=, 
D. 

Dr0p::.c~10 tC'lP'"!_Ta;)hir; prn('-~ ·; 
df nll' <1'! Cid2clc do Vatica1;0 fez_ 1. 

nos ~aber (Jllf' S :;. o P:-J pa P~<, 
XII houve por :J'.'Hl ;-.':":)'.·cr ,., 
U(:Ltw.1 Bjspo de Bo;~11J1n . .:--;_ Exclé~ 
Revma. Dvm Hut;J Brcs-'.1?,i para 
o Arcebispado de Guaxt,;ié. 

Rcnnr D')n1 Ra 11.1lpho rln :;:: .• 

v:i. F;, .. ,;,\,; fora .tr:1.nsf•,:t·iclo par~, 
Ahq,on."',. . 

1
- ,Jardim Amcrica - Parada 
Ingleza - Pi;·aporn - Rrgr,ntee 

i Feijó - Salto - S,in[.a Ccccilh 
profundani.ente a:·,!i-catho!ka. é 1 

- S211to A;rosl inho - Sn;,io An-
en.sinad~ pelos nazistas. en, "ca- dré <N. S. cio Carmo) - São 
cacter particular .. a todos ::!& jo- Caetano Tatuapé Vil!,, 
venff allemães. Cerqueira C2sar rcaivariol 

Isto posto teremos - o sr. Ui- Vi'lla Guillwrmc iVIariana 
t'ler - diz· qae o nacio:1al-sh!ia- (Sta.. Gcncro:;81 - Villa J\:im
lismo é uma "Wcltauschanang", péir. - Viib Prnd:•nl.,·. 
- qu.c nada tem de ver com a 1 /,ii\o Pat1lo. 4 <i:1 Ouldlm, rie 
do sr. Rosemberg - que é mi- 1940. Ccmqrq p.,,,,., 1( ilim 
nistrada, a todos os al!cmães. Lültreiro. Chancelicr elo J\rcl!-

C.omprehen.d~-:;t. bispado. 

PAR A 

PORES UE GA8QANTA GRIPPES 
TOS S E S CONSTIP ACõES 
. . . . BUONCHl'l'ES 

'--·.·~~-;,~ 

,~;~ 
l/~ lrVOA.S~~~ ,~ 

\ 

SÃO AS MELHORES PORQUE CONT!lM 

GAYACOL 
PRODUCT.O O.O 

T,ABORATORIO WOASAK 
,~41XA POSTAL N.0 4721 ;~'~O PAUI..O 

E,sta Archidiocr!se q110 é um·J. 
d!i,s mais imporLmte~ ele Minr.s 
Gera e~, estr. \'a ai,é agor'l ~{C\'er

nadr. pelo Vigri.ri) ... apU. '·:r. r~ 1~;-; 

que o Ai;cebis).lo anterior, <ó, Excia. 

Tmlo f,iz crer r,uc r. ~.J·r)Jicl\~
ec:;u de Guaxupé, 't qual S Excia. 
Revma. Dom Ra11•1lpho da Silv" 
Farias deixou em invejavel situa
ção religiosa e social, experimen
to debaixo da s,i,l;ia ori'c"'.ltação 
do 7,eloso p,a_!$tor reccntilm~nk , 
nomeado um ext,·ROrdi~1,v !O de- 1 

~t:uvoivimcnto e.;ve1·t~J.la.l. i J____,,__ ,,, ... -... ,_ ----- ·--- ... ,,., -==-=-~-
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LEGIONARIO ~ão Panlo. 6 d e Otttnbt"O de t:t,.tO 

PORt QUÉ A. NÔSSA. ALFAIATARIA 
·&DOTOU O ·êoâj-_E, ''KENWAY''? 

* Para melhor servir 
clientela, pondo em 
moda masculina com 
gância da época I 

nossa 
dia a 
a e/e-

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, ~ue o novo 
corte "Kenway' empresta. 

ÓMBROS ANATÓMICOS · 

MODERNO C,ORTE AME
RICANO;. SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE- · 
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DÁ 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATU RAl 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LI.VRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA C::INTURA . 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

8 DE OUTUBRO 

SANTA BRIGID.A 
Esta nobre descendente de uma Tiveram olto f,Jho~. Dois me .. 

estirpe da suech, foi ,1ma daf ninos morreram p~quea.os e ou
Santas mais pr~vilegia<las da tros dois em via;tem p~,rr,, a Ter
Igreja. . ra. Santa. Duas fifüas '.\UxiliaYam" 

Aos dez annos, Br!~ida ouviu a mãe na manutenção d-:>sGa casa 

Dois annos de,.,--nis de . Ur: to. 
mado o habito, foi com sua filha. 
catharina a _;Ro:aa_ -~ T ·_Terra. 
Santa. Em viagen1, foi acomme-
tida por uma febre • ~en-iyel, 
acompanhada de muiw soff:ri· 
mento. Ntmoa mais· se' re,itabe
leceu. 

Poucos meres depois ag,onil!aV4 
assediada po1' do'"Cs atroz,-s, mM 
sempre resignada e· .forte, 

A sua ultima ·;isão foi a de 

um sermão sobre a Paixão de de misericordia pala-::iatJ.a, uma 
1 Nosso Senhor. Na noitr. 8eguinte, outra santificou-se num convenl Jesus lhe apparc-~QU er.:t sonhos, to, e a ultima viv.::ndo nc, mundo, 

1 
num est-ado muito last!.m,,so. A teve as honras dos aJ.';~res. Por 

i menina sem se assustar, :-nas pelo ahi se vê como, z.pezal· de seus 
1 contrario. tomada de grande com- encargos de Princt>z.a, de enfer-
1 paixão; perguntou-Lhe: melra. etc., clla cuUou como san
i 1 "Meu Senhor, quem O maltra-' ta que era, de ~d:l mi,,são espe-

1 

tou assim'? . . eia!: educar comJ mãe. proprlo Christo que lhe comrnu-
Christo Lhe respondeu:: De volta de Ullla romaria !l. ·'nicou a sua proxima môrte ~ 
"Os hom~ns que m<> despr-:>- Composte!la. Ulfo ddoec"u grave~ ··salvação. 

1 z.aram, transgredindo os meus mente. Erigida po:·em t'!ve- uina Pouco tempo depois eUa mor
: mandamentos, e :nostrando-se in- revelação de que nada de m~.l nia nos braços de -sua filha ·ca-

'Iratos ao meu amor." lhe aconteceria. Sito, tomou-se de tharina, sendo ent'Úrad,t erir Ro-
Esta visão gravJu-se na sua uma tal aversão pelo mundo, que ma. no convento das pobres·c1a,. 

alma, e ella semµre conservou se retirou para um conve>1to Cis- rissas. Dois annos. · depois, o: ,:seu 
· uma devoção immenea á Sagrada terciense, com o clssentimento ri<' corpo era transrnrta,t, para 9, 

sue. terra, e depositadó no con-Paixão de Nosso Senh/)r. sua mulher. 
vento de ·wastein. • ,:-··. A estas visões se seguiram ou- B1igida viveu amda trinta, ar.~ 

tras .. e Brlgida 9a:rntva cm gernl A morte não interrompeU:;!1i se- ' 
,quencia de seus nú1agres. . , A~ 
suas revelações fcram.· ap~p'f'.3.· 
das pelo Concilio .:!e Cc11stanza 
depois de . sua c11,nonização. ., 

nos no mundo, vOua eL•~regue á 
as ooites meditand~. Est.a e~a oração e ás obras de cat'idadr: urit das suas ma1w:ras de peni- Fundou depois um convento d-:! 
te ~!~-se, ~ém ::!~ mu!i;asdoutradf> Ordem de Santo AgostinÍ10 e para 

ecen o a uma ~:r em e I elle se retirou. 
seu pae. refcrent<> aos mteresses 
da seus estados, Br!gid-1, ligou-se ----------------------------,,-
por casam'énto · a:-i Príncipe de 
Nericia.' 

A Princeza de Neric,,1 contava 
então apenas trez,J annos. 

O melhor presente par:a· as festas 
de Natât,_ Anno Bom e· Reis '- ' .. , ~ 

FOLHINHA D.A JUVENTUDE FEMII\IINA CATHOt.:IC,A 
---para 1941 - com reprodução de quadros celebres..,....,.. 

' Preço; ·5$00() 

Pedid0s: 
RUA CO'NDESSA DE S .. JO'l,QtfIM. 215 - S. PAULO 

Grande àmigo 1~s pompas e 
das glorias do mundo en~ o Prin. 
cipe Ulfo,. mas Brígida aos POU-
cos 'fez com que elk aúandoiia:S- • 
se todas ei;sas_ inr.l!na,•óes· mun- 1 
danai!, .Algum · temtJO, depois, fa- f 
ziani~se · ·os. dois, irmãos terce! . , 1 
ros da Ordem de São Francisco. 

O seu castello t.ra.nsfn•·mou-<ie . •_..;_ . __________________________ __, 
numa espec!e ·de "OnV')nto: onde ·• 
todos erárn felizes, e procuravam 
aliviar 3.5 !nfe1fo;jades alheias . .. 18 ..,;stas e Com m u nistas 
Parte do Palacio bí ti·.,r,sforma- n & li 
do ein hospital. e a pro,,rlà Prin-
ceza era uma -ias ,m,t'rmeiras. hon1bro a hombro na perseguição á Igreja 
E ella· sempre re.;;ervavJ o tra
balho mais. 'humilde. 

FITAS 
pat·a todas as assocra

ções religiosas, e 

RENDAS 
para alvas, roquetes e 

toalhas para altares, 
comprem na casa 

especiali:,ta; 

A idcntldade 1deologica entre cantado dw-ante os offiéil?s, O 
os dois apparentes extremos po- clero polonez é persegúiào'', em 
itticos que predominam no cem~ C!eseyn, sob a allegàçâo · éle se 
·tinente europeu. se evidencia de occupar de política. · · 
maneira insophismavel dentro E isso não .é só, infelizmente. 

· das regiões polonezas occupadas. Poder'-seaia mencion~r · a;inda 
Tanto nas províncias annexadas muito ma.is: o fechamentb das 
ao. Reich como nas que estão sub- / escolas d~idas por rel~giosos o 
mettidas ás hostes vermelhas. o 1 ª expulsao desses. religiosos, os 
methodo de persegui()íi:O á Ig1:e. soffrimentos . incriv~is 'inflin_gidos. 
je, e de escr:wlzação dos catho- 1 :1º5 cam~s de concentraçao, o 
]!cos · é uniforme embo.a haja 1eon~cl8:581Smo desenfread~,: a 
certa differcnça de intensidade rcstncçao de padres e . controle 

de suas actividades· pela Gestàpo, 

1 
reclamada pela pcndencia politi- applicação de trabalhos forç,a,dos 

1 
ca. Emquanto. 1:1ª5 pronnmi:-5 e fuzilamentos, prohlbição· dos· 
annexadl!$ ao Rerch, na S1Jcs1a . . 

' principalmente, a prisão de sa- casamentos e_ soccorros . r:ligio
cardotes continua a se cffectuar, i ~s .. profanaça:> e dcstruiça,o de 
na Polcsia. occupada pelos rus- 1 igrcJas, vexaçoes sem -conta a 
sos. clla lambem não cessa, 1 que subm~ttcn: 08• sa?er?otes, tu· 

. i • . • , • \ do, tudo 1SSO e distr1bmdo e ap-, '!:ª S1lcsia f~1am piesos. Su: I plicado indifferentemente e corr: 
f ExccJJencia Rc, ma· Mons · Leo maior ou menor, intensidade na~ 

pold Bilko e os Revmos. Pes. 1 diversas provincias, 

A. RUSSIA DEFENDE Q JAPÃO' mundo um domlnio exclusivo dosl
1 

. Estados Unidos." 

Os jo>:naes russos tem atacado I nacional. Mesmo assim não dei- E conclue direndo que, o au-
es ·Estadt:!;li · Unidos, mo.stra.ndo-se ,ia de ser utteressanu, para os xllio .amil·icano ao governo de 
f&voraveis á politica do Japão. nossos leitores, a atl.Jjl.ção de tre- Londres tem sido tão forte tem 

a casa ortde tudo é 
mais barato 

Joseph Kwlczaba, , François Ka
luza, Henri Olszak. Stanislao 
Kuhla, Joseph Olszak, Leon Ho-
ronski, Karol Franck, Ian Ia.sk, 
além dos Revmos. Viga rios Pe. 
Pirog, Pc. Marian Garck e Pe. 

E nas regiões avassaladas pe4 
los communistas? Tambem ha 
nellas a perseguição systematica 
ã Igreja ·e· àos cátholicos. o 
clero··, soffré com . li.S hostilidades 
bolchevistas ·e . soffré . heroica
mente. O ensino religioso é diffl.. 

E' assim que o orgão <UlS.· Li- chos como estes: ultrapassado tanto os limite; que, rua das Palmeiras, 94 
Tet: 5-4070 

Galuszka. · 
s. Ex eia. Revma. '(l'lonscnhor cultado e em :muitas partes sup

Adamski. Bispo de Silesia acha- -primido. A perseguição bl)Jchevis
l se tambem preso na sua dloce- ' ta, completa e se éoufunde com 

se pela qual não 'lhe é pcrniitti- a perseguição bitlerista. 

gas das Juvéntudes communistas "Wa.shihgton se opõe vigoro- si a propria Inglaterra assignasse 
tem feito .acCiJsaçóes vehementes l!amente ao l)rogrammti: do_ Japão, a Paz com Berlim, já não lhes 
" ·pc>litiéa antit-:nippontcà desen- tendente a creação de. wna Asia seria facil fugir a lucta ... " 
'f'Otvtda. pelos yankees. E não dei- · Oriental dominada -.pelos Nippões. ========================== 
:x& de ·ser interessante ~ta poli- E inlliste para a manutenção do A N N U A R I O 

do viajar. · 
Departação, castigos e perSl'· 

gulções se succedem commumen-.._ de aproxim»!".,,.. ·dos· bolche- ".sta.tu quo" nesta parte do mun-••= ,,....,. do." 
vistas, cujos interesses vitaes na. 
Asa, tem um . certo antagonfumo E assim continua o Jornal 
com os do Japão. • "B;onsomols Kaya Pravda" em 

Embora nos cause ~"Urpresa a 
adm.1ra!;.ão não é mutto graQ(ie, 
porquinto já, nos acostumamos 
nestes ultlmos t,cn1pos. a todas 
., reid,ravoltas da _polltica mter-

:ieu editorial: 
"AD mesmo tempo o. governo 

americano tenta expulsar as na
ções europeias do hemi.5ferio oc
cldenta[ que 'se enfra,queceran1, 
para tornar· esta rica parte do 

Receb~1nos o ".Annuario da 
Fed1'lração das Congregações 
Marianas do Rio de .Janeiro 
e . da FcdcrH(;ão de Nicthoroy 
referente á 193S·H!39, que a.ca
ba de ser publicado. Organi
zado em 1uoldes semelhanteB 
ao Annuario da l•'edcração :\la
J'iana de São Paulo, o numero 
4 do Annuario l\-Iariano do Rio 

MARIANO 
t~ sob o menor pretexto. Assim u;:g E PROPAGAR O 

dor de CoÍ1grcgações existen- \ ê que o Revmo. Pe. Gayda de 
tos no Rio e Ni.ctheroy, com I Chorzow foi deportado, para Do-
:l. 749' congregados. 4.19 noviços, chan por ter exclamado: "Rai- .. LEGIONARJQ. '' 
278 aspirantes. na IPedera~ão I nha da Polonia, rogac por nós", 
carioca, e 504 congregados, 57 1 ao recitar a. litania ú SSma. Vir
noviços, 149 aspirantes, na Fe- i gem. Em. Riekk houve uma ver
d'ero.ç:ão flumlncm;e. Na parte I dadelra caça aos fieis scgmda d<. , 
literaria ::;obresabe a poesia I castigos corporaes por havcrc,1 

w·»EVER DE TODOS 

os CATIIOLICOS 

• 1 de Janeiro e Nietheroy, com-

dedicada á mocidade maria- 1 ============================= 
na, de S. Excia, Revma. o 

1 
Snr. D. Aquino Corrêa, Arce- ªnd·1cado· r Commerc1·a1 

~a sua gra~de secção_· 9e 
RENOAS 

para roquete, alva e parei toa.lhas de altar 
tem as mai~ lindas, feitas a, mão e a má.quhi.a 

•• 
-'·2593 São J>aulo 

... - -·-··- . ·- '°". 

preendia uma serie de estatis
ticas interessantes sobre o 
movimento .\!ariano nas ci
tadas Federações que sobre
saem na parte informativa, 
sem dessinar de uma parte 
formativa, deveras importan
te. 

bispo de Cuhyabá. e que abre i 
o Annuario. ---------------------------,;;.~ 

Bem organi;rn1lo. bm,tante 
info.rmativo, com uma parte ACCESSORIOS 

para autmnoveis dedicada á formação dos con- ' 
grcgados, o n. 0 4 do Annuario i 
das Federações do Rio e Nic-1--------------

- Entre as estatlsticas, sa- theroy é uma victoria para O MELHOR 
Iientamos o numero 2 anima- seus organizadores. SORTIMENTO 

· 1 Importação Directa 

A JEC TEM NOVO ASSISTENTE. ISNARD & CIA. 

ECCLESIASTICO j =A=V=. 1=.A=M=J--<=--:N:::;:.T=O=S= 
Autorizado por S. Ex.eia, mascTilino e feminino, na, Ar-! 

chi diocese. ; 
Por ::.1uas raraB quallda.des 

moraes e intellectuaes, bem 
como pelo contacto já antigo, 

para alfaiates 

que ,'em mantendo com o lai- S 'l' O C K e O M P L E T O 

Consultem a 

CASA A.LBERT0 

BIÇYCLETAS 
TODOS OS PREÇbS 

TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & CIA. 

BRINS· 
SORTIMENTO VARIADISSIJ,{0 

Importação Directa. 

CASA - ALBERTO 
LARGO SAO · BEN1'o,.·.,N.0 40 

CASI-M-IRÀS 
Aurora - Prtntex Pirttuba 

Nacionaes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO 

Re:vma., o Sr. ,\rcehispo :\le~ 
tropolitano, D. José Gaspar d·e 
Afonseca · e Silva., o Revmo. 
Sr. Conego D.r_ Antonio de 
Castro Mayer, nomeou o 
Revmo. Sr. Pe. Geraldo Proen
ça ·sigaud, S.V.D., para exr"rcer 
as funcções de Assistente Ec
cJ_t,~i!WJ..!.'ill dc!!, lEC,. ~cciw.ui. 

cato catho!ico de São Paulo, 
S. Revma. dará certamente um 1 
brilhante de::;empenho á.s com- J 

plexas e elevarias runcçõe& !;)ffi , 
UWJ fc.ú U1.ve1:1tirlo. J.,,,\fUJO S4O BEN'l'Q N.'-' -:\O LARGO SÃO BENTO N,0 10 



if O li l!. G I O N A R t O .,.., f -
· tu:9 Pa'IIII, 6 de Outubro e t94 ,-,;;===----===================-=--;;;..,;.;;.---...,----====::::;:=::::;:;::;;::=========~~===-

As tolices da reincarnação Ev ANGELHO 

Pe. Leopoldo AIRES O Perdão das !i1Jurias o lartlfamffito dolltrinal do es
llf!rtt;!mto é a reincarnação, que, 
BIM'\DldO Kardec, significa. "a vol• 
- di alnla ou espirito á ,1da 
t:19 pare11,, mas em outro corpo, 
apeetabnente · form~o par& elle, 
,,; que nada tem de commum com 
e arittgo." E.$a doutrina,, entre. 
ente, não tem !!ido aeoelta por 
tll,dcs os esphites. J'! vimos aqui 
lfÍe -os inglezes e americanos do 
-8Clrte lhe nzeram ~da oppo
~. principalmente os a.meriea
llc!Si a quem l'epugn31. só o pen
tar que jã. fotam, um dia, ou aln
ti& :poderão vir a ser. . . negros. 

umà sessão, na União Espirita, 
em Sorocaba, Sã.o Paulo. Ali 
contou que, tendo sido levado da. 
breca, ha dois mil annos se re
incarnou e fora escravo de Ce
sar, havendo até assistido a uma 
reunião de christãos. Esse Ce
sar só :poderia ter sido um dos 
dois, ou · Jul!o Cesar, ou Cesar 
Augusto. O primeiro desappare
ceu -H annos antes de Chri.sto, o 

segundo 14 annos depo!s; ora, o 
ehristfanlsmo foi introduzido em 
Roma, depois do anno 57, da ·em. 
vulgar. Logo, é impossivel. que o 
Stanton Moses, na pele de um 
escravo de cesar, como tal assis
tisse a uma reunião de chrlstãos, 
ou, por outra, não era verdade 
que Stalnton Moses estivesse pre-
sente e muito menos que fosse 
certa a narração desoo episodio ... 

E qual é a prova experimental, 
scientl!ica, irreeusavel que acaso 
dá o espiritismo da reincarna
ção? N'enhuma. Puras suppo
sições, baseadas em revelações 
dos espirit-Os. · Pois se essa mes
ma revelação e esses mesmos es
píritos constituem ainda e cons- · 
tituirão sempre, um prolilema a 
resolver, quant-0 mais . o que eUes 
dizem e o que revelam 1 

Esta parabola nos VlGESIMÓ, PRIMEIRO DOMINGO DEPOÍS DE das reservas mau !e• 
{' n s 1 n :1 4 uanto ó PENTECOSTES conditas de. um cora-
agradavel a D e u :; . ção genetOGO , eão os 
Nosso Senhor, per· Sio Ma.theus, XVIII, 23-3ii meios mais effieazea 
doarmos á que 11 e s p a ?'a -obtermos- a 
q u e Injustamente Naquelle tempo, disse Jesu.s 34S seus dlselpulos eomplaoeneta. divina 
nos offendem. Tan- esta. parabola: O Reino dos céus ê semelhante · a. com as graças de 
to lhe é grato, que um rei que qub; tomar contas aos seus servos. -Ora, salvação que a aqom• 
Elle exige de nós tendo com~ a. tomar as contas; apresentaram-lhe panham. - Não 'n011 
essa g e n e 1· osidade um que lhe devia dezc mil talentos •. E, como não ti.· é, pois, Ucito excluir 
como condição ne- vesse com que os pagar,~ordenou- o seu Senhor. que o o~· nos!SOS inim!gos dÔ 

Douglas Home, o famoso -.. 
Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Generos allmenticios, pães e 
bisooutos de todas as quali· 
dades - A1n-om1>ta-se ene.om
menda,5 para casamentos, bap-

tisados, "soirées",l.etc. 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

:éHONE: 7-0553 

cessaria de sua ml- vendessem a elle; á. sua. mulhet e aos seus filhos, e amor em que t.emos 
ser!cordla para com- tudo quanto _possula, pa_ra.. ser r~mb()Ísado.- Mas, o todos o·s homens; 
nosco: "A55im vos servo, lariça.ndo-se-Jhe. :uis .i,és; 1hé suppÜêa,v-a, .. dlzen- como tambem. ná() 
ha cíê tratar meu do: 'Í'ém um pouco de pacie11C~. ~o, e ~u. te nos- é permitt!do ex-· 
Pae ··celeste,. si, do pagarei tudo. Compadecido entã:o:daquelle'servô-,-deu- cluil-os dos signaes 
intimo ·ao coração, lhe o Senhor a. liberdade e lh~ perdoou .à divida..·- eommuns de amwi,-· 
não , perdoar e a d a Tendo sahido, encontrou aquelle sé~~ a._:_um de seus de devidos· a todoll, 
um ao seu irmão." companheiros que lhe devia · ceiµ : dinheiros, _·e. la.n- segundo o'· eostuiné 

E não nos pareça ~ndo-lhe as mãos á. · garganta, o suff(ICava., dizendo: da ·sociedade em que 
grande a exigencia Paga o que deves. · E o com~eirô, laçando-se-lhé vlvemre.. Fazel-o; se-
do Pae Celeste. A aos pés lhe suppllcavà, d~ndo: 'l'ém: UJi1 ·pouco de· ria· Incorrer nas iras 

(Secretariado Nacional de · jÚ!gar as· cousas co- paciencia ,coninilgo, e eu te pap.rei _ tudo. Elle, po· divinas, symbolizadas 
Defesa da. Fé). mo el!as são, réus réni; riãó quiz ouvil-o; mas, retirou e o .má.ndou pren- pelas torturas a que 

IJhslll,' ftU0 R:ardee, parece, consl· 
•:rava o maior· dos homens, de
llõis dos a1)0Stdlos de Chrlsto, es
c,reveu sobre a reincarnação, no 
r;eu livro "As luzes e as sombras 
liJD espiritismo", as seguintes pa
lavras~ "Os que acreditam nas 
s,hantasias de Allan Kardec são 
)lessoas, . sobretudo, das classes 
l>U?guezas · da sociedade. Conso
lam-se . esses coitados, que não 
-do nitda., · acreditando que, antes 
~- nascer, já foram grandes per
sonagens ou que poderão ainda 
~ a. sel-o, depois da morte." Diz 
ainda·, Home: "Uma dama pode·· 
fhimemente acreditar que foi 
companheira dum Imperador: ou 
ãúm ·l'e!, ~m ex.lstencia anterior. 
Como, entretanto; conciliar as 
coisas se,. como ftequentementei 
ffll~cede; nós enéóntramos umr. 
lxYa. meia duzia. dellas, iguàlmen-,, 
te conv!~tas. sustentando cada · 
.w:na te!' sirlo ena a queridissima 
esposa do ·mesmo augusto perso
:na-gem. Eu propria .1á tive a 
htinra de reencontrar ao menos 
tloze Mlaria-Anton!etas, seis ou 
sete Maria-stuart. uma multidão 
de. ~ L'utz. cerca de vinte Ale
:xs.-ndre ou Cesar, mas nunca en
contrei um .João-nfoguem." Se 
õY<Í· essas coisas o homem que 
àlspoz àté hoje _dos mais prodi
gJbsos dotes med!unicos; se nin
guem, pois, melhor que . clle, po
de.+la. ,attestar -a _verdade da re-
ineamação, como heveremos de 
éiàssiflcar essas communicaçôei;; 
que ·surgem, ensinando a re!ncar• 
naçã.õ p0r meio · de m.e-diums de 
vigésima. ordem, em cerit'ros de 

r,:=::===========================;"i de injutlas muito der, até pagar a dividà;: Vendo os otitros eónipi- foi submettido o_ se'r• 
!_Ualores somos nós , nlleiros o . que se passava4 contris~ram-:~ níuitj, e' vo m á u, torturas 

yigesima primeira. : . ? • ' 
Staitlton , Moses. que do protes

tantismo anglicano passou para 
o espiritismo, certo dia baixou a 

o maior dos nossos foram· contar ao- seu· Sen't'r. tudo "' _11úe· thiha, ac:0)1• eeemas porquanto o 
deante delle, do que _tecido. Entoo_ o ~nhor o·fha11,o.u ~ J_~e _4Jsse: . _ _!,ervo servo era incapa:a de 
inimigos o é a nos- má u, eu te j,;erdoei toda a; divida, ·porque_ me·. pediste. })agar a sua. lmmensa 
so respeito. E:, real•' Não devlas,_.pc,ls, compà.d~er~te:' dÔ:teu compai\Í\elroi. : d!\'ida, 
mente. que é o. peé- a!l!!im como e'li nie eom~ecf d'é,tl? .:.. E o, Senhor :Não se i,enre, M 
cado sinão uma. in- indignado, o enti:egou aof verdúg~~;'_até paga,r.,-i-údo .' '.·é:a,J;a,nto, que o. i,et:'• 

F>RE-SEPIOS 

justiçe, tnonstl"µosa CJUl!'nto devia.;;7 As,slni fos Jia,-d!;-"tr:i.tar IÍ1~Íl J>'ite. àa<)>'á:s.·mj_urias que 
· Q U C- , commet-temos, Úéleste, Si;. do·Jnt!mo do i:coracão;. não J)erdoar- Càda ·. '.nbS.'ifazem, àqul pre• 

Fabrica de Pedro Formagtio 
RUA GUAVAUNA, 230 (Frnàl da Avenida Celso Garcia) 

s Ã o P A u L O 

Critica Cinemato~ra~~ica ~a ft. l e. 
Orientação Moral dos, Espectaculos 
PEGA LADRÃO! - Da So. Cotaçfw: - Acceitavel para 

nofilmes, com l\iesquitinha. e adultos. 
Heloisa Helena. -- Comedia 

v lo laudo os sagrados um ao seu irmiói;,_ . . . · ' · cbttuada. . pelo Salva. 
direitos- de P eu s? ,, , . _, · ,:- . . do1,: exija, de nós um 

Ora, a distancia que- vae entre tint··i\60:pecee:-;~; Julgamento sempre ~'zft; ·a.md/l, qúe'-os factos nos 
do. e- a m:Mor injul'ia. que um nome~ ~ fazer] 'inctlli-e1n ·em-•gentido- ·contrario'. Seria. es1;ú1t1cie 
a outro homem é incommensuravet A pa~~ola,f oµ .tngên:úÍ<;la.de. E Nosso Senhor, a Igreja não 
estàbefecendo a quasi fuimaginavel dlfferénça. :f no$. pedem nêih :uma. nem outra cousa. E' justa• 
entre dez mil talentos (sessenta: ou· cénto, e· vinte;, -J~~~;:; ~\-cóno/3 __ rio . que' nos _· está - a pedir a 
mil contos, conforme se av.ál!e·-seguiidQ o talento pF;rs!,enb:w;·-':re-.commendad,a pelo Ptvlno 
attico ou o hebreu), e a irrisoria quant-!a. de cem M:estré _- · · ... ' . • . 11 
dinheiros /noventa mil réis, màls ou meI).óS). ~ · · :;J, l'gualilient~ · ~lvez convenha repetir o qua 
alnda incapáZ de nos ·,dar uma ídéa.,da enormi-:· aqui. ni®m<> já 'dissemos. Não se deve confun• 
dade ·da mal!cla que encerra o -peccado; NÓ ·em- dir>o oãfo votadó· a uma. pessoa, que envolve um 
tanto, todos · os dias, _'pedimos a Dew; qué ;tios desejo de· mar, com a repulsa pela · quàl1 aboml• 
pel'doe éls no.ssos peccados. E si o fazemos, ·aevé- namos _-suas 1ilá1>;. quaUdades, ou com a antipa.thi& 
ras contrictos, e dispostos a satisfazer o prec;t?!tef natural· que inVôfüritaria.mente temos para com 
divino dá coniissão, o'btetnos a rem!ssâo das 11éS{ algumas_ pé~soãs; ou o. resent!mento causado pe. 
sas faltas. Que muito, pois; pcçasnos .o Sênhór la !11gratidão daque11es a quem queremosi bem. 
que imitelno.'f sua boilda.de no modo de agir con( · -·-·:mst~reemo-nó~, todavia, por vencer tambem 
nosso proidmo, cujos . deslises de..<1rpparece_m a4· este.'J sentúnentos. v!stô que O Senhor nos pede 
lado nas · nossas ingraHc!.ões para com Elle ! ·i um-:- procedimento semelhante a.o seu, a perfei• 
Portanto .. o d!io, o rancor, o_ deseJo, de -vingait.i çàft · e'iitá.' no domlnjo: de qualquer desaffeoto que 
ça. alimentado no no~o coraçãcj .~tas.tai-nos' ·ãi ,possàmos. ~r pa.ri<-'coll\ nosso proxlmo. E' as. 
Deus, como a. paciencia, a banda.de,· â -,c:aridàdi s.lm que. l!:iie procede· coriinosco, q~ndo de _co,. 
o perdão das Injurias concedido espontanéament.,e ração nos arrepend~~os de nossas faltas. 

-:, - . '• .3 

ZELAilO.R..A- P·REDIAL 
ADTtHNISTRAÇÃÓ PREDIAL, cóhi~isslo ·.3% _ou 5o/c-, -_ ADEANTAMENTO SOBRE 
ALUGUEIS, juros_ 1%, - COBRANÇAS de aldguflis atrazados,.- adeiíntarrientós· para 
reformas. - Compra de immoveis por conta -propria, - lriformaeões confidenclaes 
de Ínquillin.os e fiadores. - S-ECÇÃO_.' l:fAN'CARtA': Acceltanlos de

0

posltos com juros 
mensaes, descontos, etc. etc. - RUA JOSE' BONIFACIO, 39 • 2. andar -

PHONE 2-2401 ~- Rertato AMm Màldo.nado &. FIiho, 

que se desenvolve em torno 
do roubo de um colar. Há 
6cenas de embriaguez, de·lucta 
·corporal e outras passagens 
menos correctas. O aspecto co
mico da pe!licula àttenua um 
pouco essas falhas, mas dei
xa subsistir alg;uus inconvo- · 
nieutes. Não convem a crian
ças. 

Cotação: - Acceitavel me
nos para cri!lnças, 

:VJULHERES E 'I'OUROS ~ 
Do Programa Pinfilo, com Ma. 
rina •ramayo e Emilio Tuero. 
- E' a historia de uma jovem 
que, devido a um deslise de ; 
seu pae, promette casar-se com ' 
uti1 homem a quem detestava. 
O procedimento reprovavel dos 
principaés personagens e . r-c
ferenciàs Q acções antcrioJ·es 
illicitas, si bem que remedia· Cotação: Acceitavef me- - Da 'F'ox, com ·Alice l"a,ye, unta jovem- empregada de uma. 
das üo final da pellicula, tor· nos para crianças. .Don Arueche e Heni-y _Fonda .. · éas.a -d.e modas. Em tÓdo o 
nam o trabalho improprio pu.-- -"'- São pha:;es da ,'ida· de-uina ei1redo·' ha muita leviandade 

CADETES El\l APUROS - ra menores. IXl•'ORMAÇÃO , CONl<,IDEN· artista de theafro uorte0ame- pás acl!Yidades dos persona-

1 

Da Warne.r, com Wayne :\lor- Cotação: - Acceitavel para CIAL Da Univerool Pictu-

1 

ricano do seculo ; passado. :gens princípaes, lnclusivel · no 
ris e Priscilla Lane. - Conta adultos, - res. com Dick Foran e liarry Além da falta de modestia no que- se refere ao casamento. 
este filme e.s aventuras ele um Carey. - Drama_ policial ªJ?r~- trajar, à pri_nci~l interprete Os adultos acostumados aos 
moço que queria a todo o cus- UIVAR DO LODO - Da :.\Io- sentando a acçao da pollc1a vem a casar-se cont um divor. espectaculos da tela saberão. 

&e-
c..t.ll fUtrftlAD• ltl 1U2 

•• 24 .. Mele, IO e 90•Ceh<o Po.,ol, :1021 
SÃO PAULO _,_,e 

ADVOGADOS 

br. Vicente Mélillo 
!'faço. da- Sé .N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr; Plínio Corrêa de 
Oliveira 

Bllll, Quintlno Bocayuva N.0 54 
..:. 3.0 -'-- Sala 323 --' Tcl. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

· tiua; 15 de Novembro, 150 - 7.0 

&Jlda.r· - -Sala 74 - Tel. 2-0035 

-Dr. Carlos Moraes de 

to conseguir um emprego par:1 nogram Picturcs, com J.ohn na captura de uma quadrilha ciado. E' u1n fflme qi!e não se , furtar-se ã.s Influencias que do· 
úm seu amigo pobre. Ao lado. Carroll e :'ltovita. -- o enredo , d0 ladrões, cujos methodos de reconimenda ao-_ ·pubUco in- filn1c lheii poderiam ad\'lr. 
da excessivá leviandade . do j deste filme gira em tó1·uo das ' "trabalho" são focalizados na fantll. ; . · Cotação: - Acceitavel para 

criticavel, apresenta este f!I. 1 talista em uma das minas de que 11ão convem ás crianças adulto:.. . 
personagem principal, o que é I pesquizas feitas por um capí. tela. fü um genel'o de · filme .· C. ótação: - Acceltavel para I adultos. 

me algumas scenas ele amor : sua propriedade. Ha certas ía· e adolescentes. , _ .. . _ , PREVIS.:tO . 
menos respeitosas, razão pela: lhas na parte moral que, sem Cotação: - Acceitavel .para IREN.1'} - Da R.K.O., _ coin l . . .· , · 
qual, apesar da intenção de fa.1 serem graves, não recommen· adultos. Anua Neagle p Ray _ Milam:I., · FURIA !li?,ANCA - Acçe·ita. 
11e1· rir, nfto é xecornmendavel I dam :> filnie ao mundo in- - Trata-se de utna comedia, v~l para· aclnltos 11ela "Legião 
~os menoreg, fant!J. A BJ!)LLA LILTAM RUSSEL apresentando as peripecias. de da. Desceuéia:•. 

DENTISTAS. Indicador Prof issi,onal 
Arnaldo nartholomeu 

Dr. João Baptis!,à Parolari Cirurgião-Dentista - Radlologf~ Jovia~~_?-'clles \ 

J. N. Cesar Lessa 1 
Advogados 

Largo cm Misericordia N.0 23 
-- Sa1a 904 --

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Archltecto 
:Architectura religiosa, colleglos, 
residencias collectivas - Rua 
Libero B a d ar ó N.0 641 

S. PAULO 

"' _, = 1- Dr. Celestino Bourroul 
MEDICOu Reoldcncla: Largo São Paulo 

, N.0 8 - Te!. 2-2622 - Coru;.: 
Dr. Hugo Dias de Rua 7 de Abril, 235 '-- Das 3 

ás 5 horas 
Andrade 

Clinica geral e molcstias de 
senhoras 

Com;. Rua Llbl:!ro Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270 . 
Res.; Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5-0565 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cab-ello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico - Exames 
Radiologicos á, domicilio 

Clinica Medfco-Clru~gica 
Cons. R. Barão de ItapêtltÍi:n
ga, 120 - 9.0 andar • Tel. 4-0343 
Res; R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

ta - Pela Escola de Ph.armacla 
e Odoiil:ó!ogia. _de São ~auto -
CHnica Dentaria, em Geral -
n.alos X - rnathermla - Infra. 
Vennflh<> • Coagulação • Trans

MEDI COS NO JNTERlOR illuminação - Vitálid.a<le pul-
par, etc. - Tràbalhos por car• 

Dr. Luiz MeJhado Campos _ tão, hora ou orçamentos. - ' 

Medico Oculista - Rua Martim Francisco, 97 • Tel 
BIRIGUY - EST. s. PAULO 5-5476 - S. PAULO 

Dr. Camargo Andrade 
I 

Da Beneficenci.a Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -

.cons.: Rua JYrarconi, 94 (Edlficio HOMEOPATHIA Dr~ Carlino de Castro 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res_: Rµa Tupy, 593 - Tele- Pelo curso de d_outorado da :&a. 

Doenças de senhoras - Partos .illone 5-4941 - SÃO ~AULO D R d Fºlh culdadc de Pharmacia e Oc(on-
C O N S T R U C TORES - Operações. - Com.: R. Senador r. ezen C 1 O 

l<'cijó, 205, Tel. 2-2741 - Das 16 - IZ Cons.: Rua Senador Feijó N.º tología de São Paulo • Cirurgião 

Affonso Butti 
ás 18 horas, - Res.: Trav. Brig. OUVIDOS, NAR E 205 - 7.º andar :- Tel. 2-0339. Dentista. diplomado em 19H -

Andrade 
- Perito Coust-ructor 

~ :Benjamin Constant, 23 -1 Estudos - Projecto:; - Orça-

Luiz Antonio. 8 - Tcl. z'-6035 GARGAN1'A Das 15 · ás 18 horas - -Res.: Rua Ex-dentista do Lyceu· Coração d!! 
· j - castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 Jesus ,__ Especialldàdes: Pivots, 

4,o;anda,r- -Sala 38--- TeL 2-1986 mentas .,..- Construcções Dr. Barbosa de Barros I Dr. José E. de Pàúla Assis ·1 corõas, Pontes, nentadunui 
-.. · . . ·. Dr. Alfredo Di Vernieri Cirurgia - Molest1as de senho- AdJunto da Santa Ca,sa :- Optr , anatomicas e sem abobada. pala--

-Dr. Francisco r Reimão 
Hellmeister 

'.Rua São Bento, 224 - 1 .0 andar 
-&la 3 -Te!. 2-154a • s. P1\ULO 

Alameda, Glette, 359 • Telephone 
5-6719 ras .• Cons.: Rua 'Sena.dor Feijó raç~ 'o tratamento da.s moles- 1 Cons. Praça da Sé, 399, salas tina. - Consultas: Das 8 á.s 1a 

-============= ,.N.º 205 -'- 2.0 
- Predio !taque- .;ias de ouvido, na:riz e garganta.! 6(!4-60~. sob. :- TeL 2:4_5_3? 'e -das H-ás ll) horas _ Cons.: 

rê - Tel. 2-2741 - Res.: Teie- Cons.: Rua 7 de Abril,- 235 - 1 Horarlo: das 14,30 ás 17 horas· 
T O D O C A T H O L 1' C OI phone 7-1268 - consultas das j 1.º and. - Aoto. 110 (das 14 ás l Aos domingos em Campinas, Rua Direita., 61 -- 2·

0 ªndªr -
deve Jer o 10 as 11 e das 14 ás 17 - Sab· 17 horas) - Te,. 4-7551 - Res.: das 9 ás 16 hs. - R. Campos Sala 7~7A - Res.: Al. Barão de 

" L E G I o N A R l O " bados, das 10 ás 11 lloras. i Tel. 8-243:1 Sálles, 703, sob. Piracica.ba, -i91Í _:, · s. PAUII) 



_,_ 
L E G I O N A R I () São Paulo, 6 de Outubro de 194U 

:==:;:;:;:::;::;::;::;::==:;;;::::::;;~====:::::;:::;:;;;:;=;;;;;;;;;;---= 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMF.M 
• PRECISANDO 

DEPURAR 
O SANGUE 

TOME 80 VINHO 
CREOSOTADO , 
de João da Silva 

,. Silveira 
GRANDE TONICO 

·~.-·- ---·-

;REFORMA DO ENSINO 
-:'NORMAL NO PAIZ 

prindo ainda salientar qt:·· no 
preceito do repouso d:.im':1cal, es
té. associado o do respeit:i a fe
riado(: civis e religiosos, co:~1por
tando as mais ·,J: as co!,srquen- 1 
elas de ordem polilica. riue 1;eJas 
inspirações que s•:rrg.~rc. tracti
clonac:i, hist oricas, cj vicas e re-

'A Commissão Nacional do En- Jigio[;:.,;. 
thi:l Primario organizou um an
te~proje·cto de reforma do ens!

··ao n:irmal no palz. 
· ·bepois de assignalar que 1:4 

cio· professorado primario offi
~fal, e· 68% do particular não era 
'fÓrmado, a Comis,ão propõe parn. 
:11,ttimder ás condições das varias 
"l'egiões, a criação de 3 uiveis 

Com o referido officio foi en
viada uma copia d,i, portaria 342, 
de 17 de Àgosto. ~obre o assump
to, solicitando o Minlsterlb a coo-
peração dos gov<'rl!Os estaduaes 
com as autoridadt,s reglonaes do 
Ministcrio, para o cumprimento 
der.:a determinação. 

ele formação do pr:ifessorado pr!- 1.• CONFERENCIA NA-

-~~!o~rlme!ro é ronst!tuido por I CION ~L DE D!<:FgSA 
, ·curso normal rural, tie 4 annos, CON1RA A SYI HILIS 

além do curso prim.ario, visa at-
t~mde.r á sltu1:1ção da5 .reg!õ0s I Encerrou-se a 1.• Conferencia 

,_»:tais distantes. Nacional de Defesa contra a Sy-
O.s outros ,dois nivels, de 1,0 e phili~. realizada no Rio de Ja-

.:t.0 grau. compõem-se de cursos .nelro. , 
prDpedeuticos e t~cllnicos peda• Durante· os 7 dias de trabalho 
,4"0glcos. · . Os pr<>1?ecle),lticos súo, foram expostas '!l ,debatidas 101 
respcctiv.alllei:ite de _;L,~" 5 annos. theses, elaboraµdo Ja Comml~são 
O curso de 1.º. _grau é o mais. Executiva a relação das conclu-

. ;eómmum· no pa~. · havendo tam~ ' sões finaes, appr-iyr.das 1111, ln
Alem enr niultos E~tadós'cu:rsos.del tegra. e que fora:n,-ent,egues ao '.·º grau, mais ~lf'.Vaçjok · Estes ~esi~ente d?, Re•n~b]je!l, em au, 
~rão pór fün prcparár ·actminis- d1encia no di11, 30 l!ltl1110. , 
trs.dores de ensino· primado - .. , • 
C,Jrcctore.!, inspecü,;es 9 orenta- PROVAS .. NO; ENSINO 
dores. E' prev!.stn, a ª:liculaç~o SECUNDARIO 
entre os cursos dos vapos nive1s, ·-.i.. · · 
de modo que os , •ementç:,s mais ... 
.capazes po~sam 'lttigir os 'Q.l[l,i~ o_ sr. J?ilicctor . Ger8:_1 da Edu-
~lto11 postos. c.açao ba1xot1 in3,,rucçoes para a 
· .. · · execucão do art. 1.0 do decreto 

·: i;legtmd? o an~•?-JJrojecto. os t1~ 1 24.303, cje Maio· de 1934, na par
tu)O"I serao valldos . !m tod~ O . te referente ao curRo secundi;i,rios. 
pai!. c,t-bendo. á LTmao ª ori_en~ Aos a1umnos des3,1s _cursos. nas 

,taçao e co11trollc v.era~ ~o en~mo, j condiçõe~ daquelle artigo, é per
'~ aos_ ~s~ado~ a atjm1mstraçfl.O e mittido prestar exe,mes finaes in
.:fj.sca)!zaçao 1mmad1[l,t.\s. depé1ide11temente c!<i- freguencia e 

. .l\.lgumas outras !ntercssapk; media condicional, proporcional-
J~!i!tjas. são ainda lembr,tdai; pe- mente a.o témpo emf que estive
la Commissão, tMs como; a. do rem no extrangeiro - mediante 
re1isto cios professores dos esta· prova legal desse P,frui,tamento. 
béJecimentos (je rnsinQ p.orm11t Aos alumnos ,w~eotes dtJrante 
officj.àes equiparados; [l, çriação todo. o .ii.nno &ó serão,.computados 

'de cursos noi·maes ruraes pejo para promoção as notas das quar
goYerno federal, a orientação pro- trui provas parciaes e dos exame/l 
,flssional par.a o rr.agisterio: c4r- f!naes, · 
'$à' '·de especializaçiio p;a.r~ o en-
. ,ino rural a ser "1inistrado ao NOTICIAS MILITARES 
professorado já e!!istente. 

O REPOUSO 
DOMINICAL 

O M:!nlstro do Traballw enviou 
,.iÍo.s · go'venaciQres -~ interveptpres 
ressaltando a hnporfanci.a do cum-• 
primentó do precpno do art._ 137, 
letra d). da Constituição Fede
ral. sobre o descanço i:Iomin!Cal, um longo officjo em qµe urge o 
cumprilpento desse preceito cons
titüçion,11 

Depois· de friza.:· a necessidade 
cto· repouso periouico, accrescen• 
ta: 

Do respeito de:,sas i;rofundas 
10licitações de natureza . humana 
dériva a fonµ11ção do nlvel so
etal da Patria, pela ''ltlolização 
1ndI~uá1 de ll01El fil)hos, c\lm-

Os officlaes do Curso de )']:nge
nhari.a · da Escolll àe Arm~. rea-
1izarllm, em ~zende, com a co.l
laboração da Companhia.Escolg 
da Ei1ge11h.ar!a e pe iim ç!..estac~
mento de Pontoneiros de Itaju
b;i, as manobràs technicas e os 
e)(ercidos fi11aes, col'lstituido de 
la1iça111ento de ,1ontcs, arreben-· 
tamep.to de )'nlµM, etc., que fo,, 
ran, lt/vados a effeito no rio P~
rahyba. 

A missão militar norte-ameris 
cana .offereceu um almoço ao 

. Minlst-ro da Guerra e ao general 
dões Monteiro, a quem apresen-
tou suas despedidas. · 

Tambem o emh~ixador Carrery 
offeréceu ao chefe do Estado 
Maior do: Exercito uma recepção 
pelo mesmo · motivo. 

~ as µJtitnas noticias directa~ 
pule das Capitaes Europçias, 

~ a maravilha de l.940 

lO~ft.PJlt~NCE .. RADIO 

OPTIMA. RECEPÇÃO INDE

l>EN.DENTE DO CALOR, 
HUMIDADE OU FRIO 

Peçam <1emons~~~ões sem . compromisso 

AMER1·co .. t-. . . . - . NICOLATTI 

.~ lt,aitt95 de Azev~do n.• 18 - V' andar 

SÃO J>AULO 

.A.##14&:t 
ELIXIR 

DB 

B s L : ~ndo de!ó:'mbarcaclos diversos rc 

---- -~ 1 gi:;1w:};:E;:;~ª;~:· NA 1 

NOGUEIRA 

* Foi p11'.}:1ca::o. segunclr.-fcira: r0mn,cn'··Ll ar:;2,1c.1:,, :""'Si!ri:'<J. '1, AFRICA sua reivindicação do Gibraltar. 
ultima o decreto G.319. ele 25 de I cm obcdicncia .is resotu~õcs ct,, Doutro lado. o dominio do es-
Sett'mbru. ouc a·,,wovou o novo I Havana. SPgunde> o ct1zer ctum t<'chnir·o, tr<?1to por um gonrno sympathi-
Ikgulamentn da Ecsccla de Acrn- 1 De accordo com a rccommcn- 1 militar ing-lcz. a canmanlla do co ao '"eixo"• é de $Umma con• 
náutica do Exerc,ilo, dação da 2.ª Reu,1ião de consul- Egypto chegou a Jm ponto mor- veniencia de Roma e Berlin,., .:> 

ta dos ministros oo Exterior, em to, em que só se mov1rnentam as que faz prever um acco.rcto f~cU 
* Terminou no mez de Setem- Havana, sobre a negociação de patrulhas de ambos os lados. sobre o assumpto. quc talvez tão 
bro findo o contracto da Missão accordos bi-lateraes, e çom a de- Essa inactlvldaJe poderá ser cêdo não seja publicado. 
Militar Francew com o Exercito j claracão con,iuncta dos delega- transformada dent.ro em brevr Ainda não está marca.ja a da
NacionaL I dos brasileiros e '.l•·gentinos sobre nunrn bata'lha de graHdes pro- ta do regresso do sr. Serrano Su• 

as possibilidades rle entendimen- porçõe!J, principalmente se as tro- ner a Madrid e Já se LI.la nqµia * Passaram pr.lo Rio de Já'ne!- tos para a venda immediata de proxima entrevis·'.a de I',f4ssoijnl, 
ro, co11tin1.Jando em seguida SL, 'i excedentes exporta veis de um pa - Franco e Hitler, 
viagem aos Estad JS Unidos. por ra outro palz, com vantagens re
via aerea, o gene!' ti Nicolas Dei- , ciprocas, foi proposta a reunião 
gado e Major Bemard0 Arand~ .. , quo ora se realiza na Cupital Ji'e- i 
representantes do Paraguay na dera!. para attlngor at!Uelles oo- I 
reunião convocad.:t pelo · general jectlvo$. · 
Marshall. chefe do Estado Maior 
do Exercito Amaricano. 

* Regressou por via aerea de 
sua viage1~ .á foz do Iguassú. o 
almirante Castro Silva, chefe 
do Estado Maior da Armada. 

OBSERV ATO RIO 
NACIONAL 

P.~lo Presidente ela Republica 
fol assignado decreto reorgani
zap.do o Observ[l,torio Nacional 
e approvando o seu regulamento. 

O Presidente da Republica as
signou os seguintes decretos na 
pasta da Guerra: nomeando o 
general de brÍg11,cj11, Amaro soares NOTAS ECONOMICAS 
B!ttenoour~, 1.0 Sub-chefe do Es-
tacjo Maior; o general de briga- O Ministro da Viaç(io nomeou 

1 

dl1- Maria JQsé Pinto Gl!ecles, com- um,a comissão par11. proceder !j.OS l 
mandante d,a 9.ª. n,eg.iã1.1; o ba-1 estudos neces,sa. rios p.o estabele
charel Oscar de Oliveira carva- cimento do justo preço do gaz 
lho sµpp)ente de RUCl\tor tja, 2.~ · ])Rra consumo e clitS COndiçÕ€s 
Auclitorla da 2.a Região, e re. de revisão rte con•racto de e!}l
forinando o tenenl;e,coronel Pau- preza forpecccjoni,. ~rão 1l.am-
lq Bo)ivar Tei~e~. · · · bem estudadp.s as possibilidades 

· , que offerece o -:arvão naciona: 
CONVERSAÇõES COM- i' pará a fabricaçã<? do gaz. 

MERCJAES ARGENTI- * De Janeiro a Agosto fornm 
NO-BRASIL~IRAS exportad,ts por Sa11tos lll>.ll92 

Encontram-se no Rio de Ja
neiro os technlcos fi!'!,i,nceiros e 
econo111!stas ai:gentinos, que sob 
a presidenc!a do. sr. Frederico 
Pinedo, · m·inist-ro cja Fazenda da
quelle paiz,. vieram estud.ar um 
novo systhema de intercambio 

toneladas de sub,productos çie 
algodão, no valor de 85.791 con- ' 
tos de réis. Os principaes sub
productos exportados fo~am oleo 
de caroço - .~!} !llil ÇQhtos; ·11nter 
- 27 mil contos: tortas - 22 
mil contos; e farallos - 5 mil 
contos. · 

1 
.... ·_· .................................................... .,. ....................................... " .................. !. 
Casa Santo Antonio 

t H E N R I Q ~EE - H E I N s f 
l LIVRARIA CA THOLICA t 
+ -. -. - Grande /lOrtimento de artigos religiosos em geral - f 
T Fabrica !le imagens - Officina de paramentos e estandartes J 
f Rua Quintirio Bocayuva, 76-A C. PpstaJ i906 i 
i SÃO PAULO f 
~ ..................... ~ ............. t" .. ~ .......... ,. .............. ~ •• t1 ..................... " ................ : 

EXTERIOR 
A GUEJlRA. AEREA I operaria!, ao mesmo . tempo qqe 

negam qualquer ~)(lto importan-
Cqm a mesma violenc!a das se. te do !Íliml~o. ,3obre opjectivgs 

manas anteriores repetem-se •;s r~almente m1htares. De preca
ataques da aviação gerµianica e riedade e da poqca segur11nça ç!,ts 
iIJ.gleza. noticl.as não se poq~ fazer ideia 

CASPA 
Quéda 

dos 
Gbellos 

pas italianas reini<:iarem o avan
ço sobre Marsa-Méi.truh, onde es
tá concentrado o grossp das tr()
pas Í.!1glezas. 

Os inglezcs espenim tambem a 
suqstituição dos commp.I)dos itas 
Uano!l çlo Egyptri, por militares 
allemães, que ten t,arilJ.m _seg1.Jncjü 
os mqlcjes do Re1clt, guebrar a 
resisteµcia dos britannicos na. 
Africa. - l · 

A "Royal A.Ir force" tem alve
jado as concentr<1,,í5es 'le tropas 
peni11s4Jares, os ;:Je1)ositi,>t .de mu
nições, alimentos ·.l combustíveis. 

D;, D~r~al .p;d;--""'f 
Oçullsta 1 

Noticias 
do Mundo 

INVASAO - Os tr.eiof nl l• 

p<micos acredi~am numa ;n. 
vasão da Indochina pe;i,.s tropa-; 
do general Chang-Kai-Chek. 

? PETROLEO - A Camara 
N:lrte-americana regeitou _,. 

prohibição da entrad'.- de petr.,.
leo mexicano nos Estado& Uniqes. 

3 l'ilHJl'tt,A(,lIU - Uwido a()S 

tomporae:., do Mar N')gro nau
fragou um ve·Jeiro turco. p1Jre
cendo 110 accidente 30 pes,sça; 
da trhulac;ã.o 

4 RELAÇÕES - São cada Vf.'~ 

menos 9.mistosas as relações 
;3,nglo-hungaras. Segundq ¼)ll· 
grammas de Burta'lest os cida
dãos· britannicos · · residentes .. m 
Hungria teriam recebido orden 
de abandonar o paiz. 

5 ACCORDO - Es~ão se11d0 
entaboladas negQciacões paro 

a a.5sfo·natura dum act :J:-do entro 
a Rus3ia e o ,fapãc, 

6 MANIFESTO - A,; :mtorida-
dr>s suissas aprenenderam 

grande numero d~ manifestos " 
cutr:is pamphletos de prppag,ªq, 
do. germanica, contra a seguranç .. 
do governo helve-:io. · · 

7 PRISÃO - Gnptin11an,. a!f 

prisões de supr:Utos mgl~~s 
domiciliados na RU!llaui11. · 

8 ULTIM:ATUIH - A l11$'l1l-• -
- tcrre. dirigiµ. mn !.jltjpla1'-!üt 

à~ autoridades francezas ele M,i. .. 
dagascar, exigindo que seilllll <lqr • 
t?das as relações ciim o govep10 
do l\far0chal Pétaiµ, · Rµa. Senaéfqr. J>. fsgylli!l, 15 l 

Salas 513-14 - 14 ás 17 hs · 
Te+ep_ .hone. 2~7313 • () 

4v,ezar (!~ 
""'!'."' · •• ., · "···"" -~ .... , -,.._ ., nR0 constituir nt•vidap~ a 

A POSIÇÃO DA 
H'f<;RPANJ.IA 

A viagem do Ministro d.as Re
lações Exteriores da Hespanha 

effectivação do r.:1ctrJ -rr!Pitrtfto 
provocou iµespep•ll!, reacçií,p no 
Congresso Norte-a1p!)riCii,J10, 

os .allemães tem de preferen· exacta do que tem sido a, gqern, 
eia centralizado seus ataquei;; na aerea entre a J\!lemanha e a 
cidade de Londr'<?S, pois segundet Inglaterra. E nestes coinll{l.tei:; tem 
se affirma nos ci'l'OUlos berlinen. se resumido toda :t guerra entre 
ses, a t)apital da Gran-Ilretanlm as duas nações. 
como centro das industrias belll-
cas e o nervo da resistencia in- PACTO TRIPARTfTC 
glezà. . 

1
. 

. e sua.s frequente~ confl!rencias 
com as autoridaucs it:tlian.as e 
allemãs faz crer quo essas peten
cias e a Hespanh,a concelrtam 
um plano de acção oµ µm occorilo 
semelhante ao que foi celebrad'.l 
com o Japã9. 

10 CONVENW - Entre O!l 

· governos d!l, He~paµ!1a e B(ff~ 

tugal foi assfgna;i) um com~n~ 
nio coinmercial p;ira trnçª' ~ 
mercadoria=, 

!5"l."'• PARA SEJIVICOS , s 
DY,POGRAPHICO Os ataques al'l,emães têm c.au- Teve larga rl!percui,ão e!ll to-

sado é1evado numero de victimas, . do mundo a as,slgnatura dtim pac
apezar· dl!S 'baterias e dos ref4. ~ t;iplice entre r. rtalia, o Ja-
gios anti-aereos. pao e a Allemanna. 

11, "Royal A!r :!:i'orce" wm bom- O accordo firmado em Berlim 
bardeado Belim, ~m ataques fl'e- é um pacto defensivo. pois % 

quentes e prolongados. Num dos nações contratantes se éompro
u!timQs dias, os pilotos ing)ezes I mettem a prestai' mut>J.Ó auxilio, 
sobrevoaram a Capital do Reich no caso de uma del)as ser ata
durante mais de ::inco horas. O , cada por potencia que não 0ste
principal objectiv') tem sido po- ! ja eµvolvida 1w eo11fii,,to euro -
rem as costas da França, dondP, 1 peu ou 110 asiatlco. 
possivelmente serão embarcados ! Alem disso o accordo esta'be
os guerreiros germanicos que de- lece que o Japão reconhecerá 
vem tentar a invasão da ilha. como papel cja Ita'li:J, e da Alle
Os portos, as es~radas, as con- manha, a organiZ!l,!)ÍÍ-O .social e 
centrações de tropas loç[l,!i.sado~ politica do contlnent,• europeu. 
nos arvededores '.lo Canal da As duas poten~ias '?1.!!'0pel~s 
Manchl!, têm soffrido bombar- por seu turno rqçonhPcem co
delos prolongados. mo legit!m,i, a iPJ!-.1enc!a Japoneza 

Da efficiencia e das perdas dvs I sobre toda ,a Asla, mor-nente so
bel!igerantes nada é posslve'I di- j bre o territorio çla China. 
zer-se, dado o desencontro da~ , O accordo firmado em Berlim 
notlciM. 1 jâ espantou certo:, clrculos poli-

Os circulos militares da :i:n- ticos eur9peus e ;nnericanos, pois 
g!aterra informaram do alto po-11 tacitamente exist_ia de na muito, 
der <l,estructjyo ctas baterias an- corp.o cbrolario da exi,tenci~ do 
ti-aere.as de fogo crm:apo, que j "eixo" Ro. ma-B.erllm-To~io . 
. defendem Londres. Cofuó' êonsequencia elo accor-

Pe seµ lado, Berlim 11,nnµneia do, .o Japão p/1.~·ece qµe!'er ,aven
que' os -britapnic:is tem so.ffl'ld<, turar-se numa e's?edição contra 
perdas pes,adissimas em ~uas in- as Indias Hollande?Ja.s. .· 
sur.(;óe/1 ·pela 4,/lemanha. ~onàn- ~ Inglaterra. ll. oo Estados U11)-
da, Belgica, França, eJc.. dos ela America ,19 lforte sena 

Os çommunicadr,s de mn e dou- . tindo-se _ameaç.ados pMçuraro :re
tro lado se .. queixam . de' bombar- li forçar suas bases asiat!cas, moe~ 
de.los a hoepitaes. eacola.s, bairros mente a de Singapura, onde vem 

Çomqµantq as negoci;i,çqg§ ~' 
nnam sido mantidas com a!}soltJtll 
reserva, nos circtilos extril,-offi
ciaes afflrmam que rn trata prin
cipalmente do t.:ontrolle do es-
treito de Gibralta,·. -

A Hespanha, segund.1 ~e cli~ 
nestes círculos, ,1st.aria disposta 
a assumir uma at:!tude mais po
sitiva em favor do "eixo" se a 
Allemanhél e li, Italia <iPQ).arcm 

. ' ' ·,s:,:. ,' ' .. ' . ' - .,,' ~ .. . 
• Taes como: Theses. Livrc,s 
Folh.tos, Revistas. Iornct·s 
e ·quciesquer impressos em geral 
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Congresso Eucbaristico de Ribeirão Pretolfe~erncão Mariana fe~iuina 

{Continuação da l." pa.g.) . da 1greJa to1 saudada com uma clou o acto da benção do San-
calorosa salva de palmas. Em nc,- tissimo, que toda a assi!ltencia 

d. Ollvia Silva; dr. Antonio Car- me do povo ribeirão-pretense, alli reunida assistiu de joelhos. 
los Pereira da Costa, juiz de di- saudou o Sr. Arcebispo Metro- Em seguida,foi o Santi.sslmo ex
rei to da primeira vara da co
mo,rca; e Revmo. Pe. José ,Je
ronymo Tuccioli, respectiva
mente. 

ENCERRAMENTO SOLEMNE 
- CHEGADA DO EXMO. E 

REVMO. SR. ARCEBISPO 
METROPOLITANO 

politano e a sua comitiva, o sr. posto á visitação até meia hora 
dr. Raul Rocha, promotor pu- depois da meia noite, quando foi 
blico da segunda vara, que pro- ce1ebrada Missa Solemne e dis
feriu um applaudido discurs:,. tribuida a communhão a varias 
Em seguida, os illustres viajan- centenas de pessôas. 
tes foram conduzidos ao Pala- Com essa sessão, enceri-aram
cio Episcopal, onde se hospe- se os trabalhos de estudos do 
daram. Oongresso. Entre as resoluç~s 

Finalmente, ás 19 horas do dia approvadas pelo Congresso, des-
u encerramento solemne do 28 teve inicio a sessão solemnt> tacam-se .as seguintes: 1.0 - Pro

Primeiro Congresso Eucharistico no port!co armado á ent,:ac!o, da mover as chamac'as "Campanhas 
Diocesano de Ribeirão Preto, rea- Cathedral, na qual tomaram pa1·- de Communhões", a saber: a) 
!l?.ado em preparação ao Quarto te os Srs. Arcebispos de São communhão pascal; b) commu
Congresso Eucharistico Nacional, J Paulo, D. José Gaspar de Afon- nh~o dos enfermos; e) commu
tl dar-se nesta Capital em 1942 1 seca e Silva e de Cuyabá, Dom 

I 
nhao frequente, quer entre os 

verificou-se domingo, dia 29 d~ 1 Aquino Corrêa, ê os Bispos Dom adultos, quer entre as crianças, 
Setembro 111Limo, dep,11S d<! um:i A}berto José Gonçalves, da Dlo- crianças, prl,nc!1:ialmente as da 
semana d<' mtensos tn',alhos, 1 cesc de Ribeirão Preto, D. Ma- Cruzada Eucharistica; 2.0 - Tra
inteiramenie coroada do maior nuel da Silveira d'Elboux, Au- balhur no Apostolado pela assis
brilho imaginavel, dcixandJ · :r.- xiliar da mesma, D. Paulo de tencia das missas dos domlngo11 
delevel na memoria de todos os Tarso Campos, de Santot, D'>m e dias santos de guarda; 3.0 -

ribeiro-pretanos a lembrança d<' Francl~co de Campos Barreto, de ApostoLado das visitas ao san
dias U".o fe!i?,es e festivos, e. ln- Campinas. D. Gastão Lib-3ral tissimo Sacramento, que deve ser 
fundlnclo-lhes ainda o dc,\b fir- Pinto. de São Carlos, D. Anto. a priroeil'a que ~ faça entrar 
me de uma . maior appr0xinwi;fw il nio Augusto de · Assis, de f abo • em uma. igreja; 4.0 

- O Congre~
com Deus pelo Saniissimo Saem- ticabal. e D Antonio Jose dos so faz votos para que em todas 
mento da Eucharistia. j Santos, de Assis. Estava _tam- as parochias se.la fundada a 

S. Excia. Revma. D. José bem presente D. Miguel Blondi, "Cruzada Euehar!stica"; 5.0 -

Gaspar de Afonseca e Silva, Abbade dos Olivetanos da Igreja Trabalho pelas vocações saceri;lo
Arcebispo Metropolitano de SÕ!J de Santo An~onio, além de mui-. le.es: a) prestigionado a dignida
Paulo, chegou a Ribeirão Preto tos outros prelados.da Diocese. de sacerdotal; b) auxiliando com 

meios materiaes as vocações po
bres; c) rezando pelas vocações 
sacerdotaes; 6.0 ~ O Congresso 
faz votos pelo apostolado eucha
ristico generalizado, empregando 
os seguintes meios: a) bom 
exemplo dos paes, dentro do hn: 
b) bom exemplo dos mestres e 
professores nas escolas; e) dif
fusão de boas leituras sobre a 
Eucharistia; 7.0 - O Congrel!SQ 
faz votos para que nas p,iirochias 
sejam installadas as quintas
feiras eucharisticas e a obra dos 
tabernaculos. O Congresso de 
Ribeirão Pret<> dirige humilde e 
reverentemente seus votoa ao 
Exmo. e Revmo .. Sr. Bispo Dio
cesano e ao seu digno Auxillar 
no intuito de que na Diocese se
ja instituída, sob a forma que pa
recer ,-posslvel e fôr preferlvel 'l 

obra da adoração perpetua a Je
sus Sacramentado. Por fim, o 
Congresso Eucharistlco Diocesa
no de Ribeirão Preto faz um res
peitoso e vehemente appel!o ao 
Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Dio
cesano é ao seu digníssimo Au
xiliar no sentido de ser logo cria
da. na Diocese a Obra das Voca
qõer. Sacerdotaes, eom o Centro 
Diocesano na séde do Bispado e 
centros parochiaes em todas os 
freguezlas. 

O Ma.trtmonio 
Se pensassemos .oor!ai:nente na 

profundidade e no valor da fP'S.
ça que nos é tran.smlttida pelo 
canal dos sacramentos, nossa. vi
da inteira seria pouca para :ine
dltar de joelhos, q.eante de cada 
um delles, 1,a bondade inoorn
mesura vel de Deus Nosso Senhor. 

Cada Sacramento tem '\lDl po· 
tencial de riqueza inexhaurlvel, 
e prouvera a Deus ·que sempr~ 
pudessemos corresponder a tan
tos beneficlós, na exlgua medida 
das nossas forças! 

Nos primordios da creação lan .. 
çou Deus .ao mundo uma COQ• 
slderação profunda: Não é bom 
que o homem esteja só. Faça
mos-lhe uma companheira que 
Jh,e seja semeihante." Els um 
complemento de· felicidade apre
sentado ao homem pelo proprlo 
Deus, e, não só para e!le, sinão 
tambem. para aquella que viria, 
minorar-lhe a solidão, enchen
do-lhe a vida de novas alegrias. 

Sendo invalido, nem se tOrn::§' 
Sa,eramenw, como o vinho qu~ 
não é vinho natural, nãó pode 
ser niu®do no ~' de ,Jesus 
Christo, / 

E quanto é bello comllN!lr à 
unlâo · miatrlJJIOlllal eoDJ. a wiião 
de 'Je41.!ij Chrl.,to <;0rn 81.la ·Itreja' 
Cemprehende-~ bem, im~. por. 
QU6 São Paulo e~~ o.:matri
monlo não só um· Sa~nto 
mas um grande Sacra~. po1 
ser elle a ff8ura da mystlc,. \ll).iãc, 
de Jesus ChrW,o com Siiá · Igre
ja, união rica de gr,aças, teeuncla 
de infinitas bençãos .• ,• · 

Toclo um programma, de vifül 
:fica . delineado · nestat; precJoi:as 
comparações: Jesus Ollr~ só 
tem uma. Esposa: a Igreja. 

Je1Jus Chrl.sto e a · Igre,IQ, estão 
unidos indlssol~veJa,.ente. , 

Jesµs Chrl!it,o é o Chefe. 
A Igreja ol!_ede.ce a Cll,Í1$to, l 

amb.os são anlm:ados pelo snesmo 
esplrito. 

ChrlBto não abandona ·., J3t: ,_ 
18.'reJa. que guarda a.o Seu Senho 
fidelidade inviolavel. · 

pelo rapido da Mogyana das 18 Entre as autoridades notavam- =======================:::;;:::::==== 
e 30 horã:~. na vespera do encer- se o s1·. dr. Mario Lins, Secre

O homem se tornou, pois, guia 
e amparó da companheira fragll 
e a mu1her conforto e alegrjA do 
companheiro forte. Uniram-se-, 
completaram-se m u t u a mente. 
formando um par ideal sob a 
approvação d' Aquelle que para, 
elles creara o assombro do uni-

O sacramento do mat~oni · 
tem . algo de grande que . lliuik 
vezes a ignora.nela dos hQme1, 
nã,o consegue fixar .•. D(!lle ti
ram quasi sempre o caracter elr -

r.amento do Congresso. S. !!:xciµ,. tarlo da Educação e Saude Pu- · 7 d. • a 
Revma. te~e uma grandiosa e bllca, representando o sr. Inter- ! 1 S e n, 
calorosa recepção. Enorme mui- ventor Federal, o sr. Prefeito 
tidão se comprimia na 1112.tufor- Municipal, dr. Fabio de Sá Bar
ma e em frente da estaçã.J. ! reto, os juízes de direito da co-

revista versó .• •' 
Abençoada desde o principio, vado · cobrlndo,o com · veste,i; mr 

essa união 110. perpetuou sob os nos rlCM para não pesar de
auspicios da Nova -Lei de Jesus ma.IA .•• 

Entre os presentes notavmn-se, marca e outras. 
a1ém dos Exmos. Srs. B!.,pm, Tendo feito uso da pa1avra di
D. Miguel Biondi, Abbade de,~ v:ersos oradores, entre os quaes 
Olivetanos, D. Manuel da Sll- o ,sr. dr. Mario Lins, terminou o 
veira d'Elboux, Bispo-Auxiii;cr Sr. Arcebispo Metropolitano com 
da Diocese. o sr. dr. Fa.bio de Ia sua paternal. palavra, refer.ln
Sá Barreto. Prefeito Municipal, do-se á obra notavel realizada 
tenente-coronel João Dias de por D. Alberto José Gonçalv1:s 
Campos, commandante do 3.0 B. l'\Os, seus 30 annos de direcção 
C., drs. Antonio Carlos Perelr~ da Diocese, exhortou os seus dlo
da Costa, Alcides .da Silveira Fa- ccsanos a seguir-lhe as dlrectri
ro e José Frederico Marques. zes sempre dirigidas para o seu 
juízes de direito da comarca, drs.

1 

bem, e terminou pedindo ·a be .. 11-

Edgard Magalhães Noronha <> ção de DetL~ para toda a Chris• 
Raul Rocha. promotores publicos, 'i tandadc e para a humanidade 
e multas outras autoridades "i- , 4nteira. As suas palavras ecoa
vis, militares e consulares, asso- 1 ram profundamente na alma dos 
clações religiosas e da imprensa, / presentes, que, por fim, as r.o
religiosos desta cidade e das cir-

1

, roaram com uma calorosa sa1va 
cumvlzinhas, corpos docentes e de palmas e vivas dirigidos a- S. 
discentes dos col!egios religio~·.,s Excia. Revma. · 
locaes e innumeras outras pes · 1 Ante o mais profundo silenr.lo 
soas gradas. A chegada do tre1v: e recolhimento, D. Aquino Cor
conduzindo os illustres membws rêa, Arcebispo de Cuyabá, offi-

Destruindo a herança de·deze
nove annos de Christic:nismo 

Palavras de Pio XII sobre u tiabau:o do 
qdio da imprensa 

Conclusão da 2." pag.) 

caso de um atao.ue inespera<.lo 
da Hespanh.a a Gibraltar. Tal 
ataque, franqueando a sahida do 
Mediterraneo á esquadra fasci<;
ta, daria á investida do "eixo" 
centra. a Grã-Bretanha uma 
plausibllldadc, muito maior do 
que a que ora existe, tornando 
posslvel um ataque em massa á 
InglateITa. 

Fóra de uma ou outra hypo
these, não pensamos que haja 
perigos a temer. 

* 
o LEGIONARIO sem p r (! 

apontou no sr. Nevllle Cham
berlain, o lncontestave'l "leader" 
dos elementos nazlstisantes da In
glaterra, o alliado n.0 I do sr. 
Hitler, aquclle que, de todos, lhe 
em o mais fiel, o mais constan
te, e sobretudo o mais util. 

Seria, pois, Iogico que nos re
jubilassemos com sua sabida do 
governo, tanto mais que o ex
permier inglez, tido e havido ge
ralmente · e o m o "moderado", 
constituía em um gabinete '.le 
guerra a mais clamorosa das 
aberrações. Jamais se poderá 
eomprehender c o mo, estando 

Por occasião de uma entrevis- :• Ao 'lado dos livros pernicio- L0ndres ~b ª acção de um bom-
sos' devemos evitar todos os es- J bardeio mcessante e~ dramatico, 
criptos de caracter mentiroso e emquanto a populaçao era con-

ta concedida á imprensa, onde se 
encontravam jornalistas de va
rios paizes, Sua Santidade o Pa
pa Pio XII referiu-se ao papel 
da imprensa. particularmente no 
perlodo que atravessamos. 

odioso I demnada a passar noites Intel-
. ras nos abrigos sub-terraneos, e 

A mentira toma um aspecto as familias se di1aceravam quer 
ainda mais abominavel quando ' 
espalha a calumnia e semeia a pela morte dos_ que estav~m no 
discordia entre irmãos.,, front e ?ªs v1ctimas civis ::los O facto de S. S. escolher uma 

bombarcletoo, quer pelo exodo 
audiencia publica de grande im- Continuando, s. s. affirma tragico das crianças que sahiam 
potrancia e na presença de jor- que "uma certa imprensa tenta para 

O 
Canadá, havia ainda 

na listas de varios _paizes pare?e destruir a grande familia dos po- quem fosse "moderado" no ga
demonstrar a. especial resonancia vos e as relaqões fraternacs en- binete. A sahlda do sr. Cham
que , S · Santidad_e quiz empres- I tre os filhos do mesmo Pae Ce- berlain se impunha, se não por 
tar as suas palavras. leste." , . it á l 1- bli · J 

Depois de falar na má !itera- " f • 1 iespe O op n ao pu ca mg e-
tura, Sua Santidade aborda as O .ra_balho ~o od10 algumas ~a. ao menos em homenagem ao 
falsas informacões da imprensa, v~zes eSta nos hvro~, mas ,1;mt- sangue e ãs lagrimas que a guer-
11,fflrmando: tissimas vezes nos Jornaes. ra tem feito verter, e que não 

. E refei-indo-se quanto á res- podem constituir para a civiliza-
• 1 i;onsabilidade moral do publicis- ção um sacrificio inuti1 

C1ncoenta annos ta em relação ás informações 

d . , falsas, aff!rma: "Um publicista + 
e progresso I em plena consciencia de sua 

Acaba de ser publicado um ln- , missão e responsabilidade tem o Entretanto, confessamos que 
teressante livro: "Evocando o · s · • 

1 

dever no caso de haver e pa'lha esta sahida já não nos tranquil-
Passado". do uma noticia falsa, de resta- liza. E' preciso, em primeiro lo-

Essa obra é um historico da I belecer a verdade. gar, accentuar que o fracasso de 
Tem esse dever em cons1aera- Dakar occasionou na opinião pu. 

Congregação da Immaculada e.ão a milhares de lei·tor~s que blica britannica uma reacção 
Conceição e de São Luiz Gon- ~ f d t ,. 

suas obras influenciaram e em pro un a, expressa a ravez ·..ie 
zaga do Curato da Sé. um verdadeiro diluvio de criti-

As gloriosas Congregaçoes sao cujos espiritos não tem elles O cas acerbas dirigidas pela iro
muito bem exalçadas por um gru- du·eito de destruir a santa he- prensa contra o governo. O tom 
po de esforçados Congregados. rança da verdade e do amor ao geral dos commentarios era de 

E' um bello trabalho que ser- proximo. herança de dezenove uma acrimonia extremâ, que 
'Virá de estimu1o aos Filhos de seculos de Christianismo." bem mostrava que os inglezes 
Marta, no proseguimento de seu Como está longe desse ideal do não estavam dispostos a suppor
escopo: Pax Christi in Regnum santo Padre o methodo e o es- tar por mais tempo fiascos como 
ChristL copo da !~prensa de guerra. estes. Não teria sido necessarlo --

sacrlfic11,r ao furor . da opinião 
pub'llca uma vlctima expiatoria? 
Q u a I seria? Evidentemento 
aquelle a quem. geralmente, mais 
se tem responsabilizado ~lo in-. 
successo ,lnglez: o sr. Neville 
Chll.mberlain. Dàrt, sua queda. 

Por outro Lado, entretanto, n:i·J · 
nos esqueçamos de que a mano
bra na França foi muito clara. 
Quando Gamelln ..;. um verda
deiro Chamberlaln fardado, q;1e 
nunca fez de sua espadll, uso 
multo diverso do guarda-chuvas 
- se tornou por demais lmpo. 
pular graças a seus lnconcebive!s, 
insuccessos, foi-se buscar o ve
lho Petain, para chefiar o exer
cito francez. E foi atraz do vul
to marcial do "heroe de Ver
dun·", que se urdiu e se execu
tou o go1pe derradeiro contra à 
França. As dragonas de Pétab 
· serviram para acobertar umà' si
tuação que, creada por Gamelin, 
jamais. teria sido supporta.da. E 
.o "heroe de Verdun" se tran">
formou no "ancião de · y". 

* 
Ora recetamos que um "gabi

nete de guerra" escoimado dos 
elementos moderados e paclfi1~ 
tas que outr'ora deminulam seu 
prestigio perante a opinião, ve
nhe. a .acobertar de modo mais 
efflcaz e completo uma capitula
ção que seria por demais clamo
roso ser feita em . um minlste
rlo de que fizesse parte o longo 
e secco "heroe do guarda-chu
van ". E' um receio. Mas, ho.le 
em dia, viver é prever, e prevllr 
é não raras vezes receiar .•• 

* 

Christo, que, tainbem com suâ cumpre-nos meditar nas g?'ll· 

presença santificou o casamento, ças ·explendidAs do matr-1.moni, 
operando na,~ bodas de Caná Sei; e DA santificação do amGi' qu, 
primeiro milagre, elle opera, para melhor respei 

Elev.a<l,o á dignidade ae ~acra tar a sublimidade· da missão qn 
mento, o matrimonio chrlstão não lhe ê propria e que como um, 
é .um contracto ordlnarlo: é um c.orôa de gloria brilha sobre '.' 
cqntracto · que co.mmunlc~ a gra- fronte daqtielles que .aos Ji*J e' _. 
ça. Por, i.sso é elle celeorado dean- altar se unem pam sempre: ;, 
te do Ministro da Igreja que, missão de povoar a terra d' san-
de tal ,modo o valoriza, que não 
trepida em anulai-o, quando dei- tos que dêm cada vez mai, 
x_a de· preencher. as formulas· po•· gloria a Deus! 
e~la prescriptas. 1 S. M. 

r~~;--~~t~~ ~~s~:~§~-~~:~: 
!-.-

L __ ª_r_go- ª_º arouche, 51 - Fones: 4-3228 .. 4-3737 
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Como se resolveu na BahL 
o problema de cinema 

Catholica 
., A Cruzada", orgão da Acção quentado, destina-se toda. élh 

Catholica de Aracaju, · em seu beneficenclas sociaes. 
numero de 1 do corrente, publi- "Casa de Santo Antonio" 
cou uma reportagem minuciosa Cinema popular, 750 lugares;. 111 

das actividades dos Franciscanos pr!edade dãCommunldade· FI ~ 
d.a Bahia na obra do bom ci- clscana, renda totalmente d1 " 
nema. nada a benefJéencias soc!Ms. 

Enfr/lntando . dlffic,uld_ades "Cine Itapaglpe", prop~c, 
enormes, os Franciscanos conse- da Congregação Ma,riana_ ,çlé r 
guiram fundar 4 cinemas na cl- Luil!, situa.do na Praça Jld'a,1 

dade de São Salvador e ainda, um gôa, no populoso bairro de J' 
em Aracajú e outro em Santo paglpe; cedido ao Çirculo O:; 
Amaro, no Reconcavo; re,aliza- rario. 

Não podem~ deixl).r, tratando ção gigantesca, conseguida em es- "Clne Santo Amaro" -. 1 

de 5.ª columna, de nos referir pecial pelo trabalho e dedicação Congregação . Mariana de s, 
ao longo encontro que tiveram )~ do Revmo. Frei Hildebrando. Lull!, de Santo Amaro, no r:· 
sre. Hitler e Mussert, na semana A grandeza e utl'lldade dessa cóncavo, e admfnistrado · 11,, 

que hoje finda. Mussert não é realização em prol do bom clne~ · Q>ngregação Mariana da l{n1r 
um extranho para os leitores do ma está plenamente' garantida, 1 culada Conceição de eai 
LEGIONARIO: já nos occupa- significando realmente uma vlc- Amaro. 
mos pormenorizadamente delle, toria dos cathollcos bahlanos. E, a "Casa são Franclsc" · 
quando da invasão da Hollanda. " O melh~; dos 6 cinemas é o 

1

. em . A.racajú, propriedade clà- e 
E' elle o chefe dos fascistas hol- Excelsior , de propriedade da dem Terceira da Penitencia e ,: 
aandezes, e, implicitamente, o Congregação Mariana de S~o rigldo pelo Revmo. Anselmo p· 
chefe da 5." columna. o que é Luiz, do Convento Franciscano. truda; ren.da destlnadA a be: .. 
a 5." columna? Seriam multo e Com 900 lugares, cinema luxuo- ffcenclas. sociaes 
muito ingenuos os que suppuze.s- so e m!\ls b,:m frequentado da · Todos esses cl~mas têm ale~· 
sem que ella se compõe exclU,\11- cidade de Sao Salvador, é sua çado otplmos•·,te1mltados comnh" 
vamente de elementos estrangd- renda toda deSUnada á Acção claes, auxiliando grandementt' 
ros. Os mais importantes, os Catholica e ao futuro ,:Olario ca~ obras de apostolado e benéf!c, 
mais perigosos, para não dizer os thollco. eia, como tambem, têm real:'"• 
unicos realmente perigosos e iro- "Olnema Pax" - Com 3.00() do um trabalho extraordlll~
portantes, são os nacionaes que, lug.ares, propriedade da Çonunu- de morallzaçijo e sanidade do , 
arregimentados nesta ou aquel,la nidade Franciscana, situado á rua nema, orientação eS$a garanti 
aggremlação, fazem o jogo do Dr. Seabra. faz parte do grande !)!)la direcção, confiada a 131ar 
nazismo. E' esta, a verdadeira Edülcio Pax, cedido ao Circulo dotea e a Congregações ?da:·. 
5." columna. 1 Operaria. nas, sendo todos alies de p· 

o que foram tramar juntos os A renda total deste cinema, priedade da Çommunidade Fr,.1. 
dois "leaders" totalitarios? que tambem é muito bem fre- clsoan11. 

/ 
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em_ primeira plana, ultrapasi;ando as operações xnilit~res no , iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii'iiimiiioiiiíiímiiiiii;iõiii,iiiiiíiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii•• 
velho _mundo: a modificação <lo gabinete lnglP-z, e o no rn l 

.,nco.~t~~l_P~:t~~:::r d~- :r~~q;~:iac~J~o~ªí:~t~: t:'~;:~:· relatiVfl.11 Uma -v1·s·1ta ::·._a, o [~ucan~ar'1a Ho,r·,JI O,uarte1,: o li .rongresso ·dº(I O e.;,,:pnrgo uo ;;ov0rno- d-a lnglat(>.r.l'O, com a oxclnsao elo Clum· - _ _ l, U '1 
betl<1in, é uma medida que h'1. muito se impunha; o · que o j 
proprio _goYeruo evit.ou leYar a effeito antes. Agora qu,:, el!a . J 1 ~ e t~m e s 
se effectl\'a, proclama-se que 6 º fiín <la poli ti cu deffen'.3i .1. 1 · 1 orna 1 !JS a I O 
61Ubstifüida pelo '·gahinete -da Victoria". da L1-qa dK.'.as Sen' hod'"as Ca1·hoA1-cas, u 

Os cme assim pensam não querem relembrar que a politi~a . .w. .li. . 
de Chamberlain continua muito bem representada no governo, 
por Halifax, Jolin Simon, etc., e que a sahida ~e Chambe.rlain, 
a~ contrario de .urna victoria d?s partidarios da conceutraç:io 
de.todos 0-2- esforços para-a derrota do nazismo, talvez não seja 
xnais que uma satisfação dada (l opinião publica, para amor· 
~cer, passiveis desco11fianças. · · ·· 

*t.;• 
E o redohramento dos esforços inglezes finpõe-se, quando 

Hitler f, Mussolini- pretenden1 ditar arciens a. toda a Europa, 
e impor fi. Hespanha e.· entrada na· guerra. 

A visita de Serrano Suiier a· Berlim. o a Roma não tev!l 
outra. finalidadn. Foi elln.. · prolongada muito além do qu,~ 
de-vei:ia durar emquaato. se._ procurava uma forma de 1<:,vur a 
,effeito aqnclle desldL>ratum. · · 

. Nada se cont;egttlu de effcctlv'o, e assim; Sufüir alnda aHi 
pl:'rroanoccu cm (!a.ructcr patticul.lir, aguardando o resultá(}(!' 
i1o encontro entre Hitler e l\iuasollni. 

Si a r.eivindicação de Gibraltar seria muito agradavel parn 
a J-Iespanha, por reiutegrar antigo territorio seu, é i.ndiscu"i:ivel· -., 
que ti.guelle ponto só lnterés1>a pará o. domínio dos mares. Á' 
Hespanha . ell.c é hoje de~ intere~sef muito 'r€latiYO, por não 
dispor olla. de uma grapde esquaüra. Aecre~1\e que r.uus largas 
·costas para o .\Uuntlco e o :\lêdli:erruneo d.!spensani_ quasl a 
passagem 1,or Ç ilJMltn.r. 0;:11110.rn ,10 Gibráltar. sem Re tornar 
llma grand~ potc11c1a, e-Ha se· rer:a arrastada, mesmo contra 
l!Wil yo>itade. a todas as guerra,L íia Europa. 

· PorisRo os elementos -moderados e ·o· povo hcsv,anho!1 em 
geral r~pncliam- a reivindicação de Gibralta1· gtvJ os ·ar.1·a~taqse 
llOYamente á gnnrra, depois da longa· e san~re~krc guer.ra civil.. 
E Serrano Sufier, representante extrema<1o _'1.o totahtarl11mo 
110 gov(0 rno de- .-.\'larlrid vae procurar arrastar sêfü. J)alz {L irn.erra em Bnlim e Hrma. comn cm Berlim é que o 81·. :\ligue! Prima 
de ltiv'ern \'Ufl-fazer os discurnos propngnanclo por essa relv!n:. 
dicaçiío: )las as uítimafl cleii:ões realizarfas na 1 lespanha fa
zem· lembrar <,u.e o phalangi~mo de Prini.o do Rivera não eo.1h 
nem eorn um deeii;no· da opinião publica. e .os demafs e!emen• 
tos que contribuíram realmente pa.ra. a derrota dos communis
tas na HeRpanhe. o fizeram para salvar sua natria. e não para 

, o ·dominio cto totalitarjsmo. 

Seb o patr0ein,1J das associa
Q(íç!i !lGs Jgtnafütss Gal:bolleos 
lill Ri@ ~ 9M B"aill'J, Tell!lir•se-.ílo 
nâ ~Bitt!~!4t 'Feiisrnl es ,ep:resen
tsti~§ Els t<ids â hlmrens1 oatho
Uta. tle ~rãsil, em mn Gongresso 
llin aüfl §1:!r!l,9 lill~àti.oo.!l os mais 
hni;:W~l\dt~ pl'tJblêiiU,é do ,ar ... 
tiâll§tn<} C$ tbtlHM m'A!Ílleim. 
· Hi !!O fiflM~ pap1"49s nali

t(Q\H!!;' Nn Ptltro;-i<i.li.t o nrimétro 
oongt'lltso l!B!l Jomàllstas -:,a
tholwn. ll:i,\# f1nno oo l1 a 13 ele 
outubN, t~a!izitl'·-w-A u n con
,irci;w. p(l1· 11tw f'!OtiJ 'l prefeito 
dé P&ttopoll.-<, om,rec;,1{1 dia l~ 
de Outubro, sabbad.o, um almoço 
aos don1JTeaslst.u. 

ô II congr~eso dos Jomntls• 
tas Cathol1cos.' o:i·;1e conta com 
a 11.1>brovaçáo e belt():ío das "Rvmo-,. 
Sl'li. Bispos do Bras11, tem recebido 
apolo ~ P.dhes5.o :e q1J:,.si todos 
ot: jot'oalistus cat,hollcos. tendo es
ta fólha. des!.gna;io o sei! ~edac
tor-Cl1efr. Dr. Jt1,.: P,idro G.al· 
,Vfío de souza. pr..1·.1. !'epr<.sental-a. 

Nossa Senhora 
Ahbadia em 

lpainery 

da 

C'om i;randes -solemnidndes to! 
commemorada em 15 de Agosto 
p.p., na bella cidade goyana de 
Ipamery, a augusta data da As
sumpção da Santissim.a Virgem. 

Tapeceiro VM GRUPO DE ViSITANTES, VENDO-SE ElASTOS E ALGUMAS DIRECTORAS; DA 
AO CENTRO o· REVMO, MONS FRANCISCO LIGA DAS SENHORAS CATHOLICAS. 

De.e.orador 
O povo de Ipam:ery venerando 

Nossa Senhora da Abbadia prestou 
ccndí<snas honras .a Nossa i\lií( 
Celeste 

Dando maior solcmnidade ás 
commemorações, S. Exc!a. Revma 
Dom EromunueI Gomes de Oli
veira, Anostolico ArccbL~po de 
Goya:J, compareceu p~sson.lmcnte 
ás solcmnidildcs. 

ACCEITAM-SE REFORMAS 'E CO.LLOCA•SE 
COR71NAS, $TORES, MOVEIS -ES1'0'FADOS, ETC. 

CARLOS PUDLES 
A~CEITAM-SE SERVIÇOS PARA O ?NTER.IOR 

Rua Cubatão, 412 ·:-: Phone 7-7763 !-: São Paulo 

l A Liga das Se11horas Catho- dos tr;ibalhos ahi re..1lizados, obra de assistencia social, que 
· llcas offereceu · terça-feira ui- !:eguida de uma visita ás prin- const itue uma demonst,ração 
1 tima; no Educandario D<>m cipaes dependencias do Edu- bellissima do zelo e da 'dedi• 

_: Duarte, para menores abando- candario, Capei la, Pavilhões cação que só podem brotar da S. Exci.a. Rcnna. ordenou sa
cerdote, ncs~a occ1síão, o .semi· 
narista Osiris Vaz, filho de Ipa-
meri. 1 

nados, um "cock-tail" ·á im- , de menore!;, Escola Profissio- Caridade c.atholica. Es~ecial
,prensa paulistana, sendo feita j nal, G1•upo Escolar, etc. Tive· mente convidado pela D,recto
uma Interessante exposição i ram todos os presentes a me- ra da Liga das Senhoras Ca-

--===============================::;::====:::::::===::= l . • 1 tholicéls o "LEGIONARIO" fez. '" • · , l.hor das impressões á vos.a 

S t • d d - ,_. l dos notaveis trabalhos d~ssa 1 &e representàr nessa visita pe- Festa de Nossa. Se
nhora Apparecida . e n l o . e -um a o p ç a o I benemerita e extraordinaria 1 lo seu Redacto,.'.Chefe. 

O Dlspensarlo Beneficente Nos-
Te!ll çonstituid:) sempre, para_ dade de noss:t missão apostollca. j lucta pela perslsfoncia de um cs- F . 1 1 L G d . a· sa Senhora Apparecida dá Paro-

º LEGIONARIO, motivo de le- intnterntpta? Só é posslvel wna ;ado de coisas ln\'.oleraveis: o li· 1 o r e il o a u ar 1 1 Jc.oht1t·a cd.ocmSãp-o,1·aJnodséc dbor·Beilh·nlénmtil.smfeostco-- re~r;csta: a victoria contni. o na- l.leralismo, o· capitaqismo, o im- . 
gitima. satlsfacçâo ::,. perfeita con-

zismo. Observem, não affinna- perio do ".padrã'.l :ouro". E' b t • ren a •mmoral dia de sua Padroeira. 
cordancia verificada entre as suas mos "a vlctoria da Inglaterra'', •~=bem o Cardeai :Hinsley quem com a e a 'l'l'Y'lp 5 l . "'-N.. .1..1,,1,., • . No dia 4 p.p. iniciou-se o tti~ 
attitudes e as do grande orgii.n. mas a vjctoria contra o .nazismo. destroe esse argumento,· que é duo preparatorio, pregando e11-
catbollco de Bello Horizonte, "O E' evidente que r•os referimos ao bastante "financiSta "· pois in- ;Fiorello La Guardia ;eunlu des creanças, não posso compr"l tre outros o renomado orador sa
DIARIO ". exito das armas,b!'ltannicas. Mas tenta "s.acar contra o futuro·•: 1 nestes ultimas dias no Paço Mu- hender como vós podeis cone~- cro Pe. Aleixo Monteiro Mafra, 

A complexidade dos problemas com esse -t)aractet'istlco, especial "Para mim parecem~me fra- nicipal do conselho, os editore~, ber alguma cousa assim repug- da Parochia de. Jacarehy. 

contempcraneos é t:io grande qull 

JjlOde facilmente provocar uma. 
divergencia de pontos de vista. 
Enkttanto, é digna de nota a 
identidade de attitudes observada 
entre os dois jornaes, ainda mes-
mo sem qualqu~r consulta 

clproca. 

re-

Transcrevemos abaL°'o -um im
portante editorial daquella fo
lha sobre a guerra europeia, coin 
o expressivo titulo'; "O sentido·. 

ele uma opção". 

SENTil>O DE UMA OPÇ,{O 

Para um chrlS,M; nesui. gmir
!"a, não estão 'lpenas em · jogo 
a sorte de dois imperios:. o 1n.:. 
glez e o allemão. Não se trata 
de ser partldario de um· ou de 
outro dos povos em lucta: ·- '' eu 
sou anglophilo ", "eu cá sou . ger
manophllo ". Acima das . nações 

. e dos povos, ha. alguma cousa 
que. nos deve :nteressa.r: é .a 
sorte da Chrlstanàade. ·Repeti-
mos: não é com ~ sorte da. Igre-

- ja - instituição divina · - que 
Dot preoccupamos. A sorte da 
Igreja nunca estará em jogo; 
tlli.o é possível competição entl":l 
t)eus e os homens. Mas a chris
tandade pode ser attinglde.. E ha 
utn dever. para nós de defesa. da 
christandade. Um dever que é 
extensão da missão apostolica de 
que todos. nós fomos incumbidos, 
ba vinte seculos; a de que so
JDQS ·outra ve:.i; Incumbidos,. cada 
manhã: "Ite missa est ", vá, sua 
missão começa. Domeça, diaria-

de completa derr')ta do nazismo. cos argwnentos os de relembrar os distribuidores e os vendedores nante. Na missa do dia 7, 0 choro pa. 
Podem08, por sympathia pessoal os nossos antigos peccados pari de ·magazines. E liws disse clarl\- E por fim lembra que as ga- rochial cantou a missa "Patriar
ou por não, importá que afinl· desacreditar' ã nossa opposição ac- mente que elles não poderiam rantias constitucionaes dad~s á 

I 
challs", de Loureço Perosi, tendo 

dade. querer .a-'_vi-::toria dà Grã- tiva âs crueis injustiças· feitas ~ espalhar "escripms obscenos" em liberdade de imprensa não ~e ap- 0 preg'ador, Revmo. Pe. Aleixo 
Bretanha, Nossa !neta, porem, Polonia, á Fin1andia, á Noruega Nova York sob forma de maga- plicam quando ella trata c',e ,m- proferido belllssimo sermão con-
será muito maior talvez, depois á Dinamarca, á Bt>lgica, ao Lu- zines obscenos durante a dura- mundices e obscenidades. gratulatorlo. 
da guerra... xemburgo. Pa1:a mim, considero ção de seu cargo. 

Muitos evitam optar porque se 
impressionam com o. ))Íl$sado ln
glez: as atrocidatl~s que a .Gran
Bretanha. lmpoz ~o mundo e as 
doutrinas· rel1glos.ls e . politicas de 
que essa. nação se tem fe!tn 
arauto.- A ·esses responde o Car
deal HlnleY, Arcebispo catholico 
de Westminster, em recente allo
cução: 

im~sivel a rieutralid~e de co- · Na J)resença. de todos elles or
raçao nesta lucta. VeJo-a como dena ao Consorcio de policia 
o combate eni~e a luz e as tre- municipal de crea.r um.a patru
vas! Quando d1g? q':e esta guer- lha de motocyc!i:stas para ob
ra, na sua s!gnif1-:1açao m~ls pr~- servar a. distribuição dos maga
fun~a- é 3:. defesa M: cav1lizaçao zineJ, seguir os caminhões des
ch!·15ta, nao quero dizer que ~e- tinados a esta distribu.ição e Li
seJamos conservar a ordem exis · rar 08 rnáus magazines. Ordena 
tente. igualmente ao Consorcio de po

- "Ha muité.s coisas na actual licia a ordem de se justificar a 
situação social .e tconomlca deste I seguir caminhões destinados a 
paiz e da Europa que exigge.m transportes de vendedores de ma
alteração radical. Confiamos de gazlnes obscenos. 

"Alguns escriptores demoram- todo o coraçã.o ~m que esta luc · Seis magazines com uma tira-
:se em analysar as lniquidad~s ln- ta trará renovaçào - a reforhrn. gem de mais de 100.000 foram 
glezas nos tempos -passados, a sua. -. que nos obrigará a todos a ap- incluidos na lista dada por Fio-
aggressão e as suas conquista;;. p:hcar em todas as espheras da 11 L Guard'a 
Está bem, a. Inglaterra nli.o é im- . vida os princípios da san phllo- re 

O ª . . 1 
• • . 

maculada, Mas não o são t.Am- sophia. A tradição christã está I Esta decisao, diz Fiorello La 
bem aquelles que a calumniam sendo desafiada pela nova phl- 1 Guar,dla, foi tomada como resul
Mereça-o ou ·não. está, nessa lUC·· Jo-sophla pagã. O christianismo 'i tado de. um. estudo permanente, 
ta, do lado da Verdade e d.i triurnphará por fim se nos man- plano so feito com a collabora
Justiça. '_' tivermos fieis á ~1'."'- doutrina. Es- ção do .iu~ Ste?hen S. _Jackson, 

Mereça-o ou não: é commum condido nas catacumbas, o chrL~- da· Corte JUVeml. 
ouvir dizer-se· que O nazismo é tianlsmo começará novamente a I Ella foi tomada após uma en
in.strumento de Deus. Essa ver- sua obra de salvação. O imperio quette minuciosa e detalhada 
d.ade acoberte.· muita adhesâo co- nazi pode possivelmente dominar mostrando os effeitos da leitura 
varde e escondida... E porque uma Europa dev;istada, e, depois sobre a juventude. 
não affirmar que a Inglaterra é da Europa outros continentes. Mas Desejaria que nos jornaes al· 

tambem instrumenw de Deus? 
Instrumento de Deus para a vic
toi:ia. · contra a maior heresia de 
todos os tempos: a idolatria da 
nação, da -raça· e do sangue? Me
reça-o ou não:.," 

* 

o seu poder m.aterial submergir- gum tempo no curso cLa just.iça 
se-á por fim na proprla corrup- para observar até que pvnto a 
· ção que espalha." !ittératura obscena pode ,gorrom

Assim fala um cardeal da per nossa juventude. Se vós ten
Igreja. Catholica. seria interes-
sante que ouvlssemos de outro 
cardeal ·da Igrej:1 Catholica umu I L~R E PROPAGAR o 
defesa clara e evidente do nazis-

/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" ,, ........................................................ ,. .......................... ~ 
::] PHARMACIA E DROGARIA .~ 
;i SANTA CECILIA :~ 
~ ~ 
:i SORTIMENTO COMPLETO DE ESPECIALIDADES ~ l+' - ,.< 
'•' PHARMACEUTICOS ,•: 
'+' ,•: :+: Drogas, ampolas, artigos de borracha, perfumarias (, 
;} finas, fa1·inhas pai'a. . lactantes, etc. ;tl 
:~ MANIPULAÇÃO ESMERADA ,•, 

;:, ENTREGA RAPIDA A DOMICILIO ~; 
=~ .+, 
:+: Rua das Palmeiras, 58 - Phone: 5-2667 ;! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Semana Eucharis:fica. 
de Aíibaia 

No dimingo ultimo, 29 de Se
tembro, foram iniciadas com 
grande brilhantL~mo e na pre
:;ença de numerosa inult.idão pro· 
vinda de todos os J)ontos do mu
nicípio e da comarca, as solem
nidades da Semana . Eucharlstica 
como todas as outras que lhe 
succederem, tem 'l /.fim de ser
vir. de preparação para o IV.º 
Congresso Eucharí;tico Nacional, 
a se realizar em_.Sã-0 Pa1,1lo, em 
1942. ' 

Mocidàde ", "A Eucharistia e '!

Presença Real", "a Eucharistl.o. 
e a Acçã,o Catholica", a ''Eucha
rlst.ia e Chrlsto H.ei" e "a Eu• 
charistla e a So~ied.a.de". 

Todas essas assembleias paro
chiaes, presididas pelo Parocho 
Revmo. Pe. Francisco Abril, fo• 
ram transmittidas por alto-fal-. 
lantes colloQados em todos oi> 
pontos da cidade. 

No dia 4 de outubro chegou á. 

aent.e . .. " Ha, porem, outro argwnento 
mo ... Tal coisa é impossivel, a --·------------· 
menos que a "Mit Brenne:-ider •• LEGIQNARIQ .s 

_Sorge." não. tives.e sido feita e 1 

Os themas que têm sido trata
dos nas assembleias Eucharis
ticas de Atibaia, como seus ti

-tuil.os indicam, são interessantís
simos e de palpitante actualidade. 

Foram tratados os seguintes 
assumptos: A Eucharistia e o Sa
cerdocio '', "A E~tcharistia e a 
Crianco. st

, "A Eucllarlstia · e a 

Atibaia, o Exmo. e Revmo. Sr~ 
Dom José :M:auricio da Rocha, 
Bispo Diocesano de Bragança, 
que presidirá âs solemnidaàes fi•' 
naes. 

A opção que se exige baseia- mais . especioso e tão fragll como 
• numa especle de ~culQs ·de o que ficou acima. E' · que o 
probabilidades: que victoria po- mundo está pas31\ndo por um'l *" 1u-aDUr melbor a c:oAUliu.1.-l. ~. · Ji: a ~ 

asslgnada por Pio XI. · 
Eis em que sentido falamos de E' DEVER DE TODO!! 

uma "g,pção"••• ·' OS OAJ:lilOLlCOf:I 

Hoje hcJ.verá uma imponente 
procissão · triumpnal, que porá 
termo a. tão fructuosa . sema• 
~ 
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·.DIA MISSÕES As pll.Íl!.\lfM pfõtlüfil\Íàclas pe
lo sr. ''Winston ClWrMil, nesta 
:&entanv,, na camara dos CQm.
lllWZII!, ã proposlt.Q da ~m 
2Jlapune, por Oil>raltat, de na.
,rJos pert&Mentes ao governo de 
Vickr, dão razão, indireotamen
te, ~s co1:1Sicl.eraç6es feitas por 
esta· folha sobre a "5,ª colum-
1:la", e seu papel neste triste 
aconteoimen.to. 

Deterniinacões. das Autoridades: Ecclesiasticas 
'.A proposito do <lia das Mis, 

sões, cuja realização vem se 
fazendo no dia 20 de outubro 

sotrre o « Dia das Missões» re., PD~ para lll])l'U 
e coml)IIDaU, em pane. as es. 
triolu que wi nações em ~ 
não · l)Qd..am ·:-eóolher. · 

EUectivamente, !reconheceu o 
"premier" brim.nniço que foi 

tal. a lr.regUla.r-klade do facto, que 
o Minlsterio da Guerra se viu 
:na obrigação de applicar varias 
penalidades jl, pessoas encarrega
dás da defesa de Gibraltar. 

Evidentemente, S. Excla. se re
fe.riu prlneipaO.mente á "incuria" 
dos cUlpados. O chefe do gover
no britannieo não poderia reco
nhecer. sem desdouro para seu 
pal2, que a:· 5." columna havia ~s
guelrado iéus tentaculos até mes
Jl10 no famoso estreito que é umn. 

º'~ ch.ltves do Imperio e .:lo 
/ mundo. 

· Mas esta "incurla" o que sig-
11Wca t -

Exriminemos mal'l detidamen
te o caso, e teremos a resposta. 

com crescente 2uccesso as 
Autoridades Ecclesiasticas bai
xa1:am -determinações que de
monstram a grande importan
cia do dia. 

A$ irn.lavrns -dos F.xmos. 
e Revmos. Snr51. Arcebispos o 
Bispos são tão significativas 
que dispensam maio.res com
mentarios. 

De S. Excia. Revma. D. Ben
to Ololsi Masella, Arcebispo 
de Cesaréa <1 • Nuncio Aposto
lico do Brasil. transcrevemos a 
seguinte epistola: 

"A Obra da Propagação da 
Fé hoje t:1.o florescente cm to
dos os 1mizcs, animada pelas 
bençãos do S. Pe.drn que a fez 
sua propria e a levou para Ro
ma, para ter .bem perto do se1t 
cot•ação de .Pastor e lhe in
suflar t.odo o fogo do Ren ú,'10, 
efltá passando dias de ·sobre
salt.o e d'(i ·te,rriveis provações. ) 

A guerra arrancou do cam
po das Missões muitos MisRio
narioR, obrigados a alistar~m
se nas fileiras dos exercitos. 

Perdas incalculaveis de :\!is-

Gibraltar, todos o sabem, é uma 
posição de capital importa.ncia 
no mapp,a do Imperlo ignlez. 
Commanda a hlstorica fortifi
cação toda a passagem eníi-e dois 
gfandes mares, o Atlantico- e 0 

. Medlterraneo .. Por sua posse, a sionarios qne não mais 11ode
lnglaterra seria capaz de todas rão volt.a1'-à: occupar seus oos
a.s guerras. E, por isto, se bem tos· 
·que o cúbiçadlsslmo promo11toÍ'i0. A guerra priYon P C'Slíi. pri-

' iá tenha ·atràhido o apetite de vando as iVfil,sõ(;s dos g-randes 
rarios palzes, nlnguem ousou, '-lté m1xilios 'financeiros. qne as 
J momento, tentar sua conquista. J1ac;ões env'olvidas em contlicto 1 

nove milhões de liras. Italia, 
quasi seis milhões. França, seis 
milhões. Belgica, tres m1lhÕ€'l:l 
e meío. Hollan-da, tres milhões. 
Canadá, dois milhões e meio e 

, Assim, pois, comprehende-se fa.

1 
of!e.recium __ pam .a Propagaçã?, 

. · · "'êTun'ente qUe, parn; guam-e<:er· ·GI- A:l~ Fé. -Áll-0ma11Jm.- l)o.t:.~axcm.,1-· 
braltar e dirigir ahi as operaçõss plo, recolheu, no ultimo anno, 
bellicas, sempre tenham sido es
colhidos elementos de escol das 
forças militares inglezas. De ~s- . 
:iol sob um duplo pontõ de vista: 
cómpetencia technica milltar, e 
qualidades psychologicas .ade
qua.lias a tão melindrosa situação. 

• 
Se tal se daria em tempo ,1c 

tia~. quanto mais em tempo de 
guerra. Evidentemente, o gabl-

(Conclue na 2.it pag.) 

Exposição de Im
prensa Catholica 
Na séde da A.J.C., do Rio, 

installou-se uma exposição de 
:imprensa catho1ica, livros e jor
naes. em cujos extensos mos
truarios se veem representados 
todos os jornaes, revistas edito
ras catholicas, que adheriram 'lo · 
IIº Congresso dos Jornalistas 
Catholicos brasileiros, 

Conferencia ~o Revmo. Pe. ArmamJo Cuer
razzl na Aca~eínia lle Sciencias e Let~as i 

Irlanda tambem dois milhões. 
Por eate motivo, .será neces

sario, neste a.nno, intensificar 
a propagand11, lànçar mãos de 
novos recursos, afim de con-

sol&r o coraçto amar1ur~o • 
preoocupado do S. Padze, offe
reoendo a Sua Santidade toda 
a. nossa. ded1ca~ão e :respeito 
num e:upremo estorw de maio• 

O .. moviD:lento . realil~o em. 
:nosso qul%rtdo Braàil" tem sidq 
verdadetra:mente granq.e; dese
jeriamos, entreta'nto; q11e neata 
e.uno, :n&o d1minuts~, an~ 
augmentasse, e assim se.t'â, 

· pois :muito confiamos no selo 
de V; Excia. Revma. e no Inte
resse que, em · outros anmwi,. 
tem .manifestado pela Obra üa 
Missões. . 

Ninguem meinor do que V. 
:&licia. para resolver o qu.e for 
mais conveniente .a este :res. 
peito, na sua Diocese; si o mo, 
vimento de propElganda se iJi,, 
'teti.sificar e:in todas as p~ 
chias, ·certamente teremos· coa• 
seguido chegar á real~ 
dest-e. desideratu:m e as con.. 
tas serão consoladoras. 

A celebração de ·!l'riduos ~ 
"Sêmanas Mra.,;.ÍOI}aJ:ias, de Ht» 

J:'.as San1lwl e Communbões ~ 
-raes tel!l dado optil:nos. lelRlt• 
tados, 

__ ,E .será à melhor pre.pa:raçlo 
para celebror o DIA DAS M:r.s. 
$õES que será festejado, esta 
~uno, no dia. 20 1ie''Üututm>. 

A palavra de V. Excfa. Rtt. 
OÍlVida paros Ztll-0808 Vfgarfos 
operará lll6r.avilbas • -&m pâ)1 
dss 1\1issões. O Hr.ásU nf!\'Jte 
anno de provações dará mais 

· tima prova do seu a.mor ao Pa,. 
im e 1a sllll gener)>sidade m'l~ 
sion~ria. . . . . 

Agradecendo a sua bene't'O• 
lencia e implorando a bençãf.t 
de Deus para o melhor . -e::tito 
desta · campanha, al)l'oveito ~ 
ensejo para testenuuilia.r toda 
a estima com qae sou de V.:. 
Exc1a .. Revma. de'ViOtado ..,; 
Christo. 

t BEN-TO, 'Arcebis~ ~ 
Cesaréa., 

Nuncio · Apostolico do Brasil,~ 

A Cul'ia Metl'opolitaM de 
São Paulo expediu, tambem, 
determinações sobre as so
lemnidades e a campanha. P,rq 
Missões. 

· Sobre a campanba salient.oti 
a Autoridade um triplice as
pecto de apoio qM podti set' 
pr-estódo 'pelos catllolicos: ora
!)ão, propaganda, generosidade.. . 

Em flessã.o solemne :realizada homem social, suas ideias a 

1 

tL 15 de julho p. p., a Academia respeito _da sociedade. Logo 
de Sciencias e Letras rec·3beu mais encara Leão Bourroul no 
o Revmo. Pe. Armando Guer- aspecto religioso ·mostrando o 

UM ~USSIONARIO DO VICARIATO APOSTOJ, ICO DOS CAPUCHINHOS EM· CAQUETA, NA 
COLOMBIA, EM COMPANHIA DE DOIS GUERREIROS INDIGENAS . ..:._ O VICABIATO, A 
CARGO DOS REVMOS. PES. CAPUCHINHOS CATALÃS, CONTA . JÁ e~ 25.eoe Fm1S 

ConcretizatHW o "Enno. ê 
Revmo. Snr. A-reebispo dete.t-
tninou aos Revmos. Pa1·ochos~ 
Reitores de lgt"ejas, CepellG,ea 
e Dà'eet.ores de~ a., 
·tho1fcos o seguim;e: 

&) dllrante o me ·de outubu 
'ficam. })l'Qbibidos ~. 
:Kenness:es, ~ujos result.admil ra.zzi, que pronunciou sobre homem que recebeu do insus-

e logo mais o historiographo . 
Estevão Leão Bonrroul, patro- peito .Tulio Ribeiro o cognome 

Anàliza o Pe. Armando Gue!"
úo .de sua cadeira, nota vel pa,;a de "Luiz Veuillot do Brasil". 
oratoria. Após estudar estas duas face- razzi a gran<le obra de Le:fu 

Inicia o Revmo. Pe. Armando bas, estuda o homem politiro. \ Bourronl "Hercules Florence". 

Guerrazzi, seu estudo biobiblio- Nesse ponto louva o preclaro 
graphico de maneira bem artis- -espírito de Bomroul, e sua 
tica,não entrando exabrubo no 
assumpto. O primeiro tope, dis, 

coherencia aos princlpios qne 
defendera. Na segunda pha.se 

corre o conferencista sobre o ptor, primeiramente como jor
da conferencia, estuda o escri- nalis,~a, depois , como litterato, 

Termina a conferencia elogian-. 
do o brilha111e espírito de E_f-· 
tevão Leão Bourroul. 

Proferiu o discurso de ~·e(~i-, 
pehendario o academico prof. 
Dr. J. Marques da Cruz. 

. DIGNO DE I M I T A' ç - o ' não :3é.':~a1n ,h' 1CJS9ÕeS.. . : . " .. ·.A: - '_·;~- b} ~ ~ ~ 
1 ' --- -.ruió· dêvezão ~ <lonati-

Prohibida · em Québec a 'dança aos '.v.
00
• ~~~~ ~ -de ~ 

Sabbados : ~ · iMa 20- ~ -ollt.abro. -. 

-O .director da seguraru:;a Mu- . à'orav.ante prollibidos bailes aos· ,,Dia. ~ M~ - em. todaâ 
nicipaI de Québec. por meio da sabbados á noite. _:llS· I~ ~ e -Clapellas 
imprEsnsa, advertiu os habitan- Motiva essa resolução o facto· :4 o ~ -serão f.eitas 
tes de sua cidade de que serão das desordeas occorridas nas m.a-. ,:pe~a maabã, :nas :M;isBas e ~ 

drugadas dos domingos, provo- n_?1lle_:.na. resa. uma conecte. ~
ca®S quasi sempre pelos fre-.. ~lt ~t~ ás l!is-

, qoontadores dos bailes. .,soes. 
N ã o e A 1 t e z a ! Com effeito depois de dansa- ~ duraute a; semana. a:as 

Já foi 'estabe1ecido po.r Lon-

* 
dres, . o protocolo que ha de 

NA ULTIMA' PA. GINA-.. •·. vigorar em Nassau, capital das 
Íl!Úi.s Bahamas. emquanto lá 
·estivefom o duque dfêl Windsor 
e suá esposa. Ha muito que os 

rem até as ~imeiras horas dos: : Missões, de 13 a .20 de outu.• 
domingos, grupos delles ~m :-bro, sempre que as rubiicas O 
ás missas das 5130 hor.as e at-: · permitfirem, os ~- Snrs. 
guns, excitados por bebidas a'l- Sacerdotes deverão rezar na S. 
coolicas, promovem desordens Missa. a Omção .. P.ro Pro~ 
dentro das igrejas e mesmo fo- tione F'.!dei". 

* 
. funccibnarios coloniaes recla-

As DELIBERA. ço· ES DO CONCILIO_· · mavam instrucções neste 8en-
Jido, pois não sabiam que tra-

PLENARIO BRASIL. EIRQ SOBRE A .tamé'nto devia ser dado ao 
· . · actual governador das Ilha:L 

ACCA• Q CATH. OLICÃ · Lóndres querendo resolver de 
. véz a questão, estabeleceu que 

o duque de Windsor deve re.-

Il O CONGRESSO DE JORNALISTAS ceber o titulo de "Vossa Al-
teza Real", emquanto que sua 

CATHOLICOS esposa se.rá chamada simples-
mente "Vossa Graça'', :niío 
tendo pois o dir•ito ao mesmo 
tratamento que se dá á.R 
<.lU.llha'1aS1 do Rei, . 

ra dos recint-os sagrados. E finahnent<i 
Para por cobro a esses ablll!OS S. Ex-eia.. Revma. o Snr. Bis • 

o director da segurança Muni~ do de Botucatu', -em circular 
clpal, Ca.p. 'A. s. Bigaouette, cioso dirigida aos s-eus diooesanoa 
da manutenção dos bons costa- affirmou: 
mes e da ordem publica, resol- "Nenhuma obra ex:isooi na 
veu acertadamente prohibir que terra. mais n-ecessaria nem 
se danse depois da meia noite, mais sublime do que a salva~ 
aos sabbados. çã.o das almas. Por ella se 

E' de se notar que os regula- fez Hom<im ti mo.rreu na Cl"us 
mentos muntcipaes de Québec o Filho de Deus, deixando 1Ht 
prohibem peremptoriamente as tfflTa os seus rep.resentantes 
reuniões dansantes a-os do- para a. continuarem alli o flm 
mingos. dos seculos. Chr.istianizar- o 

Oxalá. entre nós vales.sem tam- mwtdo é salvai-o de todas as 
bem . as luminOBaS determJnas;ões :m-:iserias moraes 1> de ~ 
à~~ àe ~ --~", 
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• . l 1'°'">- ,:· ·;.;.·:·., .. ? .:'.-},5- ;;:'.-;!':-,.- ... -- 1 • .!::,.c.·: .. 5._;U~'.,;,'.'!':.i:;":ds<bc:c· ...... _ ... ,., ...... 

.Qt; .,.·,: ... :._,' .. · .. ·.···· __ ·;.· ..... ~ '.·.1.,i1· . . ~- 1~B!Jflfª ~ª w?l ~t!ç~~~ ' \.l'il r01wr-eli~O ~Mgh~ri~Hc!l ÇOi\lél ~).!'· 
· · · ç:~p~tí~H!i~I! ~~ J1:rnP. ~íl~iit;!d9r;i· ~~i!~!lt~·s~pll~m~i:Ja"~\aºT~ yo.b,l1!Jn.~a~n 9cj1a. tdl!ie· 

tibs''frâb:íllío1f"do futuro 'c'q'ngr~ij;~:.-tà; produz' , ~ a 

~' ~: ;·;-;,:.--;,;...,. .. ·~- .:i·'S"-;,.,,-.... -;.:., .. d-~ 

~ H l~~ff..nl~ ~.~f_!Q~i"~: i, no> .Bras,il 
~'"~mr~ e;r, '"'~ e, 18: 'f:':r mais uti1 e sãn'fo que"l!~ja ar l1óço~s aos SEMANARIO CATROLICO COM:' 

•• 1 Euçharistico, a rezilizar·se em .~ãp ·fructos· ;idmir:iveis, que a intelligen-

~~'f,t,.ÇAp ~,fHP.Pt fi!ÚIO, · F!~ f8Jrló ~~f ~e p!!t'êe. l!tn ~p~ .!=~"· 
t1qmen~; o cirgressq ferá ~!.ifrl! . 9~ 
tüdo e· ac· , .. ·- ê.Ã)fucl v, ~h, :1llç~Õ él. '.-, .. , . : ,.,rri, ~ ... \•.,i? .,. . , .. f.;; ... , 

'oo ponto ae vista aos rit~Ul'.'sos 1:1µ.- !~r,p~,,~~~- ~- '!f~~r~•.ve.l~e-rM: · P.~!-!· 
Retta~o e A~~: m~ri'os: '~ 'exfto eh:, 'bo'n9~S~''.,?ii 'à~. íatm~mente, ª· pluralidade de fruc-

. íliiâ Immacnlada coucelçio, G. ~:. ~H~l~&sf!,.!!!teq'. ·.te··~ºp· º~· ~fdf!'. n.llvti: !Rf f~ !f~BH~é~r e ?.ff1íl~e. fr~lft? ~~-

P. 1~9'!111~. · q~htHHf~ ,1 i!P.r~,~n~<Jr ;1 
De·us;"Nossõ' ~eiinor, a' adóração, o 
1~H~_g:f., ~li fü,ç~,r . g~ !ff~çà!l !l ' f.~~ 
~~r.~~~~ de séLis hum.jl'ilef "filhos ~r.i· 
~íle1r9~: E '? f~!!gr~ss~ s~ rc;alj~<i!· 
ria e)!:~ctamenil;! corrjo se realfaará, 

. ..-..... ..... _ hóne, 
5

_
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,,.. ~ " ·seqcia, a 9rande c-onse.9uenc a fun-
'4"'ff"e!' · v~r t!~~~e fSS.uf(l·iiio ;,s ·i1µai;. m:r,i;: ~1· . ct~111~nt~r qüe a §~rta !~re,ja, e p~r-

' ~- ~t~l; 2~!1 tas autoridades ei:cleslastlcas ela Ar- tanto a Autoridade Eccll}siasficà, tem 
\, ... _._a,....,-. n·•. , 9l;Jiql,:ig~§t; ' ' . . ' . ~P. re.,liZ,'!!' lfffi R<lriare.~!!R ~ H!<Pi!fi!l· 

-.~· ~._.,. ·•UI·~.., :.-. s-.,CXCia. Revm~., q Sr. Arcebispo tico. E' co·oveniente escl;.recer do 
.i!Ó<li! R~ii' nb i,~~!Í~e QMtrn ci:ím.~~ 
quencia ·senãq agradar o Pae Celes-

. ~" ·. . . . . . 1~~l (r1eÚJp,~!f~ano, ~!:ibor!Jl-! P,ªr~ .. e. rea~ m~{~~ rn~i.s preç!~~ 9 povo, li. e~i~ res. 
·- '-'-' 'ext.erlor • .. • • ~ifl"yu /!~~çao ~,~ Cop,~ress~ 1:!JP,a, ~ff,•e de pe1 ~ 

te, pois ftH~ é est~ ~ua grill'!R! fj11a· 
fidade ~~~MRi~I. 

~stre . • • • ~· • 19·1· .óO.·.·o s>lano~ ~He revFf,m ~m, l!r~H!!f' de 
· ··..- ~~!Qr • .,, . vist~~· um fe!i~ e ~!;_!~,t~ ~~Jº 9e Ot 
~~. ~Tfr~~do :· ." :~~~r4lfé~li,ai~~ dêmf3~:~::,~~ttu~ · ::,.,., '~ :;-·. :~;, {, . ..J . .Q,,. Isto prova, ;jntes de tudo, que es-

. ''. 'i--: C(;>ngrissc;,, não· apena~' '!m·'i?~n,r~I!~ Plhlio ºº· RRI.A DE OLI V·EIRA tá .nas intenções da .San.ta Igreja que 
~ 9,0$ nossos asstgnan- se;, n,9iqn~!, ma~ ~!TI c::e~!~e~ C,~ Ff o Congresso tenha, além de uma pre-

. te~ ~1W~~·~ ~,- .. , '2 ~ V~t~~geir~m"'e,rt.~ ~~Hm~R!98 e:91, fll~ ; J,k ·• , .,,.J,,w. Q .,,_,....»2,wa: .&- 'W~9~o.·r:na,t~rjalr P.'11'! l).ref??i-ª~~o ei;-
~=~~ ~1'?. ~ . . pQª~ r:eP,&:1'5i1,tSS~<? rio fll!:"Oif~ tt>J{;IJ:QO . p1rit(l'll, Aos olhos· d~ Qeus, o gran-

.jj . ·'. • Mc;,n~. Ernesto ~ !~aula, Vi9,rio o fUJURO CONGRf sso de V-!!?r SP ·. ç·g~ár~s.~R J\!!~r~ ~g~re-.~,. ~. ·.. . '· (;~r,Bli ~ ~mJ ~~f'Y<i~~a'! 
0füH;'r:t: ·~Ó . ' . . . · . ~udo r, Pf~f~n~,. ~P,'!) 1!~aclll e ~1!1· 

i . realizador. lntemgente. vivo; energi- .cerida~~ sjq':! i;~rtt1!1'!e"!t<1s com 9~e 
·.Pl\ffiJt ~™' ~ ti~f~~ ~o, d!' ~!1'1~ ~!'ea.í?l~~de 9!' t~~~lb,o o adqri'!rem os fieis. E' certo que, 

~"e ch~m, , ,~;e~~ã9 .~~ ~~~~t'?s EU C H fl ft IS l I C O se es;ei. P."~c!íc~d·cis for~!TI 111\.ljto àu-
delle se acercam, col!c1borojJ ~11e in- . ' • ' ttienticos,' o êspliú1dcir inateriàl ·ser~ 
_tittii~~m~ ~~·,n é 'E~rn,f" ~hmo: Sr. ,.., " • , , ... _ , , ~ . . , ... grc1n~~· . 9~"\ _·~ r.~~!C? .P,ºf~ q~~ ~2~· 
Arcebis a elabor.ic de>$ plan9S · dl!lenii escolhel.l tão explenc!idoi; un~ 
·'··.·'·" .,., Pf 'l~- ·· .,, . ._,, .. ll,e ··· . .,. ·'1

••
11 ,· '!"!!!!'!!"!'!!!"''!!"!!~-..--.~~~--""""!,...."'!'!!!''!'!" gueotós para nÀrfÜmar o M~stré, sé-

extrc1or4r11ar1os · do Congf4:'S$O, e se- :1::fa~~~=.··-~~~;,::::···~,·-· ... -~--.•.·.'. --·.·.:.'.'.·'· .. "_"._'· .. ··· . ~ · · .- ... ·,, ., .. ~, ,,· . . . . · · ~r i7rt~m~"ij; ,~ 1;.a_!fe -~, "~~~ ~r- - ' . . .. . mm porq~.e 11y~ a~or~ç'!~ era. ~ro-

nmrn~o ~~1tq~ ·!:'ffl !M!.!ffif!Jr~Y.~I f,. Se !m?l ~H% ~nire ~s ~f<!!!~!l Y;)!1t~· t~~~:Jão ~v~r:Uie dJeu~:r,
stI:~ãt :u% 

çt~n· ,ee,:l(i.,!? .. ,(<>.!m@rç~p9. ,· · e d d· '11' '·-· ''h'' -,d o·· 1· 
9ll~m~ ~ J~ll~ ~.iff!!f!~ffi m~• ~!Hl~ <IP\' q . !?r)i,!'~~~o PP,~ pro,. µ:i-:ir, !!. ,e j~ nao t1n a. amor e . ~li~ 

rtl!fº$.'( Íl'!Cll:!Lq_~e em Ut! 9Ftm,, ~,~- ~~B s~d·~e~. ~l!qHt<:~r o ,1Qt.!1Íf\Pí'St?· . Ert_rf~~n"t~, se o Jemlpre?o qa maior 
men~i. da mt14?.r proJeccâô ~m nos ,),(Hll8!'.J!H!f!~"1!'.''M _?,P,Rºr lHl?,r . !'!~ !TiiH!"' 1cenc1a flOl;S ve é pma conse-
,,, V' 

00 J(.·' ,,,. ~ "'éillt'eü '/1'~ 9!'!1i! 9rnpg~ ilfftfm,ç;p e!~ Fe, ~µe ql!~flcia logica e ql)C~i>saria do q!llOr -~ ~'ê\ r~lt,J~ ~ , ... '· 1 · "" ··~ ~ ' fas:t çenfü a toµps cii.i~ 9. ~rasil ~ e ci~ beús, ·s écirt, que· Qeus àmará a 
,.~rc1r ,· '.• M!'.;t . ~ !l~!J,~ jf!i~! .é{~ êc,nfüiLÍàr' ·a· ser' é!~SoÍµtá'rpente "1'~qnificeÍ1cl.i ri~ . medida do.' ·~mor 
1' ~f ,eWl~ ~~~,~~ f ,mir,,, Q~~ti~f!~/-Ji~g' ~. ,ste, ~· pçiríci~! ~!?- com que efla for desenrolaçla aos ;:.ttl~. , .. ~.,~,f .a ,.. P,t~:t 1t'ltit~. d!:! C:~~jr~ss~. O, C?nRr~~"t> ollÍ,~s d~ 111\IP~o iiiteiro. . 

rege r' . &'~it' ·t:rif.stt,~~ $~ ~· !i:re,~~r:r,; to ',\!i~~tttt:i~t!!a!tt-~f~ :: ~õr':: 
,,f1 ~-.· ~ ~ ··, _'(/' ~ m!n·~ t ~ c:I fé 1;•· ·· · · · · · · · · · · 

tff~f,dl~ . ~,!f.«., ~ ,r,~ i~in~li;i' \ri:.~ri\1J9. ~e' .·f~r~~r:~ :~~.·~·vªo~:;ictdete.;:.;~:.~r:u r:.:f/:~~~ 
.,~.fMl, .~ ~ ,f ~: · t ·~t~~ e$1eri . 1 d ma 'f ' ~ ~m;. ~~ ,!J$ .• ,,,~5 .·!f~h,~ · ?.m ~ N. ,; ... , -ª , h ~'~e .. ~ cw! ~~- m~nt~ "' vi~i eseirit1,1a, afim de 

.néurilu'"Se em fins d.~ iifuz ~· J~. !!!!.~~'"•! . . . rfa•m'e~~r·~l!t:l,!L:!!'. no··· S\ltl}f:i!;rm~ ,~,~, .qua,n~od, JSll!!:/S~PH?sltiaE, fl~'l.'rrirtl'!~I" 
· · • • · · · -· ·•· ,, .. ", , , !'1'~Y · i:: .,. , 1m:r< .. '!"~ -i . , ~ ~ r~11 , e 110 au (!, , e possa 

~tel;llw~,. no ~ ~ J;,~. ~ **! ~~~J.rl,lr~~ 9g ~!t~r, tod, , ~dora- ~m:·pnttc1r ~m nossas intelligencias 
í? Çonferencia ~mi;l de De- ~9. h~rn,!td.r e ço,ntript.1 d,~L!lllC:ls a p~~ chamrni:l s11rripre mais viva tle 

. ie~ ~~ :~ ~~ ~~ . ':1' ~t ~ -ti! m!!11,rrta f~,~~ ! !n~m: .~~ · JHP rri~~m~ ~,11vop r, 9rq,m espi~ito QC Fé, e. t:in · n9.ssos cora-
S~mbléa,,:t.oda ella.,co~el!J.:~ ' . lnl . d . ·,tA ~ d ara - subtime d'an"dad d cõês um ·.ámor sempre mais ar'<ÍeÍ,. 

-

-· ·-··· .~.·-' - .. - .. ·'- ... ,,- ... .... 
. ·-1 .. 

CONTI· 

Nl:fAÇÃ~ 

:OA· 1.~ 
,,t•t 

• 
nete tna:Iez. nâó p~.1$ de uni 
fuotfenstvo· ~·,:~ ''.~nc:a_ 
ou su~ l\tt:enção °)~i,-1''.deS• 

1 
vlarla da granele tíl,r@~ ·~~im1,. 
de assegttt."ilr por ú:J41éi ele ele
mentos de "élite" a . P0fiSe do~ ;::~se ~:t~~~~ec~~ 

. VÂ @Jll. t~a dé ·~~ •... 

e~~JJi-~ cjzfi' fil~ffi~ qu: 
P~é.di@,m~nW eni"t~pi~ ~1~r
Í'll., ·.~·~n4a· v.eri.Ucaélci' nm<> · "in 

.<• •. c.~,. .r, 1 •••. ,J.v< ~- ~ 
cttria "· monstruosa, em virtude d::11 
qual lj,S a,rm.iis irÍ~?-4s SQffferam 
·Um· feVeZ .. i oµ;·· ~i<li'.41> .• que 
isto, um fiasco, comó o·ne Dl!,karí"' 

Nq !liomep.to em.que ;esq~d~ 
Ql\C. . cótjq~. aq' i>ortó 'ârnçano 
?. Qen~raf a~ Ça@f se·' 0fHlfes-. 
t!l,V~ para> ''cieix~:i-''ji ln~ferra, 
nã:9: .têr~ sido o' ca~ ~, W\ndar 
um avj~ ·militar 'i.ng·)e·z ·i G!-

. ~r~itar. ~y~ndÓ q cq~!\,ll~ante 
pe~ tº~~l~z~ 9P~ 'n~o: d~jXa&"& 
pq.ssa, D!!.ll,Pl.lm nav.io ~ão ''brita• 
.pico? · .. ·· ,.ç ' ·:,; · · .... · -· ' · 

Eqtre~tWt<?, a triste f~lidade 
!thí"c.s~f g\1>.rajt~f ~gl ~"ihof
fet1s1y4: ao,~ ~~r~h~;rg!i · ~f Vl-

~!r in~i~ :_ ~:!1J~rr1~ mãoa 
_ J • _,~r,'t ~·;, ,, ,H.!_~].;> .'· '-;,.; 
domo ~xplicut ls~, ·~uiµ> POJI 

uma ~e~ ~2' 5." ·celtini!if, ~j· 

Q\le toda ~ historia çi\l'? ·gúem 
na França não foi collla: tanibém. 
senão ,uniiJ,. successão intermiti~ 

,~é· "Í~ctiff#~"-?2~9°-fªf ~e ")s
gu(!r,c.r(!!ll ªf aul5lr~~~~ mi
lit!l-r(!s de tf~fld~r o ~~1-~? 

• 
IIJe.~iCQS ,repu-~ ~· tQ<to,s oo .. · P.~9~'~ · . ~"1.!'1 :~'~'~ ·!'!Ir. l'!l""'l',\'"•~9- ,,,~·,:: ,,,~ a.- , "., " · , '~··· Lc.1.J · · ~ - ,., · · , ·., ·· .. -- . -· . -·. 
, .. • 'L ..... ~ .. , .. ,., .. ,., or•n•Bi:11! nue mu,+--s V1!%81:, l!l ~"' m~. ~;,.,, ,1,. Sell C9io lllY,Stico. t~. Se assiõ"I int~tt.$íflc::armos nosso º· =ez d~ 0_1,1t4Q·":O·"()St1,t .. m .. a·-~~~ p~ e~mmallclo o .... ,~.-.,,, éilf,,,., ,,r.,, ... --.?- ~o:''·i' ''~.---,,'?i>:<·l'>" .;-;•. :,r.··· .. ,, ... ,.,, . -. . .. , ..... , . ... .. ,. "ª 
p~~ ··gnw~imo · ·k.;·· ~ea:,_. ~~ · •

1
.o~I Ih$ ... ~ffif ! f);;;:~i ,e ~! e1r, ·~si~ fi!1~,i ~~e sg~r,~n.,t!-'· ifftll!r, n!c{ h~ver~ d~diéaçâo ~e 9\le ãeciicad.1> t$ Mi&~&. Não .. é. ;Je-

. ···,.,a·.,,,,. ·.• " ·. , =·. ~ · . .. ·.: ,~_., ~ . ~r,r.~. rll!~ ~ltf,lfl~ff ~t_g_P;~ r;lf q!lfJ C? 99nwr,e~,p se e!:,P~f #e nJ?, $(lJ,mqs s~~azes ;,;ira' q~e CIS es- m~is' ciúe, ~bre !is.~ t.h~a.:, f,a-
ç~ II!Cltivn.d~ ~lo ~esr~e.q,;, . ar~,;...,. Euchaf'r~t,cg "- "'"' a.r s 1.s ,rria.,a.n. iflc.e. nc. ia'$., · 9.ue a, s lll\l. lt, 1fl.õ. e .. s fpfços d;i Aµtori'dade· Ecclesiastica ca,,., l" t · 1 to de costumes, á luz exclusiva. :r.,,r-.~!' .• .t'·" '.,;.··'"l ;"-" .;,r-i .11',~, .. · .. ,r w :r - · · ··· ·, · ·· · · · · .:·,-,•ÇS ª9~s commen.!H'<:>?· 

tQ, -C_(>"1.,.,.,··.-.. '. 9_,• i: .. ffec.~,v~.m,.t_ri1e,_ .~ .. ~.JI.P, ... º,. a9o_t.rem cfe toda~ Pilrte, e ~lle tqd~ ~ej:}~ coroad9s de pleno exito. o · · · iro. · · ·' · cja scie,ncia., chegoµ a vAtias con~ z~ . · " J'd P,runl) .çonsii,te na qbr~a-

clu.s,~s; qµe vêw, sendq ~ e~in9 ~;:~:~~~~~\t:~!~~:!:~i~~ti\~~~\\\i\~\t~~i~~~~~~~~~ii~~~~~~~~:.:%~~~~i~~:~tii\\i~i~~~~:_~~~~:~~~~:.:.:~~=:.~~~~~~:.:..\~r ção especitiii~i~ eiii qué ·esta 
0 

tradici,ona.l da ~fe;ia a, este re,;- , .. ·,·.,. ··: --.· "' · ... -, .... _,, ... ,,~, •• ~. · ,, •. ,~,, .•. - ,,~, ·· ---~ • ··•· - '· ··· · · ' Brasil, gf confribuir . gf~iro!\11,-

~i~:;~~P,~io~:e!rv:~ ,··c··--·-., ..... --"·,····A--"'-F'·~r ·-i .. ,~:r~-o.--= .. ,- ---··1 ····· C ,-6 _, S ~~:!~~::;:~-t~::. 
~· :,:w.:.=~~ ." ·· .· .. L . .. . ·· :=~. -::,i,J'l~r.r .. ·~ 

· o eo.Sll,mento. !'ara isso, deve oo:. h d · / h • distüi.ctó' ~ª?~Í-~o~ ·cgr~~riario, 
slnaM~ aos jovens c_iue ai pu;-ezçi.! (Q.fflPf#ffl • li. ç f,,, .. I",. m , n , _ S,.UªS jQi~s e seus. pres~m~s, º' rnn e<i a J o a a r I a Pe. t>ictino I:le L9r r.·11,~ tem 
!,\O contrario de · ser prejudicial, pub11cado estatistjcàs em· gue re 

sú é benefica â saude .. Mém d~ e À - A e .. ·.·... . A .. -... s.: .··.· :· ' T·, ' R .. , . ·.. . o·.,. prova. exhÚ~rantemente que lS 
so, devem ser éombatklos· o ef. / ,, ..,... ·.;.::,, . ~ qua~ti~s f?r'rr~ig·~~:·nci'~m~u:·pe: 
nema e as pub!icaçõés immora,es, ·.. ... , ' e.~:. ,,.. .. , .... la. l!b,fmr!idaqr pµplic('\,. ~ªº são. 
que, . pela sua torpe seducçij.o, in~ 0 f f i (: i n a $ p r Q p r i. ª. $ s~ff\p\~p~s !)!j,r~ á\jj:tji~rir 

0

p m<J• 
culcam a corr11pção de 'cici§tumes. ,., . . . •. . . . . . v1menfo missionaria que se de .. 

C9mo já estawos Jonge daquel~ emb N ~6 Unicos concessionarios do.s atam ado$ senvolve em nossas selvas. E' pre-

~i! t~~rs ;~~:::ia~~/~~~;';, R~ l 5 g~ Nov <,; .rq .... ~ . : ,.. 4 r .e. ·,· 'o.'' g .. ,· Q. s ff E L E C·· T., R A. ,, ~~so u~\~~~~icano mande para, 

:~:~~ilodaa,:~~;:~n1~!! ª ·~ (~' ~. ~~ ~JtJ} ' Qra a, V!!rdade é qu,e, bem pre• 
m~ ·.ago.J.'!l, U!IW reu~iã.o de scien'.' ., .. ··"'"°'"' . . .... ,.~ .... ,, •. ·~···. , .. ,._ ....... ~,.-·~-, -~·"' .· .......... ,,~." . ,·-~··a· .. - .... ,. · ....• ,,., ..... ,... ... ,.. .. Pllrapa a !H>,inião puplicg. . para ::.::. :::.. "'=" • .:·,~~; .. .. . .. . . . .. "·- . ·->< •• • . F f ãl1"' ª .. . . . ' .. . ., -.. . :~::":~~":~,.~. ·~::::;;: }·,.::: 
vae. 'a.u:iàa. num zµÍtr de ro~. U ...... ffli.l m.tt ... 11. '"·.·de da ..... : .... •,.. P.. FOOMf-1.-.. il outrª smilº. ªºomuter~ºsc.ob1·sªªstanr:sºê â si mes-
A~~ e~istem, entre nós, uns · · · · ~ .. , · . ª ·se · com. 
µWmos :fósseis 4~q~~\1!t epçichi l!qr ~r µ,i.ultiSSffilO qm:iq~µ.1}'>! .11JH~J:~~~ !ll\t~o ~bl'~~pqo . o~ ze1m~ de pe~~PlfS, N1,1ma IJ{l(fUe- l(l?, e f)Smaganao-os CO)llO 5'! prehende el!l se tra~ndo ~e, um 
pt'!3~hlstqri~. com~. o ·illevitaviil tr~crevemos· 'um . dÕcumento, t1$~S (Hf'~C~tes a fjrleptar .l\ pa çi4;tde, ~Vida g.p fapto de \l-m s,em V~l'!llesl . P,aiz ~ue s,e ufapa em s~r: hoje 
~. M;l.uric#> dé. Meli~s. qtje ~~ P~.~-~o ·µ~ jç,rnii,l "~!!#'~ Ce,-: g~@.Q ~,, l,?Q'{,q cqµtr~ os · nfls- lp4co · -ter il:!in!h~f-1? 4Jm~ sent;~ Qul\nto . ~qs prisioneirpii tem e'th ~~~· um;, d~s W.f!-i~>re& .. ~çõeai 
P,,~ \t çl'iticar ~ ®llC~~ da, t~f:ª' , ~ -~I~~~ ~e. ~~~. ~" ~tli.4~ · ~mª4C!ii, · 9~~11qq R nella thitlt!ri~f!L, t.t,q~ PBpul!l,çl\.o .soffrÍdo· muito! s'ão Jévados pài·a ca O icas O g oba. · ··. · · 
~llfc~pcf!t, '.e:S~ 11,PW,S!!QdÓ COn• ~ Ç~~~~. ·· ~.~ .. 1r ~~~{e,1-' . C9tj:tra O illV~~ foi fuzij~pll, á W.df,J.n~~ra,. lt 4ll~~a.~jr!!-, onde pa$,Sam lJor- Gracas a Deus, já se .tem COII• 
vertido da Alliànça Nacional Li• '.f~~ta-se d~ uma C!t~'N'• CJ?~ .~qr .. ?f,A sef o !j!W se ~nsa 9~ Na'¼ faz c1~1· qui: os ~scis}as rqrcs. A's vezes :tlguns cqpses seguidÓ significativos. l'e&lÍltad0s 
~~dora, wmê~ ~rregado d~ ~ -~~~~~ r~s~~~ tl!Jl- C!!r'." ri~¾-- ::l!Hf P.t 4-Jllertp_a;, ?lias creio I se 1pestrem rª!~ hlJ!ll\l-1t8S· :pe~ gµ(Hll evacji+-{>C• E os hitlt!ristas em 111àteria míssfqq!l,r.fo:; ~ntre 
~pn~ÃW~, náQ a.~ P9~ÍV'l,l t!lo° c~ª~c ~ PM1~' µ,~ ~!l»P.~'." ~ ~~r I?f~C~ ~~r . giw piío . lo co11t1·f!,,I'i<>, ~ln Ríl~º prgvas ir- (tal como fi:i;eram em N3:nto:s n~s. resu~f(\dOS estes que são 
~f ·niúri · climá q~~i:ifo cÇ>m,o O da da Fran~ êscrévetl á s11a· tia, admitdmoi;'.° os hittéristas, mas os refutaveis de covardm. Todos --os com 40.000 · fughivosl deixam uma coroa para os que ta~to se 
il.o Bl'lisll, se guarde a castidad9. l'e;,i"t\t1w no· Ca:nàdií. . . , .'IIÍ~lll nifug·iadqs contp.m qi.ie . ao Jon- qúe elles realizem a fuga, sim-
~ ~m&; Ó'~µ~•~~· ~ o 'ia::@'.:' . . ' ,., 

0 

-1'."r~·'l'~S <>cc4P11,dps ell~s go das estr,aqas, f!.Vl~~ fasc4tp,s pl!)pflWf1t!:l 'pcg'qµt) !\-"li$ill1' cjiµllpue :: e!~Ol'Ç~e~re:i~ hii:~~; 
~~ e~ f~ç. fri<>, ·~:m · ngs "Qµ~rl!f!I, ti\l,: Fiqµel l!_l},.~µ,\l9· o!:!rtêf~m.,; aii P~!>\lS ~ ~ntregar têlll att+o~do retir:pltes e ~i,~ 0 l'!IW;l~Fº · ílf! poc'cas pim:i. CO!llfrl quando nossas contribuições, quer 
ffl~-tlssi: ·~6s ~ ql,\~- n~o -~ql9.!I qu~,"µ!>f~~i:iw. M C!l,f~1'!l ~~ ~(!~·iwi:!if.<1lllo$ de radio ao com- autmi, descendo até á altur~ cte Os officiaes comtudo _conti- materi~es !mer inor,i.es, e sobre. 
à p,:etençãó de o'cõnvêncei. dó ~· re~idas i;iàrà os p!l,l,zeS ~?crio ief~l, sob J?éqa ele ~8r- ci}1coenta µ,ietros, P,itl';l. rnetra• miam p1·foioneiros! . tudo pela oração. estiverem i al-
Í:o~t~rlo ... ~~-~ que Wl. seµlló~ extra.ngêÍro1C motivci' pelo 'qüai te. :ijão "querem que escutem os Jhal-os e reduzir tqgo a cham- E termino por dizer que todo tura de nos.sos recursos e elo urf~ ~êw, -~ . .\1·,e~t} ~~ ·per.:. me appressei a, mandar-lhe tio~ paizes livres! \ ma~." . . o povo reza fervorosàmente peJ:1. nosso zelo. 
t •' -ire csim W1,llos e çebolM. tk4'~ 1r til~!!, flj:~, ~2\'fH!~~- ·p;~-~~ ~w. e reµ,etf~P 9ue ~ 1 Os refugiados ~ão param 9e V. icto1.·ia .. ctos Iqgl.ere.~. e· o ei;ma-r 
li'ê~s Íl~s · ·qvi~13tfr <:j:)111' 'ellâs to a sra. ileve estar inquief.o, ª httlerls~s tem se mostrado ®r- ,· cl1eg;i.r I E quantos de1Jes naq gamen~ tof/il e qefinjtivo ~le 
P;ui\ convepcel-~s ele que devem nosso res~;W,. f~reç!l-:\11~, f!He:. t~é~~ ~.~ territorio francez oé-. nerÕ;f:l'?P: P€f~?as e!~ sµ3:s faipi- Hitler e seus setjuri<!'e·~ •• . . 
prefer~ :ii"'iJ?s,s CÓll,lPO%lções de rldli\ tia, que se furna 'YajL1ente c4p~o. Tem se dito tail C0U3a, lia~. filhos, esposas e Irmãs( . .. '. ' .,.. . 
La~vln? Pen'~~-~; port~hto, o umá. g'raritfo bataÍllúi," eritré os stinP,f(!sment~ porque 'nãó se' !lP- "E' metade livre da Fra.pça, 

• 
Mas h.a ainda outra conslde• 

rução a fazer. sr: ~uriclo· de .Medéfros · como Inglezes e os I-Útiectitas. tjxalá d~· diier o · c'?ntrarlo... procurando a. outra! 
&ent e.tite11~:r, Jlllborli ç\~S!,!J!),ssa- O!' In~le:i;es ganhem! ~· a ~fª TU~() isto não impede, p01'~P1· () Cl!~!-0 q;i. ~ida fl:1*menta, em-
mo.c; que ó seµ õffa.to fosse · me- esperança· qlie *'s rest!l, do tp.~· ,· que em Lena, por exemplo. clles qtmnlo os generos de prlqieira 
II#. O que hão· ãdmittlmos .é elo' ~r ·u~e à9'bltlerlsuíól' ·~ ~~m sido cruf;lis, e ID?rto de- necessidade diminuem{ Ma.nte~(l:,1, 

,. n g .a ~ I'! - O Com sobrn de razões. multo 3t 
!W ~. n lJ ~ g ~ ~ i;J ' ,· tem fa:lado, ultimamente. a 1'€3• 

Nllflrian~ "º · ~rr ;cito . da gra.nd<> 9b,r~ ~~ 4-rchie-qtte nos venha dizer que 'ó cllei- . .. . . ...,, - • . . ·-··" .... ' . . ·. . . caf~. 91e9 e tndq ~i,$ \!§t? sep~ 
i:o dos alhos e cebollas ,f uina, de- ·.- . do vendido em quantidades infi- Transcç,rrcu d.!à 8 do corrente, 
llélti,' e que, torri' cÍah( não ba ma_.s P. pr p1J.) ç. o.s e, x~.R. f .. b.l.tª.n.te ... 1\1 1il , 

' ócl . . ' . . BENç-o DE SUA SANTIDADº " ' o XII ani:l.lversârio ela ·congrega-~~ P e haver outra:·es.pecíe dé .· .. ·. ·, ·.· ·.··,A····· .· ... ~. . .. · , . _1t, OI! hitleristas não élefaiim· n~çlq. _ M .... d···-.;---·· I. l 
àróma~: · · · · · · ,.-... sahir ào territorio occupado. El- çao aria-nf!. o r-ary. me ou-se 

Aliás, entre a sc!cncla do sr. º f ~ p ~.· pi g XIJ~ ás ir111~s Dio11ne les conwrí1P1 t~i:Jq, as CO\j§i):S ~fl:)l 1\ fe§ttyJd.afl~. cow. a .nQy!)nlr ~ll, 
Maurlclo de Medeliós· e 'a da 1.ª lnµisl)ensave!S prihcipa!rnen t.r, Immp. .. cµ.1.ad!!- Ç9rqeiç.ã, o. Após~--~-
Conferencia Nacional de'' óbresa pagando com mprcos qu,• nno va · · As irmãs Dlonne, scndQ de Fl. Rllon, cura ele Corhell :qn- . .., . · ·, · ,· . · r ·".'. ·~·-- tiva,e .. ~ .. es.~o.,.r_.t.l,VQ!!,. se .. s .. s_õ. e.s s.olem, .. 11.cs contra a Sypnilllf',· .. crem' os' na-'o .. · · ·· · · , ,,. · · 1 !em nada t1ma vez que ell'·s nao ., ra~ilj~ ~·;Íthp_\iffi, e~t~o iill~llo de residem as quíntuplas), .;ua .... · . · . · ._ " · 
haver estcolha passivei. Além ie lcldiicadas no ·cntnoliclsi:no, que Êlx~I~. Revma. Mons. NAlligÚn,. ! possue

1
m o last.ro ouro cerrespon- ff fip!l.!ffi!'mtt!,lsçj~ P, realizan$!!l-

que, bas a 1• um pouco de bom .. · ···, -- · :;· . . ,. Bi·.spo cJn_ l'enibr·olce, letl 11111 ,~. dente. S(I a Santa M sa com commup.hão .. . . é, ,ih{is, ll rrligiaq dl) gra-aue ,e ., 
senso e de bons 'cost-umes para pnrte do. Ca .. nad, á. mensagem catho.graphica tliT:í: Pobre :p11,rfs! E pensar qµe a ~rral, proclli$ãP llqiemne e ~,!!P.· 
• perceber que a verdade está "" b · · · fl 1 · Depoh_,, qtie. e. omple. taram G gida por Sua Sant.ida-de ús cln· andeira h1tler1sta. amua em ção do s. S. Sact·aniento, enc.e.rra-eom a Conferencia, Os qÚe pen~ , · · · · N I lld · d t · • annos, toram preparp.das e a .. :a. éo· · ~·emeas. Estavam pres0!;I· - otre Pi!me, nos nva ps e <i.e, m. ª!!> .. µ. m. anno de a·c.Ji_vi_P.,a, 1,e .. s 
llllffl e ou ro modo, ntl'o o fa. lHllll .. de fazer sui( priµie\ra ptas, tarubem, OS paéll e irr11i10S Pantneon°! d '1 l te M 
~m por amor da verdade. A ra, . . . ·. . ,._ a·· ~.ô '1·rma· ô, P1'onne. . Q11ando nos desembara,.h1•emos '11 eqifcc\l-11-. . coq1,rrega9ão '. ~-i~ é muito outrn... CQil!Il!Uphà(), recebe11do ent2.o ~~ '" ~"' . i··an d P.ary 

uma ·benção espeéiaí de 8ua S, E~ciit. :flevma. i.\'lons. Nel- , destes barbaras? ·" · · · 1, ?- . 0 
· ... • 

J.tR E P~OPAGAR O Santidade, !> Pá~a Pio ·:xu. llg~n, :ais!)(> de Pe~broke, rlio-1 Diz-se que houve mais mortos Pedimos a Maria Santisslma, 
·• · ·· D~fa~tp ~ cer1mçinll!,, a que cése a que pertencem ils CJ\JÍIV nestes ·~u1'i-0s CÍ\P.~· fie Íuçt~-- que ?-benç~e .· cop(OS('\mef1:~e a este 
~· LEGIONARJO ,. esti1erl,l~ presente$, [!lém ri~ ~t1plas, offertoµ-l!Jes os llyr.:,s . em toclri guerra de 1914! ... É é Sodahclo Maria.no, afim de que, 

. · j o.aj_f~s S~!)ir.flg;~s. ~• ~,v~u~~- ~li, qr~r,~li ~m que 1)$ p;,qne- ! bem possível! Os tanks hit1eris-i· a Ig1'e°ja r; o Blf\llil rece~pt 
~· DE\1!~ I>.E ~pnos :Pe,,,. R. M; Clarke, º1!·imcel!of n~ !JÇQJ!lij!IPfl!F~m f., ~uut\1, tas não respeitam nem os feri- uma. pleiaele de moços, dignos 
G S ç A 'PHHi J O q ~ . 4! Pt~~ de f~W~fRl-•• P!t. y, i.us,~, • rio:,, \'ão oassan'1o por ciUla clel- w bencií.0s d& Santa. Igreja. 

ta, tão jlrntamente posta em evi• 
cJrmc!;i q Pfpposifo do IV, Cent,e. 
narlo da Companhia de Jesus. 

Ora l)áO se comprehende qut1 
e~tejamos p, tecei• mereci~~ loaR 
ap que r1~ram o~ misslonaMOR 
no passado, sem ao mesmo tempo 
a.goiar a acção dos mlssionarios 
do presente. An<'hieta morreu pa
ra 'a ~ida terrena; mas seu he .. 
:rpisJPP sobrenatural revive hoje. 
e!ll po~os sert -ões, na eleclicação. 
na reµtincla e na humildaele dO.\· 
misslonarios que deva,ssam ;qos-.. 
s1:i.s S!)lvas, a. procura d!! alma( 
par!l irttnhar ,lesus ChristQ. Aelmi-.. . 
ramqi; p que fez Anchieta? J\pol~ 

m~ q qua faiwm ~~·-~~i_m':"". 
àore&. 

, 



'. ~ão ~at1_lo, J~ de Outuhro_clc l91rr L_E~IONA~lú 

A Educação PhysJua e a Igrejar 
Extrah!mos pal'rt. este nrtig:>. 

á Xg li n s .ponderados conceitos 
eiúrtt1do,; pelo Revmo. PadTc 

:-Íf.OVPfi-'.'.';TQ J)A · JmUoAC;Ao 
PHYSICt\ ENTRE N(>S 

1 

seriedade. que os csporks ~üo fl 

elemento de cohe:sil0 do Bra{;il, 
Cilt1·0 ezcr)pl;cr r:1:ir.dn "e~..!!;·, , 
a.mar e rczâr com lodo~ o:; seu:; 
orgã.Q$," 

Estp é a edµcação que se pre-' 
conlza e, Í.nfortu.nadamente 
pratica. 

ESPORTES COKDEi'tfXA VEIS 
. , HYGIENJCAMENT~ 

Governo 
,, •• •.•' '1 ••.• ·~-· ••... ~ •.. ,,, ' •..•• ' 

Archidíocesano 
·'$tlúardo Rebouças "m wn :los 
seus tr~balho,s. intitl.j.lado "rn .. 
vcrsôell em geral. diversões ope
rarl;rn ". I'f.csse trabalho aborda 
entre outras intcrei,santes ques
tõc3, a, finalidade e _os limit.es da 
é4l.l,ç~9~0 . phy~tca : · · >Js esportes 
co)'Uiem.i;ll,veis; o movimento e a 
orientação que existe e a que de
ve exÍS~jl', entre pós, sopre a edu-
-~ção pbysiça. · 

'Ei1tre nó~. infelizmente. a edu
ca~() physica vem tendo uma 
oribta..;ão bom µ·regular. A 
Orientação gerai. se COJlCl~ da 
dÓuttina e dos metl)<ldq~ da uni, 
ca Revista de Edué:i.~ Pp.ys/ca, 
no Brasil. Propõe-sp epa a "vul
garizar os princiJ\;os séientlficos 
e ·b.asicos", · "'estimu;ar a pratic~ 
dos esportes como aperfeiçoamen
to d;!, raça" e itté a '' propagar 0/i 
fins sociacs e moraes da~ activi~ 
dadcs physica~" (sic). ~.!as imns 
ca fala na parte _sµperior dq 40-

O Exmo. e Revmo. Sr. Aí,cc, 1 l;, ,,111 organizai' as obr,a,s jndis
bispo Metropolltnno·. no ·donún. go. pimsaveis_ á conquis.ta das almas Poucoíl, s11-berijo, talvez, que o 

tão decantado esporte nas pisei- passado. dia 6, à~ 7.30 horas. ~a- dos pobres pagãos. Seja, pois, o 
nas é um dos mais- CO!ldemna- grou o altar da Capeila. elas Ir·· "Pi!l! l qa,-, Missões" un1 tj~a ,1e 
vei3, mãs Dominicanas em Villa for- nobre'. e1114Jlaç.ão, <il!e leve to~a,s 

1.° -.- o Padre JV1uc1ano 1'1.ari~ 
Cerbini não pertence ao Clero da. 
Archidiocese. 

2.º - O mesmo Saecr.dote não 
tem uso de ordens no Arcebfs. 
p·a,d.o · e nem goza de faeulda.1e 
11,lguma de celebrar Missas 11114 
casas particulares. 

FJNALIQADJ-; E LIMl'l'ES 

Incpntestavcis são os va1ores mem, que ·vaê alr-m deis. ·a,µscu~ 
pool.tivos da educação physica, los. e o torr!a racional. A edu
quando bem orientados: distrae, cação sexual, na opinião de um 

,mosa. A' tarde viajou a A,ppere- 11,s classes sociaei; a cjí!,rem. sua.s 
A· camµanha .contra a,s pisp- cida. do Norte. , esqiolas, generosairtente: - o pó~ 

· nas .é ui"gente. As doenças, os Dia 7. segunda-feira. ·i,. :J!;i,;cia,, vo mocjeljtO .;_ p primeiro a arqer 
contirnlos e os maleflclos se a.e- R.e,•ina., visitou a Basiliéa de ~: de cntl'lusjasmo pelas missões, -

:eunu,ilAin. Gcnevier, disc~rrendo e. Apparec!da e vari.as casas re- competirÍdo, na pobreza do se:1 
sob,i;o ª~ doenças . da.s · p~cmas,. ligfosas da mesma cidade. óbolo com as offertas dos maLs 
commupica um_a observaçao de I Dla lJ. terç,;-feira. s. Éxcla. {avorecigos:. os ricos. possuidores 
Ma.nliemer: apos µm, banho -~m Revma., em companhia dos Srs. de mais copiosos recursos, não 
c?m?m. numa Pl5!:inll., 150 pen- Engenheiros da Commiss,~'.> da se deixando vencer cm generosl
s10n1stai; 

1 
co_ntraluram 'terrlvel nova B~sllica d.a App!!-rec!da, vi; dade pelos pobres. 

S.0 - Roga-se ás pessoas ~. 
depoill de este aviso forem iml)Ol'
tunaçios por este Sacerdote, 11. n-;. 
nezí\ de connnunicarem a est-. 
qur.ia Metropolitana para uJte.. 
rlores providencias. 

· educa e aperfeiçoa os individuos. l dos redactores. é complemento 
"Ôs espq_rtes - affirmou Hun- necessario d~ educação physic;t. 
g\ll!t - contem riquezas, que bem Al!ude-se á literatura, á pedago
expJor;i.<las, podem fazer delles, gia. á diâact!ca. á psycholog'ia. ,i 
ao mesmo tempo, peça de educa- philosoph!a (slc) e altos estudos 
ção e arte de a1~crfciçoamento de educacão phvsica, e um col• 

'·:u,íoral." laboracor ·sustenta, com toda a doença. \ eneiea. A_. ~' !sta de sitou os terrenos adquiridos pa.ra Cer.remos, JJO!s, fileiras 'na Cru-
Edµc.açao "Physlc.a. Ja, citada. ?1ª- ~sta, construcção. zada santa e ç)lefos de esparan. · 

De ordem de s. Sxcla. Revma. 
s. Paulo, 10 de 'outubro · d.ti 

1040 -'-. (a) Conego Palllo Rotna 
Lou1·eb'o - Cnancc!ler do .A!lce,, 

N.ecessario se faz, entretanto, 
que se imPQnham cert,as restric- LJ1:R E PiiOP/\.GÀR o 
ções á educação physica: Elia ,, 

ma que frequen,tar as piscmas Dia 9. quarta-feira. s. Excla ça. orgal'lize!l1os a tempo, com 
é um dever p~ra _consigo mes, Rev'ma. regressou para s. Pali!o, methodo e prudencia 'O ..- "Dia 
mop ~ :umª ... obrigaçao para com Dia 10-, quinta-feira. s, Exala. das Missões - o proximo dia ao. 

bispado, · 

semr,re será parte da educação "LEGJONA'R..JO 
geral e o exercido physico só é 
acohselhavel dentro de normas W DEVlm· Df> TODOS 

a ª·~ia.··_ Revma. célebrou a ina.uguração I de Outqpro. 
Ji. ~iv~J~çao dos csporUls pare, tja Exposição cathechistica dos Se · a '. CQOpet~ã<i do i:«ivmo; 

·os ,doJS sexos é, tambem, condem- Salesianos no Sem!nario do Alto Clero fô'Ji enthusiastà. e decidi.da 
nay~l,_ porque atrofia os or_gãos qa Lap!\. , A's 14 horas presidiu os bons fieis . n~o deixarão d~ 
femmmos que ap!'esenta d1ffe- a retJ.niãa cias Religiosas e con- .. dar o que da bondaqe e gene
rcnças bem M 11derave111, cedeu ·audiciencírts publicas na rosidade de. seu . cor~Qão. se pode 

AVISO N. l,~ 

SéJU uso de o.rdefls u 
Á~ltid~e' ·· certa~. 

·urn b·e l lo g este BR4SILEIRA 

As diplomandas do- corrente 1 
anno. dp Cursp 1:'ecl,nico. de Se- l 
cretarias, do Externato S. José, 
Úve~am na dáta .n;i.talicia ri-J. 
Rilyd3.: .. Directora, Jnui· Octa via 

. !)¼.J,a~n\ . c:oeur Ferrissouq; um 
bel.lo gesto, of!'.~!i!leng.o-lhe · ~ó
mo manifestação. de seu anior, um 
pergamino em que declaram re
nunciar aos bailes de formatur-i. 

E' · esse documento, que enno
brece suas signatarias, os seguin
tes tr~c)1os: 

"Mas desejamos que, '.neste an
no !TI!!morayel, em que a vossa 
alma· soffre ainda· a rêpercussão 
ocultá da dôr distante em que a 
Íragedia internacional solapou 'l. 

,•oi,sa grande patria, desejamos 
offe~·ecer-vos a graça de um gran
de conforto .. a belleza de uma 
grange deéisii,o de. aJma. E' as

. sim pl'?mette:ndo, a_trii,yés da ins-
pira~ão de Maria ~antillsima vi
mos depositar em· vossas mãos o 
nosso. voto de renuncia aos bai
les de formatura, 'e com el!e a 
fir-me ·decisão de engrandecer o 
nome do Externato, . num gesto 
que deante de vós· nos eleve e 
vos possa dar em definitivo o 
premio de uma satisfacção qu~ 
quwsi sempre vos tem sido re
Cl_l&l!-c:la," 

Mém dessa ren~:ncia, resolve
ram ~s diplomancj.li;S, fazendo, 
não cj.o muµ,g.o, maii ~e suii, Pi
tectora a festi:t de formatura, of
fertár~lhe a lmportancia . arrec~

. :!ada para, em nome do Externa-
to, ser destin~do ao Ostensorio a 

, ser confeccionado para o .proximo 
Congresso El,lcharlstl.co. Nacional. 

Numa' prece para que o exemplo 
seja seguido, termina o documen
to: 

"Sentimos, nesta attitude, o 
co!,'ação ali'Viado e ~r~eµios ~o 

céu as nossas preces pa·ra que O decreto-J~i 2.072 que enqua~ 
faça do nosso e)i:emplo, 0 exem:- .drou· compulsoriamente a juven
plo tjas turmas qve succederem t:Jde dos collegios officiaes e Jf
através dos glorioso1, hUlnbraes flctaiizados, dá em certos dispo
deste Externato. · . i;ltivos uma impressão favoravel 

quanto ás il1tenções a .respeito 
Q1.1e a Virgem M~ria qeframe das relações entre familia e Es, 

sobr~ i1<ell; a111ada ·· pjrectora, to. , · , · 
. tado: Enfretanto devemos nos das as graças do Seu Adorav,J! 

Coração, ,são os. votos smceros das pi-ecaver contra O Paragraphõ 
vossas alumnas, diplomandas de unico do art. 3-0 do cap. I :10 
1940, elo curso Technico de Se- qual se revela um certo exagg·ero 
cret;arilis. · em. relação á educação phisica. 

~- Paulo. 21 cje !3etembro de P~1,ece .ahi tratai· da educação 
1940_ ~~al colleetiva e obriitatoria. 

Lais do Nascimento Queu·oz - Emquanto é tempo, convem !em, 
. A~oryJell,· de Andrnqe _;_ . Ara,;iy br!!r a pere11toria condemnação 

Coelho Borges - Aurora. Fortu- :: ~~~:. !o~~e~. :d!c!~;;~n~~!; 
nato - Angelina Marchesano -
Clara e. Pjnto - ,Dircé Oliveira não, per~nce ao Estado e a,.seirnal 
- Dirce ·Tá vares Pa:es ....:.. Edvlna é condem11ada pela Igreja. 

CONCLUSêíES Qpt SE APRE
SENTAM: 

N. Andrade - Elza Valleio -
EJoysa Cerquei-a _: Egle Sa1Ítu.cci 
--' Edmée Santucci - Elis Bu
maruf - Flori11a Sterchele = 
Flavlena J. Imbcrt _ Ida For- Como sl)gge;itões submettidas ao 

patriotismo e prudencia dos edu-tunato - Irene Kenwor~hy - · · 
rnez Mareschi _ Lila Zaidan _ cadores catholicos e de todos que 
Lyg'ia Peril!o Cacese - Luiza lf.n- am.am o Brasil e o desejam bra· 
na Prezipso · _ tiucy Halabi _._ s1leiro em uma t1-acljção e verda
Luiza Chéde - Maria. Bellini clefni phlslonomia, o Revmo. Pe. 
_ Maria Apperecida Pinto _ Ed4ardq Rebouças consigna as 

seguintes conclusões: 
Mafalda Mediei - Maria CoSta .í - Em face da educação phy
- Maria Ely Aragão - Marial} stca· em geral. reagir contra a 
q.e Monaco - Maria Luiz.a, de 
Faria - Maria Helena de Sou- oríeritação falha e provocante em 
zà - l\faria Apparecida. Ferráii que lhe vem sendo dada, e nacia 
Ro(lm Arruda _ Maria Odette desmerecer da verdadeira educa
Bumaru! -· . Marià Teresa 1e ção phySic!l> em nE>i!S,OS colleg'tos. 
Toledo . Leite - 'Nai,l' Fé;iia.ndes . 2 - InteirrtUr a educação Pl1Y· 
Teixeira - Nelina Maria Pia• ,&ica dentro da educação geral. 
nel!i _ reli t\rrtacjq Lima ..:_ foc11llzii.ndo seus benef!cios e seus 
O(iette Burza · ·-'- ·os,síi"es P;iriltc~t · rlscoo. · · ·· 6 
_ Rcgiüa- Saby _ ftina Amlrea., 3 - Escolher alumnos e alum- J 
ni - Romilda q.e fNCC4 -,- R.u.tl) nas ma.18 ?-PtQs, e mediante soli
Medeiros - Sonnia Reli1lo ..,.. cja, formaçãó mor11rr e religiosa 
Thais de Toledo . Leite ...,. ·· Teresa prep~ra.l-os P,11,ra instrlj.etores de 
Viéint!n -'- Vera Hrescak -,- Vlo- educáção phys!ca. 
Iet.e' Chahin - Virginia Villarres 8 - Agir, peranté o poder PU• 

· · bliéo, contra os ab. usos, em es-..,- Yvont\1 S. Colletes. 
peoie moraes, que cjeprava.m a 
juventude. Fomentar a rel!,cção 

, A R ~ . generalizada das familias catho
lioas contra o acite das màl<Jo
sas e descabidas paradas femini
nas em trajes indecorosos. 

l)ORE$ :p~. GARGA.l\lTA GRIPPES 
- TO 8 S-JfS --,. CON&TIP. AC' !fsi '!"!"!' ... ·- ...... BRONC~$ .. -

-··:-; ... ·· 

-SÃO ~$ M~LHORES PORQUE CONT~M 

GAYACOL 
, l._ PRODUCTO DO 

·1:. . . LA'BORA romo WQASAN 
·· ·· ·CAIXA P.PSTAL. N,0 47~1 -
.... ~ ..... """" ... • ': <~ .. . . . .~ ---.. ~·-~ .. -

LTDA. 
SAO PAUL.O 

5 ..,.. Pâr em commum os esfor~ 
ÇQS 11este sentido, por meio . de 
uma ~eqer~çijo de, Colleglos cá. 
tholicos, OI/ Associação similar, 
pãQ só j-)a~ ter ~is prestigio 
ql;iJ\te ql'i }')Oder publico, como p&• 
;a .am,:illar os · Collegios menêlS 
àfortuhados. · 

6 - Não aguardar decretos 
nem ·dar a impressão de ser con
tra um ~CÍvlmento victorioso e 
apoia.fio e dirigido pelo Estado, 
m11-s wma.r a dianteira, numa lar
ga e çor'aj!)Sa campanha, que sa4-
ve de imPQrtuna.ções os noss!lll 
Co!IegJos e dçfendíl, a mocidade 
em perlgo ... A f!!,lta cje união ser;í 
fatal e altamente criminosa. 

7 - C<lJlàborar lealmente com 
o Est;ido, pll,Fa que se Qenefjcie da 
experiencia. e amor da Igr~Ja 
pela juventude, e evitar conflic
tos futurQs, · que de outra sorte 
vlrãc. Pl!-ra. qes'gr11ç11, ·do povo bra
sUcirc. 

8 - 01!-ldar cjos 11Jumnos extcr, 
1\0~. para que nlío fiquem a mer
cê· de Ol!,trem. r. percam a f.or-
111,HJÍÍ.0 mof.J,I ql!,c se lh<:.s minis· 
tra. · · 

9 - Nãq descurar as formas 
mog!lrita~ ele · cjivçí:são, comQ Cq~ 
lon!ª1i de fer\11,i;, e 04trfis, iqc')u, 
slve para ~e~mas,, ,1:1.r_q1?.9rci9\~an
cto.a~ aos ·no~sos aluirmos e alum
n,ª!i• 

Curia, Metropolitana. A's í$,3t) esperar leg\tµnamente. 
I1oras. S. Exc!a. Revma,; jantou "O· apoi,tçila<Ío das 'Mi$sões ein 
com os Padres Salesianos do Se- pajzes cit.tholicos, disse S. S. Pio 
ipinar!o do Alto da Lii,~ e em X1 na me}n.oràvel ~cyclic.a. ~
segnicja presicj\u o Encerramento ·"~m· No~rum, impõe-se ao fieis 
tjo Congresso Catechetic~. · ,e!ll nairie· do amor q!lé devemos a 

Dia 11, sext!!-feira. ·s: Excla. f:Éle»t~ e e~ ·'n~ M amor que 
Ftevma. · dett a Benção do SSmp.t 'lievémos · ai)\·,~-, 
e inaugurou os paramentas. i'l'.> , O Bxmô.' e llévmo. l3r. Arce-
Obra cjos Tabernaaqlos d,a Igreja bispo M~tt0politaflo, reconirnen
cje Santa d:enerosa. dandc, com vivo empenho,. a ao~ 

A' tàrde, concetjeu iimumér::is man!l! qas Missões aos Révnws, 
audienciai; no Palaelo s. Luiz. -.srn. Parocl1os, ºReitores d1r J.'gre-. 

Dia 12,. sabbado, s. l!:l(cia. Jan, Capeilàes e Directores de 
Revma. celebrou ás 8 horas 'la Col{egios bathoUcos ha por bem 
Igr~j.a de Santo Agostinho e pn- cjetérminar: 
cedct? .á. benção ào altar de .N." 1,- Dl!rante o:mez de Outubro 
S." del Pila1', fa?.endo no fin'.tl fioam prÓhibidos festivaes, ker.,. 
uma pequena auocução á co1à- l mel!Se~, c~jos resµ1tactos Uão se 
nia hespahh-Ola. 'destinem .ás Missões. 

A's 15 horas, seguiu para Mo- 2 .,.. Os itevn1Cls. Sacerqotes 
gy das Cruzes, em visita official nãq ·deve1·ão acce\f.i11· donativos. 
áquene, .cidade, . . que provenham de 'imi;cs ou chás 

CURIA MF.TROfOLlTANA 

AVI,80 N,. l2ll 

Concilio Plcna.1·io 

Conul)unico ao Revmo. Cle1·0 
seoul1u· e r~gular e ll,os Supe:npr~s 
de . Çongreg~~s Rel~~,sa,s . ma,s~ · 
cuJli1as e femininás, que · · .lá · s.e 
encontram na ).>rocuradol'ia rh 
Mitl'a, d~ Gm111, .Métrop,:>litana, 
onde devem ser pro.ç~go~, ,113 
exemplares do ConçiHo PleJl,!u·io 
Brfl.&ileii:o. 

De . or~ein g.e S. EJc\ll. lltvma.. 
<a) ermeg(l Pirnl.o Rilim :i:.ou. 

reiro .,... Chanéeller do Areebl.$-pado, · ·· · · - - · ··· · 

AVISO N. 10, 

O dia· das M1Msões 

Qq~Jll)fé 

ciançitnte/!. , 
3 ..,... No cj~a 20 de Outul~ro .. 

:Ola das Missões - em todas as 
Igrejas. Matrizes e .Capellas ,,o 
Arceliispacjo, sejam feita~. i1c!'l 
mannii. na.s M~s e á 1;:>i' ~ na 
reza, uma oollect.a destinada, :n. 
tei;rii,'lme11te, .â.!! Missões. · 
' 4 ..,.. Duranté a · Semana dás 

Missões, de Ü a 20 . de Outubro, 
~mpre qtÍe. as . 'rl!Ql'i(l!).S Ó per
tnlttireín; · os Revmos. Srs. Sacer~ 
cjottÍ~ deverão çlar na. Santa Mis-

. ~ a. or~ção "Pro fi•opagattone 
Fide!". . . 

De · 9rdem \ie s; El(cia. 
a. .P~ulo, 30 qe !3,etem~r~ ('Je 

194,0 . ,-,, · (a) - · Conego Paulo 
. flE!lim !;e:rureil'o = Chanceller do 
~rcebispado, · · 

AVISO N. 12(J 

Ex_;uneii <l1l!i Ca!ldl4:J~:; ~-O 
S~ratju Presbrt,era~ 

Ô "T'\ln d · i....... Ç'oJTimllniço li.O§ Reli1no$, Irei~ 
. +"Pi . IW 1'4~" q4e !lllrâ •• d Se. ln 

este. anno o di& 20. de Qutqbrçi, wres os ,,. m artos M'.a,~ore§ dq 
já Se rnyestiµ de;> C!lll"ac.ter de -i\rpe\)u,~9 <1~, no dia 7 de 
uma ga~ . hi!itorlca, qestlm~tj~ a. Novembro, ás 14 ~QrM, ter~ lu
manter vivo o fogo :;agraç.Q dl!, gar ~stª' . CJ..lriit ~etroppH~~Hl!t · 
}?l"QP!J,Çll!lc!ll- m~io~$, e ~ des~ os ei-ameii pa.r11, Ç!!,ndjq11,tos ~ saa 
pert-1tr nÇ>Vll,S Cll,eflTT!l,li em PfÓ} f!Ja gra,q~ Oj.'dem çlq- P~byf,erJ!.1;p, da-& 
i,oluQijo do m~~<:Í PT~~~~ ga,a orqenaç~ çle 8 qe . ~~m~ro, 
mi:;sões; · · · · ·· · - 'foc!O§ 9:; can<fül!}t,Qs ~ve.rig ser 

Conmmnico ll,O REll/JlU), ~~ 
que o Padre T~ta· -'~ 
nã1l tem uso de ordens nesta,. -.. 
·cnidicicese. . . . . 

De ordem de s. ~eia.,~ 
S. Eanio, 10 de · Qµ~; 4Íij 

194-0 - (-à,) Col].{!go,:P.iiWo;;~ 
Loureiro - Chancelier 'dó ...,, 
bispado. 

SEMANA DE CBRISTO-Iml 
28-~!'/ <l~ Ouiul>Jo 

Celeprando a, Sa.nt.a · I~a. !;J!!h 
<iomingo ultimo de Outubro (H~: 
à festa de . Óhristo Rei, é deseja,. 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo'' 
Metropolitano, que se comemore· 
na Archidiocese tão santo ;:flt. 
com particular salemnidade. :S 
wr ser a Sacratíssima· Eucha.:m
Üa o memorial suµremo de ªtnOl+ 
qqe nos deixQU o Filho. de Deus. 
ptirpet4ando, através dos tempofl, 
a Sua pi·esença e o Seu conrl
Vio na sociedade cbristã e fir• 
ma.ndo no mundo o Seu reino de 
verdade e de vida, de santidade 
e de· graça, de justiça, de am1'r 
e q~ pa~; s. Exela. Rev.ma. '!\& 
por Qelll çi.e~m;\in.ar que, na ca.~ 
tj:le(lral Provisoria, Matr.iz de sta. 
Ippigenia, como prepar~o p~r~ 
a festa de Cl:tristo ~i se fa~. a. 
começar no domingo 20 de Outu
bro, solemne Semana Euch~ 
tica, de acÇGrdo com o protJmm:.. 
ma abai~o publit:!a<lo pelos Revm,o. 

. Padres Sacr~mentinos.. . 
. Aos Revmos. .Srs. Parochof. 
:i'?,titores. de Igrejas, ca.pelljes, sa .. 
cedotes e fieis em geral, 13. Excla. 
:Rev1na. enc.arecidame!l-te recom
ll\ÇnEla. que, prostraqos gil!,nte ~ 
Throno de Cl)risto Bacramen,.; 
tade!.' venham todos adÓrai-; agra, .. 
q~t;e1•, desa.ggra.var e impetrar Bit 
melhores e mais i!bllndant-es gr1.i
ças para si e para os seus, para 

· a patria brasileira. para a gran
de famlliJl. paulista e Jfara o 
mundo tão necessitado cjc bonan. 
ça. e de paz. 

De ordem de S. E;,;cla. Revm!l, 
' S. Paulo, 30 de Setembro de 
1940 ·...,.. (a) Conego Paulo Rollm. 
Loureiro Chance!ller do Arce
bispado. 

PROG~;\~llt:h DA ~El\f4N4 
E.UÇH~JSTlC~ 

Seja o "DJ/1. d~ ~sies" an- exa,mi"adQ§ \IQl!lr~ 9 tn1,t~o: "De Dorningo, 20 de Outubro 
tes de t1,1~0 ~ '"*' ~ · ~~-- .- ~ Uno et ~o, Crel}µte e~ Dl;i.. oodieado á Juventude Gatl~ 

JU)1to tjo 11-}tar, dea!/lte q.fl J~ii9§ ~levante", 8liCfi€Pl!i n,º l e ,;o, lic~ e ãs Co~rega,ções Ma.rta.,n~. 
Eµchii,l"ll;ti~. _ pfo de vt!fa !!) "re a erge;n.t que J'rão . receper. · ~gimc!a.,fl$l,_, d_ ia. 21 .,.,.. P'· 
ma·nan l l d ., - · · · · Fiµ-ão o o~qqlo d.e li-Prese.· n. ta.r_. ""' · e a e ,o~s sq~l'l!liitu- · qediçatj.o ao sa.nto Pal'Jre, ao 11oa-, 
r-aea, -,- unam-se Í).6 ~~às 1'11-1;!, c:'lS requerimento§ qe inscrlpção, &O Aree\)ji,po. ao Ep~copaqo, l!O 
a grande· empre~a, $l!l0Stolleª. ·a esta. Curla, até o dia 29 elo C. 1.P.ro ... · e â .. s Vocações .. 
"'! o · ®· rrente. · · . . .,, eve-se a eiw, né~ cjia, uma. Terçaafeira. dia 22 -. Dia C,e-, 
prece universal e alimentem-se De ordem fie S. El;ci;i.. Rcl'ma. di9ado aos doentes. setis medico• 
Os fiel·s daque!Je Pa-0 · n·i ,1 · S. Paulo, 10 de · butubr. o ,Jc · · . , ' no que e enfermei1:os. Damas. e C011fra• 
e. o scg·1·edo de tod l.940 - (a) Conegu Paul.o Rolim as as ascen- rJei; de S. Vicente e aos q4e sof .. 
ções esplrltuaes. e O Céu se ha Loureiro - Chanceller do Arce- fren'.. 
de inclinar propicio, em· .auxfllo bispado. Quartadeira, dia 23 - Dia. Je .. 
das conquistas evangelieas. Quan- AVISO N. 123 qic!l,qo ás CfC?nças, seus paes e 
to mais insistente e mais ter- pi;ofel,llOres. 
voro,s;i. fçr a prece no "Dia. das Sem -nso de 01'den.~ na Quii1ta-feira. dia 24 - Pia: 
Missões", melhor e mais promp~ qeqica.qo ás Opras E;ucharistlc;i.s,. 
tamente ~º realizara .. ·. o reino fie I Archidioci:se • = - i:extii.-feirn, di;. 25 - Dia deq,. 
Chrísto entre os homens. Frequentemente, ora só, ora caqp á repart1çjío e s1.jppl!ca pela 

Seja um dia de propaganda. acompanhado de um OIJ dois .';e. pii,z El co:nver~ão dos pecci,cjores. 
Nesse dia. todo ch.ristão ha •le mlnarl,st1ts! anda pela Capital um S.abbadç•, dia. 26 - nia dcdt

ser un, propagandista do icjc.1! ,sacerdote Muc!l1,no Maria Cerbini cado ás Filhas de Matiii., ás or. 
mi:,s!onaie1o, ~ deve fa::;er trium- que ~ diz Superior de uma Con- dcl'1ô 'fercciJ'ai; rlo Çar1110 ç St.:1, 
phar ·as suas es~Ff!l«;as, nÚm!J. grcgação ~ligiosa com. restden, Therez!nha e ·m:i-L~ dcvoçÕ/ls ms. 
lucta sa11t~ de i~il!.,S e ptoposi• eia eni Villa Fortuna. neste 'Es- r!fma.s. 
tos, de acção e conquista. tadc, ilnportunii,ndo as ·Fainfüas D0mingn qia 27 ele 04tt1bro -

SeJa tambem um dia de gene- c9m · pedidos 4e donativos, chc,- Festa de Cllristo-Ref - Trium. 
ro~ldade. · · ·ganqo mesmo a cele!)rar missa~ pilo de Jesus Sacramentado. · 

Os exitos miss~narios e o ·ep1 casa,s particulares. Pa.rii, ter- A's 16.30 horas,. ;ÓJeinÍ1e pro• 
tructo de {Jl'açi,.s que enrlque- !llillar com t~es ªP\J.SOS, est~ clssão Eucl'lar!stlca, presidida ])e'to 
cem o coração dq~ '1er~s cjes- Our~ ~ v~ n.a o!)ri~ação_ de no- Exmo. e Revmo. sr. Arcebispo 
t!nados ~ conver11ão !iO munqo tlficar ao Revmq. Clero Secular, 1'4etropollta_no. ;\'s 20 h.pras. ser~ 
infiel. Esses hero~s, .!)S.s e miss .. lo-1· ~gq!ar,. C.ong.rega,ções .P'eminl-1 mão de encerramento pr:!o Rc?vm-,, 
narios. tjorém. ten'l necc~sida,ic niia. Fieis .e. Exuias. F1Pn1Has o Conego dr. M. e. de Macedo • 
de auxilias lllllteri&e& lf111l do \30• lK!iW~)w, _ .B11nção elo Santlli.simo, 
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LEGIONARICJ 

,01--QtJE-A NOSSA AtFAIATAK14 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele~ 
gância da época J . 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
co·rte "Kenway" empresta. 

ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME-. 
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE- . 
ENCOLHIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ; UNHAS DÀ 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEOÉN
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

o communismo em 
\ 

Hollywood 
Mais uma vez a 1\1:éca do Ci- , memb,ros activos d<' pll,rtido. 

tiema se acha. em fóco! E des- E segundo o ex-agitador, o 
ta vez prestando . contas á progresso do conimunismo na-

policia... quelles Estados seria devido 
.Os jon1aes já têm falado e.o facto dos chefes vermelhos 

sobre as actividades commu- se apresentarem co1no vi,;f.i
nistas de alguns artistas, qua::ii mas de campanhas anti·s,m1i

. todos em e-vidente ·decadencia, tas e do nazismo. 
fazendo chamar sobre elles a Contou ainda quo um grupo 
attenção dos jornalistas. de estrellas, de1mnl1aru .men-

A questão volta novamente salmente de $1.200, a $1.500, 
ao notici:ario, trazendo desta na caixa do partido. E que umci 
vez o resultado das syndican- subscripção realizada em L-Os 
cfi1s de Mr. Martim Dias, pre. Angeles rendeu $17,000, sendo 
sldente -do uma commissão no- que a maior parte ,cfosta quan
mcada pelo CongresSQ N;:irie- tia, foi recolhida em Hollywood. 
Americano e encarrega.do de 'l'ambem um diredor <le ci
estudar as activi-dades subver. nema poz a sua casa, que é um 
sivas dos Estados Unidos. verdadeiro pe,lacio, á disposi-

A referida commisSão acaba ção do pa.rtido, para suas ren

dcucia que tem ·o c11101tnt !)a"!":i 
se tornar lllll agente (!<, i'J'!)· 

pagaçfto úo comrnuni:-;rno. g 
sendo o cin(1111a uma csco:a 
do povo, - mais poderosa que 
o livro e o Lheat.ro, mais caroc; 
e menos <liffundidos, - l1<ij,1 
mais que nunca tornam _avas· 
salador o seu poder, e a sociP
dade se mostra cada vez mais 
insegura e impotente pa1·a JlC· 

sistir aos seus maleficios. 
E é innegav-el que os asti·os 

assim orientados repelem na 
tela o papel que o ingle;: Rer
tra.nd Russel - propagandh,t<t 
do adultcrio e do amor liv~c 
- for.ia na sua cathedra ,lo 
New-York City College •• , 
, ..... _,. .................... _____ ....,11,1 w ~ 

de ap.resentar o relatorio da niões politic-as. 
parte referente ao Oeste Ame- O comité Dies publicou uma Dr. Durval Prado 
ricano, principalmente dos Es- lista dos nomes denunciade;s Ocullsta 
t,e,dos de Texas . e Californla. por Leech, e ª maioria destes I Rua Senador P. Egydlo, J5 
Entre os ad-eptos do . commu- nomes revelam. ª origem :,;emi- Salas 513-14 - 14 ás 17 hs 
nismo figuram artistas, dire- tica de seus possuidores. Te!ephone 2-7313 • 
ctores, e muitas outras pes. O relatorio evineociou a ten- ,.__, _______ ._..,.,,_, __ .,.., 

tJOaS ligadas a-OS meios CÍllC• 

matographicos. . 

Anti-semitismo ou Racismo? 

19 D-E OlJTUBR-O 

sao Pedro de 
Padroeiro do 

A/cantara 
Brasil 

"Aquelles que são de Chri3. todo o cuidado de sua alma. grandes signaes de pr-ettiiec-. 
to, crucifiooram sua Pl"O!)ria A Hespanha íoi preservada. ção. 
carne com os seus vícios e do protestantismo pela P.rovi• Pedro tinha 63 a-nnos, q~ 
concupiscencias" (Gal. 5, ~1). deucia Divina. Deus suscltot1 do Deus lhe annnneiou e, fuwã. 

i Esta palavra de S. Paulo ap. naquelle reino uma pleiade j"e de sua morte. Estando e1ii. vi
plica·se admiravelmente a Sfto grandes santos. Luiz de Qr,i. sita pastoral, foi mterna,do_ 
Pedro de Alcantara. nada, .João <l'Avila, Francisco multo doente ito bospltaf de 

!•'ilho de um grande jm·L,'. de Borgia, Thereza de Jesus, Arenis. Soffria dores- aérocissi
consulto, Pedro nasceu na ci- são alguns dos nomes ruais ve- 1uas, mas quem lhe vinha.: con-
dado de Alcantara em 1499. ncraveis dos que preservara1,i solar era Ma1ia s«nttsetma, e; 

Desde menino e.ra vateut';) a as Hespanhas dà primeira n. São João. A febre causa;va-lhe · 
sua tempera de grande samo. lha da Renascença. sede intensa, mas élle priva
O pac ·queria fazer <lelle um Poucos santos esperimenta- va-se de agua, pois podia aju,Ja 
advogado, mas embora nun;,;a ram tantas contrauicções Qtwn- fazer essa penitencia. As-suas 
tivesse se iÚteressad<> muito to São Pedro de Alcantara; ultimas palavras foram as r]o 
pólo direito realçava-se extr,1- era o slgnal de contradicção . Psalmista: "Eu me aleg~- nô 
ordinariamente por entre os do Evangelho. M-as tambem que me foi dito: Iremos á ca:ia 
seus co1hpanheiros. Entretan- poucos sentiram com t;mta i11. do Senhor". 
to, nenhum delles era m'.lis tensidade a verdade das nai'i- Algum tempo depois., es-c_re: 
manso e humilde. Nunca r,ro- v'ras do Psalmista: "l\IellÍor é via Santa Ther.ezá: ··"Elle ·~o.r
curou sobresahir em cousa ai- um ~lia nos temi atrtos, meu ~-eu como viveu, ·isto é,. como 
guma, e ao cont,rario de so,1s I Deus que milhares 1ias ca,;,,s um santo. Vi·O varias· vezep 
companheiros que .passava1:1 dos Í>eccadores. Preferi ..iata1· cercado de grande gloria,,e da 
varias hora;; de lazer. nos lu- · abatido na casa de meu ü,ms, primeira vez disse-me- clle: 

_gares então na moda, S~o Pe- q.ue_ moJ"ar nas tendas dos pec-, "Oh! bemaY~Íltura:da penfüi11.
dro passava as imas mmgna- ea.dores "; Deus distinguia seu ci.i., pela qual alcancei ilm-,. 
das folgas por entre os pob1·es. Servo com innumeros milagrc'l, gloria tã,o sublime". . ' 
Estes tinham por elle, um reti- · 
peito e um amor sem Trmite;;, 
e logo começaram a cllamal-o 
"º santo". 

1'ão ex!.raordinarie era a sua 
personalidade, que esse aprc>li· 
do se generalizou, passando <>S 
seus collegas a chamai-o a~.
sim. e sem o mlnimo slgnal de 
zombaria, pelo contJ·ario, corno 
se estivessem intimamente 
persuadidos da propriedade 
desse anelldo. 

Aos 16 annos pediu Pedro 
de Alcantara ao pae que o 
dçixasse entrar na Ordem d~ 
São Francisco. Tão rapidamell· 
te tomou o espírito da Orde1!1, 
que em pouco tempo era elle 
designado pelos frades mais 
velhos, para os lugares de 
maior respons(ibilidade àa 1 

PRESEPIOS 

RUA G,UA YAUNA, 230 (Final da Avenida Celso Gareía)_ 

SÃO PAULO 

; ' 

Ordem. 1 
Apeza.r dessas suas occupit.

1 

!.::============================::::;:.:.! 
ções. dedicava-se com grande 
amor ú pregação, e os fru;_:t<' ·· 
do suas- praticas eram extrao,~ L J T U R G J A 
dinarios. A sua, palavra era 
simples, mas· convincente <J 

forte. Como confessor, era de 
grande perfeicão. T>urantn 
muito tempo .. Sania Th-"r6Z'.l. 
foi sua pellitente. :.\Tas para elle 

AGNUS DEI 
conseguir se.r indulgente <;Oin "()ordeiro õe Deus ·que t.iraes e pan1cularmentc aqueuà, oom. 
os -ou lros e ter fructos, com. os J>eccados do mundo, tende pie- cujo sangue os hebreus inarca.ra.tti 
sigo era ele uma severitlaúe ab- daue· de nós. as portas de suas e=, antes dtli 
i;oluf,a . .Jejuava cada t.res ,Ji:.1s, Cordeiro de l)eus que tiracs sabida. do Egypto, oram a figura 
nada possuia de seu, e a ~ua os JJCccados do mundo, tende pie- da sua immolação. · 
comida era nm pouco de pfto dade de nós. Encontramos o cordeiro nas 
e verduras tempieradas c0m Cordeiro <le Deus que tiraes mais antigas figuras das cata.• 
cinzas. Nunca fechava a janel- os J>cccados do. mundo, 11.ae-nos cumbaJ. 
la de R!Hl cella. fl rnol se cobria, a paz." Qui tollis - A palavra latina.· 

: !anto no verão como no in- Bem conhecida de todos os tollcro quer di7.er a ú.nt. temt?o 

1 

verno. fieis é essa formula tão commo- levar, tirar, a.paga.r. Com e!feito, 
Como Provincial de sua Or- vente. A Igreja transportou-a -:lo N. senhor carregou os peccados 

dem, visitou todos os conven- 1 santo Sacrificio ás Ladainhas. do mundo. Isaias (LIII, 6, viu-o 
tos. mas tres annos depois, Ella é devida a João Baptista abatido pelo peso dos peccados 
pediu ao Papa que o dispen-. que, vendo passar o Salvador, do mundo. 
sasse de seu cargo, e com al- quando Ellet-ia começar sua mis~ s. Pedro diz que Elle quiz 
guns monges se retirou pa.r;t o são, disse aos seus discípulos: carregar nossos peccados para 
:"·0montorio Arrahida, em Por- "Eis o Cordeiro de Deus, <)is que, mortos ao peccado, possÍt
tugal. instituindo UTll<I- l'PÍO!"llla. Aquelle que tira, os 1N)ecados do mos viver para a jl.IBtiça; (I P;it. 
da Ó!'dem. T<::m poueo tempo, mun-'-". uv 11, 21). 
foi obrigado a fundar mais UP.I O Sacramenta.rio d s G e 1 
convento refo1:mado, e aos pou- e · · r • gorio se refere ao Agnus Dei. ! + 
cos, contra todas as suas es- Os antigos Ordines Romani não 
pectativas, mais de trer.entos . , t o p d b te !to 
conventos ,;iera.m pedir a re. dizem porem quan as vezes era a re a no pe proriun-

elle repetido. E' possivel que elle ciando as palavras :m.iscrere no-
forma. fosse oantado até o fim da fraC·· bis, e dona nobis ~em. 

O Papa Paulo IV auto.rizou-a ção do pão que era outrora bem Com este gesto el!le quer es:-
o abençoou-a. longa. primlr a compuncção de sua àl-

Reslabeleceu-:-;e assim lias No scculo XI é que se começou ma: mas a palavra nóbfs, aqui, 
He;;panhas a primitiva pobrnza a dize tres vezes o Agnus Dei. tão em evidencia tambem expli• 
da Ordem. 8 e~so P~bre monge Só então é que o dona nobis pa- ca este rito. 
dcspertotl a atten,;ao ele Ca-,.. l eem, dae-nos a paz, substituiu :i Nas Missa.~ de Riquiem elle não 
108 V, que O rha'.nou para ª l Miscrcre nobis, para sei/ uma pre 0 bat.<- no peito: a razão é plausi
SUH corte. e recorn,i con:-;la11te- paração ao osculo da paz, que. vcl. 
n'.cnl.e ª clle pa.ra quando de- vae ser dado dentro cm pouco. ' No seculo XI. explica Ivo de 
v_ia_ resolvei~ algum negocio ·li(., Ach,a1n certos autores, entre Cbartres que se diz tres vezes o 
ficil. D. Joao Ilf de Portugal e!lles Innoccncio III que essa Agnus Dei em razão das tres :z ~ ~iesmo._ e ª /~fant; 

1
F· mudança foi introd~zÍda devido partes da hostia que outrora o 

ana ez mais. en iegan °· 10 a certas perturbações que então padre segurava em suas mãos, 
affligiam a Igreja. pois olhando-a ellc dizia: "Agnus 

1 Nas Missas de Dcfuuctos. as Dei. Realmente em certas igre
ultimas palaVras das trcs invo- jas não se deixavam cahir as pa.r. 

1 

caçõés do Agnus Dei foram subs- cellas slnão depois da recitação 
tituidas por dona eis requiem, ac- do Agnus Dei. 
crescentado-se na ultima dellas Doravante o Agnus Dei prepara. 

· sempitet'nam, eterno. directamente ao osculo da paz 
E!sse uso era universal no se- e indireetament,e á Communhão. 

curo XI:t. O mysterio de , amor que nos 
Um certo John L. Leech de 

Portland, (Est. do Pregon:) ·PX

agttador communista na cósta 
do Pacifico, fez revelações sen
ncfonaes sobre as actividad:es 
communistas em Hollywood. 

Conforme suas declarações 
HoJlywood é um ccnti;o rfo in
tenso recrutamento de -a<leP
tos, e muito generoso em sub:;. 
c,rfpções para subv~mcionar a 

A fn1poslção da mentalidade 
nazista. á juventude franceza, 
após a. invasão das hostes ger
manieas, é hoje um facto inne
gavcL 

mação de raças•·, que fora adop-1 
tada err. Abril de 3(:. ; 

O anti-semitismo pode. real- : 
mente, .ser apresentado como in- i 
dioo de nazificação. não por ;i ! 
mesmo, mas principalJ11cnte. e em · 
.senLido mais prnfunclo, pcl;i, ar-: 
gumcntação. racista iln-ocada. O· 
anti-semitismo na,,.Jsla ô .sómen
te a consequencia da phi!osophi2. 
do naturalismo-racista, que, sot 

+-
vae ser entregue é tão grande, 
exige tanta pureza. que o cele
brante e o po~o sentem a neces

A expressão Airiius Dri de que sid.adc de implorar a miscrlcordia 
so serviu S. João Baptista, jã a desse Cordeiro Immaculado que 
encontramo,<: antes disso ~m !ui de fazer desapparecer de nos
Isa ia.~ que fala no "Cordeiro que sas almas tudo- o que seja con-
6 levado ao matadouro e na ove- trario ao sacrament9 por exc.el

propaganda vermelha. 
Leech entregou á O)rumis

do de Syndicancia, uma Us
. ta 1le quarenta e duas pessoas, 
na maioria influentes nos 
meios cinematographicos, . to
das ellas subscriptoras do ~ar*°• !.~d9 mais da metatle 

Como lndice dessa Influencia, 
ou melhor. imposição, registra
mos a fundação, em Paris, da 
"Front de Jcuncs", chefiada por 
Robert Hersant, organização que 
se dedica exclusivamente á cam
panha anti-semita, usando os 
methodos mais violentos. Essa 
campanha foi aliás possibilitada, 
preparada, pela abolição, por 
Petain, da "lei oontr~ a difa-

Õ,. lã V lha que permanece muda diante Iencla da caridade de Deus e. dos 
yq y, ~ dos que a tosam". Irmãos. Elles pedem pois a paz, 

~?;-;:'í ~Y.fi/!fZZ:V/tz~ Cordeiro, Elle o é pela, mansi- essa pa.z com (!ne Deus ultrapassa 
_ A'f ,-1. .. .J ~ dão e lnnocenc!a de vida. São feda inteUigencia, 'a, paz com to-
~ f,}naru. & João diz que Elle foi inunolado do.s. Essa paz ha de dispol-os a 

Ruo 24 do Mo;o, so O 90. ca;xo Posrol, 2021 mente Elle so constituiu vlct!- Aquelle oue vem a nós. 
s A o P A u Lo ma logo depois do peccado. As Aquelle que tira, os. l}ecea-d95 do 

o pretéxto de anti-semitismo, ·e 
nazismo está diffundindo e im
pondo á juventude franccza. vic, 
tima da invasão germauica ck 
sua patria. 1/ ....... 

,.,A, ,uNDADA <M "" , desde a origem do mundo e real-, receber com santo recolhimento 

z outras lnunolaçõcs do cordeiro nrnwlo". 
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-------------, /1 ULTIMO ENCONTRO - Da. 
\V. B., com George Brent e Mer-

~O fixõ' Dlft[IJA lc Oberon. - Um homicida con-

EVANGELHO 

. 
. REÇO 1vo demnado á morte, é longamente A.' peÍ'lleguido por wn investigador 250 -254 polici.al. Na parte morai é de 

se notar que o romance vivido 
pe!o principal . personagem apre

O Estado ea Igreja 

J 

GRAVATAS 

de seda de, 12$800 

por 6.000 

CAMfSAS 
., 

PADRõES MODERNOS 
p/ homem ele 26$800 

por 17.800 

· ;' ''LBN'ÇOS '•""!l-.·1· ·,. · .. 
grande lote - ½ duzia . d~ 

por 6.800 

~•PIJAMAS 

Zephir p/ homem 
d" 29$800 

por 19.800 

COSTUMES 

de BRIM TYPO l.lNHO 
p/ HOMEM de 98$000 

por 69.800 

COSTUMES 
de LINHO p/ HOMEM 

"SAL.DO" de 358$800 

por 198.ª00 

Critica Cinematourap:~ica lia A. J. e. 
_'.Orientação Moral dos Espectaculos 

MEU .FILHO, MEU FILHO • 1 suicldio e um.a ameaça de morte 
. ela. U. A., com Bria,n Aherne, para reparar honra de familia. 

Madeleine Carrol e Louis Hay- Só a.s pessoas de· solida forma-
ward. - Mostra este film os 
effeitos t.erriveis de uma educa
~ão mal orientapa. As mentiras, 
perversidades e ingratidões com
:mettidas constantemente pelo fi
lho, deixam duvidas quanto á sua regeneração nos minutos fi
naes . da pellicula. Nenhum dos 
personagens se mantem irrepre
hensivel, cabendo reparos; á ex-

ção moral saberiio -ju1gar as at
titudes dos personagen·s. niio ,·e 
deixando impressio11ar por sen
timentalisnios, pela interpretação 
ou renome dos actores, Cotação: 
Restricto. 

SUBLIME MENTIRA - Da 
Tobís, com Hilda Krahl e Otto 
Gebu.hr. - Uma jovem, sob a 
allegação de proteger o proprio 
filho. faz-se passar por ou1Jra 
pessoa, desfrutand'O assim as van-·· 
tagens que a esta ultima caberia. 
A nature2a do thema não re-

senta inconvenientes, aggravaã0.:; · 
pela sympathia de que é o cri
minoso rodeado. Os adultos acos
tumados ao cinema saberão fur
tar-se ás más influencias do film, 
que deve no emtanto ser vedà
do aos menores. Cotação: Accl'i
tavel para adultos. 

"Dae a Cesar o VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO Dt:l'OIS DE Por isso, embori & 
que é de Cesar, e a PENTECOSTES {greja · s2ja indüfe• 
Deus o que é 1e: rente á forma µe g<)• 

Deus." · São Ma.iheus, XXII, 15-21 verno (poill, oointan-
Vê-se, por esta to que ·se ordene ao 

doutrina, que Deus Naquelle tempo, retirando+se os Phariseus, com- bem commum, a :30• 
fez coparticipantes n:> binaram entre si para surprehender a Jesus nas suas beran!a não está vin-
governo de todo o palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discipulos em culada a nenhum dos 
Genero Humano a companhia. dos Herodlanos, para _dizer-lhe: Mestre, modos de governal' a 
duas autoridades: a sabemos que sois verdadeiro, que ensfoaes o caminho ·sociedade) ella ·eiqige 

FURIA BRANCA - Da Pa- ccclesiastica. e a d- de Deus na verdade, sem attender ao que quer que que todo o Est.ado te-
ramount, com Ray Mllland e Pa- vil; esta cuid.a direc- seja, por que não fazeis ac~pção de pessôas. Dizei- nha a Deus como 

tamente dos interes- nos, pois, o que vos parece: E' permitt"ido pagar o fundamento, e . reco-triela Morison. - E' o romance , 
1 ses humanos e terre- tributo a Cesar, ou não? Jesus, porém, conhecendo- nheça os seus , im• 

de um medico em viagem de re- nos; aquella dos r.e- lhes a maHcia, disse: Hypocritas, por que me ten" prescriptlveis direitos. 
pouso a uma .aldeia canadense. lestiaes e divinos. t.aes? Delira.e-me vêr a moeda. do tributo." Aprese11- Por outro lado, 
Uma infidelidade conjugal, re- Ambas estas autori- taram-lhe um dinheiro, e Jesus disse: De quem é cuidar dos interes~s 
parada no decorrer do fi!m, al- dadei: são supremas, esta imagem e inscripção? - De Cesar - respon- espirituaes, religiosos, 
Iusão a factos criticavels e a1• cada uma em seu deram. Então lhes replicou Jesus: Da.e, pois, a em todo o orbe, per• 

genero; cada uma .~e Cesar o que é de Cesar, c a Deus o qu~ é de DelL'I. tence á. Igreja, So• 
gumas attitudes de personagens clrcumscreve directa- ,ciedade perfeita; a 
prlncipae.:i, tornam o film incon
venie'nto a menores. Cotação: 
Acceitavcl para adulto!'-

VINGANÇA DO PASSADO 
Da Fox, com Warner Ba.xter e 
Andrea Leeds. - E' a historia 
fantastica de um homem que. de
pois· de assassinado, permanece 
em esplrito na terra até salvar 
da prisão um seu amigo que 
confessara invcridicamente ter 
praticado o crime. Além do um 
assassinato, a these defendida é 
falsa e lnsustentavel. o que res
tringe o film âs pessoa~ adultas 
do crlterlo formado, Cotaçãó: 
Restricto,. 

mente em limites definidos, segundo a naturez<1o quem o Divino Mestre deu a missão de pregar o 
propria de cada uma dellas e sua éausa proxima , Evangelho a todos os homens, e conduzil-os to
<Leão xnr, Encyc. lmmortale Dei). ,; dos para a salvação eterna. De maneira que 

Pertence, pois, o homem a dilas sociedades, í "esta sociedade, attendendo ao fim que visa, e 
ao Estado e á Igreja. A urgencia da sociedade { ·os meios · de que usa e se vale para conseguU-o, é 
civil evidencia-se pela . impossibilidJl,de em que l sobi:enatura1 e espiritual. e por isso mesmo, dis
se encontra o homem, Isoladamente, de "conse- ? tincta e diversa da politica; e, o que mais im
guir tudo aquillo que a necessidade e a couve- J pórta, completa em seu genero. é juridicamente 
niencla da vida corporal exigem, bem como o que '/; perfeita, pois, possue em si .propria, devido á von• 
requer a perfeição de seu engenho e sua alma•·; ~- tade e á graça de seu Divino .F.'undador, todos 
a sociedade civil é exigida para "ptoporcio11at ao :' · os elementos e faculdades : necessarias para sua 
individuo o necessario para a perfeição da vida" íntegridade e acção ..... E, :_como,, .ó fim collimado 
(ld. ibid.) pela Igreja· é nobiÜssimo ·.i: a<:hna de todo enca• 

A mesma nccessid,ade natural ela sociedade reclment<J, assim tambefu seú ,poder se eleva aci• 
civil exige tambem uma autoridade cívil, :,em a. f. ma de qualquer ouírô; nem pode de maneira ne
qual não pode haver sociedade digna desse nome. t nhuma estar a Igreja su!x>rdinada, ou sujeita ao 
E como o direito natural tem ,sua o~·,igfP.J, .no ª½-" .1 poder civil... Não é, portanto, a Sociedade civil, 
tor da mesma natureza, a '¼réJ'a. proclama que ; sióão a Igreja que ha de guiar os homens á 
"toda a autoridade vem de ~s'-' e q ·7 ~;ii;. ::fl!;tHa Celeste. A' Igreja confiou Deus o enc.a.rr,o 
gação em consciencia de res~. jl;ar o,·g, ;.._/,."«!.·:·,,.·_e superintender ás cousas que dizem respeito á HOI\IEM DE VERDADE - Da ·· ~ git-imamente constituído, e de '.obedecer ãs els· ci~·- · ···Religião, e a ,provar ás suas necessidades; a ella 

Metro,· com Dennis O'lKeefe e 
Flfwence Rice. - Um cow-boy, 
enthus!asta do polo, consegue, 
depois de grandes esfôrços ver
se consagrado campeão desse jo
go. · A intenção de fazer rir ate
nua alguns deffeitos existentes 
no film, fazendo com 'que possa 
ser visto por todos. Cotação: Ac
ceitavcL 

vis, sempre que não se opporiham claramente a . mandou que ensine a todos os povos e amplie 
um preceito divino, · quanto estiver. em suas posses, o imperio do no-* me de Jesus Christo: · em ruµa palavra, que, se• 

Embora cuide dos interesses terrenos, aa gundo seu proprio julzo, com '.liberdade e ·seni 
prosperidade temporal, da felicidade da vi.da pre., embaraços governe a christandacle" (Id. ibid.) 
sente, o Estado não poderá jamais esquecer que Por este lado, niio basta que o Estado nãn 
o fim supremo dos seus subditos, ao qual se de- .seja. hostil á Igreja, ou se ostente part!daria 
vem submetter e ordenar todas as outras suai-! de uma. Religião, seja qual fôr. E' mister que 
actividadM, é ultra.terreno, eterno, celeste, per-j reconheca. e respeite a soberania perfeita da 
wnce á· vida futura. Em outras palavras, o Estado,i Igreja cathol!ca, unlca por Deus constituída 
cm ·todas as suas leis, deverá tomar em consl-:; para cuidar dos interesses espiritUaés e religiosos lí\UTAÇÃO DA VtnA - Da ; 
dcraçiio os princitl,os e os preceitos moraes, nãc~ dos cidadãos. Nilo' está, por isso, conforme coin Unh•crsal, com Claudctte Col

bcrt e Warren William. - Apre
senta esse film o esforço de duas' 
mães para a criaçiio de suas fi. 
lhae. fixando, ao nmsmo tempo, 
um aspecto do problcm,-i causa
do pelos prcoonceltos de côr do
minantes no Estados Unidos. A 
animosidade de uma · Jovem que 
se revolta contra sua mãe, falha 
critlcavel neste film, é apresen
tada de maneira antipathlca e, 
ainda, é atenuada pelo arrepen
dimento de que é possulda afinal. 
Out-ros pequenos deffeltos não· 
chegam a prejudicar o fllm. Po
de ser visto por todos. Cotação: 
Ac.ceitavcl. 

ROJ\IENS SEl\'( ALMA - Da 
Coluntbia, com John Litel e Bar
t.on Mao Lane. - Podemos ava
~iar por esta pellicula a influen
cia que uma pessoa de princípios 
pode ter sobre sêus semelhantes. 
ô ambiente, odio e vingança e 
scenas cm que assistimos luctas 
e um assassinato. praticaÇlo fria
mente, apesar do arrependimen
to final, acarretam a prohibição 
do fihn aos menores e adultos fa-

p:ira crea1-os. mas p,ara reconhécel-os e nãot a doutrina catholica. quem. a titulo de uma. 
transgredil-o~. pois, a act.ivldade do homem. 1 superior ordem nacional, tendo cm vista a gran-
antes de tudo, uma activldade moral.- Ora, a moi deza da Patria, exige para o Estado um direi-
ral é absolutamente únpossivel sem a Religião} to de: supervisionar a ordem espiritual. ou de 
sendo. como é. a primeira e principal obrigação chamar a sl. a forfoação das conscicncl:1s dos 
moral do ho111em. e da Sociedade, ,o recoi1heci-. ,cidadãos.,.- Uma. e outra.. cousa. pertenr.cm á Igr~~ 
mento · dos vínculos que os prendem a Deus, seu ja. 1c; ·. só1Uente á ·Igreja. Ao Estado não só não 
Creador. São preci,~amente · estes os vínculos de comj:)éte aqôgár-se este dll'eito, 11iio Que lhe 
deveres e obrigações, que ligam o home1ri e a incumbe facilitar o ·livre desenvolvimento da 
Sociedade civil a Deus Nosso Senhor, que cons- Igreja. e auxillal-a na, realização de sua mlssãó 
tituem 8, Religião. divina, 

COIÜI\ÉIO DA FRONTEIRA-, discreção_ e não recommendam· o 
Da Rcpublic, com Roy Rogen; · c film ás crianças. Cotação: ·Ac
Mary Hart. - Fi!m de aventu- ceitavel menos 11ara cri:m~as. 
ras 110 oeste americano, durante 
·a guerra de successãó. · Vai'ias 
·1uctas e mortes têm ·sua reper
cussão atenuada pelo cunho no
velesco da pellicula, tornando-a, 
entretanto, prejudicial ás crian
ças. Cotação: Acceitavel menos 
para crianças. 

J3Al'TlSMO DE FOGO - 0:,, 
l'.aramount, com Rusell. Hayden 
e Jean Pa:rker. - ô °filri1 pro: 
cura adaptar o enredo de aven
turas do· "far-west" a um ligei
ro romance dramatico. Algumas 
scenas violentas de lucta c:irpo
ral, de tiroteios, mOltes e assas
sinatos a sangue frio,., tornam o 
film improprio pa.ra cfrmças e 
adolescentes. Cotação: Acceitavel 
para adultos.' 

P.REVISõES1 

tricto (L. D.) - l'ARAISO DAS 
Jl-LUS<)ES, acecitavel (L. D.} -
ESPOSA l>A· MENTIRA, Accel- 1 

ta\'el par-J. adultos (L. D.) -
(;AVALGADA DE AMOR, Accel
ta\'el <"A União",. do Rio de Ja.• 
llP.il'oL 

cessiva benevo)encia de um pae. 
á intolerancia de uma esposa, á 
:falta de caracter de um filho. 
Além desses f3<.tos, são ainda 
passiveis de critica, embora apre
sentados com certa discreção, 
uma infidelidade conjugal. um 

commenda o film aos menores. cilmentc imprcssionaveis. Cotação: 

MURROS F, SOLFF..JOS - D:t 
~'- n .. com .Toh11 Paync e ,Jane. 
Wyman. - Comedi.a que nos 
apresenta as actividades l)ugi1is• 
ticas a. que um jovem ·cantor foi 
encaminhado por empresa.rios sem 
escrupulos. Algumas passa,:gens, 
embora rapidas, carecem de mnlor Cotac;ão: Acceitavcl para adultos. ·Acccitavel para aclultos. A SEltEJA DAS ILHAS, 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça. da. Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

lndicad or Profissional 1 

Dr. Alfredo Di Vernierl 
' Cons Pra('a da Sé, .399, Mias 

604-60:í. sob. - 'rcl. 2-4ii32 
Hora.rio: dns 11.30 ás 17 horas 

· Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

.Rua Quintil10 Bocayuva N.0 54 
- 3.º -"- Sala 323 -- Te!. 2-72'16 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architecto 

Architectura religiosa. 
resideucias collectirns 
Libero Badaró N.0 

collegios.
Rua 

641 
Dr. Milton de Souza s. PAULO 

MeireHes 
Rua 16 de Novembro, 150 - 7.º 1 C O N 8 T R U C T O R E S 

·andar - Sala 74 - Tel. 2-0035 Affonso Butti 

Dr. Carlos Moraes de Perito Constructor 
Andrade Estudos - Projectos - Orça-

mentos - Coru;trucções 
Rua Benjamin Constant, 23 - Alameda Glette, 359 • Telephonc 
4.º andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 5-6719 

Dr. Francisco ,P. Reimão MEDICOS · Hellmeister 
:Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
- Sala 3 - Tel. 2-1543 - s. PAULO Dr. Hugo Dias de 

Andrade 
, 'J ov ia no Telles • (;linica geral e molestial; de 

senhoras -e-
J. N. Cesar Lessa 

Advogados 
·; La·rgo da Miseri~0:·dia i<r.0 

-- Sa:la 904 -

"Jons. Rua Libero Badaró, 137 -
1.0 andar - Telephone 2-2270. 

·13 1 Rcs.: Rua Thomé de Souza, 55 -
l'elephone 5-056,f 

Or. Camargo Andrade 
Da Beneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operações. - Cons.: R. Senador 
FeiJó, 205. Tcl. 2-2741 - Das 16 
ás 18 horas. - Res.: Trav. Brig. 
Lui:t. Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencla: Largo São 
N.0 8 - Te!. 2-2622 
Rua 7 de Abril, 235 -

ás 5 horas 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr.' João Baptista Parolari 
Clinica Medico-Cirurgica 

Cbns. rr. l.larãu ele Itapct iuin
ga. 120 . !J.O ctudar - Te!. 4-0343 
Hc:-;. n. · Santa Cm,,, 103 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA. 

Aos domingos cm Campinas,: 
das 9 á.s 16 hs. - R. Campos 

Salles, 703, sob. 
Dr . .Barbosa de Barros r· 

Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons. : Rua senador 1',eljó 
:r-.:·º 205 - 2.0 Predio ~taque- -------------- I 
re - Tel. 2- 2741 - Res .. Tele- Dr. JO:Sé E; de Paula Assis -----------

DENTISTAS 
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e elas 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 ás lt hora.'!. 

RAIOS X 

Dr. J. l\'.l. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Raclio - Diagnostico Exames 
Radiologicos á, domicilio 

~ns.: R-ua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 

Adjunto da Santa Casa - Ope Arnaldo Bartholomeu -
rações e tratamento das moles- Cirurgião-Dentista - Radiolo!:is• 
~úts de ouYido, nariz e garganta. ta. - Pela Escola de Ph.armac!a' 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 - e. Odontologia de São Paulo -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás Clinica Dentaria em Geral -
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: Raios X - Diathermia - Infra-

Tel. 8-2432 1 Vermelho - Coagulação ~ Trans-
íllwninação - Vitalidade pul•" 

MEDICOS NO INTERIOR p~r, etc. - Trabalhos por car-
" • tao, hora ou orçamentos. -

Rua Martim Francisco. 97 - ~ 

Dr. Luiz Mclhado Campos 
5-5476 - S. PAULO 

Res.: Rua Tupy, 593 - Tele- Medico Oculista. 
'l'clephonc 7-4825 ,lhone 5-4941 - SÃO PAULO BIRIGUY - EST. s. PA'OLO -====;================= 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharmacia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu .Coração de 
Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas. P o n te s, D<'ntaduras 
anatomfcas e· sem abobada pala
tina - Consultas: Das 8 âs 12 
e das 14 ás 19 horas -.Cons.: 

CLINICA ROENTGEN 
RAPIOTHERAPIA 

Dr. M. O. Roxo Nobre 
Dr. Raul de Almeida Braga 

ELECTRICIDADE MEDICA 

RADIODIAGNOSTICO 
Dr. Raphael de Lima Filho 

Pedro Cabello Campos 

Exames racliologicos em domicilio 

- Dr. Andrelino Amaral 

AV, lJHIG. LUIZ ANT0-"<10, 614. - 'r.l!JL. 2-5831 - S. PAULO 

HOMEOPA TI-IIA 

Dr. Rczeudc Filho 
Cons.: Rua Sena.dor Feijo N.0 

205 - 7.0 andar - Tel. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alve.s, 59'1 - Te!. 7-8167 

Rua Direita., 64 - 2.0 andar -
Sala ·7-7A - Rcs.: AI. Barão df 
Piracicaba, ¼99 - S. P'4ttLC 
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FRACOS e 

ANEMICOS 
TOMEM 

., 

·v1NHO .1 
CREOSOTAOO ,) ' 

• • 

de JQto da Silva i . .. ·.·· . · . 
Silycira ·, duetos 'indust.tiaeõ do Br,\sil. 1 

GRANDE TONICO Concessão mutt,a de creditos 

• 

BRASIL '::;;::;:============== até 50 milhões de pesos para se- , 
rem utilizados na compra àe 
productos excedentes não produ- quadra. A bordo scJuiu tamoe111 c.;oct1go Brasileiro de -R,aclio-Dif
zldos pelo outro patz. o general E;duardo Alcoforado, 1 fusão. Essa commissão será prea 

CONFERENCIA ECO
NOMlCA ·. ARGENTINO-

Entendjmento entre o Banco representante do Estado Maior sidida pelo sr. Louriva:l Fontes, 
. BRASILE-IRA Central de la Republica Argen- tlo Exercito, director geral do Dip, 

tina e o Banco do Brasil sobre 
Realizaram-se. · de 3 a S do a forma de facilitar os paga

~oÍ:rent_ç. as reuniões da Confe- me11tos entre ambos os paizes e 
Üncia Argentino-Brasileir.a. de assegurar a prompta liquida-

. · A delegacão brasileira á Con- cão dos saldos do inte1•cambio. 
-. ~·-!crencia Economica Brasileiro- , Segunda-feira o SI'. Frederico 

· /4gentin~ foi constituída dos Pinedo. ministro de Fazenda da 
séguintes membros: chefe, minis- Argentina, reg-ressou por via il.e

, ,i . .#a Souzll, Costa; membros: srs. rea· ao seu paiz. 
~- ·,S,9uzl iDant~s. representante do 
, ':Bánco do Brasil; consu1 Moreira VIAGEM · PRESIDEN-

* Durante a semana foram de
te!'minadas as providencias ne
cessarias ao transporte, desem
barque e concentraçãq das tro
pas e serviços auxiliares das ma
nobras do valle do Parahyba. A 
Justiç.i Militar funccionará no Q. 
G. da. direcção das manobras. 

INSTITUTO DO ASSU · 
CAR E DO ALCOOL 

O Instituto approvou a com
pra de 200 . 000 saccas da pro
d ucção extra-limite de Pernams 
bucc, afim de ser encaminhado 
2, Distillaria Central de Pernam
buco, visto não haver oossib!ll-

:t3erlim foi atacada dunq~te 5 
horas, apesar da defesa anti
aerea e cios aviões caças da 
"Luftwaffe •. 

PRECISANDO 
. ~iP U R4í.R .. 
0 $lNG0St. 

TOMt só 

ELIXIR o,-. 
NOGUEIRA 

üs commum~dos inglezes in- : 8 Ç.lPIT4f; - Fo, transfeJida 
formam que foram visadas de l para, Hue a capital <ta. I~do
preferença 3 gra11des usinas Iler- China. 
linense~. , 

Continua~ tawbem os quellós 9 C0NFE~tDNÇIAS ~tio 
de artUharia ing·leza installada I sendo reaj1zadll,s varias -con
em Do ver e allemã attirancto· de · · ferencia& 'entre os alm!r!l·llte~ 
Cii.lals e outras cidades da fo,o.. lla1·tê~inwr1uan,,ill: ?- ·. · · • . e ,. - ,., 

ral france,1 da Mancha. ·. · . 
Nenhuma ten~ll,tíva· de a_es2m- 10 OJSCl]~S~s. :- º: .C,and~

barque nas:. llh;as' foi tentado, con- dato. republicano a pr~s1-
trariamente ás previsões de que deµcia ctos lilst,4dos UniqQp j:j. 

està1'ia proxima' 'a data marcada I pronunciou mais 6 discur~os em 
para 'a gran1e _·offeµsiv~ .. 'Nova Yar~ . · . 

.da Silva, coronel Raulino de I í;JAL 
CÍÍiveira. representante do Con-

·• ~,~lho Nacional do _Commer,clo Em visita aos 'Estados do Nor-
.E~terlor; srs. Uldar1~0 C'aval- te, seguiu para Belem do Pará, 

: , canti e . Octavio Bulhoes, repre- de avião, 0 sr. presidente da Re

* Assumiu o -comando· da Di
visão de I11fantaria o corond 
Heitor Augttsto Borges. deixando 
o da Infantaria Divisionaria. que 
passou ao commando do coronel 
Demerval Peixoto. 

dacle de escoamento, 

18 
N·· ···. . • . 

. . · · .. ot.1 c.1 as 
AUGMENTO DO SALA- . ···.- -~·-. 
RIO DOS MARITIMOS . .• do M_u n d o 

11 AVANÇO - T1·opas l)Crua
nas · avan'çam dcntrp do 

território equatoriano. Es~rli,-~ 
um estrem'eclmento das ·relações 
entre os dois paizes amcricams, 

·oontantes do ~iniste_rio da Fa- pul>'lica. 
· ·· zenda: engenherro Firmo Dutra, Após varias visitas e homena~ - . . Foi submettido ao presidente 

· sr: Euvaldo Dodi, Sl'. s.antos FI- g0 ns na capita-! paraense s excia. * Chegou_ ª. Recüe O navio-es~ da Renublica um relatorio do mi-
l,. Arth T , F'lh .. " ' · · ' .' cola "Almirante Saldanha··. Ja 1 ' ' . · · ''º· sr. ur ories 1 0 , .,r. seguiu para a Fordland1a que I nisl:Qrio da Viação propondo pa-

,. ':J'upo. Nogueira e sr. Eloy Moura. ·tarribem visitou ·e onde Ih~ ~o- se ~ncontrava naquel!e . porto a ra. ~s hrnrltimos: ' 
· A d 1n ,- ·o- t' · · • . · ' · . . flotilha de navios mineiros na- · 
,. " e .gaçao ai.,en ma vem m 1·am feitas varias man1festaçoes. · l.º - um .augmento ae 15% ·.i tegrada pelos seguintes membros: Em · .,,,,,,,.1.da · 

0
· sr presidente cionaes, e o ?ruzador norte-ame-

. · · · · . """'" · ric.ano "Lesv1lle'' nos saJarios, aos empregadps pe-
. CÃef<!', ·mimstro Frederico Pinedo, embarcou para o Estado do Ama- • las emprez_as d<t grande· cabota-

... '.:·.membros: srs. Armando Molina, zonas onde as autoridades lhe 
0

. gem; z.º _ que oobre os sala-
.·--~· ~~nuel Angel Ma1'tinez, Rodolf prepà~arani festlVa recepção. * presidente da: Republica i·ios aug-mentados pela ~op1~~ an:-
., ,:,Korenjak, Venancio Rios Gallac- · · · assignou . d e e r e t o concedendo 
. !reta, Alberto Bonfanti. Carlos A. INDUSTRIA ''NACIONAI, transferencia para a reserva :i0 terior se pague uma gratlf1'caçfü) 

de 20% aos tripulantes de na-
Ccll Benegas, Edmundo Calcagno general medico dr. Alvaro Caro vios enmregados exclusivamcnté 

.·, .. e Preibisch. DO CARVÃO los ,T~urinho, I no transporte de inflammaveis 

. _ Depois de realizadas as varias 
, ·-sessões de estudo, foi assignado Afim de contribuir pfíl>à> ai am- .,.·,r corµo gairolina, kerosene e simi
_:)no. rfamaratJ', pelos ministros da pliação e O aproveltaménto da * O tiresidente d.a Republica \ lares; 3.0 

- que se augmente de 
. ·,.;_·Fg,zend!I, da Arg·entina e do Era- industria nacional de carvão, J assignou decretos organizando o 1110% os sa1f).rios actualmente cm 

- sil, uma declaração em que se 81,. presidente da Republica as- l.º Regimento de Artilharia Anti- vigor pará os tripulántes das 
-- . : ,,brigar.im a submetter á appro- signou um decreto-lei autorizan- aor.ea, e dispondo sobre o alista- embarcações ele pequena cabotas 

· ... v,Q,ção .. dos. respectivos governos do O governo da União a auxl- mente militar - este sujeitando gem; 4. 0 - que se faculte ao 
. um conjuncto de medidas dest!- liar as emprezas nacionaes de a multa ele IOS a 100$ quem ni,.o Lloyd !lrasileiro manter apenas 

. ,': n~!ia~ a promover o mais amplo mineração de carvão, para que se alistar no prazo regulamentar. a gratificação attril~u!da a9s 
e ,livre intercamJ?io de produc- ellas melhorem O seu producto. * Foram chamados pela l.ª commandarites dos seus navios ·e 
toi. e 11. maior cooperação eco- Esse auxilio poderá ser feito Circumscripção Militar, para par- ás tripulações que viajam pii.ra .a 

., rJ.pJnica. por emprestimo. até 55 % das ticiparem das manobras do valle zona de guerra; 5 .0 - que o go-
. Entre as recommendações sub- obras proJectadas. , do Parahyb,a, 1. 500 reservistas. verno determine expressamente 
m~ttidas aos dois governos, figu- o decreto prevê:. tambem me- ás capitanias dos portos proce-
~Jn: , dida.s para facilita]:j e bararoar e CODIGO DE RADIO- dam á revisão de todas ai; tri-

Entendimentos para installa- transporte do producto, appare- DIFF pulações dos navios mercan•-es 
cão de fabricas, em um ou :ou- Ihamento de portos'. de embarque. · USÃO nacionaes, reduzindo-se pela for-
tro pii.iz, de artigos que nenhum e deseml)arque. ma estabelecida no decreto n . 
p1·odüz; com a- obrigação de não Fica prohlblda a importação Está constituida a co1nmissão 2. 538-40; 6.° - que os · tripulan-

'""ser~m '.~ravados com taxas ·adua- de mstallações para queimar, incumbida pelo presidente da Re 0 tes atti)1gidos peja reducção pero 
··. n~iras por 10 ann9s. Essa me- disti!4ar ou gazeificar combusti~ publica de proceder a estudos maneça,m ao serviço dos armado
.·, djd1;1, pQderá. ser applic.ada aos ar- veis minerl.l-es, que não permit- para rever, actualizar e consoli- , res e sejam aproveitii.dos para 
· : ti;os; <íue um só paiz produz, ou tam a utilização efficiente do dar as leis vigentes sobre radio p1'eencher as vagas que i;e forem 

''q!Je ení um delles tem diminuta producto nacional. e elaborar o ante-projecto do verificando. 
··· ~portanci,i.. Será obrlgatorio o uso de 20% 

Registro exacto do movimento de producto nacional. ' 

CÁUTIDLLAS DO MONTE DE SOCCORRO 
- JOTAS USADAS E BRILHANTES -

··:có:mmercial, providenciando o Por outro decreto foi creado o o 
:paiz com excesso de exportação Conselho Nacional de Minas e u r o 
'l'Jr~ augip.entar suas importa- Metallurgia, destinado a discipU- · · . 

çõe~. nar a actividade productora das Compro melhores os 
''.1 Reducção por ambos os paizes industrias de mineração, afim de Rua Alvares Pentea· 
~ !19 en1prego de succedaneos nos serem obtidos os maiores benefi- • 

pagando preços 

Dei Monaco ,_generos de alimentação que um cios para a economia nac·ional. do, 203 · 3.0 andar 
·· · 'pÍLiz únpo1·ta do outro - café, 

·· herva mate e trigo - numa pro- NOTI,CIAS 
'\;~rção tal que, no prazo de tres 

MILITARES 

: ãnnos, tll,es productos seja~ en- Partiu do Rio de Janeiro, na 
, ~i~s io cq~um,Q de a.ccordo quinta-feira, o couraçado "São 
com os typos e especificações dos Paulo" capitanca dos exerciclos 
pà'izes de Qrigem. · de ma~obras da esquadra, levan-

. ll'a.·c. lliga.d. ~s · amp··.1a.s. pa. r_ª_ a en-_, do a bordo o almirante João 
~dír. e venda no . mercaclo ar- Francisco de Azevedo MHanez, 

.. ~tillO qe t;eciqos e ouf;ros pr?- conunandante ·em chefe da Es-

, .. 
;1,; 

(lqÇ.a -~ :u}tit11t1s nt)ticias directa· 

t»,.çQte. da~ Camta~s , Europ~i~s, 

~ a ~i:~·viJ.h~ cte 1~-40_ 

LD~§.PJl!~~CE .. RA D l'O 
QPTIMA RECEPÇÃO INDE

PEN.()ENTE DO CALOR 
HUMIDADE OU FRIO 

Pe~m demonstrações sem comuromisso 

AMER ICO NICOLATTI 

~ R11rn()~ de. Azevedo a: 18 - 1,º an~ar 

IB(.J ,.~ ~ SAO-PAULO 

EXTERIOR 
REABERTA A ROTA DAI Bur~à, os nipponicos começaram 

BIRMANIA a bombardear violentamente a 
. parte cll,lneza ela estrada . 

No discurso pronunciado dia 8 
perante a e-amara dos Cómmuns, 
o sr. Winston Churchill ànnun
ciou officialmente que seria re-

TENSÃO YANKEE'· 
NIP.PONICA 

aberto o canal de Burna ao tra- Os aconteêlmentos evoluem ra-
fego chinez. pidamente parn o conflicto entre 

ó caminho da Birmania ha- as duas grandes potencias 1a 
via sido fechado ha 3 mezes, no America e da Asia. Ess,a é a im
dia 17 de ·Julho ultimo, depois pressão dominante nos clrculos 
dá. assignatura dum pacto angllo- -asla.ticos e europeus. . .. '. 
nlpp<>n/co SI)~ Ó assmnpto. A realização do, pacto totali-

0 accordo visava impedir o tario serviu de estimulo â pollti
transporte do mercadQri;ls e mu- ca armamentista norte americll,
nições das colonias inglezas para na. capitaneada pelo· sr. Roose
o governo republicano chinez do velt. 
general Chang-Kai-Chek. Logo após a reabertura do ca-

Com a . invasão da Indo-China minho da Birmania, os Estados 
franceza ainda m.ais se aggravou Unidos aprovaram calorosament,e 

. a decisão britannica e determia situação dos chinezes. 
naram a sahida do Japão e 1e 

Em seu discurso O primeiro Hong-Kong de todos os residen
rriinfstro lnglez declara que ~m tes yankees. 
virtude da celebração do pacto A evacuação dos americanos é 
tripartite. a Inglaterra rcsolv~- julgado em certos meios como o 
ra permittír o transito chinez na preludio de novas e mais ener
rota da Birmania. a partir de 17 gir.as medidas contra O Japão. 
de Outubro. data em que termi-
na o accorcto com o Japão. 

A decisão 1ngleza foi official
mente communicada ao · governo 
nipponico pelo sr. Robert Crai-

CONTINUAM 
A'l'AQUES 

os 

gie, embaixador da Inglatena A guerra aerca. continµa. mais 
junto ao governo de Toklo. violenta do que semana passada 

A decisão lngleza foi bem aco- Londres vem sendo bombar-
lhida nos Estados Unidos, pois deada todos os dias e prlncip,1,l
quo se julga ameaçado com a mente todas as noites com ln
assignatura do pacto tripartito. crivei violencia. No dia 9 :ie 

No -Japão. como era de se es- Outubro, sobre a capital ing<leza 
perar, a medida initou profun- foram despejados 300.000 kilos 
damente os circulos militares e de bombas allemá.'l. 
pollticos, que ha mais de 3 annos j Na noite do sa.bbado para do
se vêm embaraçados com a re- mingo os aviões da Royal Alr 
slstencia chlneza. l Force sobrevoaram as princlpaes 

Logo depois de ser cornmuni- cidades do Relch, procurando at• 
c&clo a, ree.bortura do llam.1nbçi Jj tinll'h' de i,rcfcren°' · a. eapital 

1 ELEIÇÃO - O sr. Winston 
.Churchill foi "'eleito poi' una~ 

nimidii.de, chefe do Partido Con, 
serva_aor, 

· 12 ACC0RP() · - A RtlSsii 
· exerce · pr!)ssão. spbi:e '
·_FinJandia parca; sere!ll desmllitu.~ 
· rizadas as ilhits_ Á11land,, 

2 INSfECÇÃÓ - Mussolini 13 PROTEC'.f,'OR~D() -. As 
·prossegue -pa inspecção (los . . tr?pai' :ailc?:as pefietrâra:n 

éorpos do exercito italiano, situ'.1- .. ~º . terr1~po da Ruman_la pa;~a 
,dos ná fronteira da Yug·oslavh. p1oteger os campos petro. -
. ··· · ,. -.. · · " · · 1eros. 

3 E~TE~DIM~NTOS - ': Ja- I 1,i C0MMERCJ0· _ O .Brasil 
. ()ao nao mais pr?curara en- • e· a Argentina concluirara 

tend1mentos d1ploma:1cos com., a . um accordo coiiimêrcial. e ·eCQno
Ingla terra, por considerar mui,;o mico qÍie tem tido IÚga mper
gra ve a reabcrturii tja rota . de. ~·MsS"".HOJ"'''"'....,"':YJJt'(.L.l>.W,.a' ·•'J 9 . Burna. ,,., "'""'"'' ... p,vu,<W «·wu« ,,,,u.,n,,., 

. . 15 Af'0IP - Te!egranuna ,:e 
4 GOVERNO - .foi ·empossa- Quito annunc1a que o Ja-

do o s1·. Pulgencio Baptista I pifo aQoià a;s· reivindicações pe
como preside11te da Republica .:.:e I i-uanas no ·Equ.ador • 
Cuba. ! · '. 

· }6 A VIõBiS ..:-· O gqverno · do;-; 
5 MARINHA - Fortes contin- EstadOs Unidos l'!)~lveu 

gentes havaes yankees forar.t não forneçer aviões ii.o governo 
removidos pa1:a as aguas do Pa- siane:! 
cüico. 

. 6 .B0MB4RnEIO · ... , . .- Qontinua 
o bombardeio das costas 

francozas pe}qs aviões da -Royal 
Ait Forco. 

-7 PROTESTO - A Iuglarorra 
protestou contra a attitwfo 

d~. ~úmania recc4hendo subditoll 
inglezes aós campos de: co11ce11-
tracão, 

i7 SOLIDAlUEDADE - A 
Austrália manifestou sua 

soUdaried8.de cóíh :à ~ttitúde in~ieza réài:ii·ínêio". i:,. é:áínli{i-iõ da 
Êlrma1üa; · 

1 Ó NAUFRAG0S - O navta -'-~' -~. ., -/-· ". 

p9rt-uguez "Serp!I- Pinto''. 
recolheu a tripulação do barco 
greg<i "Aptoni9 Chtngrla "~ P!)s
to a piaue por submarino qe· l)a
cionalldii.tje tjesconhecida. 

E A MELHOR OtJALIOAPE 
Presunto e Frios ~ Vi~llos ·: ll'fo~, 
Fructas, Biscoutos · e ~mbo.ns '""' 

Generos Alipienticios 

EMPORIO MONTEN'EG'RO . , .~- . . . . . 

MERCEARIA AVENlDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Eni fren~ *° J~· 
Experintente a . 

· Inunaculada. Conceiçi&) _,. PHl>Nl.f ''1·515f· 

;.:··-
__ ,,..__ 

qndicador Co · ·· · ,- · 1 ... .. mme eia_ 
ACCESSORIOS 
para automovfis 

p MELHOR SORTIMENTO 

Importação Dlrecta 

ISNARD & CIA 

AVIAMENTOS 
r. · ~_ra auaíutes · 

STOCK COMPLllJT~ 

Consl!!tem a 

CASA . ,1.Ll3ERTO 

BlàYCLET.AS 
TODOS 013 PREÇOS 

TO.DAS AS MARCA~ 

ISN .ARD & CfA. 

Bl\INS 

I 
.SQ~TI~NTO YARIAJ). I.6SIMO 

!mm,rt~;ã.o D~ec~ 

CASA Àl,B;§~fO 
LARGô f?ÃO -~E;N??O ~~º '9 

CASIMmAS-~ -. . . . _,,. . -· :· .... _ 

Aurora - Plintex - Pbituba 
Nagon~es e E~ngé.iras' · 

CASA '.ALBERTO 

.. 



Vm iMJ:• i, ,vid.,;r, par.c,r,: --Q$ Dº'3~§ temp~ 
~· umf 91m,1 ~µ,~ ~~. el'!: 

v:i, ~{t\Va 9 · ffiij!lff!?"' -: 
Éliz~b~tlf Léseur , . 

f!!W fl!?l':.Í, p!l!'.~ Sf.!PlPrc. o 9B: e se fascina p~lp µem, aµia.rá: 
jecto · s~1pren10 ,1e· totla a sua. l'.~lÍJ~~Í1tf ·CJ CJ.lrittii? e, expQ~
dedicaçâÔ; '"' . . ' iáiieaméute o seguirá, nfw se 

s.ewrará n;a.is d'Ii}1lf e __ c!)~-Cp~liec~:p:d.o .,~s11s Chr~tq, .. . .. . .. 
"'~t .,_ • ..,,, t~n bell"- e .h.. d o· • t· . t-e Ç_\H'~,. e_,n_. __ t_;íp __ ; ª-· ll'f~fH~l·O ... · """. a. · m .. ~-,.. . ª'" ..... rr .. con ecen o· 111 _ 1ml'!-men .. , . . . 

·-real confom em si estimulo s_empre ma.is, conhecendo to- Já não será. ella propr1amen-
'!PR!?ft~2 !,?~r. ;i. çi i~!?ª'! cl __ ~- vi-_ ~~" :is p:i-ssage11s ele Sµi:i yj4a, ti?, ~~. o 1m:n>rio G~rl~t9,. ~~ 
•·· • · .,., 1-<-· d ~r 1 ·• • s -1 · · eiercerú. suave e 1mper:t0sa-ai1."(1e uma ,<t .ua ~ .. ,· ar1a, e e assirili.1a_1_1!10_ as u_as pa tPT~ll_. 

O •, ..... ,, l' . ,, m·' =n·te, 1'nflueÍlci,n. sobre os que uina moç·a cat.ho 1~ u.oi, nossos divinas. a mocidade. que é en- ~ " . 
1 

T orre.f1*ãÔ e M-oagenz de ·Café 
• > .:. ,A • • • • •' 

e Ass.ucar 

Malfatti & 
PRAÇA DR. JQ4Q lVIE~\~ 
- - - Telephone 2-~ - ....,.... ··' RÍ.!ffl . tqusii1.sta, que admira o bepo ir ~-·.P:fi:_· ~f!-lll-àiteo __ u·s_ -e ao_·. co_ ntacto 1 Actualmente, por pouco que __ _ 

sejàmos observa<loras, notá~ '"' · intimo com o Deus Hum;mado. .. 

mos -que não vae bem ª sopie• o~· que clella s-e ac~rcar~r:p. ~i-r. ==·=-·=··==·-="'·= ... =·;f;=-=·-;·"'·=·-·=·--·:;-~--=-·--·l·=··-·=·-·=··-·=--;-~-;;~;-;-;~~-;-;-;-;-;-;-;-;;-;-;-;-;,-;-;~1-;-;-;;-;-;-;;;-;;1-;;~};;;:;··""·::::·· .. ·:::::·""·::::·""-~·~-~-:"'-::::.~-;-·;;1;;-;~~;~-o,;f 
da;de. -O conceito de m~ral d~s.. f~~f~?- S~q'.& ~~n~,~~tjtps~ q~.,- - -·-- ~· ~ 

p~Ü q~ ajY~I, _ s~ ássill! p9de- r\gjµdo-os J?~f!!, :Qeus, se !lle- ,. d · a • d e o n u r 
I

a,,,_ e· s Ji.ô~ 1,1il.r; qá mui~ l~veza _dfl v:fr49- jgu~imeiite. . .. e e ·r··a·o . o· a ·s . . . a . . :· . . ! 
i'~~~13~ .P,cm~ll ~~r~~dade qe y1da :b~á!lé ·· n+odo, J.'.!flla arproltj- · · · · • · • · · · · · ·. ·11 · : . · 
e mt!ltiplos factores conjuga. m~ii&~ :i.o · C!J.risto, por inter- , -. . . , . . . . ·. ··" · ._,. ,... .,: , . . \ . ,,_ .-. '. _ .. . . _ , . · . · _. _ 
dos procuram <l.esvalorizar a medio, prir:p.eiro dl!, mocidade, 
yi~ ~-1_¼~~ma. ~~f~rá f!: re~rnerar;!lo q.'<!, SO· 

O, mais .doloroso é ver-se a \.' ci~fü~!le UlQderna. 
jµ,rellt4de, c!l~ia· 4l'l · vj<l,a e <l~ .• t f . * * :ir 
d!'!Ílejo · de feJid4ii.-de, ih~a11ta e . Cõ --:- . Que a Vir~em Santissima 
ine:t~riênte, àeg,i.Jr a 9nrla NTRA[~BELLOS BRAN(OC: , yoifa ~e!JS olhos ~enignos pa-
v~l'({giÍlf)sa da yidà IQOd~r~a; _8 _ _ "! , ra a pobre humamdac1e e nos 
f~qor~~4Q 'd,i> -~!l-1/ iJ, P,fincip\q, E OUÊDA DOS CABELLDS I P'!lien~a a conser.µção deSS(;l 

!l!ll!l, J!PlfP!Ut pqµq<>, â1p:astg.(1~ ~- . '! , Ili ldfll!,l sublime. pi?,(_ \J.UJ1lIBÇE\§ · ~qH~!t~9p.~~1 • • , • Que, a Virgem Santissiinq, 
(f!fil~Jl!ÍQ:!lê lll4, f!J-t~!!-, Cf!!µ,!· · · Q!llpipotencia snpp] i C il- n t ~! 
nof!a: Graqde. pena é ver-se tp- , UP.fflí!Se o Reinaqo de Seu 1"1-
da ess'a forca, ~í,tnànte <lf;'! Vk _ ", 

1 

, j~9 !HJ, trmd ª~' i/~ie.1it,i~ :()l!-r~ o· w.a( J?ª· · • 
f~-~-~P;\~9,\l~~l}9fl!~rfcter!, · Fl;S.T.A P./= N,. '·$~ QJl- 1',LA!f 

i\J,11 s~}Y\l,f·íi~ · ~ W?:cig!1d~, 89f811JleS '-'tiuidU . fon1 f! f á D!iiltha 
:~;i~tli~\at}~µ~ ~~91itni ' ... -~ .. ile,,tffl~lfhi~ :ii.r,toifal ~~~, . 
'Üg\rn, -~ 'p~fw, M ·inlciçi, que Termina hoje, as SOÍeitlllldad~ "d~ '-M<>n,seca e Silva, Are',!t>!spo 
-dÓ ~~!() . dás f4i,iµilias ,catboli- (!.Ul! tÍyerâlµ Ítiicio 11º d~--6 deS~ ~eiropo)ltàne, 9,U~ ,11, se~uir ce
C~S,. po s~i(} <l{l.s· Pias Uni~es ,0'. ~n:i h~Ilfª a ~- s. del l?l~;;: ~~bi·~u o ~~11fo ~prificiD , .ill. 
1; '~'llba~: se 1Y!4r!;1 )ey~;i~léiro- f~ci1:ol!ir11- . da ~~~~11n~, qa q~oJ, . ~~~ e d4i~~\I a pa~vra i:mtet·
~~ Wº~~~p-e.~ij:lli;-~r-~mt~.li~!'!'. I11J.:Ft1~1!.,~t~~ ~d9s_ os w-emb19s I\fl~ 4 ~91~nlll-- newanhoí~ e fl!Jll 
q~~.' c~w Ç?;;J'Jelll, Ç r~!lf\t<le. .q~ l.abor1qsa Colomit hespan:t\ol, ~uitos cievotçis qu~ em $. Paulo 
nr~. 9!llPP.íl~~~se. a. v.1ver .desta Capital, que tiver~m assim iem N.n S.ª del PÍlar. 
tii'Jú1,' ·vtd:ii · i.-eal~(lµte christã, _ Utnà optima opportunidad~- 11~ · T~rm~çla · a !:ia,~~ Miss?,, ll: 
promptà'' ~ quàlqiil:!r sacriti;io, P,restflr-lhe toda a veney~,ilO _e Imagem de Nossà ~nhora foi 
Pa_ra' enfrentaréin __ · pr!lco __ n_cei- manifestar-lhe os nobres- senti- .... ,, ---~1 -··· , ·· · ·. -· •••• -· 

., 17 · · , • · -"·· - ·. · • , coµduzida mra ? ~eu -oropno r t:2~·M tqd~ sorte ~ post~la~os mentos de grat-iclão µe que :!') . '.,, .... ,. ·-, -, , ·· ·-· ·. ·.·· 
eri;õúe.011 adrnittlHOS ~ vryi~ps v~m, possuiq!)~, -~fas i!llm~ns,s• s,rt~lco flltflr na_ n(!V~ Çapella, 
.. e)o 'm-~ :óio' de l!o'je: ' . .. gl'SÇ\l,$ por seu intermedio ai- cq!;l,SW:~id~ pelp.s ,ng~tl,-il!l _ esfOf
~ '.Fi;irip\:r":i{~~-, -t~tii9, em ~!- C!).nçada~: ' . . . Ç?S (ia COl<mla h/lS~l!Oh:l!a_ µest~ 
ni~trira:: o tY,PO ideal de sacie- Hontem, ás 8 horas, houve a Cfq~g(·, c~lllo home:1~~m a Rai-
µ~~- · · _ . bel\ção d~ novª' Capella nà · P~- np.\l, çlo,;, s_elJ~ m~is l;:e!io_; amore~. 
· A moe.a ,disposta a c.ollabo- roc'lüá de· Sto. Agostinho, por 3. qiie se clig!la!'a vi~itar LlesP,anp.a 
t!H' p;a,raº fi_Ül · tão nobre, néces- ~c4t: Revma. Po'n José Gflsp:c1r a,11t~s ain?l,\ de i,;1.!l:lil· aos Céu!!. 
sita de fortal~za, porque não 

~fbnacg~i~~1\ ~1t\kAi/~~it~ FNCt5RRA~S.E 1-~-IOJE 
cilit~p:( a ~~tiga .. df virtude (Contimia(}ão da 1.2 Pl½g.) O PROGRAi\'IMA GERAL 
e PQf!,l~E! .q;i,o podefá ha".er apreç9 peiQ C9ngresso. Se por 
frans1g>gt1ciãs em terreno . ne- m'odestia. _ díi ·s. Em. _ os jo•:~ 
nhum,' modas, dive.rtimentps, na'.listàs catholicos não disputam 
·3_por'ts. '· · ·· · · -

.- , !Úgar' de honra na Casa dos Jor-
Entretai,co, ~ra1;1~e!:! sei ao J n.a1istas, ébmo bons jornalistas, 

O,~' b,i~-~fii',ill; pçir~WE!· 0 exem- por dever de consciencia, entre
pio Cll,l~, 9 e:\'.tmplo ar,rasta, tanto, não cedem o lugar de jor• 
Á!ilda tµ.ais quand·o · elle é· dado nalistas boris. Para mostrar a no
~or''g<:!~té' .Illf?ÇÍt ~0

\1!'!,. I)Ç>r m~i- lii:eza do mlstér de jornalista, re
:os titulas,' etrahe Selllpre !19· piie aquêll~ . phrase que alg~em 
'-'rn si' l\~a ·carinhosa· symp:i- proferiu junto _ao tumulo de La
t1ita. ·e ·ui_µ;t e.sIJ~Ci~l benevo- vedan: não h,a carreira mais IlÇ>· 
1\'l"B!)Ja. • bré do que' pôr sua pena. ·a ~rvi~ 

A salta~:_to <lo ~undo mo- ço · da just-iça, d'a caridade, · da 
~§l'P? e1:1tá na. moCHt81ie, ~a~ · paz socíal.' tja. )ibeÍ·da.de. Àos jor~ 
na nic,ci4ade capiiz d~ sacnfi- l nalistas presentes não cathoE~os 
C'.'-r-se. . . . • diz qtÍe i,ó o facto de seu compa-

.:p!~end9 sacrl~lcer-s_e nao en- recimento indica serem homens 
~~~~'ª~os qizer qµe precisamos rectos. incluid<Ís no espirita,. 110 

de joveps <i,tfe se torn<,_m tris- coracão da Igreja. 
tes, soffredoras_. Pa.ra definfr ·0 que é o· jorna-

0 sacri,fici() a_ ser feito, afi- lista catholico basta. lembrar qúe 
11.~1, é tio qii~ Ill!-.O presta, ~m- tudo dão aos jornaes - tenroo, 
bor?, e11rotto em apparencias talenro. saucle _ sem nada re
~fra.Jrn11tes, e a mocidade, pra- ceberem. 
ti!)~IJ,çl()-O, encontrará satisfa. Nesta hora solemne - affirm,a 
çã(), · sent~l;'á o pr:J.zer de uma I:'. Em. _ "aqui estou para vos 
~()n~ci~µcia· cl_ara e se compra. i àbençoài' diante de Deus e tjian-
1.ert ~i:p h~ri.zc,nte_s elevados, ' te dos honie~. para prestig·iar 
h()l'l!l!)_lltes dn:ma~-f:!nte abertos . 0 con_gresso ". o~ne têm alma, 
pela m?ral cathohca. têm necessidade de affectuosa-

Sim, a mocidade catholica mente se interessar pe'lo Congres
pôde sàcrificar-se, privar-se so: E' tu2·ar comum dizer-se ci_ue 
c\a~ pequez:iinas e ruidosas dis- si S. Pa;áo fosse vivo seria joÍ·
lf!\ÇÇ_~S -c,la· V1da moderna, pcir- na!Í'sta. .ÁpostÓlo·s :udoÍ·oso de 
qtitf -~l).contrará na pratica da Chr!~tc,. s. Paulo. se vivesse em 
t_noral :Christã e na vida cat.hó- nossos dias e se estivesse no Brà'. 
lic.â tudo o que realmente con- sil. estai-ia no Congresso. 
teti'tará o seu cor~ção, tudo• que Com as preces de sacerdote, 
lhe 1natará a sêqé ·de felicidade accrescenta- S. Em., com os ap
que se faz sentir, em si, com plausós de catholico brasileiro e 
maior vehemencia. os· cuid,ados clé Pitstor. aqui me 
·. Na ÉuclÍ.aristia, em primei- acho, não para authenticar uma 

ro lugar. conhecerá a Fonte hora triumphal, mas para esti
suavissima de toda a consola- mular e approvar os trabalhos 
ciIÕ, encontrará pàz para sen do jornalismo catholico. Eis por
e·~p,h:•it9 . inquieto, interrogati- que vim ao vosso, ao nosso Con
yo; forç:;t para o seu heroísmo, gresso." 
para o seu ·sacri.ficio. Terminando, concita o sr. Car-

N;it ora,çã,o, na meditaç1lo do deal aos Congressistas: "Techni-
~,nfo Ev1,1,ngelho. aprenderá-. camente ma.is jornalistas; espiri-
ta-~J?-~, · :;t conhecer Aquelle, tuaimentc. mais· catholicos". 

Piariamente, ás ~ horas, se,
são de es.tucfos, na s~cie da A. 
J. Q . . para leitura das theses theo
ricae, discussão e àpp1·ov11çª° das 
theser. praticas. 

A' noite, ás 21 horas, reunião, 
na ' séde ·da. Àssocíação Brasi'lei
i-à' de . Ip,prensa, 0~4ecumdo ;t 
ordem: dia l O, presideticia do 
$/ Bispo T.ítuil1.r de séoàste: '' A 
Impren~;i e os problemas pôli
ticos . é sociae,s conff!lJppraneqs ", 
conferencia pelo dr. .'\lceu , Amo
~osô .Lima;" A Impi·ensa e a Edu
cação··. pelo prof. A. c. I3arbosa 
de· Oliveira; dia 11, sob a pre
sidencia do sr: Bispo de Nicthe
ri:>~', D. José !>. Alves, "A Ip,
prensa · e ·a questão operaria" e 
"Perfil c\f L. V~uÜM''. respecti
vamente pelos drs. Ulysses ele 
Góes e Jonatha.s Se1Tano; dia .1 '.l, 
presidencia de D. Aquino Con-êa; 
'' A Impi-ensà como_ obra de apos
tolada", pelo dr. E. da Matta 
Machade, é "s. Fra~cisco de Sal
le~. mestre e patrono", prof. ·_.\_ J 
Gaspa~ Viannà. 

Hoje, dia. do encerramento. 
consta o progra.fuma de uma Mis
sà is· 9 hoi:a~ na Igreia dá Can
delária. fafançlo ao EVal}gelho 
Mons. Henrique Magalhães.. A' 
noíte. na. A.J.C., sob a presi
dencia do Sr. Nt!ncio Apostolico, 
encerramento. com uma confe
rencia do prof. dr. Lucio José 
dos Santos. sobre "Figur(ls ex
ponencia~s do jornalismo cath::>
Jic(l brasileirG ,. . 

O p-r~ramma asslgnalou ain
da uma visíta a S. Em. o Sr. Car
deal Arcebispo do Rio de Janeiro (cHa 10); excursão a Petro
pol)ll. séde do Iº Congresso. on'le 
o ·. dr. Cardoso Miranda, Prefeito 
local, offereceu um almoço aos 
congressistas: visitas diversas, ns 
officinas da "A Cruz". ás no
vas installações da Imprensa Na
cional. 

co.no $~ mAtªm as C.Qn.gregaçi,,es· 
Do Annuario dll.S Çons:f~gaç~s 

M.a.rianas do Rio ele Janeiro J)ll,ra 
193!), tp1nsérev-eínos as. ~gµtn~es 
oppq;-t4nas consi4erações sopre <>· 
ttipflo de se matar unia Cqngre
gàção Mariana: · 

~~~~~~Nll<> S~M Sfi;L~pÇ~{) 

Um ç!Qs segredos d9 v~lcp:, j~ 
força, da vilia. e· da fert;üidade 
das Congreg~ções Marianas . ê (j 

-cuidado severo e ~i.gi-lanté cam 
que'. se ~~cáíhem os. c1fogidatôs 
e se aqrp~m os cqn~r~fl!d<:l_.'l. 

NEM TODpS, N~l\-1 QUALQUER 

E' a norma aurea dictada pela 
~Xij~rfenciá e ·. pejas reg~:as. Re~ 
petinl~s: pelas regras. Por9ue nãQ 
~ possiyel percórrer, mes.í:no su
perf~ciallnr.nte, as. regr~s dll. Úón~ 
gregação M:arja.pa !\em :r!')con_]:lecer 
que nãQ basta a.lgupm ser ca
t!Ípjico ne!ll mesmp tun b9!tl c11-~ 
tÍlpiico para poder ingres_sar !-1!1 
Cqngregaçã9. O cong1·eg9,dq ma
ria119 cjeve ser um catnoÜcq eii:e\n
plar, conhecedor da Religião, ho
mem de oracão, de sac1;fficio, :Íe 
virt~de soúc1á, num;t palavra, uin 
howem "que sê esfor'ç'é . sincera
mente J)ll,ra santificar-se no seu 
e$ai:lo, por santificar os outros, 
defender a Igreja. de Delis dos 
seus inimigos'.'. (Regra 1). 

P.ode àcontecer ·'ás vezes que 
um . relo J!OUCO e~la.rp~ido queira 
"arrebanhar" todos os moços de 
um lugar para in.screvel-os na 
Cong1·egação: fundam-se então 
Congregacões com 60. 80, 150 ra
pazes. À. ·principio.· ~uito entpu
siasnio, agitação, optimismo. íni
ciativas, planos. . . Depois, aos 
poucoe, esfria o fervor, com\lça 
a debt1nd~da: reuni/)es de 20. 10, 
5 . . . 

1 
A_. Congregação vae-se des

povoando, defíl'!·ha, morre ... 
forn .. ue? - falta-lhes o prin

cipio vital, a base insupstituivel. 
a colurnna. mestí-a: - à selecçã9 ! 

Pouco~. mas bem .formados. A 
Congregàçãp é elíte. A. multidão. 
a massa nunca pÓde1;á sei; elite. 
A Congrega'ção é .um exercito, 
disciplinado. mol>ilizadÔ, A tui-ba-

Noticias ~o lnfurior 
PIRAJU' 

Asylo São Vicente de Paulo 
A Sociedade São Vic,~nte 

rle Paulo mu-ito tem trabalha
do afim de que seja concluiclo 
muito em breve o Pavrlhão n. 0 

2 do Asylo. 
Kermesse em favor dos me

nores abando.nados - Sob a 
direcção do E·x1~0. S.r. Com
misario dos )'.I-e.nores desta ci
dade, Prof. Baptist.:i de San. 
tis, realizar-se-{, nos ilias 13, 
14 e 15, deste, a Kermesse 2111 

prol dos menores abandou,,
dos. 

Casamento -- Tem o -=;eu 
casamento contratado o con
gregadçi Mauoel Pimenta, com 
a senhorita i\'I.ari.a Go11Qalves. 

Anniversario - Faz ann0s 
no dia 9 o congregado A!ltonio 
Affonso: 

multa n4nca poderá !,er E!~er- qutro f'acj;qr g.~ cleçomposi9i~ 
. cik · · · · e !ie mqr~- · · · · · .. · 

Daqui a importancia e a neces- Itifeiizménte. nem ~mpre- !'~_.; 
sidade "de 0u'm tempo de pi-o:1a- liZl/,m;; está, 'v~r~de ls:resPohsa•' 
nunca inferior a dois mezes" lie•- veis pelÓs ·cw,stin<>s dê 'uma cfoit.,i 
gra 24) ; daqui a obrigaçijo d~ /Jl'e~l.l.Ç3/)., ~ 'iiiww ~(>~de~~.;: 
tocios se sttjeitarem a.o • 'cumpri: q.eJ'ic\!l-i m1:1~ ~,w~o. iµ~a.: 
me~to . fieI 'dos esfotutós <Rilgra co_ ~*_-_.m_ .P~---:.P._ ~u_. !t~do'. hn.., 
32); claqui à severidade dn,s exi- me<;H\1-il>: d~ qEt ~V~l ~ e6!,fjnai. 
géncfas ela é vida. màn.-ina;· daqúl d!!, congr-~ijo dentro e 11lra-: 
â preoccupag~q , dá · qu~ÍidAdé' •{ d~~- ,~Jt~ê!õ m.M\ai,o: ·. dé~in· 
não da qu.àntiqaqe, · · · ~resse, afas~:pt,ç cios Congre.,;. 

g~~fo~; etlff?QUeci~eQto e Ili'oJ't.tl 
CONSli:~YA~D.Q SEM da. Congreg"tj<). ' . 

~ORM"-ç.;,o .Não nos·.· eà-n.semos de relem .. 
A formação é e~ncill.l !lm brar a li~Q dâ êx~~ncla.· UDi"4. 

qualqµer asw.cll!çá<> re)igioll_!l,: -~ yer~1: a ·~y:e~ ~~, ~ru:O 
indi~P,ensll.yel qut · os ~us m~m- 9en,te e C!lf~~ • · deckUda. 
brqs conreçam sel.l$ deveres, res- em elimin,ar <>s Co~os ~
pori11;1bili~ades e C9IlllJ!C>Itlissos e ll~1J vfrem n),lÍill nit"ê '<:Ia.' ÇQ.J;l• 
vivam delies. Porque isto é for- gregação produz ~pre e' inl'á•, 
mação: cénhecer é pràtiéar. ora livé1inente tmi 'auiiiiênto quaá. 
a foÍ·n1ação 'é tanto mais ~c~s: tll.;i.11i e q~~t%;i'y9~- ~ 9~Íi· 
saria. seu papel é tanto mais pre- !rrf!gg,ção. · ~pet~: 9*n.tttàif. 
ponde1:àn¼, qu;mto mil.is grâ:ve~ vo. E' .a arvore ~ se poclà.'''Ut 
são os ,enç.,arg·ós e- mais elevàdás fi'u~tl.Ull ~l~s :tff~t'', ~mo ~ 
as finaÍidades. da as~claç4o. A -Christo, oora que. seja mais fe. 
Congregação Mar~ná é úma as- -cumi.a.· ,. · ·· · · · · · · 
spciaçií,o. de elite espiritual, exi
ge que seus membros sej?,m pes
soas ele ,;ida eÍiemplarmente. chris
ti; apostolos denonàdos de Chris
to, defensores decididos da Ig1·e
jà. Claro -está pois que nas Con~ 
g,reg·ações a formação é uma 
questão de vida e de morte. Con
grega~<> sem formação não é nem 
pode ser quadrado.. . . ' 

Fita. distinctivo. manual, sau
dação,. bandeira, festâs, ~oncen
trações, -,- tudo isto são apenas 
symb<:>los, estímulos, cousas se
cun~ll.rias que só têm valor e sen
tido quando !! onde os congre
gados · são congregados de vertja
de, isto é, quando têm uma for
maçãÓ solida, seril!,, esclarecida, 
conscieµte. 

A' vista distq apparece desde 
Iqgo !)arque razão as regras in
sistem. tanto e tão severamente na 
o)Jriga·Çjio que têm os Congrega~ 
dos de se instruirem na·· Reli
giãe, de se deqicai·ein setjamen
te aos exer.cicios de piedade e 
de apo~Wlado. 

Por outro lll.c\O comprehende
se pro11ue a presença na- Con
gregar.fio de pessoas que de Con
gregados só têm ô 11ome é uin 
veneno niqrtal. para a :,çongre
ga.ção; cêéio ou tarde matarão a 
Congregação a não ser qÚe esta 
se desfaça desses f.actores· cÍe, dis
solução. . Comprehende-se também . porgpp nas Congregll.ÇÕ~S 
não se admittern "medalhões".' 
congregados "honorarios '', ho· 
mens - ornamentados, homens -
enfeites. · 

ARRASTAl'WO PESOS 
1\'Ip~TOS ... 

Yf!!GE_'.f~~po ~J;:~ t!fô~
'.fQL4DQ 

o àpost,olado é essencial 4- . 
Congregações Marianas. Inai:lfa,. 
ção 'e éonséquéncià nat-ur~r ~ 
tra!Jalho de aperfd~mento ·. ~
ijirjttJ\il em que se devem. érn~~ 
nhar seriamente os Co11gregados, 
p Appstol~do entra Ilff, · nat\ll'é~ 
intrinsecca. da Congregaçf(o , ~
trio urna dA!-s suas cl~s fÍl}~u!1a
des características: sjlnctiflcliçí'h 
propria e sanctifica~i> do(9u-
tros. · -. · 

Esse apostol11,do PQderá str 
exercido co!llectivamênte . Pêin 
Congregação e indiViduaµhf1:1te 
pelo congregado; reve~tir-se~t:aas, 

-formas mais variadas e m~ts- cl1-· 
versas do zelo christão; act'aptar. 
se âs condições e ás nece~a
des dos tempos, dos lugare~_; ·c!o 
ambiente; mas o que não padere 
duvidas é que elle. deve e~~t!; 
e que elle mantem e estiriní111, ·,. 
vitàlidade das · congregações. e 
do.{; congregados. 
· Congregaçqes quE' _ se · ·càntin
tam com. suas. reUlliÕes semanâe~ 
qÜÍnzeriaes ~u rilc~aes . em .. (Ili" 
a monotonia, a imprcivlsacão,.:·)s 
e]9_g-Íos. e M p:j.Jâvras matam: -~ 
interesse. cortam as inicia.tiva!!. 
co11sagi·am a. rotina e .criain um~ 
athmósphera de · estagnaçãq, ·é1e 
sq1t1nól~ncia e df àpathia, sl\a 
Congrega~s oue _vegetam inutll• 
mente. Não têm· vida productlt&; 
são aryor~s çÍug occúp~m lnf™c
tuosamente a terra, coiAo diriã:' ,:> 
Eva~ienio: · · ' · · 

· Pará. que servem? Qual a fina -
lidade pratica de suas reuniéiéls 

Associações ha que, por_ um. horrivefaierife n·ullas? 
zelo mal entendido, por uma fal- · Dê-sê, porém. á Congreg~lh 
.sa caridade ou para. não ver di- um campo de apostolado · e '\,ô 
·minuir O numero dos seus so- congregàdo a. resp011.$R-bilidade ;.- ·, 
cios, conservam rio quadro so- uma iniciativa de zelo e ver,~-.i 
eia! pessoa·s que não frequentam, como a vida começa a agita·r·- ·;1 
que nii,o se interess_am pela vida organismo e a se expancHr tli! 
da associacão, que. não "ligam" mil modos num estuar 'sempre 
mais aos séus compromissos, obri~ crescente de enthusiasriio. de . m" 
gàções e promessas. . teresse. de suggestões. de actlvl-

E' o peso morto da agreinia- dade. de trabalho. A seiva. CQM'" 
ção. Como totjo o peso mqrto, el- pujante fortalecendo e à.nimaii~t> 
le detem a marcha, exgotta as r. ·vida! . · 
energi:,is, exige um dispendio el(- Selecção, formação, ap(lstolad•,: 
traordinario de forças, que vae 

1
. - é o •trlmonio vítal das ri.osâa.s 

cansando o orga.nismo. Congregações! 
·i....,.. .. ..., .. ~--~-------.... ~---·-~~------~~----------------------------------------------. 

. e ·a s ~ rn i· r a s ' ··~ - ... ~ ,. . 
Bri.ns, Linhes 9- Aviamentos? • • • 

•. 

y, só 
' . 

na CASA· 
.,_élrgo Sao Bento, 40. - (S. Paulo) 

QAS ESPECIAES A 
• os 

ALBERT O 
Rua Fref Gaspar, 39 "'! (Sç1ntç~) 

SENHORE,S ALFAIA''T E S :j 
1..-... --~•!'-!!!l!'l-9~~~--~.,t., ... ---------~~~~..,--'!!9"--.~-----•!'I ... ~2':dJ!!l--.1-~-... )~!!• ~~.~·~·-""-'-... ~~~.t:.!.!e!!!!_ !!l!~-~#t!~~'**"-~--~·'-"'!!..4!LLP~. 9!:!~m!!!!_ ~~·~•!!!!!l.111!1!1!111'-!•ll!!r•Tl'"~!!l•!I!, I!!! .. ~!!-'l!•."J..l!llli!ll.ll'!t.~~"--~-_!'@!!l_m••-~~'!!-•I!'-•• "'-••-~~ """'-""--~--!!"'-.'l!ª-~'"'*'1'!-.-"-J"'•"""'f""'"'•• 



INCERRA-SE HOlt ff lf CIGR(SSO nus·. JIIRIUSTlfS. Clllt 
,~~=======;:===============-

n sessão ~e instaHação 
( Do en v lado es!)lfcial do 

LEGIONARIO) 
Hc.::.lizou-se na ultima quarLa

Ceira. dia 9. na Capital Federal. 
a abertura ·do IIº Congresso dos 
Jornalistas Catholicos. prnmovi
do pe~as Associações dos Jorna-. 
listas· Catholicos do Rio de Ja
Deiro e de S. Paulo. 

tuarie", de Congonhas do Crun· 
po : " Lar CathoHco" (Juiz :.!e 
Fôra) : "TraGliçfi.() ". e a "Tri
buna" <Recife): "A Na.çúo", <le 
Porto A'legre: "A cru.-;" e "O 
Clamor" <Districto Federal); 
"Ave Maria", (S. Paulo); "O La
baro!', (Taubaté): "Vozes de Pe
t1·opolis" (Petropolis); "Mensa-

.B& 
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UMA PARTE UA ASSISTENCIA, NA SESSÃO DE INSTAL LAÇÃO, E AO ALTO, A MESA QUE PRESIDIU OS TRA

BALHOS DESSA SESSÃO, VENDO-SE AO CENTRO SUA EMINENCIA O SR. CARDEAL O. SEBASTIÃO LEME E SUA 

EXCELLENCIA O SR. D. BENTO ALOl S10 MASELLA, NUNCIO APOSTOL.ICO 
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l 

Nota Internacional 

Os Balkans em unerra 
Deney Sale, 

O cerco do· Egypt,:; e do Canal de Suez, que a Italia. aI!lE!afall 
fazer ha algumas semanas, pelo avanço das forças da Lyb1a e JJ1ei4 
invasão da Grccia, e do qual desistiu, limitando-se ao lento . .rtJOdí, 
mento da.s fm'('as do general Graziaru no deserto. parece que 1*t 
se effectívar agora, como resUltado cw confereucía dos d1ctad&l.llléí, 

bcí:,.afldQ a cargo da ltalh\ as opPraçõe.~ nà At'rica que no,li, 
ticias contmdictadas affirmam estarem sob a direcção alk-mii. -----: ~ 
Reich, segundo os irltimos acontecimentos revelam, pretende impof 
á Rumanla e i Russia a missão dominarem, para' seu provel.1lt,. 
o snJ. dos Balkans. 

Os observadores consideram provavel, dados os movimentos dit 
tropas allemiis nn Rlllnania, um ataque :i Turquia. 

Entret-anü). 1m1w·c m,1is cet'lo qU(' dle seja dirigido c·o!ll.ro. IIÍi 
Gt·cck1. p1·pli111iru1rme11tt>. Assim. deL~atfa :i TU['quia a inici:i.Uvn · tie 
t>ntrnr no c-onflicto. poctPria ,cr a GreC'ia dominada por completoA 
cmqmmto o governo ottomano resolvesse qual a att.itucle a tomar, 

Como observamos ha alguns me:1.cs, a blitzkrieg contra · a Só.; 
glalerra por meio da aviação, que o general Goering - a.gora U. 
1;ilendoso - annunciarn, capaz. quando quizesse, de dominar e s.r• 
rnzar a Grã-Bretanha. fa1hou inteiramente. 

· Elia só terá pl'Obabilídade de exilo, ainda. se as ®fesas dd 
r~~t.as ingl,:zas. pol· algum "eq~J~oco.'\.J)t,.1:l11flt.i.t·eJlh...\Í,S i:m~.,-...... ,. 
c:oes ,allemas ni'rncarem ·11:rclflZítlnfonft' no,;- seus· p~~ ~l.fü:,'"'~ 
não ,, tão impos.~ivel, quando o com.mando dP Gibrnttar. "por eqw,., 
1oco .. , pcrmilte it esquadra de Vichy atr:wcssar paeüieamente Q 
cs'.1·elto para se oppor ,1 expedição do gennal IJ<' ·oautle. 

Fraca''S<lda a blil:lkricg. e em face da opposição inlerna, .nlli 
Hespanha, ,i guerra. o eixo não póde t<,ntar imrncdiatamenie 81 
c-onqulsta e f<'cham<'nto ele Gibraltar. 

Essa a ra~üo cio novo golpe nos Balkans. O domínio absa-
luto do C'ixo nos Balkans. c uma vietoria rapicta sobre' a Grccla e 

' r. Ttn·quia viriam. !X'lo r<'flcxo do presligio cio eL,o. a dar forças'. 
no goYerno de Madrid. ao grnpo de Scnuno Suner, para n.rrastav 
a HeBpanha ao c·onflicto. 

Essa.~ as instrucçõcs que S<'rrano Stuicr rccrbPu do c?nde CianCI. l ::::a=n~te
7

·s-==· =c=le=· =s=t=,a=1=m=1='l=id:::1::t=d=e=R=o=n=1:::a_. -:-------..;.,.~=.;_;_::.....~== 

1 AS DEL~BERAÇõES DO CONCJ .. 
1 LIO PLENARIO BRASILEIRO DE 
[ 1939, SOBRE A ACÇÃO 

Pela manhü. :\s 8,30 horas, o rio da Fé" (Bahia); Mensageiro Amoroso Lima. presidente da O.. gresso do primeiro. "No%a jor-1 CA TflOl.,JCA 
Revmo. R:. ?\'fotLa e Albuquerque. do Cannelo" 1 Rio de Janeiroi; C. Brasileira: representante ·Jo nada immcnsa, consubstanciam- l 
A.~sistente Ecclessiastico da A. "Brasil Centrnl ", de Goya.z: Interventor, dr. Amaral Peixo~o. se, em marcos imperecíveis. a 1' Folgamos cm apresentar hoje, aos 1 

J. C.. do Rio. celebrou Mis~a "Sanctuario de S. Gt•raldo '' rle do Prefeito do Districto Fedei·.al. obra grandiosa ele toda .a nos3a nossos leitores, as deliberações oo \ 
votil·a elo Espírito Santo, na Corv<'llo I Minas Geraesl : "0 Mons. F. Magaldi, representan,,e imprensa cu.ia dcft>sa e memoria Concilio Plenario Brasileiro so
lgre~. do S. e. ele Jesus. dw·an- Noroesto" 1Recife); e mais ain- directores do "Jornal do CO'TI• se toma e se cultua nestes aias''. bre u Acção catholica, que se 
te a qual a qu::i.si totalidade dos da "Boletim de S. Vicente de mercic>" e do "Correio da Noite", Em nome dos jornalistas ca- acham no volume contendo as 
congressistas <'Olll]lareccu ú Mesa Pauln", .. Federação das Congre- do Secretario da Educa,;áú, mesa thillco~. inclusive dos que fazem decisões do concilio e recente
da S. Communhão. gac:&~~ Ma1·ianas ". "MensageirJ i1resid<"nle do IIº Congresso dos apostolado nos jornaes leigos. sa•i- mente editado para uso do Revmo. 

A' tsrde, na sé<le cta A.J.C., do S. Rosario", M!'nsageiro 1·~ J. Catholicos. Dirt>ctor do De- da o PrlnciJi)e da Igrt'ja Catholi·~a Clero. 
li rua da Quitanda. reuniram-5e N. S. da Salett<• ", "Bandeiran- partamento ele Educa.cão e ou- no Brasil, pad~ão de virtude. mo-1 Essas delibei•açõcs que se acham I 
os congressi,~as para acclamação te.•;" e "Senhor Bom Jesus'".. tras altas autoridades religios.is dela de ctdadao. que com cari- no !ivrn 2.°, cap. II, são as '.;e-· 
da mesa que deverá presidir aos I Rcg~straram-se ainda outr>.\S o civi.~. 1 nhoso desvelo guia com sabedo- gulntes, traduzidas do original 
trabalho;; elo IIº Ollngresso dos , lldhesoes: mensagens do Sr. Bis- Abrindo a sessão, o sr. Ozorio rià _de Pn:5tor e c~m alegTia para em latim: 
Jornuiistas Catholicos, a qual fi- i po Diocesano e elo sr. Intcrven- Lopes, presidente do IIº con- os Jorna11stas. a imprensa catho- Art'. 156 _ ~ 1 _ A. Acção Ca-
con assim constituída: tor Federal de Natal: Pe. Cheru- gresso, lê vibrante discurso em lica do Brasil. tholirAt, que consiste. no auxilio 

Pre,ddenle: sr. Ozorio Lopes. bim Artique. da "Bonne Presse'', que historia rapidamente os an- A ultima saudação, ª cargo i'.> dos leigos ao apostolado hicra:-
Presid•:nte da A.J.C .. do Rio de de Paris: mensagem de "El Pue- teeedentes do Congre:,.~o de 1940: , di'. Helio Silva, é dirigida 1.os chico. por sua natureza deve -,s
Jnneiro: ciirecto1· da "A União.. bl ·, ·• < Buenos Ayres); Gremio Li- um Congresso Nacional em Pe- Congressistas dos EStados. Apre- tar sujeito á hierarchiá sagrnd,:i. 
e rl"J: tcsentant<' de "A Nação". ter.!lrio de Santa Lu7,ia, e Radio tr;opolis, em 1910, e um encontro senta-lhes O 0rad0r as boas vln- 0 abster-se das facções politicas. 

Vi,c-Pre..sidentC's: dr. João Cas- Vera-Crt1z. do Rio de Janeiro. em 1938, em Apparecida do Nor- das e faz-lhes sentir O interesse ~ 2 _ A Acção catholica tra-
. '1 P d' 'd ' d • te. Fala do s~.nt.1'do do IIº Con- e ª symputia com que os jorna- balhando para o be1n da IgreJ·a kr ar a. m. presr 0me a .• . A seguir, foi communlcado aos ,. · 
J.-C. de S. Paulo: dr. Ulysses de presentrs terem ficado as theses gresso na hora apocalyptica que listª·~ cathºlicos da Capital .lü deve ser conservada e ieva'.:la 
GóPJ. clircctor de "A Ordem", theoricas a cargo de Revmos. Su- estamos vivendo e da vida ·:lt' Pai?. acompanha os seus truba- adiante, conforme fundamento e 
(Nata1J r representante de "O ccrdotes c10vendo as mesmas se- sacrifícios dos jornalistas d'a boa lhM. por todos os rincéít's da Pa- principios communs propostos ne
Semeador" <Maceió): prof. A. r0m apreb-cniadas nus sessões de imprensa. Termina saudando ·1s tria. la Santa Sé, e principalmente '10 

C. Barbosa dl' Oliveira, vice-pre- estudo. a se rea1izarem na parte autoridades presentes e agrade- PALAVRAS DE s. EMINENCIA Brasil. deve ser promovida mais 
sidentc da A.J.C .. do Rio; da manhü. Os trabalhos praticosj ccnd? o concurso de todos P_a1? ajustada• effícazmente. 

forºm d1·st1··1bt11'dos a 5 co1nm1·.s- o cx1to dos trabalhos que se 1111- Enceran<lo ª sessão, com pala- A1·t. 157 - •. 1 - Os. parochris Sccr"t a rio Gemi: dr. Edga •·d " la ' 
da Mat.la Machado. de "O Dia- sões cliffC'renles. encarregadas 1<' 1 ciam. ' vras singe • s mas repassadas d~ são obrigados, por grave incum-

relalal-o~ · 1 l,ernura. S. h~m. 0 Sr. Cardeal D. bencia e por principal officio, a 
rir.·~ ele ll<>llô Horizonte. ,.,. 1 Segue-se-lho na tnouna O Sebastião Leme, manifesta o seu 

1.0 s,,crei.ario: dr .• João Gonçal- Revmo. Mons. Fe<licio Maga!d\. fomentar a Acção Catllolica. 
vcs dt> Souza. redactor-chefc tl::i SESS.'\0 SOLEMNE OE para fa7.cr uma saudação a S. ·s. (Conclue na 7.ª pag.) § 2 ..,.. Cuidem, portanto. de 
"A Cru:; .. , Rio). ABERTURA. o Papa Pio XII. Mostra o que é 

2.º Secretario: dr. Thales de a potencia da imprensa e como 
Azeved<:, director da "Setne.na·. A' noite do mesmo dia 9, no os jornalistas concretizam essl 
Çr.tbclic~." 1 Bahia). salão de fesLas do edificio d'1 potencia. Na segunda parte cJ., 

,>,c,:la:nada a mesa sob prolon- A.J.C .. o Eminentíssimo Sr. D. sua oração, rende S. Rcvma. ho
iarJos r.r~pla.usos. passou-se á lei- Sebastião Leme, Cardeal-Arcc- menagem ao Vlgario ,çle Christo 
. ·.:: ., (':· · adhl'sões .ao Congresso, bispo do Rio de Janeiro. presidiu o pede aos dois prelados presentes 
~!'.'' e~;,·~ com as bençãos de 3. á primeira reunião solemne do façam chegar até o Soberan0 
;;;m. o C':1 •·cl.'r,l-Arcebispo do Rio Con~Tesso. Compunham ll. mesa Pdntifice as expressões de affe~
/J..3 ,Ta.1. :, : ,, de mais de 30 Srs. presidencial, além de S. Em. o tuosa saudação dos jornalistas 
Bisp:;:: do p,,:,:. Pazem-sc reprc- Exmo. e ·Revmo. Sr. D. Ben~o catholicos do Brasil. 
senta!' o·· ,,,,c:tiintes orgãos da im- Aloisio Masella. Nuncio Aposto- Pio XI, Papa da Acção· Catho
prt>nsr. cnL!)t'lica brasileira: "A lico do Brasil; representantes cJ,1 lica, é alvo de uma saudac;fio 
UnEín.. do Rio de Janeiro: "A sr. Presidente da Republica, do atravez a palavra do rédactor
TribUE", ., e ·'' A Missionaria de I sr. Ministro do Trabalho, Com- chefe de "A Cruz", dr. J. Gon
Je~u" Crucificado" (Campinas): mandante do C. de Bombeiro,, çalves de Souza. Refere-se o ora
"Sri1w1 :r:•.rio de N. S. da Appa- Presidente da éaixa Economica, dor Íl palavra de· 0rdem dada 
rerid:,"·. 1<la Apparecida do Nor- Director da E.F.C. do Brasil, pelo Papa de honêem aos jorna
te): "&>rvico Social", de São dr. Rubens Porto, director da Im· lista~ .catholicos brasileiros, pol· 
Paulo; revista "Natal"; "Sane- prensa Nacional; cll'. A:lceu de intermedio de D. Aquino Corrêa., 

ha cerca de dois annos; "Dila
tentur spat!a veritátls". A im

Tapeceiro Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA-SE 

CORTINAS, STORES, MOVEIS ESTOFADOS, ETC, 

CARLOS PUDLES 

prensa é arma da verdade'; u im
prensa não deve desfiguràr, mas 
transfigurar a opinião publica. 

Com a palavra o viceapresi• 
dente do Congresso, dr. Castelh~· 
Padin, os jornalistas e a imprem;a 
catholica dirigem por seu intr~
medio uma saudação ao Eminen-

ACCE IT AM,SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR l tlssimo Sr. Cardeal e ao Eplsco-

Rua Cubatao 412 :-: Phone 7-7763' · · São Paulo . ~~~~/r~!il~i-r~u~i/l~~~~~.;<\r~~ 
jectoria que separa o actual Con-...... -... -.. -.. -... -..... ,.. .. ,... .... ...,.,. ____________ '.-:-_______ _ 

OPPORJUNIOADf Sf M IGUAl 
durante o mez de Outubro 

/\ .. rtigos de procedencia estrangeira a 

Precos sem exemplo 
.Joias, pratarias, relogios, objectos de arte, 
crystaes, porcellanas, p e ç a s artísticas de 
marfim, estatuetas de marmore e bt·onze 

Visitem essa grande venda 
da conceituada joalharia 

ADA M o 
O JOALHEIRO DA ELITE 

RUA SÃO BENTO N.º 227 
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logo instituir em suas J>arochl~s.J 
si ainda não existirem, associa..: 
cões de Acção Catho1ica, quer da 
homen8, quer de mulheres, de 
accordo com os proprios estetu .. 
to~ 

f 3 - Os negligentes serão 
advertidos severamente, e si fôl.' 
precis:!. ser-lhes-ão nppllca~ 
penas adequadas. 

Art. 158 - § 1 - Qualqu~ 
associação de Acção Catholicaa 
além do assistente ecçles!asticd 
nacional. tenha seu assistente ec .. 
clesiasticc. quer diocesano, quei, 
parochial. designado pelo ordi,,, 
nario do lugar. 

~ 2 - Entretanto. si o A~· 
sistentc parochial (ôr outro que 
o proprio parocho, trate aIJU2R
vclmen,e com o mesmo, e naa 
causas de maior importancia Qt: 
alviLre do mesmo. 

Art. 159 - § 1 - A força .. fj 

a efficaeia da Acção Ca.thollcat 
acha-se principalmentt-. na v!dai 
verctadciramenk <'hrmtã dos as .. 
sociados e no zelo tio nssistent~, 
ecclesiasticc. , 

§ 2 - Pelo que, nossas ª~º"'' 
ciaçõcs o principal cuidado con .. 
sistc que seus membros seja.~. 
mais instruídos no catecismo, .as-,,: 

, sistam á.s instrucções parochiaesi 
1 e ú~: sagradas funcçéít's. e que': 

1

, recebam os sacramentos frequeD,,ti 
tl' e devotamente. 

, b) Exercilem-se mai.s que· o!f 
outro~. na.~ obras ele piedade e de-
boa,1 obras. 

e) Façam os exercícios espt•i 
rituaes todos os annos em al.,; 
guma casa religiosa ou ~ia; ' 

d) Divulguem, principaln:len.te, 
o Novo Testamento de N. s. Jesus 
~hristo. com commentarlos; 

e) difundam entre o povo, os 
bons livros, folhas diarias e pe... 
riodicos. 

Art. 160 - Os sacerdot.es se..J 
culares e religiosos, outrosinÍ, , OliÍ 
religiosos leigos de ambos os .:;e.; 
xos, que especialmente estão ·~ 
cumbidos de instruir a juveJ;III' 
tude, ensinem dilligentemente, .aoi, 
seus alumnos, o fim e as obl'M} 
da Acção Catho!ica, é'""instituaâ 
nos conegios, Associações da Ju,c 
ventude da Acção Catholica, COZl• 
forme as normas Pontificias jn .. 
citando-os com instancia,. parai 
que, uma vez terminando sêua 
P.studos, deem seus nomes ás: ag .. 
sociações instituidas no. proptiltj 
.@f9~~. . . 



Mereee ilotll'or a, preêt\üçàO to-
ma.da pelo governo norte-ameri
cano, de; àlÍStando embora os 
Sacerdotles J3ara o serviço militar. 
:isental-os de prestar tal serviço, 
.pelo que nã0 se ob1·iga os Sa
eel'àBtes á pegar em armas; e 
was -aéti\i'idM@s rtêaín disponi'" 
-~ ~ g éKBllil!iVG eNêr:cicio 
\la. mil\jl,~tio sà~etligta-1, . . . ...• "!t 

E' Uo \illili rara ópportmtlciade 
~ !"Jd.ital da Qru:ill, Mét:oopolitana 
que llbà~0 tranlmrevemos.; 

"'l'erum olulgai:io ao conheci
~ento dà autotiíiade etmlesiasti
ca qUê algIDnaS pessoas, valendo
se do edifica,nt{l niovin1ento que 
•vem senttn feito om f~"\lor das 
Mltsões Catbolicas, procuram 
uesvirtuar Ui,(.) bella 1nidatíva 

· promovendo bailes, chás dansnn
t.e.s, et!!, conirn, seVel',as deternti
nações da curia Metropolitana, 
relembro aos Revmos. Parochos, 
Reitores de Igrejas, capellães e 
muito particularmente aos direc
tores de collegios catholicos, que 
é problbido receber qualquer do
nativo proveniente dessaH diver
s~ 

São Pauio, l6-X-1940 - De 
ordem de s. Excia. Revm.a. ·-
conego Paulo Rolim Loureiro, 
Qhàn~ller do Arcehl"lnado.'' 

* 
O LEGIONARIO -tem insLqti

do reiteradas vezes sobre a cxis
tencla de uma Internacional das 
pseudo-direitas, tão viva, tão ef
flcaz e tão regidamente coorde
nada, em todos os Continentes, 
q·uanto .a HI Internacional, ho
je quasi defuncta. 

Seyss-Inquart, Degrelle, Serra
no sufier, QuisÍing, Mussert, ·são 
outras tantas provas vivas desta 
verdade. 

(Conclue na 2.3 pag.) 

HOMfNAC(M 
"in memoriam"' 
do commendador 
Francisco de Sal
les Collet e Silva 

Transcorreu nontem, 19 des
te, o anniversario do faNeci
mento do saudoso s1•. Commen
dador Francisco de SMles Col
let e Silva que foi o organiZa
dor e o primeiro director do Mu
seu e Archivo da Curla. Metro
politana, onde, durante 16 an
no.s, empregou com toda a ef
ficiencin o melhor dos seus es
forço~. 

A Archidiocese de São Paulo, 
em signal de reconhecimento pro
moveu em memoria de sua mui
to digna pessoa .as seguintes com
memorações: 

No dia 18, ás 8 horas, na Igre
ja de Santa Ephigenia, foi ce
le'brada uma Missa em sufraggio 
de sua alma, pelo Revmo. Pe: 
João KUlay, director do Museu 
e Archivo da Curia Metropolita
na; ás 14 horas, do mesmo dia, 
no Archivo da Curia, foram inau
gura.doo os retratos do Exmo. Sr. 
Dom Duarte Leopoldo e Silva, a 
quem tudo deve essa repartição 
da camara Ecclesiastica, e do 
mustre e benemerito sr. Collet 
41 Siiv,a.. 

Parà estas solemnidades foram 
convidados o Revmo. Clero, ªl. 
Exma. Familia Collet e Silva e 

~- ~ ~- ~1~! . 
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A cruz gammada contra a Cruz de Christo 
No momento em que a ex• 

j:)ansão totalitaria nos Salkans 
tende a collocar sob o domlnio 
nazista uma das pouquissimas 
parcellas do territorio conti• 
nental que ainda não submette. 
ra a seu jugo, se reveste de 
uma sensacional actualidade o 

artigo do eminente sacerdote 
jesuif:a, Pe. Lebreton, na revis, 
ta "Études '-', antes da invasão. 

Mostrando a irredutivel op• 
posição entre a cruz gammada 
e a Cruz de Christo, o Pe. Le• 
breton indica, ao mesmo tem
po, o perigo que as victorias da 
cruz swastika representa para· 
a ct,ristandade. 

Publicamos ·hoje a primeira 

parte deste artigo, ficando a 
segunda para nossa oroxima 
edicão. 

a CRUZ GAMADA CONTRA A CRUZ 
DE CHRIS'.rO 

Quando ouvimos falar da pcrseguiçf10 
religiosa que se desencadeou na Alle
m.anlla, lembramo-nos da epoca do Kul
turkampf; · vem a. nossa memoria o 
Landtag do 1873, a orgulhosa violencíft 
do Bi~1nilrck, e. conlra elle os protes
tos vibrantes de Windthorst e de Schor
lemer. Tudo isto é o passado, e o pre
sente não lhe é semelhante: não h!l 
maL~ "leis de Maio", nem mesmo exis
te 11nrlamento; mas atravez da Allema
nha as esco'las christãs se fecham si
lenciosamente umas depois das outras; 
os jornaes cat-holicos desapparecem o~ 
passam para as mãos dos nacionaes so
cialistas; os Bispos já não podem cor
responder com seus padres e fieis, nem 
o Soberano Pontifice com a Igreja da 
Allemanha; as associações c.athollcas. 
outrora tão numerosas e florescente:;;, 
foram arrazadas; a Igreja e seus che-, 
fes são objecto de calumnias e de ata
ques violentos. E, ao mesmo tempo que. 
o chrlstianismo é votado a este des9re
zo, e a esses odios e!le percebe que a. 
juventude, em grande parte lhe foge; 
arrancada á Igreja, arrancada á fami
lia, ó presa da corrente que parece ir
resistível e que a arrasta para o 9a
ganismo completo. 

HITLER E A LICÇÃO DE 
BISMARCK 

.. Em 18n, Bismarck visava principal• 
,. mente os chefes da Igreja: os Bispos; 

no anno precedente e!lc os havia cn
- fraquecido fazendo votar a nei contra 
~- os Jesuítas e as "congregações filia
-. das"; e prosseguia sua obra apoiando-

se sobre o surto nacionalista que im
pelia a Allemanha victoriosa. Muitos 
Bispos e Padres foram condemnaêlos e 
muitos delles aprisionados. Mas a po
pulação catholica cerrava fileiras; de
poL<; do alguns annos de dura perse
guição levantou-se, e o imperio todo 
poderoso teve que ceder sob sua pres
são. Em 1871, Mons. I{orurn, foi sa
grado Bispo de Trêves; a posse em sua 
Diocese foi um triumpho; trinta annos 
mais tarde, elle me contava o primeiro 
contacto com seus diocesanos em Co
blentz: uma immensa multidão, vinda 
de toda Renania, o aclamava e se in
clinava a sua benção; a Igreja nevan
tava-se e Bismarck sentia-se vencido. 

Este fracasso foi uma Ucção para 
Hitler; se suas ambições ultrapassam as 
de Bismarck, seu methodo é mais pru
dente. E' uma loucura atacar os che
fes sem haver previamente desmorali
zado as suas tropas; é esta desmorali
zação que o nacional-socialismo quer 
realizar com suas manobras silenciosas 
atravez da Allemanha. Sob a explosão 
das minas, todos os apoios da Igreja, 
uns após outros, devem derruir-se: as 
escolas, as associações, os mosteiros. Ao 
mesmo tempo, se organiza uma campa
nha de diffamação contra os Padres, os 
Religiosos, as obras catholicas; em seu 
nome pede-se aos jovens duros sacrifi
cios, prodondo-se-lhes um a!lto ideal e 
assim procura-se arrastal-os para lon• 
ge da Igreja de seu baptismo, para a 
,.erra de seus ::wos. 

A CONCORDATA DE ·1933 

Depois do Nacional-Socialismo. ter 
-~ ao per em 1938 e 8'tla1'et~o 

depois de 193!i, esl:c progmmma. tQrrt 
r-iic!o applicado com uma tenacidade t~
mivel. Uma concordata havia sido as• 
signada com a Santa Sé cm 20 de Ju
lho de 1938; Hitler nunca a denunciou, 
mas constantemente a tem violado; nós 
iremos apresentai- multas provas que 
colhemos de fontes a'bsolutamente se
guras. 

A supressão do ensino catholico tem 
sido uma das principaes preoccupaçoos 
do governo nacional-socialista. Havia 
na Allemanha nume1:osa;; ('scolas Uivres 
explicitamente protegidas pela Concor
data (1). Em 1936, a população esco
lar das escolas secundarias e superio
res femininas era a seguinte: escolas 
catholicas 40. 421 alumnas; escolas do 

nommum Uma ini.pi·ensa livre terra 
H,ito comprchendilr aQ pqv0 qoo e.sta 
appliaação era abusiva. (-à); mas a im
pl'ensa catholioe. estava reduzida ao si
lencio. Em outros lugares fechavam-
se successivamente as classes de . uma; 
escola. Poderiamas citar o caso de cer
to grande collegio da Allemanlla orien..
tal. Na Paschoa de 1938," o director foi 
avisado de que, em 15 dias, na reaber
tura das ,aulas, a classe superior o a: 
!'-lasse elementar não se rea'bririam; as 
outrus seriam mantidas. Todos, paes e 
mestres, comprehenderum a sorte qU:e 
estava reservada ás classes assim pou~ · 
padas; as ci-eanças, porém continuaram 
a frequental-as até o fim. Umas após 
outras, for.aro sendo fechadas; o 1.19.tini.o 

A ABERRAÇÃO DO NAZISMO: UMA PARODIA OA PROCISSÃO t>O ,SAN
TISSIMO SACRAMENTO EM UM CORTEJO _RACISTA, EM HAMBURGO 

Estado 22. 582. Entre 1936 e 1939 to• 
das as escolas catllolicas foram fecha
das. As professoras religiosas foram 
afastadas do. ensino; desta forma fo• 
ram supprimidas 184 escolas que con
tavam 15. 775 al'l\.mnos. As outras es
colas cathdlicas tambem não foram 
poupadas : as supressões foram feitas 
por etap.as. O governo, em primeiro lo• 
gar supprimiu as subvenções que an
tes eram concedidas. Depois, prohibiu 
nos funccionarios matricular seus filhos 
nas escolas catholicas. 

Ainda, gravou estas escolas com im
postos prohibitivos. E em.fim. lhes foi 
feclmndo progressivamente as differen
tes classes. 

As mesmas medidas foram applicadas 
ás escolas catholicas masculinas: os 
professores religiosos foram afastados 
de todos os collegios (gymnasios de lin
guas classicas antigas, pro-gymnasios, 
esco'las de latim). ahi comprehendidos 
todos os internatos puramente eccle
siasticos (seminarios diocesanos e reli-
giosos). Em Vienna todas as institui
ções catholicas, pensionatos e. escolas 
livres foram fechadas por um decret:i 
do conselho communal das escolas, de 
3 de Agosto de 1938. A mesma me-
dida foi estendida, pouco a pouco, ás 
províncias. Um ultimo decreto orde
nou, a partir de 1.0 de Abril de 1940, 
o fechamento de todas as escolas par
ticulares catholicas, sem excepção, ahi 
comprehendidas tambem as escolas 
apostolica-'. 

TUDO El\'I SILENCIO.,, 

·rodos estes fócos de educação catho
lica foram oxtinctos silenciosamente, 
sem ruido. Uma escola sobrecarregada 
de impostos era pbrigada a fechar suas 
portas; o governo assegurava não ha
ver nisso nenhuma medida de excepção, 
Jnl\S ~e,çmente a aJ)l)J.lc~ ds. lei 

Jolpe attinglu apenas um cullegio jã, 
quasl extincto. 

Para a suppressão do ensino prima
rio confessional, recorreu-se a uma. pro. 
pagando. politica, Os Bispos, pressen
tindo a ameaça, submeteram a questão 
ao suffragio do povo catholico e orga
nizaram uma votação nas igrejas. O 
partido nacional-socialista emprehen
deu em toda a Allemanha uma cam
panha em favor do monopolio escolar 
do Estado. Reuniões pu'blicas em nu,, 
mero de 80, conferencias radiophonicas, 
visitas a domicilio que tiveram de ser 
feita.~ pelos professores, ameaças de re• 
presali.as contra os oposicionistas, todo 
o arsenal dos plebiscitos foi posto em 
jogo com o mesmo successo que no 
Sarre, na Austria e nos Sudetos. O re
ferendum organizado pell.os Bispos ha
via dado um resultado de cerca de 
100% favoravel á manutenção da es
cola confessional; a propaganda. do 
Estado ob~ve, mesmo nas regiões ca• 
tholicas, a maioria favoravel ao mono
palio estatal. Este resultado, obtido 
pelos meios, que já indicamos, permlt
tiu ao Governo supprimir, por decreto, 
de 1938 a principias de 1940, todas as 
escolas primarias catholicas. 

O ENSINO RELIGIOSO 

Restava, ainda, á Igreja, o ensino re
ligioso, que o Estado, por suas leis e 
pela Concordata, reconhecia como ni.a
teria obrigatoria do programma. Este 
ultimo accesso junto ás crianças foi, 
sem demora, fechado á Igreja. Nas 

· classes elementares, .a Historia Sagrada 
deveria ser ensinada pelos professores. 
A · Associação Nacional-Socialista dos 
Professores pediu licença para recusar 
esta tarefa, em vista do caracter ju
deu do Antigo Testamento. 

Nas outras classes, o, ensino de reli
gião devia ser min~trado por Padres; 
d.llr.úmúu•.se ~~vamGte. e o1i,e,o 

goú-se me.'lDio a i,çpJ'imJr·o ~ .-, 
lhes era rei,ervado. 'rodt>s os ~ 
que não .adhcriram absohttamente wa 
governo, foram oonsureraêios inaptos. 
Assim, só na. diocese de Bottenburg-,. 
duzenUls_, e cincoenta. Padres 1!oram ex• 
. dluidos:· dó --ensino religioSo nas escolaS'.. 
Permittiu;.se aos meninos- al)andonar
quando. q~ as atil'a9 de religião;~ 

:111, PArtir dos qua,tarEe annos poc:tiaJil 
:fa.zel-o sem . pedir perm1ssão aos páes.: 
Fin~nte, em 1938; o ensino religio-i' 
so foi suppri.mid1> em todas. ss · escohl3 
P,l'lJnarlas de segundo grau, e em to-, 
das, (IS .escolas secQl'lditrias. · N"as es• 
colàa Pl'.imarlas, onde ene offiBla:tmen• 
te, ainda. é D16Dtido, o tempo -~ se ~ 
reservou Z)o horario pode ser ·,oo~ 
do ati enslnQ da mor-ai DazJsta. 

"PORQlJE A· IGRRJA Cl\~OLWA. rl 
J.>REJUDic.tAL AO :PO-VOi" 

Dl.ante desta· laictsaç!to tomt ao t:u• 
sino, os bispos t.entaram organizar o 
4:!nsino religioso em lugares .pertencen
tes à Igreja; essa tentatiVa 101 :Inter,._ 
pretada pelo li:stado como um acllo de 
insubordinação (3), eomtftlmldo :zr.wtf-oÍ 
vo sufficierite para que um. pamcl1Q 
fosso expulso de ~ parodbja,. . · · : 
. O· esforço do Partido não se, limita' ai 

separar a- escola da Igreja; eli1e procu-', 
ra oppor uma á outi:a; a cr.iançá. não 
só deve .ser estranha ao christi,lmismfJ,: 
mas lhe deve ser hostU ,Participando ~
todos· os odios e todos os enthuslasmoli1 

do nacional-soeia.lismo. As omçõ,e.,,. 
pouco il. pouco, vão sendo' substittdàa$ 
por maxima.'l de plillooophia neo-pagã;
os novos livros escolares são orien~o.s
por· essa dout.r.ina, BSBim oomo os pro•
gr!ltnmas de exame; · por exemplo se;ià 
este ·um thema de comPo.sição: •por., 
que':·a · Igreja CathÕliéa · é pre;iudlcml lllll 
povo?" e 4). 

As escolas nazistas que, formam ~ 
. elites .. (;l!lsco1as .. .Adolph Hitler) são ~ 
caracter nititiamente · anti-catbótico. 
Elias excluem todo ~ ensino religioso • 
não pennitliem de modo algum a. assis
tencia á Mi&9e. EIIas: f~ .inteira
mente penetl'l,\das pelas theorias dei 
Rosemberg, ·Siio estes mesmos pclnct
pios de Rosemberg ~ são applwadQ!J_ 
nas escolas DOJlJWles, nos oCltD!JlQS e cmr,.i 
sos de fo~. Os eãucs.dores n~ 
sómente são formaã~ neste espirito.
mas são ainda obrigados a ~r ~
da Confederação ãos Educadores Nit
cional Soci.a.ilsta, tQtaimente op~ ao 
catholicismo. · 
· Fora destas formações de elite,· 01t 

mesmos principios e methodos são ap
plicados nas formações onde se :lncor"!' 
poram todos os JOOÇCIS da. Allemanba. 

E' P.ROBIBmo 1B A' IGM.TA DE 
:mm'OBME . 

· Prohibido ê· ao sal.dado ~hir do quar
tel sem uniforme e vJsitar as Igrejas em 
uniforme. Medidas semelhantes appli
cam-oo em quasi todos campos de mo
cidade ou de . trabalho; .a frequencia {i,g 

Igrejas em uniforme ou com o ·farda
ment:o dos campas ê interdita, quandoi 
se sabe muito bem que a maioria dos 
rapa~ não usam nos campoo vestt
mentas civJs. Os congressos, as 'ínnu
meravels sessões, as marchas, as fe.'l• 
tas, as projeç&!s, M convocações são 
feitas nas horas dos officlos religiosos 
e frequentissimamente tomam impo.ssi
vel mesmo aos pielhores ca.tholicos, as• 
sistfrem a elles. Os que, apesar de to
dos os obstaculos, continuam a fre
quentar .as Igrejas são objecoos de 
zombaria de todos seus camaradas, e os 
catholicos que têm a. coragem de exi
~ a liberdade de frequentar a, Missa, ~ 
sao mal visto.s pelos seus chefes e mul- -
tas Ve7.1!8 :Punidos. 

Se se imaginar a força dessa ab.sor
pção que arrebata. a, ctiallÇa desde a 
escola primaria e a conduz, sem nun
ca a. deixar escapar, até o limiar da 
maturaclidade, comprehende-se o perigo 
t.errivel a que se acha. exposta a moci
dade allemã. O que dá ,maior Viru-, 
lencia. aos principias anti-ca.thollcos de 
que a imbuem é o ideal pagão que lhe 
é proposto: todas as forças humanas., 
libertas do jugo da re!lig-ião, expandem
se Jivremente num esforço Violento e 
duro. A educação foi rude; o rapaz 
talvez soffresse na sua sensibilidade e 
mesmo talvez na sua carne, mas com 
:ls90 o seu orgulho se exalta. e como 
por instincto elle despreza quem e!le 
vê ajoelhado numa. Igreja. Todos sa
bem que quando o Partido precisa de 
voluntarlos que perturbem os offlcios 
religiosos, insultem e mesmo esbofe .. 
teietn os :Bispos, sempre os encontra. 

~ile na 'Z." »ae.l 
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COMMfNlANDO iil ii. 
.. l,I\ GRANHE PEUR" 

Os que estudam 11. historia da 
rfl·oluc:\o frnncrza. deparam-se, 
log;o ele inirio. rom um eplsodio 
foL·rivel. drsror1rf:'rtant.e, ma 'l 
profund:111wnte significativo, que 
ó conhecido pelo nome de "La 
r:ranclo peur". o gra,nde medo. 
Logo após o motim de 14 de Jn
lho. que teve por consequencia a 
queda da Bastilha. a celebre pri
slfo onde ,inmais poderiam ser 
presas outras pessoas que não ,1s 
da nobreza, espalhou-se por todn · 
a Fr:mç,a um panico absurdo, 
que agitou loucamente todas as 
camadas da população. Foi as
sim que, s!multaneame11te, em 
todas as cidades, villas, aldeias, 
e até no menor burgo do terri- · 
torlo rrance2, ganhou corpo o 
boato de que nas immediações 
se ncimvam grandes bandos de 
,;rtlteadores armados, que em bre
ve Iriam Iniciar o saque e a des
tru!cúo. o terror foi enorme, em
lJorri não pudesse ser mais tolo 
e irreflectido. Os habitantes dos 
~n.mpo.<i bturen.vam refUgio nas 
ddrn:les; e, inversamente, os ds.a 
ddade.<: fugiam para os campos, 
Além disso. estas turbas, tangi
das pelo medo, invadiam os 
quarteis e tomavam as armas 
que encontravam, afim de se 
cte!enderem contra os bandidos. 

E' 1'aci!l de serem c,alculada.s 
lt~ eonsequencui.s desta tremenda 
c-ommoção colrectivà para o pro
seguimento da revolução. Em 
primeiro lugar, a desordem so
cial e a perturbação dos eSI)ir.i
to~, que :forneciam campo .. fecun
do á · aotividado dos demagegos Ei 
ar:ruat:'.eiros; depois, o- desarJllll• 
ment.o das guarni<;óes e, pe!O 
contrario. o armamento do povo 
amotinado. Não poderia haVP.r 
inicio. moos auspicioso para uma 
revólução. 

Ha 'IIDla circumstancla. de 
transcendental rn t·e r e-s se: a 
Franca;. de 1-789 contava com es
cassos meios de communicação. 
Como foi possivel o alastramento 
geral e símultaneo de um boato 
túo inveroslmil? Posteriores es
tudos historicos. demonstraram a 
lnfluenc!a preponderante da. ma
çonaria na origem e desenvolvi
mento .ela revolução franceza. 
Para quem tenha uma vaga idéa 
que seja. da organl2.ação desta 
sodeclado secreta, com a sua rê
de a penetrar pelos pontos vitacs 
üe uma nação, "1a grande peur" 
n5.o ser6. um phenomeno tão in
explicaveL 

Ora. occoneu, em nossos dias, 
unm nova "gmnde peur", cujo 
campo de ncção i'oi a Bclglca e 
o norte da França. Em seu ar
tigo ele quarta-feir11; passada, da 
Rérle que vem puhlicando . no 
"Estado de S. Paulo", André 
MaUJ:'ois nos deu um quadro 
c:omplr:to. O conhecido litterato 
no.q conta como os exercitas al
lludos foram prejudicados em 
11ua · acçúo pelo pavor que se apo
derou da população belga e do 
norte da Frauç,a, que fugia allu
clnnda de seus lares, vendo alle
m!'íes por toda parte, e jUilgando 
lnutU qualquer résistencia; pavor 
tu-o intenso, que forjava taes e 
tantos perigos, que chegou a con
tagiar as tropas, diminuindo-lhes 
a capacidade de resi.'ltencia, e ti
rando. muitas ve2'.es, a presença 
de espirita a commandados e 
oommnnrla.nt:es. Este pavor sur
giu. ·-..bem, de um modo si
mnna• f) e geral, tudo avassalou 
em f)onco tempo, e estn.belece'.l 
o ambiente de desordem, que foi 
utilizado com tanto exito pelo 
inimigo. Mas Maurols nos dá, 
ainda. um detalhe precioso: este 
pavor foi criado e cultivado oor 
algumafl pessoas, em cada loca
lidade. com methodos ident.icos e 
boato.~ semelhat1tes. Eram mem
bros dnquella organização que o 
ai'. Hit1er disse nunca haver 
e:;clstido. 

Associação dos 
antigos alumnos 
dos Padres 

Jesuítas 
Inanguran,!o a serie de con

ferencias commemorativrrs do 
4.o renf Pnario de fundação rla 
Companhia clr .Jesns, a •·AsRo
ciaçi10 tlo~ Anligos Alumno,; 
ãos ne\'lnrl8. PncirPR .Jesnitn~" 
p~omol"f'll nmn rPunifto nn sn-

1 !u .To~o ~lf'nllP;, dn Faculrlnc!P, 
de Jlirr>ilo, qur> !<P rrnlizou no: 
dJa 17 do rorrAnte. j 

A festn de Snnta M:irgartd;:i Ma
l'ia, q1.1e ::i Igreja Universal celebt·:i 
hoje, trouxe-me á memoria um facto 
antigo, que não ê sem Interesse 'para 

o'!; dias que correm. 
Quando viveu na França a humil: 

de Visitandina á qual o Sagr;;ido Co
ração de Jesus fez suas tão suaves 
confidencias, 
a admir.ação 
com o titulo 

reinava Luiz XIV, que 
universal consagrou 

de Roi-lSoieih, 
Este epitetho correspondia á rea

lidade. Dizia Mazarino, que vivêra 
na sua mais aosoluta intimidade, que 
havia nelle estofo para cinco reis. 
Tanto do ponto de vista physico co
mo moral, representava Luiz XIV o 
typo classico daqueles reis de phan· 
tasia, com que certos contos costu• 
mam deslumbrar as imaginações in· 
fantis. De uma f'Srtnosura viril e 

majestosa, accentuada por uma ;,er, 
feita nobreza de porte e de gestos, 
e por uma indumentaria actmiravet-
mente escolhida, foi elle o modelo 
supremo do.s gentishomens de. seu 
tempo. As q1,1alidades de i.ntelligencia 
e caracter estavam á altul'Q desse 
phy~ico magnifico. Sua lntelligencia 
era clara, vasta, metltodica· e ideal- . 
mente equilibrada. Sua vontade· .do• 
tada de· tal força Imperativa, q,ue do
brava quaesquer ohtacutos; D.e, um 
soberano dom;nio sobre si, não· se 
permittia elle em manifestaçiíes· .ex
tremac:IGls de colera, de pra2er ou de 
dor. Pelo contt:ar!o. tocl~s os a.4onte, 
cimentos o. encontravam-; aéM1Jr• 
igualmente séreno, ípa&m,nt& tttan
de, iguarmeme sobranceiro. Oe tal 
maneira sua índole se hàia ciqnf1.1r• 
mado com as obrlgaçõe-s do: "n..-étler" 
de Rei, qve o pro.~Jlo era, n:eüe. 
como que c-o-natw•I, e até· mesmo 
as suas a.c9qes as mais tl'lvJ«•s, de
notavam a aJtti noção: que ellft tinma 
de sua. dlgni~ade ê de seus deveres, 

,. * • 

Quando Deus dá a a1guem quall
dactes naturaes sin;ula.rissimas, _de 
qualquer natureza q.ue sejam, 'impõe. 
lhe implícitamente responsabllid1ufeà 
onerosas. 

Conta-se que os PP. Jesultas, quo 
foram educa-dores de. Voltaire, im
pressionados cem, a intelÍlgenoia do 
menino costumavam dizer que elle 
seria, ou u~ Santo, ou um der,n_onío. 

Luiz XtV era uma dest~ · almas 
previle.giad"as q11e Deus c,hama · a 
grandes reaH«ações, e que, P.Gr · isso 
mesmo, estão ria imminencla de- des. 
cambar pelos mais profundos .a~ys
mos, caso não corresPQndam ã, pro. 
prla vocação. Se ele tivesse queri• 
do ser um novo São Lu_lz, é pro
vavel que a Revolução Franceza não 
tivesse explodido, que a· pseudo-re. 
formá protestante tivesse sofriQo de. 
sas_tres irreparaveis, e que o curso da 
Historia, em togar de ·correr pelos 
preci-plcios por onde vae, tivesse as
sumido orientação inteiramente di• 
versa. 

Mas Luiz XIV não qulz ser um 
novo São Luiz. Sensual, avido de 
prazeres, ambicioso e vaidoso em ex
tremo, sacrificou a sua. lascívia e ao 
que elle suppunha :..er sua gloria, 
tempo, recursos e prc stlgio que Deus 
lhe havia dado para fim Inteira.mente 
·diverso. Depravando o Reino por seu 
mão exemplo, provocando guerras 
com o unlco intuito de dllatnr seus 
Estados, desunindo entre si as po-

ti.EGlONARlO 

tencias catholicas éntiío nmenç:::cfas 
pelo alastr'amento elo protestantismo, 
e alliando-se com os P,roprios mus· 
·sutmanos contra o Santo lmperio, 
faltou elle a seus mais elementares 
deveres de' Rei, e mereceu a censura, 
em seu tempo, de todos, de todos os 
francezes verdadeiramente catholicos 
mesmo entre aquelles que lhe eram 
m.:is fielmente devotados. 

Manda, entretanto, a justiça ciue 
se acrescente que a vida do grande 
Rei teve altos e baixos, e que, se 
em. certo sentido elle faltou grave
mente a seus deveres para com a 
Igreja, em outro sentido, lhe pl'estou 
assignalados serviços, entre os quaes 
figura com destaque a sapientíssima 
revogação do Edito de Nantes o 

qual dava aos protestantes uma li
berdade a que a heresia não tem di· 
reito. 

Pllaio COBRGI DE OLIVEIRA 

A ff:ff ftA DA MJSf RI
C DR O I A V O l TA R A' 

Não obstante tudo isto, o certo ! 

que o Rei não desempenhava aquella 
miasão providencial ã qual, evide.n• 
terne_nte, fora chamado por Deus. 

• • • 
lntervem ahi a humilde, Visitan

dina. Em revelação .o Divino Re
dempwr mandou-lhe dizer ao Rei que 
se conaagrasse; a be·m como o Reino 
ao Sagrado Coração. A com,munica
gio· foi feita em tom. imperativo, e 
deixava vei' claramente que a recusa 
do mo'narcha acarretaria para elle e 
para a França os mais severos sof
frtmentos. 

Evidentemente, o Sagrado Coração 
de Jesus não desejava de Luiz XIV 
apenas uma consagração "pró for
ma", mas uma consagração real, que 
implicasse na renuncia a todos os 
pecados ·e .todos os erros do Rei. 

Por meio de Ull'.la pessoa da no
breza, com quem trnha relagões, San
ta Margarida Maria, fez chegar a 
communicação a Luiz XIV, que, en
tretanto, não lhe deu importancia, e 
a consagração não foi efectuada. 

Recusada assim essa providencial 
fonte de gr:iças, o Reino foi rescam
bando cada vez mais pelos abysmos 
da impiedade e da libertinagem, até 
que o extravasamento destes males, 
isto é a Revolução Franceza, veio 
tançar por terra o throno dos Bour
bons, e atear pelo mundo inteiro o 
facho diabolico e incendiaria do es
pírito de rebeldia. 

Entretanto, não se sabe se a re
cordação do recado de Santa Marga
rida Maria perdurou na familia de 
Bourbon, ou se o facto que passamos 
a narrar foi devido 
mento de piedade 
Luiz XVI. 

a um mero movi
expontanea de 

O que, de qua.Jque1• mocto, é ,·cdo, é 

que, entre os papeis do Rei, encon
trados em sua miseravel prisão do 

Sito Paulo, 20 de. Out.uhro de l MO 

Templo, se ::ichou' uma nota em que o· 
desditoso soberano promettia a Deus 
que se consagraria, e a toda a Fran
ça, solemnemente, ao .Coração de Je
sus, o que desde logo, em forma pri. 

vada, elle fazia no carcere. Assim, 
dizia elle, seria de esperar que o Co

ração de Jesus :irrancasse o Fronça 
aos horrores da Revolução. O pie
doso e infeliz monarcha fez, pois, no 
carcere, o acto de piedade que seu· 
poderoso antecessor se recusara a 
fazer nos esplendores de Versailles. 
Mas ao que parece a hora da miseri
cordia já havia passado, e já era 
tarde· para deter o curso da justiça 
divina. Luiz XV!, pessoalmente, teve 
sua recompensa com a gra9a de mor
rer de modo edificante, ct,egando 
alguns a afirmar que foi martyr. 
Conta-se que, .ao subir ao patíbulo, 
o carrasco q1.tiz amarrar suas. _mãos 
com cordas, a-o que o Rei se recusou 
termrnantemente, originando-se. dahi 
um ligeiro- inicio de lu*ta physica en
tre ambos. O Rei voltou-se, então, 
para seu confessor, perguntando-lhe 
o que dizia a isto. A resposta do Sa. 
cerdote foi prompta: "Se V_ossa Ma
jestade se deixar amarrar, sua morte 
terá mais um traço de analogia com 
a do Satvadol"". lmm~diafomente, a 
resistenciá da viefima cessou·. Dahi 
a i,ouco, sua cabeça tombava sob a 

lamina da guilhotina, e o Sacerdote 
que o acompanha~a exclamava: "Fi
lho .de S,ii-o Luiz, subi :io Céo''· 

• * * 

E' possivel, realmente, ql,le a hor-a 
da miserico.rdia tivesse passado. Não 
porém, · de modo definitivo. A Fran• 
ça tem tido 'por demais Santos, de lá 
para cá, para que se affirm.e que a 
hora da misericordia de Deus passou 
para ella, Hoje mesmo, quando a 
França está immersa em _lucto pro
fundo, e ·uma metade de seus filhos 
já não reconhece a outra, na deso
lação do panorama. éontemporaneo, 
se pode affirmar entretanto que hil 
Santos, Santos verdadeiros, Santos 
authenth:os, vivendo na penumbra 
em territorio francez, e preparando 
por suas pen"itencias, por suas ora
ções, por seu trabalho, a grande 
França de amanhã, que não serã, 
nem a França liberal de hontem, 
nem a França totalitaria de Vichy, 
mas " França catholica, de Nosso 
Senhor Jesus Christo. 

Emquanto na Europa os legislado
res reformam (?) as instituições, os 
militares reformam (?) as frontei
ras, os banqueiros reformam ( ?) a 
economia ao sabor das heresias de 
hoje, na penumbra os Santos. re-

formam as almas, e· pela reforma au-
thenticà das almas destruirão a falsa 
reforma das instituições e da eco
nomia. 

Não é outi,o o sentido da abra 
dessa grande e santa Thereza Neu
mann, que a Providencia plantou co
mo uma flor de esperança e de con
solaç:1o, 11:1. tr.lsteza . aea.lJrunhaoora. que 

cobre com seu manto. pardacento a 

Allemanha de hoje. São as almas co

mo Thereza Neumann, as grandes 

vencedoras de homens como Hitler. 

Certamente, Thereza Net!mann não. 

ê unica nrt; propria Allemanha, e 

não faltam na França almas como. 

a dei la ..•. 
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Rogamos aos nossos assignan
tes communicarem a mudança de 
seus endereços p!l,ra a C9,ixa :E'os
tal, 284~ 

AN!WNCTOS 

Peçam &alJ.-11:i sem compromL'iSiio 

Não publtcamos coHaboraçãc, 
de pessõas extranhas ao noss~ 
quadro de rechactorq. 

O LEGJONARIO telll e, ma
elmo prazer em receber visltas 
1a tnstallações. de E"Ua ved·acção 
ê ottlcina, mas pede que não 
'!ejam as rueilmas feitas na• 
·~s., sa.s e 4as. ft..iras:, .Por e:d· 
~encias -dó serviço. · 

CONTI-

NUAÇAC) 

DA 1,o1 

PAGtNA 

• 
Está no rol destes 'tristes per

sonag·éns o chefe pseudo-direi
tista ruineno, .~r. Horia Sim:i, 

· que, a despeito de furibunda
mente nacion.ailista, foi esper.w 

· · na fronteira de sua Patria, para 
lhes prestar homenag·em, os mi
litares "technlcos" nazistas, so
bre cujos reaes objectivos o sr. 
Horia Sima é o primeiro a nii'> 
ter a menor Ülusii.ó, 

Já que falamos em l::lerranc 
, Sufier. convem registrar que, 

quando esse po!itico nazificante 
visito ti Roma, o "Osservatore '' 
publicou um communicado offi
cial affirmando que, se s. exciu. 
não fora recebido pelo Santo 
Padre em audiencia, é porque ¼! 

' :mdíencia não fôra solicitada, 
Para bom entendedo1· •• , 

O si·. Serrano Sufier fa!. esta 
semana, nomeado Ministro •:!o 
·'Exterior pelo sr. Franco, fican
do-lhe entregue. assim, a· dite;:!-

, cão de toda a diplomacia hespa
nhola apoz os entendimentos que 
teve com o sr. Hitler. 

Veneravel Ordem 
Terceira de São 

Francisco da 
Penitencia 

Cidade de Santos 

J !!;EGIONARIC, commun1cr 
com grundG sntisfacç:lo. a. toma
da de 1'.losse da Mesa Definitoria 
ela Wn, OrdPm Terceira de Sãc 
Francisco, f''leita em I.0 de SC
tembrn, para o trienio de 1940 
n 1943. 

~ Dia 20 · dó corrente terá ini-

.. ;~~~~;:~;;~~~=1:::::~;';!"1;::;;;1=J-;·:•: .. ·'.~=_=_:-:~:::~::::...::::=..~= .. =_::_==_=_::_=_:~._~_:-=_'.'"_~_:_"'.":_:-_-.. '.'"_"'."_~:.-_~-:,.=_!"_"'."_-_-_-:"!-::~=:::~_::-~::·~-=::~~---~-:~.-=-:.·==_==_=_=_=_=_=_=_:=.=_=_=_=_~=-=_=_; · · cio o a/,lno jubilar cornmemora ~i-
------ vo cio' 3.0 cent.eíucrio deste So-

. da!icio, fundado em 20 de Ou
tubro de 1641. 

1 

C A T H o L 1 e o s Os componentes da Mesa De
finitoria são os ,-eg-uint-es: 

Comprem ex. e/ u si v a n~ ente suas joias e seus presentes na conhe<ida Jo.:ilharla Ministre. Alexa!ldre Chasse
raux; Vice-Ministro. Antonio 
Freire de Oliva; Secretario, Rey

', 1mldo Cruz; Procurador, João de 
i Sá; Syndioo. João Hrrmano Car. CASA e 

Offiein as 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Erqutna dâ Rua Anchieta) 

A STRO 
proprias 

nefro: Mestre de Novieos, João 
i r,ui1. PromE:s.sn; J .0 Vigarlo de 
1 Culto, Alfredo Grecco; 2.0 Vig~
i rio de cuno, F'lamlnlo Leme Ca-

LJ ílt(QS (ónCeSSIOíldrÍOS dOS afamados [ lais; Ministra, D. Rosa. Candicla 

1 
li E L E e T R A li : Gonc:,,alves: Vice-Minis.tra, D. Ma~ r e O g 1 0 S · 

1 
r!c. R.o.,a Caiffa Cha.<Jileraux: 

}l'ol r·onf..rPnrisln o Exmo .. 
ftli'M. T"ll'. A ,·mando Prado. r\ue 1 
ffümi ,sohr·e o t,0 ini1: ".\. Euro- 1 

iió:l tlo ;:1,,··:110 X\'i r a obht de · 
~lo de Loyol& "• ::::-:::::==·=--=··;:· -;:":::':::·===·=· ··:"::' ;;··::;··::·'·::--::"::;z;1:::::::::r::·::5i:"";:··:.·•=·='"=""'::.-:.· .. · _.. ..... :;;;;;'"'-'::::-;;;"";;.ª .,· ;;." ,.· ....,;;;;,......,_..., __ _ 
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tSão Paulo, 20 de- Uutuoro ele 191~ LEUl0NAKIO -a-

; lY Congresso f ucharisUco Nacional 
• 

Em letra uymno ~~ ,,· ... ' .. 

_.\ Jtint;i Excc:uUra do !V 
('01igrcsso 1·:u<-liaristico !\'acio
ual, a rcali2ar.-sc nesta capital 
cm 1942, abriu cóucurso para 
ia letra do llymno do Co_ngres
'so, acceitamlo, dPsdc já e sob 
-vscudonymos, trabalhos de poe
la,; de todas as localidades do 
l3rasil ))RI';\ S<:.l'Clll aprccia(]OS 
l)or uma Commis,;üo .Julgado
'ra, está constituida por emi. 
neutes vultos das letras e da 
poesia entre nós. 

bl A rima ;;era. nca , .. 1 1 q,ic, llU 11y1n110. palpi: i yj\·o 
l.od9 o llynu1o. sentiment0 de bra,,!idade ,. 

possa· :;e1· c:aí1tado cu1 t0da :: e) - De preforencia a ob.ra 
· uossa Patria e cm lJ11alq1101 poeti~ deve.rá COl\8tar de qua-

tro estrophes, nunca excedeu- tempo e a,;::;im possa ser coe 
servado co1110 Cauto Eucharir 

do. de ciúco. e. uina outra que tico Nacio1wl em Lodos o;; Len 
scrà o cstrii)ill!o ·para ser can-

pos e cm tüda::; as solcmnid: 
. ta~o cm côro unlsono e volu- da,; do culto ao Dhinissim 
mo.so. 

Suerameuto. 

i '\pós, 8Cl'à uberto conLOU l'SO 
para a musiea a qual se adap
-ta :·:, ao trnbalho ehissifkall\l 

d) - T~,rão preteronc1a na 
seleççfto do,;, traball,los, que im-1 .. - f) - O,; con~or_rcnt~s env'.~ 
mediatamente sNflo. aprecia- 1 t ,w o~ sens tiabalhos ao S ,. 
clo.s pela Cei_mmissão Julgado- / crc~~:10 Geral d~ J,1:~t~ E;:º· 
ra. aquclles que Corem vasados cutn_a . do 1? . Congi csso l!]u. 
eii1 ve.rn~culo, ca~tiGO e 0111 lin- charist1co. J\~c1onal, c1~1 sua 
o-11,,geni' ·corrc.nt". O\llittidas iia- sede P_ rov1so.rm. 1_1a Cuna :\'Ic-em prilll<'i1·0 iogar. " .., v t I t ! 
Ia· '·1·a~ 1u11tiladas a1·ll' 1a· c1ue 1ior r_opo I ana, assignal os por São im11rcscindiveis aos trn- ' º u d I d 
[·01·111'as ·aci1111· 1 t·1c!as '1ia1·a c111e pseu onymo e acompan ian °· ·1:Jalltos pout.icos as seguintes ' l 
melhor S_eJ·a·. a sonoridade do OS, fec lado Clll cnvcloppe 1.JranCOlldições basica,-;, em tudo o 

-mnl::i fic:ando livre ã itrnpira\;.\O verso e do canto popular. c? ·o. pscudony\JIO, sob o qual_ 
dos conc·.o.rrentcs: e.) - Da im;piração poetice, fora ªPt~sc1~tHdo o Hymno, na 

· - · · , 1 face v1s1vel desse 8llYelo11pç. a) - A compo,rn.;ao (lo I lym. <lc';Cn_\ ser pc,mto ce\ltral a Eu- · ·, · 
•no. quanto ú forma. deverá,· charistia e o culto J<:Jucharisti- g) - 1oclos os trabalhos 
tje prcfenrnc:in. obedecer à me- co, sendo vasada em alta es- i D.p,rese.ntaclos á Junta Executi
trica que melhor se presta 1m- piritualiclacle religiosa e em I va. salvo o. que tiver si(lo es
rn o cauto coral. do povo 8\ll acÉmdra.da not._t patr!otica, dei- colh_iclo. poderão ser rnclama
I;"eral: ven;os de nove sylla. Iu exclui das p.rcoeupações de do.s. vetos seu., ~ui.ores j\!n~a
bas ou lk('.asyllahos. ordem rcgi'óualbta afim do , me1ve <:<;i.m os e11velop11os rn-

1 d?vassavç:is_. os ~\H\es lhes sc-

·S== .. =e==l=l=l=a==n==~=_::;· ===E==u=="==:=.=b=~=a=-=r·=-=-=1.=s=-=_=_t_:::,:: __ 1·==--=":::,::; __ :::_a_:: ____ ::;, .. I ~r:;iiI~~~i~,::~t~t.~~::E 
U: IJ·. . . : · . IJ · ·. 1 h) - O· co.ncurso sera 81\ce.r-

- ---~ ·· l. ~;~i. a 12 de De2c111bro de 

Parochia de Sant~ lphiner,_ia não sendo aeceitos traba-
;x lhos onviqdos postcriormenle. 

~a pritu01rn q\rt;t ·pasto.mi ~O de outi1bro. e a se eror•~r-
f)uc dirigiu ,l-0,:; fieis ·e ao clero l rarcm no ]lroxintn üia 27, cons
da Archidiore~c de S. P,wlo 1am, ul6111 das ,\li,;cus que diu-

. ·S. Eiciç1. R,cvma. D.· Joi:;é Gas'. l'iamente se\·üo cc!ebi-adas ás ; 
:pat· de Affonseca e SilYa ma- 8 hora,:;, com Communhão Ge-,

1 

lnifestava o seu desejo ardente ral tias associa,;ões religiosas, 
lcie ver crescer entre os seus da Archidiocese. horas de ado-. 
; archidiocesanos o amor e o ração. conferencias. bençãos! 
, culto a Jesu::; Sacramentado. do S. S. Sacram011t.q.· -uma us-1 

O desejo de S. J<;xcia. Revma. scmblca g0ral cios Adoradores. 
-.cremos, tem sido 1-mt.isfeito. m terniinando com un1<t solemne 
'é ainda em cnmprintcnto ás Procissào l<Jucha.rist.ica. No 
'Ruas oxdet\s, -:- que orqe1,s são, lllCSlllo dia 27. ús 10 horas. ha
:para os catholicos de São Pau. verá So.lcmne Pontifical por 
-lo. os desejos de seu amantis- S. Excia. n.evma. o Sr. Arce
simo A.rccbisl)o - que ora se I hispo '.\fctropolit:ano fa,,endo o 
t·oolizl.l. a solemne Scuianà Eu- snnnfl,o o Itevmo. Conego José 
charistica em homenagem a . rle i\Jcllo. Encerrando as solem
:,hristo-Rei e commemorativa I nidades da Semana haverá, ás 
do 2.o anniversarto da instal. , 20 horas, sermão pelo Revmo. 
. lacão da sede da A.dorai;ão . Conego Dr. ivl. C. de .\!acedo 
:Pei,petua na· Igreja de Santa I o benção do $autíssimo. 
!{phigeuia. 1 Para as des!H?sas da semana 

Destina-se essa ::lemana a I pedem os seus organiz!).clores 
· afervorar aincl.a mais o ze1o mn o bulo. 

de. todos os fieis l)el<L Ado
l'ação Perpetua ao S.S. Sacra-

Convite ----------..---'--·~------ - -

A ()bríl q,1 Propagaçiío 
da Fé ele Santa Cecília 

convida V. E x e i a. e 
Éxma. Familia para a 

Solcmne Ho_ra $anta que 

na intcnç(io_ das Sant,1s 

Missões fará realizar na• 

Igreja de Santa Cecília, 

domingo, 20 do corrente 

me~, tis 1!l,30 horas. 

Será pregador o Revmo. 
Padre Luiz Ger-a/r.lo de 

Mello, 

·mento, e a começar a pre11a. Ã 
ral-os paTa o proxl:mo Con- S 

,g.ressç Eucharistfo-0 Nacional. 1 
A operosidade inqansavel e J 

as _reconhecidas virtudes dos 

virtudes do 
"Li rio de Mohawk" 

Re,'mos. Padres Sacramentinos · A Sagrada Congregação dos 
·a cuja direcção está confiada Ritos annuncia que · a Confe
a Ol,):<1- da Adoração Perpet'!_a, rencia ·• An te-preparatoria ·· pa. 
autortzam-nos a esperar que <1-

1
• , t d· . . d b . · · 

presente Semana EucharistiC\i ª ;s u ar ª _ ca~i~a ; ~ e~.ttfl
realize plenamente os seus caçao cl.e hatei 1 Iekakwhhu, 
fins. 1 

,

1 

indica que viveu U<> Çaµadá e 
No progt\a,mtna elas c01~111\e-_ q(!e_ mo1,r011 alli no secqlo_ de

morações a se lniciareu1 hoje, . zqttq e!ll odor cle santidij.de, 

- --· .-· .. -. _----

Ouça as ultimas nQtici<lls directa~ 
me11 te elas cqpi t~es f?µropeq:s 
com q maravilha de 194Cl ..• 

eco·-------- ~~ _ld·:::::t1~R~Dl O 
" 
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5 valvulas 
ONDAS CLJ~T AS 

-L=. LONGAS 

Um Radio de gror,qe afcance QQ 

ALCANCE. DE- TODOS 

Qi5tribuiP,qre~ gerqes 

C~sil iundada cri, Ul5Z , 

~. 24 de Mafo. 8.0 / 90 • lei. 4-4528 • S. Paulo 

será .realizada em 26 de No
V!)mbro p1,oxi1110 futuro. 

E' esse o primeiro grande 
passo dado pai·a a canoniza
ç[ío cjesta india, cognominada 
de "Lirio rle Mohawk". 

Sabe-se que a Congregação 
prevê tres conferencias: a an
te-preparatoria, presidid,i. 11or 
mn Cardeal; a prepa.ratoria. 
presidida pelo Cardool-Prefei

·to e a confElrern:iia geral a que 
Ill'!.lSic}e o Santo Pa,dre, · pàra 

,qqe :,µ cstqdo os milagres at
là'Pmi(\Pf3 á. candidata. 

Se se realizar a ca.nonizai,ão 
de l{ateri Iékalnvitka vercn;os 
elevada itos altares essa mimo
oo · f10Í·i1Jirà.' <'ulÚvada com des
velo pelos zelo~os 111issionÚios 
ç:atholicos, que. innitas vezes, 
desprovidos ·totalmente do J'O· 

cur::;os, mas providos sempre 
d!) fé inaha.lavel. espalham, 
não ol.Jstante os nrnltiplos obi
ces que ::;e lhes antepõem os 
salutai·es ensinamentos ' de 
Çristo N'qsso Senhor. 

Paroch!a 
$,nt,qra 

de N,,a 
ela F'~z 

Ac:cJ,bam de ser fundadas na 
parochia de Nossu Senhora da 
Paz, da n~a Glycerio, nesta Ca
pital, a Congregaçijo Marian<1, 
de moços -e a Pia União das 
!•'ilhas do Maria. 

As duas 110vas qssocia,:õcs 
estão sol.J ii, direcçijo uq Revmo. 
Pc. iUario ·nln1ondi. pt1rocl10 da 
nova parochia, que vem traba
lhando com grancio ardor na 
ip~t4H~ü(LO dos povos sod,f !i: 
cios marianos, com o apoio de 
seus fieis que o e.companh'1.m 
com_ carinbo e sympathia nas 
r"!l:~i:C:_ll.\;Õf;la. · 

Governo 
Arc:hidiocesano 
--• ...... , .... -, ... , ... »"' .... _-. ---~-~· ......... ··~~ 

D:;. lZ. sabtado. D_om José VC·.$0 a Deus 11cssc dia, uma I ro sccuLar e rcpuar. Tocios 011 
Gaspar de Afonscca e Silva di- prçco uuivq·sal e· aHmentcm-sc Rcvmos. Sa_cnclotcs clcv<'rf,o l.ra
rigiu-sc cm visita official a 110- os fieis daqucllc Pão Divino que z.cr suas sobrl'pcllizcs e Lerão a 
gy elas Cndcs. a onde fof rébc~ J O ·scgr_edo de todas as asccn- bonclr,clc de assigllar S<''.IS ;>•Jl11"1 

biele> com grande cilthwsià$1110, ções espl.ri.~Ull,CS, é. o Céu se hll, tm sacristh. Pr<'ga r,·, o R I rno. 
~lo povc. · d(' inclinar propicio. cm auxJiio. Mons. Manfrcdo Leite. 

A' noit<.:, foi ª'"º de maghifica dás. conqui~t-as evang-clicas. QuRn- S. · Paulo, 15 ctc 011t11hrn de 
rccq,ç,fo pda PJ-efcitura. Nii pas- ; to nJ~is Ínsís¼11fu ·e mais fcr- 1010. -- (a) Con~;,-'.l T'a11lo n.oli,;1 
sagem po1· Suzana, S. Excia. vorose.· fôr a prece no "Dia elas Loureiro - Clwnr·c-llcr elo Arcc
Revma. recebeu ·grandes manlfcs- 1-illssõçs ·•, :r:nelh9{; ~ rnais promp- bispado; 
tar;õc:1 do póvo. 1 tarí1é~te se· 'rc!l.lizarã o reino de 

Dia 13 ..:_ domingo. S. Excia. f Cl.i-is½J çnt~·e os ·11on1ens. 
Revma. celebrou ás 7,30 ho·ras. S.9j,1, u1i:i d.la de propag·anda. 
No fim da $anta Missa fez uma Nçsse dia, todo chhstão ha de 
allocução ao povo. . . SÇl' ~ln Pl;O~Jagandista do ideal 

A's 10 horas, assistiu solemne- missiÔna1:i.o .. deve fazer kium
mcnte á Missa paroéhiai. e ''ie!i, nhar as ·s'uas esperanç;ts, num;i 
no fim · breve alloc1:1,çã.o a,o 'povo. lu9ta, ~anta de Íçlcias ~ · propósi~ 

A's 10,,30 horas, presidiu o ían- ½JS. de accão e conquista. 
çamç1;1to da J){Í;lll~ira peAi·a '~9 ~çj~ tan;l;tem , Ul);l cHa d~ g'Çl~C-

Ins_tltuto frofisslonal D; f.:11.\lª ros.iilaAe, · · 
Mo~r,a. . . l o~ cxilos missionar\os são 

_A_:~ __ 1Z,?O. 1.1rs .. S .. E_x_c1a. ~-~\nl\: 'fructo cte graç . .'.ts que <mriquc
p1cs1dn1 o almoço. o.nele ~stiv.ç- cem o coração dos. herocs des
ra11;1 presc~1tçs as atitoriçlade~ ~Çl~ tintJ;dos ;í, conversão do -mundo 
cacs. . inti~l. Es.ses herúes, esses missi9-

A 's 15 horas. recebeu as direc- riarios. porém, têm · necessidade 
torias das Associações t;eligiosas d 
cl_o lug·ar e ás 15 .. 30_ hora.s. as au'' - e !lllXilios materiaes ·ar1m dç ~-º· 

derem organizar as obras indis-
toridaele~ locacs. · ' pe11Sl\-veis á · con11tüsta elas almas 

A's 16,30. Dom José Gaspa:- ~os PO\li·es p_ag;9.s. Seja; pois,· 0 

~~fi!!~i~:ec~0~!1~:;~n:ec~~e~~~ '!D.ia das Missões" um dia de 
n()bro emullação, que leve todas 

em praçe. publica. ~s · classes sociaes a darem sú:is 
Finalmente, ás 17 botas, S. . 

1 
· · · 

Excia.' Rcvma. deu a Benção so- esmo as, generosamente: - 0 po-
lcmne do SS, Sacramento, e logo vo modesto - o J,Jl:imeiro a arder 

d,e enthusiasmo pelas· missões -...: em seguida, o beijo do annel. 
Dia 14. segunda-feira, S. Excia·. co;npetindo, na p9breza do seu 

Revma. celebrou nQ darnie1o de obolo com as offertas . dos mais 
Santa Theréza e fez uínà.. alio- · favorecidos: os ricos, possuidores 
cuçâo as religiosas. Áls lO horas, de mais copiosos recursos, não 

.ti.VISO N. 121 

SOLE;'.fNE r~OCTSS.H> 
ElJCllAHIS'l'lCA 

De ordem do Exmo. e R8vmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano con
vido o Revmo. Clero secular e 
regular, as Associações religiosas 
e Fieis do Arcebispado pal'a to. 
marcm parte na Prncissão de cu. 
cerramento dR Semana Eucharis. 
tica cm homenagem a Chi-isto. 
Rei. a realizar-se no proximo do. 
mingo, dia 27, ás 17,30 horas e 
que sa!1ir:i ela Igreja Mairii de 
Santa Iphigenia, séc!e da Obr11, 
da Adoração Perpetua. 

As Associações religiosas deve .. 
rão aguardar a sahida da Pro. 
cissão, · localizanelo-sc na nua ,1»1 
Conceição, onele deverão aguar~ 
dl:\-r a ordem do clcsfile que 1,eró 
da(!a pelo microphonc. 

Sãn Paulo, 18 de Outubro de 
1940. (a) Concgo P,rnlo Rolim 
Loureiro Chanccller do Anx,. 
bispado. 

AVISO N. 128 

lje dCÍ~ando ~encer em generosi-
S. Excia. Revma. regi·essou a S. d d 1 b REVISTA MENSAL s0.1:w.•r 
Paulo. · · ,lt e pe o,s po res. "" 

A's 14 horas - presidiu a reu
nião do Clero e deu l!,Udiencla,s 
publicas na Curta MetropoÍitana. 

Dia 15 - tcrça-feir.a: S. Exe!s. 
Revma. esteve auseúte de Si40. 
Pa.ulo. 

lJja 16. quarta~feira. s. E~cia. 
Revma. deu numerosas audlen
eias no Pal11cio de São Luiz.· · 

DI& 17. qulnta-fiiira. S. Excia . 
Revma., celebrou a, ·Santa. fylissa 
e procedeu a benção ~a. lmagem 
de Npss;i. Senhor,a · dilo Paz; : na 
Igreja qe Santo Ant<mio e ;:ieu 
aµqienci.a.s no · P,tlacio de São 
Luiz. 

A's 14 hora11, 
deu audiencias 
politana. 

S. '.!llxeia. Re,,:m'a. 
na Curia Metro-. 

A's 16,aQ hor11-s, presii:liu a reu
nião da Conunlssão da Cà.theflrà.I 
Nqvll,. . -

Dia 1& - sexta-feira.. s.- Exci!\. 
Re;ll1a; fez a vi~it~- 'p11nonic:â,: . a,q 
Seniinario Central. 

:Oi~ 19 -,- · S\3--b~1ulo, .E>ro,~pe4 
ain~. ~- Jll>;cia .• fu)vnw.:- CIA Vi, 
site., Capqnic;;J, ·a,-0 ~ffi!P,ll:rfQ Çen, 
tr;i.l. 4's 14 hAras, pi{l~i;H\J ll! iµ:a.µ, 
gq1-açãq dg re;r:3;~ go C?ml~Ç,n~ 
d:a.flor cone~. na QHfig, ~~trnp.~~ 
lit!J:!1ll-

A' tarde, s. Excia. ~vma., 
qeq ?,udieâcias no Palactq · de S. 
LUIZ. 

11~rEornNTE ~w o~v~~H'iQ 
AitCHIDIOOESANO 

Audieucias do Exmo. Sr. Ar
cepispo: IÍ-1! AAS!ll19~~ ~ · r14!-!1tl!-
Icirae, das 11 ás !6 llPVi}!i· 

;\udicncias do ~vnw. M!'!ns. 
Vigarlo Geral: q~otid\1ml).n1eµte, 
clás 13 ás 16 hora~. 

Ex1~cdic11tc qa, Chanp~l¼l,!'ia, dA 
Arcebi;;paqp : todo;, o;; !!~~. d~ 
13 ás 17 horas. · , 

Expediente da BrQcuradqrla da 
Mitra: quotidian!l.mente, das 13 
ár. 16 horas. · · · "·V · 

Expediente do Archivo: todos 
os ·c\ias; das 12 4s 16 hofas. ' 

O DIA DAS MISSÕES - 20 DE 
QPTPBJC,q 

Cerremos, pois, fileiras na Cru- lUUSIGA SACRA 
zada santa e cheios ele esperan
c:.a, organizemos a tempo. com 
ltletµodo e prudenç;i<1 o - "Pia 
das· Missões - o proxi:no dia 20 
cie Oqtubro. 
~ a" cqoperação do Revir,. 

Çlero fôr enthusiasta e decidida, 
os 9olls fjeis não deh;arüo ele 
cl~r çi gue da bondacte e ;;:zrc
rosidaqe de seu coração se pode 
esperar legitmiamente. 

"Q ªl?O.!>t0,1:UdQ das !11ÍSSÕCS ()111 

paizes cath91icos, disse ' S.S. Bi0 
Xl'. . na me1Upravii1 :ii:ncycilca Re
rúm "íi:ccl~l.\!~ ,; ' lmp!>é>~ aq~ fi~is 
em nome elo amor que devemos r.. 
:pet.]s e ·e1n nome do amo1· que 
devemos ao proxuno. 
· · ó' Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo ].\fotropolltano, recómmen
daildo, com vivo empenho, a ·Se-
11i'ana das Missões aos Revmos. 
~rs. Parochos, Reitores de IgrP.
ill,ll, CaP;Jµães e Pirecj;ores de 
Cgllegi()S çat110\i~ps ha por qcm 
dcterll)inar: 

1 ~ Durante o mez de Outuln·o 
ficam prohibidos festivaes, ker
µi~s~~, cujos l'~ll\tfl.POS 11ão· se. 
~estinem ár. Missões. 

2 - Os Revmos. Sacerdotes 
não deverão acceitar . donativos 
que provenham de bailes ou chás 
dançantez. 
• ;I .:..;. :N'o qi!J, ?9 qe 04tllbro ·
:Oie, dfl.S Missões. = cm todas as 
Ígtcjâii' Matrizês e Capellas . do 
Arcebispadp, ~jam feitas, peht 
manhã nas Missas e á noite na 
reza, . uma. collecta destinada, in
tegq1lmentc, ii; ~{k;sões. 
. f _:,:.:. Dtjp,inte, ll-. 8.en,a1ia das 
M!,s;;~, dc lª a 20 de Outubro. 
t>Cll1f!re 9uc !H! rub.ricis o ·~1:. 
mlttircm, os twvmos. Srs. Saccr-
4Qtes qcver~() fiar na Santa. ]4is
s;:1 :a. pt·açiíp "frq Pfopag:a.tipne 
Fide/ ". . . . . 

De ordem de S. Excia. 
S. Paulo, 30 de Setembro de 

1940 ...,. (a) - Conego Paulo 
Rolim Loureiro - Chàncellcr do 
Aroobispado. 

~VISO N. llf 

HORA ~ANTA DQ CLERO DA 

Constando ao Sr. Ar~bis1Jc, 
Metropolitano que a editora ••vo~ 
zcs de Pciropolis", no IouvaveJ 
proposito de favorecer a perfeita 
execuç~o da ordem. pontificia ex. 
pressa na Constituição -Aposto. 
llcl'! de 2!) de Dezembro de 1928: 

:-. '.' Toqos quantos desejem :;cr 
11,1~iados no Sacerdacio, não só 
no~ _Scminarios, como nas casa3 
rellg1osas, desde a mais tenra 
iclaçle sejam instruidos no canto 
greg9rianp e na musica sacra .• , 
instituam-se nos seminarios e nai, 
demais cas11s de estudo e forma
ção de um e outro clero, breves 
mas frequentes e quasi dütri~: 
prclecçqes ou exercícios de canto 
gregoriano e musica sacra" _. 
rcsplvcu publicar uma nova rc-· 
vista mensal, que terá o nome 
de "Musica Sacra", com 1 G pa~ 
gmas qe t_çxto e 4 de muôica, 
em cada numero. e cujo primeiro 
exemplar será distribuido pos.,l~ 
ve\ménte ainda ant,cs do proxi .. 
'ino Natal. 

S. Excia. Revma. o Sr. Arre. 
pispo Metropolitano ha por bc,in 
recq!lunenqal-o ao Rcvmo. C:lcrn 
secular e regulai', scminarios, co(. 
legiüll, escolas de cantores e ou .. 
tros institutos da Archidioccsc, 
soliciando o favor da referida re
vista todo o apolo que mcrcco 
tão neccss1c1ria e opportuna publt
caçiio e contribuindo, na nwctid11, 
pe SUas forças, pàra que C'Xa!'i,i
menie se cumpram na.8 func!'.or:,; 
ré1ífdo~as ~-~; dc·t~rl1!hht1;G~·.:;, r :fl, 
Autoridade Suprema·.--·· 

S. Paulo, 15 de Outubro rlt} 
11!40. - (11) Concgo Paulo H.rh 

li111 Loureiro. Chanccllcr elo Ar
ceb\spaclo. 

CURIA iUETROPOLITANA 

Mons. Ernesto de Paula. VJ. 
gario Geral. despachou: 

·P,.rocho ele Santa Eplligi:11i11. n. 
farnr cto Rcvmo. Pc- Pa8choal 
Berardo. 

Parocho de São João Baptis
ta, a favor do Rcvmo. i).-1onR _,. 
Manuel Melrellcs Freire: ele Tu-ARCIJipJOÇES~ 

o "Dia pas Mi~~s", que se- curuvy, a favor do Rev1110. Pe. 
rá este anno o dia 20 de Oµtu- Corfonne o progranpna dl), Se- Joiio Li~aj)uc. 
brn, já se revesti~ do caractér mana Eucharistica, dia 21 do Vigario CooPf)rador da Paro
de uma data historica, de.stina'da ·corrente. dedicado- ·ao Santo Pa- chiá de São Francisco Xavier. a 
a manter· vivo o fogo\,agr'ado da drC'. ao Ei...~110. ·e· Révmo.· si·. Ai·- favor dos R,cvmos. F'rei Egyclio 
proDrtganda 111issiqna°i:la ·e ·a· des: cebispo l\1etropolitanÓ .. ao Epis-

1 
de Assis. Frei Vila! Pires e Pr·éi 

pertar novas energ~.s:'em ·pró!' ela cop~dc:?, ao Clero ~ :is Vocações I Amadeu Junges. 
solução do ma~ni:i probleU1.3. das Sscerqqta% ~s 17 l'\or~s na +grc-1 Vigario Cooperador ck s:rn1o 
mlssoen. · · ·· · · ia de Santa Iphlgenia. séde da Antonio do Par:v. a fn1·or do 

Seja o ''DIIJ, dl),s Missões" a11- Adoração Perpetuá. realiza-se a: Rcvmo. F'rci Ecl11Hdo Vo;.;L. 
tes de tudo um. ·dia de oração. solemnc I·IJra Santa dQ Clero ela Vigario Cooperador de S:mfo 

Junto do altar, deante de Je- Arcnidiocesó. Ignacia, a fav9r do Revmo. Pc. 
sus E4charistico - p~o de vld~ e Para assistir a essa piedosa so- José Maria Alves Barreira : de 
manáricial de forc;.as· sÓbrenatu.

1 

lenui.idadc, qu!i· contará com a Santa Ephigenia. a favo1· rlns 
ra~s. -:- unam.~se ~_s alm!1s par9: presença· do Jl!xmo. e Revmo: Sr. nn. PP, Pedro Vcrs1nisscu e 
o !il'1U1cie ~mpreza &.i,Ollto:.Uca. Blo• ,Arogbi!IPo, w11.vido Q &vmo, Olç. -L1:2\a'et11,o §ci11,11U1m,&. 

---·· --~ ..... 



(;EGIONARIO São Paulo, 2(} de Ootnhro de 1941' 

Os Jesuítas na :Polonia 
J 

P A R A 
DORES DE GARGANTA GRIPPES 

Polonia, magnifica era a situação <la Polonia Menor, que trabalha
~mes do desmembl'innento da d& I'õr 44 jestj,ita., da. Província. ! Pe. Arltndo VIEIRA. S. J. 

r o s ~ E s -- CONS'l'~r._ .A,ç~:es 
BRONCHITES 

da Companhia de Jesus nesse vam naquelle paiz. ~~ente den- Na Polonla. desde O inicio att!n
pai3 de tão profundas tradições tro de _alguns lustros poderiam giu O aug·e da violencia. 0 car
catholicas. Os jesuitas consti- os .wsmtas· po~onezeii desdobrar deal Hlond, enumerando muitos 
tuiam a.Ui quatro florescentes toda a sua act1vidade no exerci- sacerdotes assassinados ou mortos 
Frovinclas. cio do_ zelo. sen~o demqrada ª na prisão, em virtude dos máus 

Restaurada a Polonia, a.pós a :tonnaç~ do_ jesuita. este, em ~e- tratos recebidos, accrescenta: 
grande guerra, quasi todos os ral, nao in~cia seus m!n!Srerws "Encontram-se na prisão deze
bispos do paiz pedem insistente- antes dos tnnta annos.. nas de padres; ahi são humilha
mente ao Pe. Provincial, da en- Ora_. nas duas Provmc!as da dos, batidos, ma~tratados; alguns 
tão Provincia da Galicia, que lhes Poloi~ia. _ contavai:n-se, em 1938, foram deportados para a Alie
envie a suas respectivas dioceses 1 243 1rmaos coadJ_utores, 284 sa- manha e delles nada mais se 
a'lguns religiosos da Co~p~nhla. ~erd0te.s e 317 escolaaticos ou soube; outros estão detidos nos 
Offereceram-lhes os d1stmctos Jovens. que ~ desti:1-am ao sa- campos de concentração. Desde 
prelados seus antigos collegios, cerdocio e am~a est~0 no perio- já começa a expulsão dos padres 
seus templos e residenci1:3, enca- l do de formaçao. 1 do "governo da Polonia"; tor
recendo a extre~ necess1dade de Essa farta e prome~tedora mes- 1 nar para lá é impossível e prohi
restaurar, mediante o apostola- se de apostolos esta ameaçada bido. Um grupo de sacerdotes 
do dos_ filhos de s_anto Ignacio, de ser ~ompletamente destr:'i~a se occulta no meio do povo e 
o espirito da Poloma renascente. pela mais horrenda persegu1çao exerce clandestinamente algum 
Declararam alguns que se julga- que jamais subverteu o SO'lo aben- ministerio pastoral nestas regiões 
riam immensamente felizes se . çoado da na_ção martyr. Não es- doravantes privadas doclero. A 
pudessem obter ao menos um pa- tribamos nosso Juízo em vãs con- captura e O encarceramento são 
'1re da CompanJüa. jectura~. nem em folhas de pro- executados do tal maneira que os 

Fundaram-se assim àlgumas paganda quasi sempre exaggera- padres nem siquer têm o tem
residenc!as que se converteram das, quando não calumniosas, mas po de consumir o SS. Sacramen
cm nucleos de fecundo apostola- na affirmação sagrao/1 ~e .des- to ou de pol-o em .segurança con
do. Começaram a surgir pro1_nis- peita.veis sacerdotes e, prmc1pal- tra as profanações... O Pe. A. 
SO?as vocações. Em 1919 contava . tilente, no testemuhho autoriza- Dobrzynsk!, vigario -0e Znin, foi 
a Província da Poloni.a 478 reli- . do do Cardeal Hlond, ,Pri,maz da detido na rua quando,. revestido 
gi9SOs; 576, em 19:is: ú( ·em Polonia. Se o. nazismo se eüfu- de sobrepelliz e de estola, nevava 
1926. Neste mesmo .anno, sciun-. rece contra a nação poloneZ/l, o Viatico a um moribundo. Fo
diu-se a Pr.ovincia 'em duas,: sob maior ainda é seu furor contra; a '·ram-lhe arrancadas as vestes sa
as denominações de Pdlónia Máior religião catholica. E' .novamente cerdotaes, o SS. Sacramento pro
(região do Norte) e Po'loni.a Me- a opposição, aqui mais brutal fanado e o infeliz arrastado di
nor (região do Sul). Em 1938, da . cruz gammad.i, á cruz de rectamente para a prisão." 
elevou-se o numero de religio&O,S Chri5to, Pedimos venia aos leitores para 

· das duas Pl·ovincias a 889. Em Na Allemanha a lucta contra transcrever O trecho seguinte do 
, 1931, o Pe. Geral. creou a, vice- a Igreja foi-se intensificando aos citado documento: 
iProvincia da Rumania, constitui• poucos no curso de cinco annos ' ·. "Em Bydgoszca, no mez de se-
--------------------------- tembro, encerraram-se cerca de 

cinco mil pessoas em um esta• 
O melhor pre5ente para as festae 

de Natal, Anno Bom e Reis -

bulo, onde não havia nem se
quer lugar para se · assentar por 
terra. Destinaram para as ne
cessidades naturaes um canto do 
mesmo lugar e o conego Casimiro 
Stepezynski., cura decano da ci
dade, foi obrigado, com um ju
deu a fazer o serviço de limpe
zo mais repugnante que se possa 
imagina.!', trabalho extenuante, 
em razão do grande numero de 
prisio11eiros. O viga.rio Adam 

Folhinha da Juventude 
Feminina Catholica 
aara __ 1941 - com reprodução de quadros celebres 

Pedidos: Preço: 5$000 

RUA CONDESSA DE S. JOAQUDf, 215 - S. PAULO 

Muial, tendo resolvido substituir 

Divisão da Diocese de Botu~ 
catú em Decanatos Foraneos 

o venerando sacerdote, foi feri
do a coronhadas." 

Vejamos uma pagina menos 
nojenta. mas não menos cruel. 

Extra!mol-a de uma relação 
do primaz d.a Polonia, de 29 d0 
novembro: Ainda está na lembrança de 

todos que se interessam pela 
vida da Archidiocese, a recente 
organização dada por S. E:x:cia. 
Revma. o Sr. D. José Gaspar 
de Affonseca e Silva, croondo 
;parochias e agrupando-as em 
decana tos. 

De resultados extraorcnna, 
Mos para' os fieis a determi1ta. 
tão do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo, já ,~omeçou a pro
duzir fruetos e é digna do 
filial reconhecimento de seus 
diocesanos. 

Tão sabias directrizes têm 
11ido tambem tomadas em ou
tras dioceses. 

Na, de .Botuca.t11', po.r cxcm
Jl}O', S. Excia. Revma. o Sr. 
D. Frei Luiz Maria de Sa:il.t'An
na. baixou o Decreto que resu
mimos. 

A diocese fica dividida em 7 
Decana.tos com , tres a · quatro 
IJ(l,rochias sufrag.aneas, além 
da respectiva seda. 

São ao todo 32 parochias. 

"Todos os padres da parochia 
de Gniewkow foram presos; de1-
les não tivemos noticias. O cura 
Domachowskt apresionado, e, em 

Aos Vigarios Jforaneos in- seguida obrigado a trabalhar na 
cumbem os dBveres de vigilan- repar.ação do uma ponte, com 
eia, inspecç:.ão o relação. agua ató á cintura. O clero da 

Na primeira. classe est.ão ;11• parochia de Inowroch1w foi lan
clufdos oi; <lcvcrei; do cuidar I c,mdo na prisão; nada Kc 1mbc 
da conducta mo,ra.l dos- eccle- l dclle. O con~go ,J1rnkrJwski mor
siasticos d~ doutrinação jde I reu na, prL,ao... Os padres de 
Cria;n ' d lt d . , Kcyrtm foram todos deportados; çe.s e a u os, a assis- ; . . 
tencia aos enfermos e innu- · a lgreJa está fechada ha dois 
meros outros de,~ere;. me~s... o :f'.e, NamylO\~ski foi 

. _ _ batido, e, 1nediante vexaçoes des-
As mspecçoes scrao reali- lÚimanafl, qui7..eram-no obrigar a 

zadas annu:tlmenf.e nos rnczes pl'Ofanar a. cruz; semi-11101-to. foi 
de novembro O dezem:bro. . r t.ransp<:rt,HdO pariv Wrr.esnia; d1:i;

E as relações serão apresen- do entao nada mafa se sabe del
le. . . Os padres internados da 

tadas ao Bispo que as a_ppro-1 parochia Trzemeszno foram em-
vará. pregados na destruição de uma 

synagoga. No districto de Znin, 
já não se celebra a missa h.a 
dois mezes; todos os padres fo
ra presos e prohibidos de admi
nistrar os sacramentos." 

A relação de 10 de dezembro 
diz o seguinte: 

"Na archidiocese de Poznan, 
deram-se tremendos morticinios 
em massa, em Kostrzyn, Srodr., 
Srem, Koscian, Gostyn e em ou
tras aldeias e cidades; fuzilaram 
a mais alta nobreza, a classe in
tellectua:1 · e os padres. Ai! quasi 
cada· dia recebo noticia de outros 
assassinios. mas não são elles 
divulgados. O bispo Dymek está 
internado e não tem corri que vi
ver. O pala.cio e os archivos fo
ram occupados pela policia.· .. 
Entre os prisioneiros ou detidos 
elos campos de concentração, 
contam-se cerca de setenta sa
cerdotes... Os padres jesuitas e 
conventuaes foram deportados; 
as Irmãs de São Vicente expul
sas de· suas casas. Os hospitaes 
foram confiados ás "irmãs hitle
ristas ". E' assim que, por to
da a Polonia al!emã, se esten
de a perseguição, aprisionando, 
deportando, fuzilando padres e 
religiosos. Na Allemanha foram 
as obras catholicas pouco a pou• 
co suffocadas. Na Po1onia, foram 
destruidas desde o primeiro dia. 
O presidente nacional da Juven
tude Catholica, Eduardo Potwo
rosk!, fui fuzilado publicamente 
na praça de Gostyn. A presi·· 
dente nacional da Juventude Ca
tho!ica feminina, a senhorita Su
chocka, foi despojada dos pro
p1ios objectos pessoaes e depor
tada para a Polonia oriental. o 
presidente nacional de Acção ca .. 
tholica, Dziembowski, foi lança
do na prisão, bem como todo o 
pessoal que trabalhava sob suas 
ordens. A casa editora mais im
portante da Polonia era a livra
ria Santo Adalberto; dispunha 
do material moderníssimo e de 
uma fabrica de papel propria; 
tudo foi tomado, ln<i!usive casas, 
terrenos e. depositos de livros. Ao 
mesÍno tempo foi confiscado to
do o patrimonio das obras dio
cesanas. Tiveram sorte identica 
as Igrejas e seminarios. Em Poz
na.11, a cathedral foi fechada, sob 

-~--
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CUIDADO COM 
Os investigadores do "comité" 

Dies que estão encarregados de 
fisc,a,l!zar as · 'actividades não 
americanas nos Estados Unidos 
pediram á agencia de informa
ções turisticas allemãs de Nova 
York que os deixassem examinar 
os papeis, correspondencia e o 
conteudo de fichas de documen
tação da referida agencia. 

Um documento a este respei-

os·/ TURISTAS 
to foi enviado a Ernst Schnütz, 
gerente geral da agencia, pe,lo 
investigador chefe encarregado 
da propaganda allemã'. 

O presidente do "comité", sr. 
Martin Dies, irá brevemente 11 
Nova York par!J, estudar os pa
peis aprehendi.dos e talvez mes-
mo realizar u~ia conferencia _pu
blica sobre o assumpto. 

FABRICA DE MOVEIS "MACCHIONE" 

Especialidade em: - Armações, Balcões, Vitrines, etc. 
Reformas de moveis em geral 

Execução rapida e perfeita de movei~ de qualquer estylo 

NICOLA MACCHIONE 

R. FREDERICO ABRANCHES, 151 'a 159 (Sta. Cecilia). 

PHONE: 5-7927 SÃO PAULO 

o pretexto de que ameaçava rui.-
na. Nenhum catholico, mais que Propaganda nazista nos Estados Unidos 
isso, nenhum homem quaesquer 
que sejam seus sentimentos rel!
giosos. póde conwmplar indiffe
rente scenas tão deprimente co

O nazismo sentiu a necessi- para iniciaJ.' uma intensa ca, 
dade immediata de uma i;epara- panha de propaganda nos Es-

mo essas, Parece que o espírito ção política entre os inglezef! 
do nml desencadeou sobre o O yankccs. Hitler chegou á 
mundo toda sua sanha, destruí- conclusão que é impossível 
dora.. Nunca a. cultura, a civi-
lização e o christlanismo estive- vencer a Inglaterra emquanto 
ram tiio ameaçados como hoje. 
Que os homens de fé não se dei
xem tomar de desanimo. 

existir esta alt!ança. :m pensa 
agir diffe.rentemente nos J<Js
tados Unidos. empregando nma 

lados Unidos, preconizando a 
"Uuiüo ·da Amcrka do Norte" 
"eom a inclusão do Canadá" 

. e um dcsintcrcsi;o total. r,elo, 
1wlitica na Europa e na: Afrlca. 

rn para completar a sua fi
nalidade, esta propaganda se 

Temoe. para nos alentar, a 
palavra do Rei dos reis e Senhor nova technica, já prenuncinda cxtendlll'á ao Canadá, pugnan-
dos scnhor<'s: "Eis qnc eu cst-011 pelo corre~poucknte díploma•,i- do por um Canadá aos Caoa
comvosco !{>dos o~ dia.~, até a co do "Standard·• iorual de dnnseH" quu tenderá por certo 
consmnação dos. seculos." l lord Bcaverbrook. , como finalidade preruordlal a 
. Esperemos pacientes a hora de 
Deus. Este póde tardar; nunca, S_egundo este corresponde!l- separai-o do Commonwealth 
porém, poderá faltar. . te, a Alleme.n.ha se prepara brítannico. 

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Meh11o llldicad or Profissional 

Dr. Rezende Filho 
Con:;.: Rua Senador l~eijó N .0 

205 - 7.0 andar - Tcl. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 

praça da Sé N.º 3 - 2.º andar Dr. Franeisco P. Rei mão 
· Sala 13 Hellmeister 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua, Quintino Bocayuva N.0 54 
.,;_ 3.º - Sala 323 - Tel. 2-7276 

J)r. Milton de Souza 
Meirelles 

Bus. 15 de Novembro, 150 - 7.0 
pelar - sala 74 - Te!. 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
· Andrade 

dua Benjamin Constant, 23 --
4.o andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

Luiz Gonzaga Para:hyba 
Campos 
Advogado 

(F-8.Iacete Santa. HeifJna) 
Praça da Sé, U7 • 1.0 andar • 

Bala. 103 - Pb.one 2-4951 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

lllfo da Mtsericordta. N.0 23 
_. Sltla 904 -

Rua São Bento, 224- -- 1.0 andar 
• Sala 3 - Tel. 2·1543 - S. PAULO 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architecto 

.IU'ohtt.ectura religiosa, collegios, 
residencias conectivas - Rua 
Libero B a d ar 6. N.0 641 

S, PAULO 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Construct.or 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - Construcções 

Alameda Glcttc, 359 • '.rclephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. Hugo Dias de 

Andrade 
Clinica geral e molestias de 

senhoras 
Cons. Rua Libero Badaró, 137 
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Rea.: Rua, Thomé de Souza, 55 -

Telepbone i-0566 

Dr. Camargo Andrade 
Da Eeneflccncl;i, Portug11e;:a e do, 
1\-Iatcrni.dJide de Sã.o Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operações. - Cons.: R. Senador 
Feijó, 205. Te1. 2-2741 - Das l6 
ás 18 horas. - Res.: Trav. Brig. 
Luiz Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. Barbosa de Barros 
Cil111·gia - Molestia.s de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
'N.0 205 - 2.0 - Prcdio Itaque
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ,is 11 e das 14 ás 17 - sab-

bado~. das 10 ás 11 horas. 

Dr . .João Baptista Parolari 
Clinica Medico-Cirurgica 

Cons. R. Barão de Jtapetinin
ga, 120 - !J.0 ündar - Te!. 4-0343 
ncs. n. Santa Crnr,, 103 

'rclPphon,~ 7--tS2i'í 

Dr. Celestino Bourroul 
Resiclrncia: Largo São 
N.° 8 - 'l'el. 2-2622 
Tiu;i, 7 de Abril. 235 

iis 5 horas 

Paulo 
Co11s.: 
Das 3 

Dr. Nelson Sousa Campos 
Molestias da Pelle e Syphili.s 
Cons.: R. Marconi, 94 - 5.º and. 
'Pcl. 4-:l7-36 - T)(ls 14 áti 17 hs. 

RAIOS X 

Dr. J. .M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicos á domicilio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
R<-s.: Rua Tupy. 5!13 - Tele
phone 5-4941 -- SÃO PAULO 

CLINlC1\ ROENTCi.EN. 

OUVIDOS. NARTZ R 
GARGAN1'A 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

, Cirurgião-Dentista - ltadiologis• 
Dr. José E. de Paula Assis ta. - Pela Escola de Pharmacia. 
Adjunto da Santa Casa _ Ope- e Odontologia de São Paulo _ 
rações e tratamento das moles- Clinica Dentaria em Geral ....., 
tias de ouvido, nariz e garganta. Raios X - Diathermia - Infra
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 - yerm~lho _ - Coagul_açã? - Trans-
1.º a.nd. - Apto. 110 (das 14 ás íllummaçao - Vitalidade pul-
17 horas) _ Te!. 4.7551 _ Res.: P_'.1r, ~te. - Trabalhos por car-

Tel 8-2432 l tao. hora ou orçamentos. ....., 
· Rua Martim Francisc0, 97 - Tel, 

5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS NO INTERIOR D C 1· · d C 

Dr. Luiz .Melhado Campos 
Medico Oculista 

BIRIGUY - EST. S. PAULO 

HOMb:OPATllIA 

r. ar mo e astro 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharmaeia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 
Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas. P o 11 te s, Dentaduras 
anatomicas e sem abobad~ pala
tiJm - Con~u!Lax: Das 3 ãs 12 
e das l4 ás 19 ·horas - Cons.: 

RADIOTHERAPIA 

Dr. M. O. Roxo Nobre 
RADIODIAGNOSTICO 

Dr. Raphael de Lima Filho Dr. Alfredo Di Vemieri 
Rua: Direita, 64 - 2.0 andar -
Sala 7-7A - Res.: AI. Barão de 
Piracicaba, 499 - s. · PAUY.) 

Dr, Raul de Almeida Braga Pedro Cabello Campos Cons. Praça da Sé, 399, salas 

ELECTRICIDADE MEDICA 

Exames radiologicos em domicilio 

-, Dr. Andrelino Amaral 

AV. BRIG-LUIZ ANTONIO, 6H - 'l'Jj}T,. 2-&831 - S. PAULO 

604-605, sob. - Te!. 2-4532 
Horario: das H,30 ás 17 horas 
Aos domingos em Campinas, 
das 9 ás 16 lrn. - H. C,1mpox 

Salles, 703, sob. 

L'fl:R E PROPAGAR O 

" LEGIONARIO ., 
1<;' DEVER DE TODOS 
OS CATHOLICOS 



LEGI01'ARIO 
_,_ 

EVANGELHO 

A FIL'HA DE JAIRO 
., :li h e m e r relilla-. 

elll'ad& ml Stta DlaleS• 

• bem como a fi• 
R!,a de &ire resusci• 
.bda, par Christo, sig
lU&am a alma pec
eadom, que Jesus 
ShEisto :faz ressurgir 
(la. morte do peceado 
para a vida da gra
~. M'as, primeiro 
crevem sei: . expuisos 
es amigos e os flau
tiBtas, isto é, os maus 
companheiros e as 
inspirações perversas 
que, com seus can
t,os, amollecern o vi
gor da vontade, e a 

'1G'ESIM8 TERetUIW DOMINGO DEPOIS DE 
PENTECOS~ES 

pão da vida, a SS: 
Eucharil!Ua; p a r a 
robust:eeer-ê!8 e con
ttnnar sua vida. 

Sie Matheus, IX, 18-26 

Naqnelle tempo, falava ~us ás turbas, qÜan«o 
delle se approximou um ohefe da. Syna,goga, e o 
adorava dizendo: Senhor, minha filha aea.ba. de 
morrer; mas vinde impor-ihe as mãos e ella viverá. 
Levantando-se, o acompanhou Jesus, seguido de seus 
diséipuios, E eis que uma inulher que, havia doze 
a.nnos, padecia de um fluxo de sangue, chegou-se por 
detraz, e tocou-lhe a fímbria dos vestidos. Dizia ella 
comsigo mesma: Si tocar apenas suas vestes, estarei 
curada. Mas Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: 

Jesus Chr!st6 !ez~ 
s e acompanhar d e 
seus discipules, e, no 
momenro, dos tres 
principaes apostolos, 
Pedro, T h i a g o e 
João, para significar 
que é pelos apostolos 
e seus suecessores 
que devem os pecca
dores resuscitar para 
a vida da· graça. 

Pois a <>lles deu Je
sus o poder soberano 
de remir os iieccados 

Tem confiança, filha, tua fé te salvou. E ficou a 
mulher curada, desde aquelle momento. E, como 
chegasse Jesus á casa do chefe da Sy11a1;-oga e visse 
os t.ocadores de flauta, e uma turba fazendo grande 
1-uido, disse: Afastae-vos. A moça não está morta, 
mas dormi?: 'l, riam-se delle. E, como ,,;ahis.~em. to
dos, entrou, e tomou a mão da moça. E ella se 
levantou. E divulgou-se a noticia 11or todo o 1>aiz. 

conservam na morte do peocado, quando insi
nuam que a falta não é grave, que é preciso 
aproveitar a mocidade, que na velhice ha tem
po pam a conversão. Só então é que Christo 
toca. a alma. Com sua omnipotcncia, com a 
força de sua graça arranca-a do imperio da 
morte, vivifica-a e, d.as profundezas do peccado. 
eleva~a ás alturas da vida sobrenatura1. 

In1mediatamente pode ella mover-se para 
t'as· boas. obras; sobretudo alimentar-se com o 

quando lhes disse: "Recebei o Espií:ito Santo: 
a quem perdoarde.'l os 1icccados, ser-lhes-ão per
.doados; e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão 
retidos" (João, XX,. 23). (Lapide). De sorte que 
nossa conversão pre'para-se com o afastamento 
das occasiões de )?€Ceado, realiza-se com a con
fissão, que nos dá a graça, principio de vida 
sobrenatural, e aperfeiçoa-w nas boas obras. 
sobretudo da frequencia do Sacramento da 
Eúcharistia, 

.C.riti.c_a_. Cinematographica da A. J. C. 
Orientação Moral dos Espectaculos 

CONSCIENCIA DE ll'IEDICO 
- Da. lt.K.O., com Jean Hers
holt - A vida simples e dedica
da de um medico de a'l.deia. o 
qual, após grandes dissabores 
consegue vencer as diff!culdades 
de sua. vida profissional. Ha scc • 
nas e dia.logos em que os perso
na,gens revelam· precocidade de 
attitb.de, tornando o film dcs
aconselhavel ás crianças. Cota: 
ção: AcceitaveJ menos para 
crianças. 

tre os membros de uma familia comprehe11são do instituto do 
dominada por um. a velha senho· I matrimonio. Não deve ser visto 
ra de genlo terrivel. Uma cer- por menores. Os adultos acos
ta dram.aticidade existente no tuma.dos ao cinema saberão jul
enredo não chega a prejudicar o gar devidamente este film. Co
film que pode ser yisto por qual- tação: Acceitavel para adultos. 
quer publico. Cotação: Accci
tavcl. DESAFIANDO O PERIGO -

Da Utúversal, com George Mur-
CAV ALGAI) A OE Ai\IOR. - phy e Dorothea Kent - Film 

Da Art, com Simone Simon e de reportagem radiophonica so
Corinne Luchaire - Gira o film bre noticias sociaes com caracter 
em torno da historia lendaria de ! sensaciona'.lista. A intromissão de 
um velho caste!lo da França, J üiiireporter na vida privada das 

PARAIZ'O DAS ILLUSõES - Scenas ~e a~ssma~. de fuga e pessoas dá lugar a varias ri-· 
Da R.K.O., com Anne Shirley e a apresentaçao desa1rosa de um pe 
James Ellison - Uma jovem religioso são defeitos apontaveis pecias que terminam com dois 
professora, após varias tent.ati·· neste fi!m. Ha tambem, da par- homicidios. O film não se re
va.!I, consegue trazer a paz en-1 te de certos personagens, a in- commenda ás crianças e adoles-

Fabrica de· Pedro Formaglio 
RUA GUAVAUNA, 230 (Final da Avel'lida Celso Garcia) 

SÃO PAULO 

centes. Cotação: Acccitavel pa
ra adultos, 

A SEREIA DAS ILHAS - Da 
Paramount, com Bing Crosby e 
Doroty Lamour - Trata-se da 
historia de dois avent\ll·cit·os em 
constantes viagcn:i. A apresen
tação de varios·· personagens de 
vida irregular, bem como de sce
nas, passagens e dlalogos incon
venientes. torna o film restricto 
ás pessoas de criterio formado. 
Cotação: Rcstricto. 

O A8'J.'lt0 no TANGO - na. 
Aliança,, com Hus·o dei Carril -
Fi!m apresentando os succcssos 

1 

de um artista argentino, ao fil
mar fora de seu paiz. O am

. biente de algumas scenas, a fu

. tilidade de certas attitudes, pas-
sagens e dlalogos inconvenientes, 
embora niio se reYcstindo de gra-

23 DE OUTUBRO 

João Capist1·éJI10 
Natural· do reino de Napoles e 1 ª H.nJargurndo. a.i!Jrla, mal~. pl'l&

nascido na cidade de Capistr,a- morte de sua e.-;posa, pediu in
no, é elle uma luminosa figura gresso na ordem franciscana, on
do seculo XV. de desde a sua admissão, sua vi-

·São João Capistrano é um da foi um constante acto de hu
desses caracteres de santos, que mildade, mortificação e oração. 
numa demonstração de vontade Sua eloquencia fundamentada 
vigorosa, não titubeia em seguir em raras 'Í•irtudes foi provada 
de um momento para outro o em Aquileja, Nuremberg, Leipzig 
caminho da perfeição e santifi- e Bohemia. Nas tres primeiras 
cação e uma vez nesse caminho, cidades, João Capistrano pregou 
pão quer e não sabe voltar atraz. contra a vaidade do mundo e os 

Aureolado com os talentos que resultados foram magníficos. Na 
ooube cultivar no seu curso de Bohemia, após as suas palavras, 
direito, não lhe faltava, appa- sobre o juizo universal, cem jo
rentemente, nada para ,a sua fe- vens vieram pedir ingresso em 
licidade. De un1 momento para s,ua Ordem! · 

IW, mis8iio junto ao:; Hussitas 
quer, ainda, na pregação de uma 
cruzada contra os turcos que, 
chefiados por Mohamed II 
amea<iavam avassalar toda a Eu~ 
ropa. Essa cruzada foi o ba-
11Jarte .da civrlização catholica e 
a Victoria que se conseguiu con
tra os turcos ás portas de Bel
grado foi considerada como cf
feito da santidade de João Ca-
pistrano que com sua força mo
ral animou as hostes catholicas. 

Com 71 annos de idade, re
tirou-se para a Hungria e no 
convento de Villach veiu a fal
lecer. em 23 de Outubro de 1456. 

outro, entretanto, precipitam-se Em out.ras occasiões poz á pro
cerlos acontecimentos politicos. va, e com successo, a efficacia 
João Capistrano se vê envolvido de suas paln.vrns. abrasadas 110 Em 1724, S. S. o Papa Bcncdic
por . elles e a slnceridarlc e a li- amor n Deus. quer cm defesa to XIII poz o seu nome no ea
su.ra com que agiu iu desempc- de S,fo Ecnmrdiuo de Sc1m, quer talng-o dos Santos dit Igreja. 
nho de su!l. ltl.ta inc\llnbencia co-
mo intermediario de uma solu-
ção pacifica, não conseguiram se 

CAUTELLAS DO MONTE DE SOCCORRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -impor contra a deslealdade de ou r"""' 

muitoo. Dest'arte, foi preso :~o. , · ~ 
fortaleza de Brussa. 

1 

Compro pagando os melhores preços 
Esse facro, talvez commum na Rua Alvares Pentna-

hfstorl.a, produziu na vida de D e I M o n a e o 
João Capistrano ;.ma a: : r.:c.'io r rln. '.?(l3 - 3.0 anrl~r "" 

!)~ofunda: De:silludido cio mundo 1 :::::===============.::============== 

l'R&!UMOS PIUIS 

i'f.ãO BS'HMO. 868 - m>S 
nÁ.STtDq~~S ~E LONI)~ ....; 
O VOLGA UH eBAMHAS -
Acceftavela para adultos (Legião 
da Deceneta). 

sr o leitor eonheu alguma pes
soa a quem ias Ustàs da Orienta.
t;ãe Meral cies Espeetaeulo pos
sam interessar, queira remeiter o 
seu endere40 pii.m a, Caba Posa 
tal 2851, São Pa.uie. 0 interes
sado . receberã algumas listas a 
titulo de propaganda. O preço 
da assignatura ~nnual é de l?5$ 
para o Interior e outros Estados 
e 20$ para assignantes residen• 
tes nesta CapitaL 

--0---4 

Estas listas cirnulam t.odas as 
quarta-'l-íciras, 

A A.ssocia,;ão dos .Toma.listas 
Catholicos 1-esponde ás consultas 
sobre cotações dos films em ex
hibi<;ã.o nos cinemas desta Capl~ 
tal, pelo telephone: 4•1718, das 
14 ás 18 horas. 

1 

A Russia se tota-
litariza ainda 

inaisl 
Noticia o jornal '"Le Devoir", 

editado em Montreal, que o go. 
verno russo baixou um decreto 
destinado a fortalecer a disci
plina militar. 

Esse decreto acaba de vez 
com o systema dos commissa
J"ios politicos no exercito e na 
marinha. 

Até ago,ra os commissarios 
citados eram da mesma cathe

. goria que os commandantes 
militares, podendo até lhes 
modificar as ordens dadas. ' 

Imcubia-lhes <lar aoH solda
dos e marinheiros a "educa!;ão 
communista". 

Os adjunto>i dos comnum, 
dantes seJ"ão d 'oravante encàr
regados dessa tarefa de propa. 
ganda. · 

IIUITANDA 
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COSTUMES 

de BAIM TVPO LINHO 
p/ HOMEM de 98$000 

por 63, 800 

GUARNIÇÃO 
de couro, suspensorio e 

cinto p/ rapazes 
de 12$800 

por 7.800 

COS'r{JMES 

de casemira p/ rapazes 
l a 14 annos 

desde 60,800 

Dlff EITI 
250- 254 

TAJLLEURS 

LENÇóES 

de cretc;,ne p/ solteiro, de 
14$800 

por 10.800 

PASTA 
KOLYNOS 

túbo 2.900 
SABON-ETE 

EUCALOL 
caixa 3,900 

Pastoral de 
Dom 

S. Excia. Revma, 
Becker. João 

Sobra a Cornpannfa·de Jesus 
Apresem.amos aos uu~~u6 1e1w-· cbn',Jste em trabaU1ar pela sal-1 as consequencias da J:JCI'segul.ç~.t> 

r(ls \llll breve. resumo da pasto- vação c'.'.J proximo, e promover a l'OtnbalitUL, anallza-lhc ~ CO'l• 
ral do Exmo. Rcvmo. Sr. Dom moral christã, bem como na cie- sequencias. dizendo: 
João Beckcr, ArcebisJJO de Porto f'esa e P{opaganda da fé"." 1 "A supprcssão da Companhia 
Alegre. E a nova Ordem vac c1·esecn: ·du Jesus cauRou grande daumo 

A prcscn!{J pastoral de S. do! O sopro divino que soµra,n~ moral e csplrit.ual ao Brasil. lªol 
Excia. Revma. refere-se ao Ceu. do a fagullrn. íniciaL fez della a um retrocesso operado. na civ!l1. 
Lenario da Companhia de Jesus, grande chanuna que encendeu zação brasileira. Mais de um mi~ 
motivo pelo qual é opportuna sua Christo novamente no coração lhão de indios deixou de l.ncor. 
publicação, não só porque o as- da. catho1icidade! E desta vez porar ao gremio nacional sobre 
sumpto é palpitante e actual, co- porque os filhos do Cavallciro je o amparo ela lei social e chJ:istã.,. 
mo os dot<·s inegualavcis de JS• · Pamplonn; tinliam um intenso E cita para _conc1uir a sn1' 
criptor que JX>i;suc S. Excia. Rc- noviciado. aprcciac:ãn a.~ palavras de gd1ntr. 
vcrendlssima. E a ordcú1 vac crcsc~111do. g do Prsdo: "A obra do8 jcsuit.15 

"Sendo a Companhia de Je- quando o primeiro. Geral mor-· 12~]º, admira_ção de :°dos 'os his •. 
sus um dos factores eminentes de rcu. ena ·contava cfoze provinclas, t< · f iorcs. Sao m1lh0ês e milhões 
civilização, queremos prestar-lhe cem casas e mil membros! ·. De de serns que viviam como feras, 
uma homenagem especial por um lado a outro da Europa, co- e cujos descendentes hoje vivem 
motiv() do Quarto Centenario de mo tambem na Asia,. Africa e como homens . 
stm funpação canonica. Pois .,1s- nas Amcricas, s<·ndo que o Bra- São rioi;. lago,;, montanhas <t 
ta data mcmoravcl occorrcu no si] em 1549 já possuiu seus pri- planícies revelados por C.%cs -ln• 
di9, 27 p.p. de Setembro de .1940 ". mciros jesuítas. numcravcis viaja11tc1; da Com,ia. 

S. Excia. Revma. em seu ra·- E como anjos tutelares os je- llhia que eram santos, eram g~'O-
pido e fulgurante apanhado his- suitas velam sobre as almas. Pre- graphos, escriptores e naturalis• 
torico sobre a - vida da compa- gam e ensinam pelo pulpito o.a, tas, e cujas obras. sobre as noV"IS 
nhht, começa por referir-se á fi- palavra. pela tribuna do exem- terras formam. por si só, biblio
gura magnifica de Loyola. E con- p'lo! Aulas de _-religião, cursos esa thecas que a posteridade 'relê, 
ta-nos com ma<'stria o insuccesso pcciaes para todas as classes. E sempre aprcndcrido." 
do Pamp!ona, na que o cavalllei- o incentivo cada vez m.aior da 
ro do rei e ousado guerreiro vê pratica dos Sacramentos, por 
fechadas para si as glorias fa- meio de associações religiosas, 
tuas do mundo, e disten.didas a das congregações marianas. Co-. 
seus olhos do grande roteiro que mo educadores, sua fam:a ·corre 
a sua nova Luta, marcaria in- mundo, graças á solida cultura 
delevelmente na Historia. e á disciplina ferrea que pos-

A caminhada vac iniciar! o suiam. Fizeram universidades que 
soldado de Pamplona já tem seis- ainda hoje magnificas. ainda ho
companheit·os. E juntos, emana- je actualissin1as pelos seus me
dos no mesmo Ideal, vão fazer thodos. Entre estas citamos, , :;, 
os seus votos na capella ·cJe São Gregoriana de Roma, a de Was-
Dionisio, em Paris (onde actual- hington e a de Tokio. · 
mente está. construida a magni- Mas a marcha gloriosa teve de 
fica. Cathedral do Sagrado Cora- ter o seu ritmo modificado pela 
ção de Jesus). prova de fogo das perseguições. 

E elles começam a porfia. Pombal em Lisboa, Pompadour 
Comprehendidos por poucos. In- em Paris, Aranda em Madrid, e 
comprehensõcs. calumnlas. ,persa- Tanucci em Napoles. 
guiçóel!. nada lhes foi poupado, E tanto fizeram as campanhas 1 
até quo a bulia de Paulo III lhe socces e a calunmia cavilosa e sa
approvou as Corn;tituic;õcs. Ha turna que o Papa Clemente IX J 
mrnt pcqueua intenupção nas ac- por amor à paz suppritniu-a pc- . 
tividades. E' a escolha do chefe. lo Breve Dominus ac Redemptor.

1

1 

Do guerreiro que levará os com- E' facto curioso, a Russl.a que 
panheiros á Lucta. E un.anime- hoje persegue Christo e sua Igre
mente, Loyola é eleito o Geral ja, que por. intermedio de Catha
do novo Inslituto. · 1 rina II,. que a abraçou e .protejeu 

~FITAS 
para todas as associa

ções religiosas, e 

RENDA
1

S 
para al~·as, roquetes e 

toalhas para altares, 
comprem na casa 

especialista: 

a casa onde tudo ê 
mais barato 

rua das Palmeiras, 94 
Tel. : 5-4070 

E Dom ,Joao Bel'ker continua: até que em 7 de Agosto de 1814. 
"A nova Ordem recebeu o no-- Pio VII a restabeleceu pela Bul

m~ de Companhia de Jesus.

1 

la Solicitude omnium ecc:lesia
Alem da santificação dos se!1s rum. 
Socio~. o !im precípuo d!\ Ordem Dom João Becket", estudando .L-~---· __ .. --·---··· 



SyplÍHis. 
Rheumatismc, 
Feridas em geral? 

«ELIXIR·-DE 
NOGUEIRA~ 

Milhares de curadQs 
=====-'-'-="':::::..:::~-=-=-=-=-=-=-=-;;-.;;;-=-=-=~-=-;;;-;;."".:;'";;:~_,, Quarta-feira deslocaram-se pa-1 

Z1 ra o valle do Parahyba os quar- r 
teis gc,1eraes da divis:'\o d<' ma- ! 
nob.ras ç divisli,o de arbit.ragem. l 

zsq 

LEGTONAKIO 

IHi+a • '.8.itrlUiU f .IIE 

l' R A s 1 ![ô . 
~ L 

VISITA PRESIDENClAL 
AO .:\ORTE DO PAIZ O general Almerio de Moura.'. rcquh_;ii,):io p2!as autonunt..tcs ai- 1 @ Pnssou f<u11b01n P<'io~ por!n;j 

chefe interino do Estado Maior! 1m1,a·, ctc occtllJ','Ç'a-0 da v 1-ai1•.··,"··111 ·l1 , d · ·1 1· e" 't"' .... , --.J .. .1: .... acH 1ac!,. proce 1.:11Le e\_' ,:.v-· .. -
'P1·,,,,<'euindo em sua visita ao do Exercito e director das ma- · 1 ct 

·· nobras, e 
O 

general Re2:o Bar- Os documentos constantes do pool. o trnnsaUantico "H1g lian 
nort" e!:, paiz. o sr - presidente - archivo tém a maxima impor Prices., ·•. a cujo bordo s0gu2m i 
da R<'p11blica chegou no dia 12 ros. chefe da arbitragem, embar- t . · - para Bueno.~ Aires cerca de 'i0 , 
do rorrr:1te a Porto Vel!W· onde caram quinta-feir,a. t::~~~'> ;ª::ti~c:~i

st
~-m ;~~~~on~~ 1 marinhC'iro.<: e officiaes i:igic>:.·s 

1rnrni,urou uma usina de força e Os alumnos da Escdla Militar Orkans e BrngapGa. filho do I qur v:10 buscar os fü\\'ios frn.n- i 
luz. e realizou varias visitas. seguiram tambem para a mesma conde D'Eu e neto de d. Pedro ! cews "Formosc .. e "KC'rguclcn" 

A 13. o avião- deixou Porto Ve- região na quarta-feira, devendo I t ll t l 
11: ,. ,.,-sce·ndo cn1 MaJ'icoré para I regres~ar depois de amanhã. II promettido ouc seriam entre- SUr os naque e µor o rn longv • · t.cmpo. Conforme ja foi noticl<'.-

O ge~eral ministro da guerra gues ao governo para ficarem do a tripulação franccza desses se rc,• !.iastccer. e proseguindo via
,gem 1;,,.ra Ma.naus, de onde a via
g<'m d~ regresso proseguiu Ilia 14, 

-:pRrr. B<~lcm, com escalas em Pa
'ra t in:i. Santarem e Purupá. Na 
Capital do Pará o sr. presiden
te recebeu varias manifestações, 
e as,:sliu a festa do Cirio de Na-

esteve em visita á região de,. Los definitivamente no museu rlc vapores abandonaram os barco:; 
rena, Piq1.1ete e valle do Parahy- Petropolis, agora trn11sfonnad0 seguindo parn a InglatNra. afim. 
ba. onde se concentrava a tropa, , de se ·juntarem às tropas ele Dr ! 
regressando á Capital Federal, em Museu Imperial. Gaulle, 
com os officiaes que o acompa- ,-~ ...,_,.. """"""', 
nharam, na terça-feira. Dr. Durval Prado 

zar~t 11. 
A 15. o mesmo avião seguiu 

parn Fortaleza, onde chegou ã 
tarde. No dia se,gu\nte ç:, sr. presi
dente seguiu para o inter\or, afim 
de vi:0 itar as obras contra a sec
.ca. Passando p0r souza, e per
:nofü: :ido em Curemà, onde e,stã 
sendo construida uma grande 
l:>n.rr;, ~ein pda Inspectoria de 
Ohrn.s contra a secca. 

Proseguindo cm sua excursão, 
o fl'. presidente alcançou o ser
ti\o pernambucano. visitando 
1\-riri .. , f' Rio Branco, de onde se
g;, iu para a capital do Estado, 1 
onde foi alvo de muitas mani-

---------------

• As autoridades navaes rece- ' 
beram communicação de que a 
flotilha de Jlavios mineiros· que 
se encqntra~ em 'Recife partiu 
CO.Ql q_estino a Belém. 

1 
• Vindo de Matto Grosso, on
de, commanc!Ava a" 9." Região Mi
litar, encontraesé no Rio o gene
ral Amaro soares Bittencourt. 

· recentemente nomeado para a 
sub-chefia do Estado Maior do 
Exercita, 

Oculista 
Rua. Senador P. Eg-ydio, 15 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs 

Telephone 2-7313 

MOVIMENTO 
NAVIOS 

DE 

Passou pela Guanabara. r,~ple. 
to de refugiados de guerra. o va
por port uguez "Serpa Pinto", 
que se atrasou dois dias por ha
ver parado em alto mar para re
colher os naufragas do cargueiro 

PRODUCÇÃO PECUA-
RJA EM 19:39 

O Serviço de Informação Agri- , 
cola deu a conhecer a produc- ! 
c:ão brasíleira de artigos deriva- , 
elos da pecuaria. no anuo de J 93!J, '. 
e no primeiro semestre ele 1940.,1 

Segundo os dados apurados. o 
Brasil produziu em 1939 611.71?, 
toneladas de carnes e derivados. 
e de 143. 824 toneladas de lacti
cinio~. num total de 755. 536 to-
11'.'lad ,.·,. 

TECHNJCOS NORTE
AMERICANOS DE 

AVIAÇÃO 

Apresentaram-se ao general 

1

. grego "Anthonis Chundris ". 
afundado pelos allemãcs ao sul 
de São Vicente do Cabo Verde. 
no dia 8 do conc11tc. os quaes 

No,: seis p1·imeiros_ mc?,es do 
corrente anno. nossa producção 
desses artigos foi de 479. 236 to
neladas e 41. 370 toneladas. rcs- f 

pcctivanwntc. no total ele 520. G06 : 
lonelada:;. 

Mendonça .Lima, titular da· pasta 
dt\ Viação, os engenheiros norte
americanos füicks e Losson, qu3 
vieram collaborar na construcc;ão 
da fabrica de motores para 
aviões a ser Iniciada dentro de 
pouco tempo. Os alludidos tech
nicos foram apresentados ao mi
nistro pelo coronel da aviação 
brasileira Antonio Guedes Muniz. 

passaram 28 clias no interi01· de 
um2, baleeira, vagando ao sabor 
ctas ondas. a espera de um even
tual soccorro. 

De nossa produccão nes,;,:- S'~ -

mestre destacam-se as carner, 
frigorificadas de bovinos. com 
150. 293 toneladas; carnes fres-
cas. com 49.142 toneladas: xnr

• , Tambem desembarcou no I que. com 51. 000 tonelndas: car
Ric, devendo scgqir por estes dias I nes cnlatada.s. com 39. 836 tone
para, a fabrica de aviões insta!- lactas: couros vaccums. com 
!ada em Lagoa Santa. o aviado.-,· 4::!. '788 toneladas: banha. com 
francez René Cousinet. construc- 2D. 770 toneladas: e l'.'it? pnstcu-
tor do famoso "Arc-cu-ciel ". ri7,ado. com 35. 040 toneladas. 

i CONSELHO NACIONAL 1 
DE EDUCAÇÃO 

Approvando proposta do sr. 
Abgar R,enault, director geral do 

·Departamento Nacional de Edu- ~ 
cação, o sr. ministro da Educa- ~ 
çiío autorizou a prorogação por ~ 
uma semana das reumoes do ( 
Conselho. Nacional de Educação, 

':NOSSO PÃO 
,. 

A <'asa prl"felirla pelas melhores familias de São Paulo 

PAO - DOCES BISCOITOS - MASSAS 

&é' 
CASA '1JMO~O· IM 102 

1. 24 d• Mo 10, 80 a 90 .. coixa Postal. 2021 
SÃO PAULO 

"""""' 
as quaes serão diarias em virtn-

1 de •do avultado numero de 1)ro
cessos de grande importancia que 
devem obter decisão antes do 

festa~.ões e realizou varias visi- fim do anno, 1 
tas. inaugurando uma vrlla ope-
raria. 

Após visitar Maceió, e a Ca
choci ra de Paulo Affonso, a vi
sita obedecerá hoje, na capitai cja 

CONFERENCIA E C 0-
NOMICA ARGENTINO

BRASILEIRA 
Bahia, ao programma tr11.çado, _ . 
com varias visitas. As co.mmlssoes argentma e bra-

Amanhã O sr .. presidente de- , si!eira. que -estão reunidas nesta· 
\'erá visitar os .poços de Lobato,_! Cap~tal, estudando ~- maneira 
e depois do almoc;.o deverá e!l1- pratica. de d~r cumpumento ás 
barcar por via aerea de regres- r~commenc!Açoes asslgnadas. no 
50 á Capital Feder,al. dia 6 de Outl!_bto corrente pelos 

- ministros da Fazenda da Argen-

,NOTICIAS MltlTARES ·tina. e do Brasil. 

OS DOCUMENTOS HIS
TORJCOS DO CAS

TEL,LO D'EU 

Proseguem no vajle do P~hYs 
ba. as grandes. lll!!JlQ!)1·ai! que ªª' 
tropas das 1.ª, 2."' e 4,"' Região' 
Militar estão realiz11-ndo. 

Após a execyiçij.Q (1.11, parte ~S O Míniste.rio das Relll:ções Ex-
manobras a cargo pa esquac}ra, teriores vem providenciando pa
lniciou-se a qu~ · compete ás fQr~ ra assegurar a conservação e ens 
ças ~~ tena. desenvolvendo-se os trega ao gqverno brasileiro do ar
mm imcnt.os e manobras que at-- , chlvo cxls. tente no subterraneo 
tln:::irão durante esta semana n do castcllo D'Eu. de propriedade 
seu cl_ima", da familia imperial do Brasi1, 

~ndicador Commercia1 
A.CCESSORIOS BICYCLETAS 

Largo do Arouche. 51 - Fones: 1-:~228 -- 4-3737 
Praça Marechal Deodoro, 426 - Fone 5-4229 

EXTERIOR 
GRANDE AGITAÇÃO 

NOS BALJ(ANS 
,coMBATE NAVAL NO 

MEDITERRANEO 

Os observadores do panoram'.t O cruzaclo1· ingle1/. "Ajax" tra--
europeu voltaram suas vistas pa- vou combate com algumas uni
ra os :aalkans. Essa região atra- dades da marinha de g·uerra ita
vessa nesse momento uma crise liana ao largo da Sicília. A res
a,gudissima e cuja resolução po- peito desse combate, o almiran
derá decidir os futuros aconte- tado britannico forneceu a se-
cimento~ europeus. guinte versão: . 

Dez divisões allemãs, num to- "No desenrolar de operações 
tal de 400. 000 homens invadiram que tiveram por theatro as re
a Rumania, com permissão do giões central e leste do Mediter
governo de Bucarest. A impren- ranco, o cruzador leve britanni
sa rumena, que até bem poi.1cos co "Ajax·· entrou em combate 
dias não poupava criticas ao go- l com trcs dcstroyers italianos de 
verno hungaro, foi obrigada ao 679 toneladas, ela classe do "Ae
silencio pelas autoridades do paiz rone ". quando se cncontraYa a 
d~ rei Miguel. · 128 kilometros a sudeste da Si-

Grande nervosismo reina na cilia. O commandante chefe da 
Turquia, Grecia e na Yugoslavir.. esquadra britannica no Mediter
pelas concentrações de tropas raneo informou posteriormente 
ilalo-germanicas cm suas fron- 1 ?i'tc .~ lm 11·a,itado· de que o 
!:eiras. E' esperado a qualquer AJax entrou immcdiatamentc 
momento a invasão dum desses cm combate com as bcllonaves 
paizes. O governo turco annun - inimigas e logu em seguida dois 
ciou sm1- intenção de oppor a dcstroyers ita1ianos eram postos 
maxima resistencia a qualquer i '' pique. 
tentativa do eixo contra a se-1 Pouco depois desse encontro, o 
gurança de StambuL "Ajax" avistou uma força naval 

Apesar da occupação nülitar inimiga composta de um cruza
allemã, varios poços petrolíferos I dor pesado e quatro destroyers. 
vêm sendo incendiados por ru-1 Novamente entrou o "Ajax" cm 
menos .interessados no fracasso I acçãc. clanmiflcando mais um 
da. politica do Rcich. ! dcstroyer inimigo. As clerpab 

TODOS O~ PREÇOS - 1 unidades italianas rdiraram-sc 
TODAS AS M.\RCAS Teme-se a ruptura das rclaç?es protegidas pela csc11ridào da 

para automoveis 

o MELHOR SORTIMENTO 

Importação Directa. 

ISNARD & CIA 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

8TOCK COM.PLETO 

Const1ltem a 

CASA ALBERTO 

.ISN ARD & CIA, 

BRINS 
SORTIMENTO VARlADISSIMO 

Importação Directa 

CASA ALBERTO 

anglo-rumenas. A embaixada 111- 1 ·t 
gleza cm Bucar.est já queüriou I noi e, 
todo o seu archivo. dando ordens, Acreditando que o "Ajax" se 
para a retirada dos_ subditos bri- '1· acha_va em_ contacto com forç~s 
tannicos da Rumama. cons1deravc1s. o subm,armo bn-

Volt,a-se a falar em alli;nças !_ tannico "York" subiu ã superfi-
con1 a Russia. Se. g·undo certa I cic para auxilial-o. Entretanto, 
fonte. a Turquia, a Grecia e a nenhum outro contacto foi csta-
Yugoslavia, já têm qµasi con- bolecido com o inimigo naquclla 

noit<J. 
1 cluida. uma. alliança com Mos-

LARGO SÃO BENTO N.0 40 cou. Entretanto, segundo Lonc 
DECLARAÇÕES 

MISTAS 
OPTI-

CASIMIRAS 
Aurora. - Prlntex - Pirituba 

Nacionaes e Extrangeiras 
CASA ALBERTO 

dres. o mais provavel é que a 
R.ussia. se approxime mais e mai_, 
do Japão e dos outros paizes do 
heixo" para participar da dis- Falando aos ,icamponczcs no 
tribuição das presas. ----,n o pe- dia 15 do corrente, o sr. Adolph 
rigo duma cacau» 'l'al como l Hitler reaffirmou sua crença na 
se deu com a P,: .. ..,, !,11m,an!a, vlctoria allcmã. "A vlctor!a es-

t~. IIAO . .nM-'1'0, )f,"' '1.0 WAOO. MO »JIINTO. N,11 to r.ita,. , · !;;.í. ll.'lsegura.c!a, oo wctos os 41.llO• 
••• ·- ••• ·--·· .• J • • ··- - - -~' 

São 1-'aUJo, zu ele Outubro de 19-10 

1 

• 
tn:l('s cwnprirl'lll seu dever os' 
êl\r:·kt1ll 1i;·,,s l1'.J,'-; C:tll1j)OS, ns OpC'

r;t· ·1),.; f:;iJf;('~l.s <' o:-; 0·.)]d:i.;..~ ::') 1 

i~o~; can~uc de c0i~1:;a.1e··, de.Tia--\ 
ron o "fuellrct .,_ · 

:-:(l n1C'sn;J) din 0 na 1ncs1r1.a 
tard,•. na Camara dos Communs 
cic TJ)ndrcs. o sr. \Vinston 
Churtl1ili manüeslou .sua abso
lul :'. confi:tnr·a no n.·suii :tdn ~:rr 

Alkmanha. 
fnt.crpellaclo se depois r\r Yic- · 

torio~::., a Cir:i Bretanha conscr .. 
varia o artual 1

' st atu quo'" n:i 
Europa P 

ministro 
m,.utc. 

no 1nundo. o pri1neiro 

CON'lT(;UA:H OS Y:0-
LENTO~ BOMBAR

DEIOS 

F'RACOS e 
ANE_MICOS 

TO!vIEM 
V°INHO 

CREOSOTADO 
de João da silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

ros rc:::.u11,a0of;, que os n1otlvos ct.3. 
co11clus~o do r;act.o tétn agor~ 
maior acLualidade que nunca." 

' 1. 

o 
~ 

NoticJas 
,..,,._,w; __ ,:,.,o......,. 

<lo Mundo 
"'10.:,f...,, 

ele . Nikli.o rui eobert8 
pc,r fnrlt' t,·mpestadc de (·inzas 
hint.·:~d<'..~s pelo vulcúo A.::anui,. 

2 DESiHEN1'11)0S - Desmen
tiu-se em Buearcst a no~ici-a. 

da il:·,asftu ela Hunw.nia por t.ro--
Oi, ducllos acre,,,; <'nlrc ~llc- .

1 

p.i:: rw;.,as, 
n1ües e inglezes co11tinua1n con1 
progressiva ·;i"l'.'n<·i:1. 'Podas as· ,.,, CO.'iFERENCL\ - Termmou 
noite,: ª" pr;nei!J::.:s cicll1 dcs da ,) 8, confereúcia dos gcncràes 
ilha e os grandes centros indus- amcricanos convocados pelo ge
triacs e cstrategic is eia Allcma- ncral Marshall, dos Estados 
nbf!, e cta costa franc0;,a, süo ai- Unido.!i. 
vcjado.,. 

--:;;;;;.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;; NP, noite do dia 15. cerca de 1 
1 

1. 000 aviões gcrmanicos sobrc-1 
voan,im a capital britannica cles
pejHnd<'. ~cgundo noti~ia allcmã. 
mais de 1. 000 toneladas ele ex
plosivo .. ..,. 

A. Royal Air Force vis:rn de 
pr<'fercnçr, nesta semana. os caC's 
ci<! Wi!lwlmshavcn e .. Kiel. b0m 
como ra bricas de Hamburgo_ To. 
do, costa france~ do Atlantico 
desde Calais até Bot1log·ne-sur
Mé;·, soffreram tambcm rude :ig·

gressáo dos pilot-:,s inglezcs. 

CONFERENCJA 
INTERN ACIONA T 

Rcgundo noticias de Tokio. ü 
quasi certa n. reà.lização cm Mos

CABELOS BRANCO~.~. 
Envelh 

r az qesaparecer 
EVITA-OS SEM TINGIR 

4 AVANÇO - o sr. Virg·inio 
Gayda affirma que ein bre

ve as tropas fascistas que ope
ram no EgyiJto farão nov_o e ~' 
rigoso ataque ás pos1çoes lll• 

cou dum2, conferencia intenn- glcza.:.. 
ciona 1. c0nvbc8.da nelo si-. Stalin 
e_ na qua·J tomariam p!lrte a Ita- 5 DESI~MBARQUE - Affir
J1a. D, Allcmanha. a Russi,a e o I n,assc em. Belgrado <ll!C 3 dl· 
Jopão. A finalidade iiessa r:i- visões a1lemãs atr:tvessanqo e 
u_n tão seria a . de regular a· jJoli-1 Adl'iatico _desembarcaram na Al
t1ca elas quatro potencias en1 bama. 
rclaçãt> ao problr,im,, palkanico. 
Ncticianclo a decisão de Slalin 6 REUNIÃO - Por suggestãc 
di¼ o "Hochi Shimbum ", orgão do governo brasileiro reunir
ela imprensa jap:meza: "Esse se-á em breve uma c,onfe:rencia 
facto é muito raro no procedi,; dos paizes amazonicqs para e:,c_ac
mento diplomatico da Russia. ac- ta delimitação das fronteiras. 
crnscentando que f(4. impossível 

1 

certificar-se se a conferencia se- Í RESERVA Cerca de 
ri, considerada como . base de 40. 000 homens . da rcservlJ. 
wna possivel coalisiío das quatro notte-ameriéana· foram chama
principacs potencias totalitarias." de:; ao servi~o activo do exer

cito, Aos rumores duma amistosa e 
proxima conferencia não parece 

Notwia-,,.., d.a alheio o jornal anemão "Voei, 8 "1',tNK;S" 
kischer Beabachter", quando a(- Rurnania q4e ;rno "tanks·' 
firma: gcnna nícos e:stão conoentrados 

"Desde a assignatura do pacto eir: Galatt. 
de não aggrei;são teuto-russo na, . 
da occorreu que ÍJt1desse a.ffectar 19. VTÇTQlH~ -,- Os chinezes 
os princípios das relações entre . annunciam importantes vic
ambos paizes. Pelo contrario, a torias sobre os éxercitos do l\fi• 
idéia fundamental deu fruct!fe- ka.d~ 

Jantar da Morte e1n 
Extrahimos elo jornal h Le 

voir" de Montreal o topico 
passamos a traduzir. 

que 

"S€ssent.a militare~ trn ll<'€il?ies 

tomaram parte no "jantar da 
morto", realizado no dia 15 cte 
Agosto deste anno cm Londres. 
O vice-aln,irante Nqsclia v, chefe 
das forças na vaes francezas, e 
que actualmente combate ao lado 

da Inglaterra, occup:i,va o lugar 
de honra. 

como s,abem0$, ~tRµ,ou po dia 
lq de Agpsto o prazo q~e o ~o
verno de Vichy havia ·dado ào:: 
partidarios do general ne· Gaulle 
para entrarem novamente em 
França, si qllize.<,sem escapar i 
fleclla de t1·ai1idores. . . . . , 

o vice-almirante Muselier e~,
pressou . a sua coµfiança na vic~ 
tor!a, do Imper.io Britanntco. ·~ 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELI-IOR OUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoqtos e B~mbops 

Generos A1imentiçfp13 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA. 1-5~9 (Esq. l?,. "'* Çoelho) - P~!>ne 7-00~~ 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.008 - (Em frente á lgrc1', 

lmmàculaila. Concei9~l>) - PHONE 7-545:l 

E;"pt:dmente a 

MANTEIGA' "BANDEIRANTE'~ 
Kilo 9$9C,9 



@ão :Pauto. 20 de Outubro d& 1940 ·:._ 

Federação das Congregações 
do Rio de Janeiro 

Marianas 

Recebemos um exemplar do_ T!vemos··o prazer de ver. entre 
Annuario das Congregações Ma- a materia publicada, a opinião 

O costume de beijar a test~ .. ; Por esta razão a imprensa so-
as faces, as mãos. os pés, as j viet.ica não poupa criticar a Re
veste.<: de uma ])<'~soa ou o chão 1· publica Norte-Americana. 
que ella pisou. em signal de af- Entre os orgãos russos, o 
feição, respeito. ad<:>ração, é com- "Pravda" mais especialmente, 

de· varios })tele,dos brasileiros <;O• 

bre as Congregações Marianas, 
instrucções pa:i:a · se fundar um~ 
Congrégação, e finalmente uma 
l'elação pormenorizada do movi
mento mariano- no Rio de Janeü·:>, 

Gratos pelo exemplar er,,1iado. 

ataca o .governo de Wash\:tgton. 
O tom de censurn pPlo qual é 

julgada a política amcric:r 11a no 
Extremo 01·iente. e o auxilio ã 
Grã-Bretanha. faz compr0hen
der que afinal. a Ita1ia, a A)l,,. 
manha. a Russia e o ,Jap;'.0 nno 
tem interesses muito c!ivo1 ,:iados 
no actua.l momento ... 

A cruz gammada contra a Cruz de Christo 
(Conclusão da. 1.ª pag·.) 

Contra essa lenta deformação, $', fa

milia ó impotente; desd<' seus maL, tc·n· 

~os annos a criança !lhe é roubada P"--
:·n. sempre. A Igreja se esforça por ·:•,

conquistal-a; ma.s tudo se calculou !Xt

,1;11, inutilizar seus esforço3. 

A PERSEGUIÇíí.0 

Todas as t'ncyclicas pontificacs amx,
:ecidas depois das de 1937, foram inter-

:l!ct,ulas na Allemnnh,t. F!ll ]Hll1if·~\0 

pela publirndo ela (·?H·y,·ii,·,t de 14 riP 
Mal'C'!) t!t' 1n:;7 '~Sobre :l ::itua\fto da 
Igre,h e:ü,holica na Allemanha ", dciZ(' 
t-ypogrnphias foram confiscadas: m11i
tos boletins dioceF.'1nos intcrdictos e 
seus p1·011ng·adorcs pr!'sos e punicim. 
Punill-st· tnmbcm todos os que reimpri
miam r-nc~'elicas anteriores. A policia 
;i,com~xrnllou particularnwn' 0 a lcituLt 
) a diffusüo da encyc'licn Sun11~1i p. ,11-

tificnt~1s. Toda a reproducção foi in
terdicta. 

•rro.tou-se do mesmo modo as car

•,as pastoraes dos Bispos da Allemanhn; 
1esde 1935. foram quasi sem excepçf\o 

tnterdictada.q, e impedidas a imµres,ãü 

J dilfusão (G). 

A leitura dessas cartas no pulpito to!, 
tambem. quasi sempre interdictada; o 
texto aprehendido, muitas vezes n:) 
meio do oficio, interrompido por isso: 
os padres que tiveram a coragem de 
fa~t't' essa leitura. condemnados á mul
u: ou ú prisão (6). 

Náo é de se admirar que os prega
dores sejam menos respeitados que o 
Soberano Pontífice e os Bispos. A Con
cOJ;data (art. 5) traz: "No exercicio 
dP .suas funccões espirituaes, os padres 
i,onun dr. mesma protecção do Esta'1o 
cp1e os funccionarios." Em lugar des
s:\ proteccão. é a espionagem que elles 
n cebPln e as s0vicin~. 

Po\iciaes assistem aos s<>rmões; si o 
})l''C'.-:1.dur os choca. falando por exe1n
ph do pcccado original, d.a C'Sterili~2-
c:c':•. dos dir<>itos rcconhrcidos á Igre
jn pela Concorclala. ellc é persegui-io 
e. nrn is frequcntemC'ntc, condemnado á 
pt h~f,o; para justificar a conc!emnação 
ó sufficiente que a '· attit11c!c gemi rio 
>rt"racior J)O:-Z~.n SPl" it.1.lf'rpretada l1Uln 

.,:cn'.ido desfavoravel ao Estado". Por 
:nn sermão sobre Christo-Rei, um pr2-
gador foi e1wiac!o para um Cfl,mpo de 
concenLração. Outras veies, pará ev:
tnr um incidente. mto se perseguia im
mediatamente o pregador. mas anota
Ya-.s(' e qua1;do dle : ,:ntarn, pregar al
gures. advertia-se o parocho que o con
vidado era um homem compromettedor. 

.\ SUSCEPTIBILIDADE NAZISTA 

Si se quer saber qual é a suscepti
bilidade dos nazistas em face do ensi
no religioso. eis algumas questões de 
catecismo redigidas pela Conferencin. 
dos Bispos. em Fulda, e censuradas 
pelo ministro dos Cultos: 

Q.uestão 17: Qual foi a maior gloria 
do povo judeu? - A maior gloria -:Jo 
povo ,iudeu foi o nascimento do Re
demptor, Nesse sentido Christo diss,~: 
"A salvação vem dos Judeus" (Jo. IV, 
22). 

Questão 23: Qual é a razão pela qual, 
mesmo na Igreja, se comettem pecca
clos graves? - Mesmo na Igreja se ~o
mettem peccados graves porque os 
Christiios não escutam a Igreja e nã'.l 
vivem no seu espirita. As faltas de 
seus filhos são muito mais amargas pa
ra a Igreja e prejudicam mu-ito ma!:; 
ao seu desenvolvimento que todas as 
perseguições de seus inimigos. E' ne
cessario que o escanda!o se produza, 
mas desgraçado aquelle por quem elb 
chega (Luc. XVII. 1). 

Questão 28: O que fa !ta ao homem 
que não tem humildade? - Ao hom-"m 
que não tem humildade falta o amnr 
df\ \·erdade e a coragem. 

Questão 34 - Quem só tem direito 
~upremo sobre nosso corpo e nossa sau
de? - Deus só, 

Esses textos são julgados pelo minis-

tro dos Cu1tos "contranos ao espirito 
do gstado .. ; em consequencia, o cate
cismo redigido pelo Episcopado alemão 
ú int-erdictado nas escolas. 

Esses poucos traços fazem comprJ
hender a situação da Igreja- na Alle
manha; esp1eitada, reduzida ao silen
cio, separada do povo christão que . ella 
não pode nem advertir nem dirigir. 

(1) Art. 23: "A existencia de esco
rns confessionaes catholicas e .a liber. 
dade de abrir novas são garantidas." 

(2) Assim, em muitos casos. taxou
~" as casas religiosas como hoteis mo
biliados e calculou-se seu rendimento 
uresumivel pelo numero de quartos. 

(3) Por exemplo, peilo ministro ~ 
,ustrucção e dos Cultos de Baden. 

( 4) Tive entre as mãos a composi
ção de um menino de doze annos: to
da a historia da Igreja representadn, 
como uma lucta da Igreja contra o 
povo, 

(5) Assim, em 5 de Maio de 1935, 
a e.arta Pastoral dos Bispos da Prus
sia sobre "domingo de educação"; em 
21 de Julho de 1935, a carta pastoral 
do Bispo de Ermeland; em 1.º de Se
tembro de 1935, a da Conferencia dos 

Bispos. em Fulda; em Marco etc ül:Jr;, 
as decla-rações episcopaes sobre a'; elei
ções do Reichst,àg, em Junho ele 103n, 
à .carta dos Bispos da Baviera; ,·m lU 
de Maio de 1936, a dos Bispos alle
miies; em 20' de Agosto e dur:rnte o 
outomno de 1936, duas cartas ela Con
ferencia de Fulda; em 1.0 de Je1neiru 
de 1937, a carta do Arcebispo de Fri
burgo; em 6 de Junho de 1937. a de

claração dos Bispos allemães: e1n Ja
neiro de 1937, a do Bispo de Erme
land; em 4 de Setembro de 1938, a elos 
Bispos da Baviera; em 19 ele /\gosto 
de 1938, a da Conferencia de Puld'.i. 

6) Esses abusos 'de poder viom rn dl
rectamente a Concordata: Art. 4: "A 
Sé Apostolica em sua.s relações e su3 
correspondencia com os Bispos, o Cle
ro e outros membros da Igre,ia Cath,1-
lica na Allemariha, gozá duma nlen<J. 
liberdade. Os Bispos e toda a ;clrni
nístração diocesana gozam dessa mes
ma liberdade em todas as suas relacõr,r; 
pastoraes com os fieis. Todas a.~ · di
recções, prescripções, cartas pastoraes, 
boletins diocesanos e todas as outms 
decisões relattvas· á direcção espirnual · 
dos fieis, dados pela Autoridade Ee
clesiastica nos limites de sua compe
tencia, podem ser livremente publica
dos e communicados aos fieis nas for
mas empregadas até o presente." 
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11'1os, 11u0 os d;1stmgue doR. quE> rcalmentE> mereceriam a destg-
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11ação de --Jireitos", e OR approximam do communismo, com o AMNO XIV SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 1940 NUM. 423 
.qual t€am tanto" pontos doutrinarias sP.m('1hante;s, qne o LE
•G 1O:S:AJUO ha muitos annos VPm a,,ccntua.ndo é o seu inter-
l!acionalismo. ' 
· A affirmação ,\:IJJ>arcntementc, nbsurfüt é vc.nhctetra, corou 
ps facios vêm,diariamente demonstrando. 

A,; \'erdadeiras direitas são patriotas, e disso nos ueu a 

mais clara. demonstração a Austria. Desde que snbiu ao poder 
Hitler lançou os olhos para a Austria, procnran<lo annexal-a ao 
Reich. Porem, ao contrario da altitude covarde da l<'ran<:a e da 
Inglaterra, quando do rearmamento da Rhenania, encontrou em 
Vienna uma opposi<;ão tenaz. O pequeno Chancellcr l)ollfuss, 
num pniz reduzido qnasi ú miseria total, revelou-se outro ho
mem qne não é o histerico dietador da Allemanha. Por annos 
s0guidos cada golpe nazista para se apossar do governo de 
Vienna foi magistralmente annulado, até que enraivecido, o 
fur>h.rer ordenou o covarde .assassinio de J)oUfnss, para mais 
tr-.rde se apoderar do pàiz, com a cumplicidade> de Musiiolini; 
<1,ne não teve a coragem de manter seus compromissos com 

O Brasil tambem é terra de MiSsã·o1 

Schuchnigg_ · 
·· · J\o contrario, os totalitarios são internacionaes, aJ)esar de 
<1cnorninarem sr,m1 . 1>artidos <le na(;ional-socialisino oa outros 
Jinmpoe.0;1 nomes patriotico;1. 

Os nttzlst a~ a1rnt.1·jaeos, tchecos. slovaC'oR, t1 inamarq.uezM, 
noruoguezes. holl::mdc?.es n lwli;as lrn.balham eom. ardo.r 1wlo 
nazismo. cuutra ia\las patrias, e conseguiram a clcstruição dell:.1s. 

Na França os totalitarios receberam com alvoroço e. p1·opria 
<1errota, e o Marechal Petain sente um extranho prazer ein ini• 
cia.r ~ias proclamações lemlJrlUJdo ao mundo que neste trtomeú, 
_t:1 Re escreve a pagina maiB triste da 11istoria da França. 

o· mais caraet.eristie.o dos fal'tos actuacR 1nua. prol'u.r a nosstl. 
thesc é o· enso. llumeno. 

· C::irol ntw' 1mssava -- ninguem o llPp;a ~ ,lc um homem 
esc;andaloso. cujti ,·ida trouxe grande des1iresUgio para a coroa .. 
Pois esse homem conseguiu Re oppo.:- aos designios elo fuhrer, 
cuja intenção de occupar a Rumania é conhecida desde o inicio' 
da guel-.ra. Sustentou elle uma longa e penosa lucta com suc
çcsso. e Hitler e snas ameaças não conseguiram obalal-o. 

Foi ueccsfmria ,1ma 1'crdadcira conspiração rta U.R.S.S., 
<b Hungria e da Bulgarin, tod:rn a11rcsentando rPivindicações 
t, rrUorin0s P arnraçando por 11m lado o pai1.. J)arn, QUP CaroL 
disposto a Ra.lvar sua patria, cednsse :'L Ttussia, o. inimigo mais 
forte. para enfrentar a' Bulgaria e a Hungria. 

Desse momento de> lnto nacional se opprovoit.aram os na
~lst.aR rumenos, para accnsondo o rei de t.er ceclido territ.orios 
á Russia, S() aswnhorar do poder. 

Carol, que não fôra do111i11ado pP.lo Inimigo externo, .não 
poud<> vencer a trahiçfw ir\l.orna. De,-;cte r.ssr. momento, vin -an
nnlado o seu poder, e cnthusiastieamcnto a guarda do ferro 
ccdAn em Vienna a. maior parte da TranRiivania á Hungria, 
n,:sim como satisfez as cxigencias bnlgaras. 

Não contente com isso, Pxpulsou o rc,i, e mallf•jando como 
rautoches o herdeiro do th.runo e a rainha miic, enLrega-s() 
nnlorMamentc a assistir a occnpação do pair. pelas tropas 
a!lemfls. · 

Xinguem no mundo .duvida que, se for vencedor, o Reich 
jamais <levnlverá á Rumania liv.re os poc;os de pelroleo e os 
l'ampos de trigo do paiz. S6 tl Cn1z de Ferro finge não ver isso. 
E' recehe com entlrnsiasmo, num espectaeulo objecto de sen'i
lismo, as tropas que vem dar a morte á. sua nalria. tornando-a 
uma colonia allemã. 

E' o. internacionalismo totalitario, mais perigoso que o 
comnrnnismo. 

Tapeceiro Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA·SE 

CORTINAS, STORES, MOVEIS ESTOFADOS, f:TC, 

CARLOS PUD.LES 
ACCEITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

Rua Cubatão 412 :-: Phone 7-7763 :-: São Paulo 

Não raras vezes, encontram
se pessoas a quem a obra mis
sionaria, intensa e abnegada
mente desenvolvida pE>los sa, 
cerdotes 11as selvas brasilei
ras, é inteiraménte des<:onhed
d.3, 

ela Christandacle e á Patria bra- v'entude e cuidando dos enfer
silei.ra alguns milhares dos mos. 
nossos selvagens, :--:os rios Gurupi, Gnamá 0, 

A PRELAZIA DE GUAM.Ã. · Capim, acham-se as tribus dos 
indios Urubu's, Tembés e Tym. 

De um simples relance não biras, que ainda se encontram 
nos é possível apresentar uma selvagens. 

O Brasil taml)em e terra e1e m1ssoes. ~ bem poucà é'alnda a nossa contr1bu1çao para 
a obra missionaria, em relação ás necessidades das missões no Brasil, á sua enorme pobreza, 
e ao heroismo dos nossos mlssionarios. 

Nos sertões inhospitos, nos campos desertos e seccos, ou nas mattas alagae1as e 
paludica-, esses dignos. imitadores de José de Anchieta e Manoel da Nobrega luctam com 
as mesmas âifficuldades. 

O cliché acima illustra bem as nossas palavras; com o auxilio de seus novos fieis, 
os missionarios construiram esta igreja na Prefeitura Apostolica do Alto Solimão - ma

deira e folhas de zinco constituem o, material impregado, 

OS INDIOS URUBU'S Todav'ia, no emmaranhado visão em conjuncto do campo 
das nossas florestas do Brasil missione.rio no •Brasil. 
Central, Norte e Nordeste.onde Contudo, vamo-nos oeeupar Sõ os Urubu;s são--4:ooo. 
animalescamenie vivem nume. da Prelazia de Guamá, que é Levando vida errante, embre. 
rosas tribus de indios, ]onde do, uma. das mais recentemente. nhando cada vez mais no inte
couforto .Qu-e a civilização nos l fu~daclas. rio: ~a fio.resta, tendo já a 
proporcione., sob t.ectos de pa- Abra;ugendo uma area de ma1or1a delles passado para o 

. lha e parêdes ele bamhu. ·, jus- 70.00-0 kHometros ·quadrados, 1·~tado do Maranhão. Na Prela-

1 

tamente n?s 1-0?ares em que os couta com m,1üs de 150. 000 al- :r,1a permaneeeram apenaR uns 
brancos sao v1ctlmas das fe. r>.1aR e sú1ia-se · quruii na divisa· l 300 índios Urubu's, distribui
bres impieclosas, arriscam con- do Pará e do Maranhào. Aos dos em aldeiaR muito affasta-

1 tinuamente suas vid:1.s bravos e Padres;.Bai·nahít{l.·s i.ric\imbe re: das entre si e por algumas fa. 
1 valorosos. Nlissionarios, trabli· gal:a cóm seús trabalhos àpos- ruil:ias do.'l Tembés. 
1 Biando ardua e activamente tolieos; Estes são au:i.Hiadoo Para conseguirem contacto 

afim de integrar nas fíleiras pelas Freiras do PJ'ecioso ·~àn- com esteg indios, gastaram os 

Missionarias em janeiro destei 
anno mais de 18 dias conti• 
nuos, viajand'O o dia intei.To e 
ú.s ver.es taro bem durante a, 
noite. A malaria não os Pe.1'4 
doou; o.tacados pela febre pa.i 
lustre, viveram momentos de 
intenso soffrimento. Longe de 
qualquer conforto phys.ico, a. 

! viagem lhes foi muitíssimo pe.•, 
1 nosa. 
\ Chega ao destino, os effeitos · 
1 dos seus desapegados propél• 

sitoR começaram a se fa,zét>. 
senhor. Um gymnasio logo si:ra' 
giu, que j:í <·onta com as d.Uns 
prlmeiras series e é recoDlté,' 
ci!lo pelo governo estadúal. ~· 

OS CABOCLOS· 

Além dos indios; a Pfêlãilâ 
conta ('Om avulta.do numero 
de ca):Jodos, descendentes do 
antigos indim; semi-civilizados 
que, úqnellcs só legaram o vi0 · 

j cio da emb.riagucz. Vivem es-
i ses seres humanos na mais. 
' completa miseria, dentro, da 
uma indolencja verdadeiramen-. 
te cloentia. 

1 Os olhos cToR -:-.11sinonanmr 
! estiío constantemente volt:i.do9 
: para C'frnos Pnt.eR tão aviltadmi; 
: Pcrioclicam<'!nt.0. ao seu encalço 

Yão, a travessando rios caudn-
' lósos, devorando legua.'l, rodea. 

dos de mil J}erigoR, transponde 
nm Rom numero de obstnculo, 
para eorrigir-Jhes os costumo1i 
n lhes. melhoro.r as ~ondlções 
rlc vida, alphahetir.ando·OS e 

1 
cforramando uma gotta ele bal• 
sarno sobro as Ruas cabeças 
opprimidaR pelo infortunio .. 

Não ha palavras que possam 
exprimir aR situações creadaa 
por sorte tfw ingrata. 

PREMENTE NECESSIDADE • 
DAS MISSõES 

E é por todas essas razões 
que se vae tornando cada voo 
mais imperiosa a necessidade. 
de espalhar pelos sertões aban. 
clonados do nosso Brasil as pe,. 
Jav'ras confortadoras do Chrls
to crucificado, afim de animar 
os nossos selvicolas a ence
tarem corajosamente a ardua, 
lucta pela existencia, propor
cionando-lhes os recursos in• 
rlispensaveis que a natureza. 
lhes negou, de modo que, no 
futuro, venham elles a consti• 
tuir legitimo orgulho para a 
nacionalidade, brasileira. 

A Decadencia da Civilização 
capitulo. "Seria erro affirmiu 
que a Igreja foi fundada por N 
S. Jesus Christo, afim de pro
mover, exclusivamente, a pros
peridade temporal do genero hu
ma.no. - Pois, ella tem sido fiel 

gne iile Mon.!ia,._qne.muit-0!'! í'ru·:: .. :==========================~-
ctos espalaam . .-ellúcando a ju-

Cailsap- consequlfflcia e remedias 
Com o titulo acima acaba de Analyzemos rapidamente al- á palavra do Divino Mestre: 

ser publicada a vigesima nona guns capitulos dessa apostolica acima de tudo procurae o Reino 
Carta Pastoral de s. Exci.a. pastoral. de Deus." 
Revma. D. João Becker, Arce- O decimo sexto capitulo tem No mesmo capitulo encontra-
bispo de Porto Alegre. por titulo: "Novos mitos e fal- mos: "A Igreja Catholica tem 

Com esta magnifica Pastor:i.1. sas divindades". Vemos ahi o sempre propulsionado a verda
recommendavel por todos os ti- profundo engano daquelles que delra civilização. Quaes são os 
tulos a todos os catholicos do "attribuem o declínio da civili7.a- esteios prlncipaes da civilização 
Brasil. s. Excia. Revma. mais ção actual a uma imaginaria in- da humanidade? A sciencia, :J. 
ama vez avisa o nosso povo dos efficacia dos· principios christãos. moral, a economia, a morallda~ 
perigos que o cercam. Mas, nisto hn. um profundo en- de, a familia, a paz, a observan-

A presente pastoral conta 22 gano, quando não a repulsa cons- eia do direito e da justiça. Ora, 
capitulos expostos em 200 pagi- ciente da verdade. Entretanto, nenhuma instituição human~ 

·nM. o trabalho .se caracteriza a religião catho1ica conserva o tanto fez e conseguiu em todos 
pela profundidade e clareza, que seu vigor divino e a sua effica- es~s dominios como a Igreja 
o Espírito santo sabe infundir eia salutar, porém não se reco- Catholica. A historia nos fala das 
em seus pastores. nhecem pratica.mente os seus en- escdlall, colleg!os e universidades 

bs capitulas acima referidos sinamentos e não se vive de ac- que a Igreja fundou e manteve." 
versam sobre os seguintes the- cardo com os seus preceitos", - "Finalmente, toda a cultura 
mas: Triste panorama mundial; continuando: "Não se póde at- e civilização do Brasil represen
agir .e não só lamentar; abso3.u- trlbuir á Igreja Catholica falta tam o resultado dos trabalhos e 
ttsmo estatal; a grandeza das na- de vitalidade porque Christo a fadigas seculares da Igreja ca
ções; esquecimento total; o olvi- fundou para todos os tempos e tholica." 
do da Providência Divina; a su- todos os povos, mas, os cata- Como vemos, a extensa,, pro
bordinação dos seres; a glorifica-, clismos da actualidade são justa-· funda, opportuna e apostolica 
ção da sensuafülade: o natura- mente o 1·esult.ado da repulsa dos Pastoral de s. Excia. Revma. D 
Jfsmo contrario á civilização; o ensinamentos de Deus. João Becker, Arcebispo Metropo
enfraquecimento physico; crim0s Nó capitulo quarto, Intitulado l!tano de Porto Alegre, é fiel á 
mundiaes semelhantes; os males "A grandeza das nações", re- palavra do apostolo: "Pregar a 
do laicismo politico; poder civi- saltamos o seguinte top!co: "A 
Jlzador da Igreja; a tarefa da conducta do nosso povó deve obe- palavra, instar, a tempo e fóra 
Igreja depois da guerra; neces- decer aos preceitos da moral de tempo, repiehende .e roga, ad
lidade de cultura catholica; no- christã, deve excluir todas as moesta, com toda a paciencia e 
vos mitos e falsas divindades;· a idéas paganizantes; e quem tra-, doutrina. Porque virá tempo em 
posição internacional . do Santo balhar neste sentido, prest.ará 1 

Padre; a guerra actual; fonte de dos mais relevantes serviços á que não soffrerão a sã doutrina, j' 

odios e inimizades; sobre a paz; nação." mas, deleitando os ouvidos, cer
homenagem á Companhia de S. Excia. Revma. estuda ain- car-se-ão dos mestres .conforme 
Jesus e '-confirmação de Doutri- da neste capitulo "As altas fi- dos seus desejos. E desviando os 
Da e indicias cert.os. naaidades do casamento", as mo- ouvidos da verdade, os applica-

A simples ennunciação dos ca- das, .as praias e as casas de jogo. rão âs fail.enlas. Tu, porém, vi
plt\llos acima, demonstra o va- PODER CIVILIZADOR DA gia e não te negues· a. trabalho 
lor e oPportwildaàe da presente IGREJA algum; faze a obra de evangelis• . ..-11a1. _ 1:' Q tiiwo . 4Q_.decimo Je~~- iao owmmt e;, teu minilitei:io." 

f Nossa Senhora:·· CONFE RE ' • 
de Fátima . o presidente do Comité de ln

.- .vestigações sobre as actividades. 
não americanas nos Estados Uni
dos, sr. Martin Dies, fez ~clar.t
ções sobre as provas obtidas em 
suas investigações sobre as ac
tividades extrangeiras, di::!clara.
ções essas que vêm confirmar 
uma ve?. 1müs. a perfeita unida
do existente entre os governos 
nazista, communista e fascista. 
Estes governos. não só estão li
gados fundamentalmente quauto 
á doutrina política que seguem. 

Na revista "Eu sei tu
do", do corrente mez, em 
pagina de papel couchê. 
encontra-se a estampa de 
Nossa senhora de Fati-

. ma, num admlravel tra
balho do polychromia, 
que bastante se recom
menda. Ha ainda no ver
so ligeiros dados sobre as 
apparições em Fatlma no 
anuo de 1917, 

como se ligam em tudo que fa-

OPPORJUNI DADf S[M IGUAl 
durante o mez de Outubro . 

Artigos de procedencia estrangeira a 

Precos sem exemplo 
Joias, pratarias, relogios, objectos de arte, 
crystaes, porcellanas, p e ç as artisticas de 
marfim, estatuetas de marmore e bronze 

Visitem essa grande venda 
da conceituada )oalharia 

ADA M o 
O JOALHEIRO DA ELITE 

RUA SÃO BENTO N.º 227 

zem, até nas -activiã&à;;s "ou.ln• 
tacolumnistas 

Declarou o sr. Dies, que obte• 
ve testemunhas insuspeitas e 111'0-
vas evidentes de que, tanto C' 
communismo como o n~o e a 
fascismo, mantêm uma intensa. 
propaganda nos EstadÓS Unidos. 
destinaã& a sabotar a dP.fer.a na
cional e a quebrar a. unidade 
norte-americana. Os met.llodoa 
empregados são bem carae$er:is.., 
ticos. Os agentes totalitarios pro• 
curam os descendentes aroericll<ó 
nos de russos, itaUAnos ou alle
mães, e tentam incuncar-lhes um 
sentimento de animosidade para 
com os Est-ados Unidos, e conven• 
cel-os de que devem auxiliar oo 
governos totalitarios. Não rlil'O. 
quando encontram opposir.;ão, re• 
correm á ameaça: pronl.4!ttendal 
represaili.as contra os parentes 
ainda residentes na Europa. As• 
sil."1. fazem esses americanos se 
empregarem nas industrias, espe• 
cíalmente de guerra, com o. fi.tO 
de sabotagem. Um dos planos doa 
totalitarios é estabelecer seus 
ajustes em quasi todos os cargoa 
ilµportantes das industrias :wrt.e
americanas, e assim impedir ma.ia 
efficientemente, o trabalho dlill 
organização da defesa dos Esta,,o 
dos Unidos. 

Conforme, ain.d.a, as d~ 
ções do SI.', Dies, foi enco~~ 
num ficlmrio com Dada menoa 
de 100,000 nomes de pea.:oas ci~ 

trabalham para os totaliwws. 
E, assim, fica mais ~ ves, 

e já quantas Ve7.es, pa.tea$eada a, 
ligação etltre o uwz.lamo, ·~ 
e commullismo, ligação essa · q\Mt 
tanta 11@.te ~~~J~ 
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D1revtoraClennte: 
FRANCISCO MONTSIRO MACHADO 

. :-~:-,wm · ~r 11. 'ín
~..'!.~ ~ ~ -~ 

írr~ ~ erà'ix»., <1e.,quê umà 
·e~ feità noo Ei.tàuós Uni-, 
'~ ,em Albii1 deste- -antro apoii~ 
ta VG a -eiistellci.a·, :nàqueila ~ 
;puolica,, qe 'Hi.-602Mé5 atheus, 

A Festa de Christo -Rei 
Este erlraordinali:'lô <ie'!envoM

meut,o do ~ é 'Um hcM d!. 
~ do protestantilmiô 
ique, t.endo a:mmcadO ,as ~
iào _$Temio da Igreja,,_ as priYOÚI 
~ente de todos os re
lo:msos -necessat'ios pai,a COBSel"','&• '. 

~ ·1nna co,nvicção ~ na.si 
~ rev~, é por iim. àB 
~ ean:tm 811 propr-Ias verda· 
-,i1,a que e...;tão - -aloaaace da ph:l~, 
!clsaphm natura:!·. 

ti'tYida .pelà ®í\n.tà lgreJa ,P,M'a 

taKnar mwa ve.i ~ niU«a e vi• 
va eatre os rte.ia A nQÇÃ1) d!l! qmi 
todo.s os hom.ws, todos o.s pai-

2eS 1/ todas as ~ituiçõe.s deve,.!} 

suave do EvAngelho, Entretan~ 
to, hoje :mais del qúé nunca s1>
tornou necessario traba.lhar para 
a reall.mção despe ideal, A co
operação ele tod® a.s catholiços 

Christo se torna cada vez mabs 
intITTJsa e effi.caz, e 0 apostGlado 
ieigc, st1"bgrnlna4t1 ao da Rilll'ar
cnm, reedita hoJe em diã, de mo-. 
do incruento, .as mais ousadas, fa, .. 

'çahhas dos Cruza.dos med!êVies. l E' éêtt.o que âs ;f~ dá mlll~ 
Bem se pode diaer qlle, se é se colligaram abertamente, e q\111' 

exacto que a Igreja, jamais en- o · famoso aperto de mílo dt 
.frentou tamanti.a.-, ~iculd.iw.es, Stalin e Ribbentrop, mdubi.tavel• 
tambem é (!Kllm-0 que jamaitl a, ~me. é a expressão publica de 
l'rovidenci11. dei,Mltou em SUBS w:na solidariedade o.ujO ~v.a 
mãos meios de acqjo tão · exten• consi.<ite em melhor ~ir o. fgre

sos. No proprio morne.nto em ja, Mas a figU?& meiga do, 01-
quc as forças colUgadas elo <>d.to. vino Bedei:nptor está a. til2er a.t1S 

e da impiedade se aprestam para ver4adeiras cathalli:os de esaok 
desferir contra el!a um golpe su:. . « Nolito tlmere_. ~ grex. .. A. 
preme. avultlUll os recursos (ie que despeito de seu peqw.m,o ~ 
ella dispõe para re~ir. e o ci1a de ra, . vencerão e1les a g$Dtie luo. 
runanhi, se traz comsigo a- aµi.ea- ta id.eologica de nOSSO& cnas, eae Infelizmente, o atbeismo, ou 

fill>i> a forma da nega.çã0 r-adicai 
da exlstenoia de Deus, ou sob 
a forma ma.is hypo'brita da am .• ·-

-mação. neo-.pagã. de um deus vago 
e ltnpessoa.l, que em U!ltima a.mi.~: 
Jy.se se reduz :'.t "natureza'' dos 
evolucionistas. é o grande .flágello 
de nossos tempos, 11:, emquant0 
elle se alastra na Amertcã do 
Norte, conquista "ma.nu mfüta
r1 .. povos inteiros na Europa, 

• 
· Entr'etanto, é summa:mente c~n-

rolador que a 1nesma estati.stt~ 
ca tenha registrado um augmen
to seDSivel do numer0 de catho
Jico.,, que se eleva actualmente, 
nos Estados Unldo$, a 19,914,937, 
sendo que, desde "1930, o numet·o 
de conversões ao Catl:i.olíci.sm'1 
attingiu a 1.300,934. 

Graças a Deus, é esta a outr.1 
nota consomdora de nossos tem-

. poa. Emquanto ~rescem de vulto 
11,11 apostasial!, ta.mbem crescem 
de vulto as conw.n,ões, e o mun
do cam1nha, de modõ cada vez 
mais :resoluto, para a.~ duas gran
des posições que sã'1, de um lad.1, 

. o. extremo de impiedade, e ríe 1 
outro lado o catholícismo ApoG
tollco Romano authentico, cuja J 

expressão genulna e cathegorica 1 
oo tradua no santo :radicalismo 
dos que não qu&em ser nem frios 
nem mornos. ma.s positiva e de
dcUdamente a.rdenws, 

• 
Achamos exaggerado o tumul

to que se levantou em t.orno ,la 1 

execução do sr. Compa.nyg, 1 

Sem entrai· na apreciação do , 
modo pelo qual aquelle 1·evolu- , 
cionarlo foi detido, o que não po· ' 
demos fazer por falta de porm~- , 
nores, não devemos, -entretanto, 
deixar de protestar contra certa 
modo de noticiar o facto, segu11-
do o qual Companys é apontado 
.como um martyr da civilização. 

ça das lilals graves catastrophes; 
tambem pode ser ·o dia· da maior 
victoria alcançada peO.a. Igreja. 
nos ultimos seculos, 

magando o totrultarismo pagãct, 

cujas portali, não poderão pre.va,, 

lecer contra a Igreja. 

fiS MARISTAS NO · 1 GUIE DO SUL 
Seguindo exemplo e o roteiro 

luminoso do seu santo fundador, 
·e grande santo Veneravel Padre 
Marcellino Champagnat, os Ir
mãos Maristas têm luctàdo com 
denodo pelo ensino no . Brasil. 

Por onde passam os Irmãozl-
nbos de Maria vão surgindo. col
legi011, verdadeiros maoanclaes de 

· catholicidade, onde não só as 
in~ll.lgencias são cuid.adàs num 
moralizado curso de humanida
dee,. ma.<: tambem de noostt. santa. 
Religião. Como 1'/)Sultado de SCU3 
esforçoo, vemos : por · JlOSSIIS es
colar. superiores é na labuta quo
tidi2.na uma mocidade educada e 
est-uàio.'!11-, -~ a 1)9.r de uma cul
tur~ ca_prlcli.Olia:, ·po,ssue llioo edu• 
cação moral e :rellgiosa perfelta. 

Cada. Irmão Marista é· um ver
dadeiro mode1o de abnegação e 
piedade, que se multipllca a cada 
minuto de uma exlstencla toda. 
devotada ao santo min1sterio de 
ensinar a. moeJdarie,, canfirm.an
do-a em nossa sani& Religiio, 

que ,\em nelles deleosores e apo&• 

tolos pela palavra e exe,:npjo. 

O BONDOSO IBMAO WEIBEBT 

dações ama.veis de estudoo, -.je. 
traquinadas e algumas ~ 
tambem ..• 

O bondoso Innão Weibei:t foi 
o primeiro marista que pisOu o 
solo Riogmndel'ISe. Trouxe-o á 
terra brasileira uma r-esolução ao 
Congresso· Regiorui.l Catholico, que 
procurava -resolver o problema. da. 
educação- .no Estado_. centro de 
hnm,lgÍ:.ação. e convergencia de 
colonos de todas as nações -eu
ropeias ... 

E acceitando o convite ende
reçado por intermedio dos je.<;ui
tas (poucos e insuf1'icientes para. 
arcarem com a rcsponsabltldar.le 
i:te . ensino) o. superior- nomoou. o 
Irmão Weltiert e mais dois com• 
panhelros para seg~m pru:a- ,o. 
BrasU. 

mf4 QBA;Ç-ÃO EM M.ON.'l.-. 
~ 

E o bondoso Irmão que réilP.oa 
bér11. nos Campos EiYSeos, numa 
manhã de 11100 o coavlte pam 
parttt, v.ae ao santuarb de Mont
matre, onde consagra a J'e8us 
Sacramentado os seus. tralmlllât 
em prol do noeso Ideal. E ,,011 
oração é um retrato de sua a:i
ma, a syntllese de seu eneendido 
fervor e devotamento á. ~ 
que abraçara: • 

Homem de princípios irrem'!
~vellmente oppostos aos do ca~ 

(Conclue na i.ª pag.) 

O APERTO DE MÃO DE STALIN E RIBBENTROP, QUE SELOU-O. PACTO NAZl•SOVIE• 

TICO; REALIZANDO A MAIOR CONSPIRAÇÃO PAGÃ CONTRA O REINADO DE CHRISTO. 

Quem no Rio Grande :não co~ 
nhece o Irmão Weibert? Hoje é 
um velhinho amavel, que ainda 
vive. entre os seus livros, e o seu 
laboratorio de ch!mica. Por elle 
pàssaram gerações e gerações de 
alumnos, e em certas famllbs 
avoo, paes e fillllos têm historia e 
castigos a contar. Velhas recor-

"Senhor, si formos bastantt, 
feili2.es no Brasil, a primeira pro
víncia dos Maristas do Rio G:i:an~ 
de dQ Sul, chamar-se-á. a do eo .. 

(Conclue na 8.ª pag.y· 

Ao mesmo tempo que se esforça por 
suffocar a Igreja, ella. é despojada de 
seus bens. A Concorda.ta (Z!t. 17) ga
mute â Igreja "o direito d.e proprieda
de e tod.os os outros direitos das so
ciedades l'IICOJlhecfdas legalmente". Um 
iCMPe de V!sta. sobre a situação da !grea 
ja na Austrla ap:ós a concordata,, fará 
~"Ule;ar o moo.o pelo qtial o governo 2'1-
lemão :lllt.erprei;a essa estipulação rlo 
referi&> documento. Fundos considera
veis, conségUidos em (\()J.lectas feitas 
;por taêlL a Austrl!t, para a fundação 
da ~Idade cathollca de Balzburg, 
!l'oram ®nflScàdos. Tiveram a mesma 
sorte o grande mosreiro cisrerciense de 
Xloster11eubw.,g, as Abbadias de Got
tweig, st. Lambert, Agmont, Engels-
11.eU, as. reside~ias · <dos Jesuit,as enn 
lnnlll,ruok, sto. André, LinZ, e quasi 
todos ~ presby.twios. 

A ConCQrdata garantia. a manurençíio 
das Faculdades de Theologia e dos Se
:mi.Daríos (arts. 19 e 20). O Estado 

· suppr1miu as FacUldatles de Innsbruck, 
Salzbure, Munich e Graz, todos os Se-

. mlnalio.~ diocestanias da Austri e mui
tos da; Allemanha. 

AS ASSOCIAÇÕESI 

O bello livro de Georges Goyau sobre 
'!I. Allemanha fizera todos os seus lei
tores admirarem o desenvovimento das 
tl.'DIXllações profissionaes catholicas na 
Allemanba: professores, estudantes, fu..t1.c
cionatios, empregados, camponezes, 
mies de familia, todos os fieis, pelos 
laços estreitos que os ligavam entre .si, 
~xpandiam o fervor do seu espírito ca
tbOllco não· só no lar, como tambem 
:na profissão. Romperam-se agora to
dos esses laços, a começar pelos func-

... ~ - - ~ r,iQ ~, ~ 

A cruz oamma~a contra a, Cruz de Christo ·~iªª-ª 
CConclusao do numero a n t e.r I o r l 

ci!'culã1· do bürgo-mestrc ae DOrtmund: gil'. nem pela imprensa, nem pela pa- so acrnam, como os de outrorli, intim!-
"Exi.jo dÓS meus subordinados, funccio- ilAWa, dar pela ameaça de uma pw,~o eter0 

na.rios, empregados e operar-los, que na no· outr-0 mundo" (Rosembug, Con~ 
abandonem immediaiameRte l4s asso-. BLASPHEMIAS E ULTRAJES gresso de Nuremberg, 1936:). 
ciações confe.sslonaes a que pertençam. "Que a -~r-eja catholica, e com ellS: 
Os que não cumprtrem esta ordem de- Contra a Igreja assim despojada e de- a igr{\:ia- práw!ltecnte confessionaa na sua. 
vem renunciar ao exercício de qualquer snrmat!a, lança o Pa.rLido suas off.,n- forma afitul,d deva d.esapparecer da vida 
funcção no Estado. Dentro de pouco sas, pelos seus oradores pub!icos e 1,uas do nos/i9_,p!i,vo, é de uma ~anele eviden
te.mpo, farei fiscaiif,ar a exeçução desta . secções de asalto. eia piifa IJl® e c~io poder di.zel•o, na.-

sidaãe de Mmrich, 2s~vi-1~. 
"Os' Dispos são inimlgOs do povo al• 

lemão... No Retch de Adl>Y'o Hitler. 
a Igreja não rem o monopolio de Deus. 
Para nós, allemães, elfistem ~ ou
tros ca.minbos que conttazeai ao sellhor, 
Porisso, pr-ohibimos o emwo da Rell
gláo na Igraja,. A ~e:ja 11.ão ensina a 
Religião mas só a. Confissão. Nest-0..s 
pala.vr,as se resume a religião :i;Uem.ã: 
tuclo por A<lalpho H~:t·~ (Springens
cbmidt, no discurso clt3do). 

medida.•• ·Els aqui algm1s extrattos de discur- ra o nQ$~ lÍírelll:er" (idem). • 
,As outras associações foram, entre sós off!ciaes: : "Co~ nosso t_rabalho na pri- MANIPESTAQõES ~·BEUGIOSAS 

1935 e 1939, objecto de .semelhantes J "Num futuro proximo, não se deverá mavera: :de 1'9313. Pacientemente, fomos 
interdicções. Entre umtas vl-ctimas, oo- luctar mais contra os communist.as, os coliocando pedra sobre pedra. Em to- Com a · violenc!a de tal linguagem. e 
tamos sobretudo a Kariiasverband, obra marxistas. mas contra o catholicismo. d~ a pane, cumpr-imos a obra de nlVe- com a violencia dos p1roccessos de acçá•J, 
de caridade das mais poplilares. Foram Cada um se acha1·á na obrigação de lamento, exceptv comtudo no rereno das aos poucos os moços só tem gosto pa.r:i, 
supprimidas as Associações de Oper,uios responder a esta g1·ave questão de fa- Igrejas, cuja influe11cia, sobre o no~so a vida violenta tão ex.aliada deant.e dcl-

. dos Professores e dos Professoras, dos 7.er a opção: allemão ou catholico ! " povo deve ser abolida ou menos neutra- les. E sua vioieneia, sob o impulso dos 
Estudantes Catholicos, a .&sôciação Al- . (W9gner, ministro elo Estado, 13· VII· lizada" (Wá.ldmann, Secretario de Es- chefes do Partido, se voltar contra a 
berto o Grande (para auxiliar os estu- ·:.: 1935, em discurso Pl'Oferido em Erding). tado de Wurtemberg, sessão da. N. S. Igreja. 
dantes ca.thollr,os), a, Ob1~ das Vol!"!.• 1 "Quando no lugar do bolchevismo D. A. P., em Bad Mergenthelm, 1936), Na Allemanhâ, de.sde 1935, e na, Aus
ç6es Sacerdotaes, as Fedei·ações dioce- ::· vencido avançou a Internacional negra. O Gauleiter JUlius Streicher, em uma tria após o Anschluss, multip!!.icaram-se 
sanas de Professores de InstrUGQão Re- na-da se modificou no programma do confer~ncia, profere as m~iores blas- as manifestações anti-rei'igiosas, aint1!l. 
ligiosa, a Associação a Academica Ca- _;: incipiente movimento nacional-socialis- phemias, considerando Hitler superior mesmo nas regiões mais cathollcas, taes 
tholica, a Associação dos Funccionarios ·- ta: o inimigo é o mesmo, elle só mu- a Jesus Christo e injuriando diaboli- como a. Mosella ou o Baixo-Rheno. Mui
Cathollcos, a Associação dos Antigos . dou de côr" (idem, '18-VI-1936, n,0 165 camente Nossa 8enhora. Assim tambem ,tas populaçeõs resistiram o quanto pos
Combatentes Cathoiicos, a Federação · de Miinchener Neuste Nachrichten ''). o Conselheiro Provincial Springensch- sível, enfrentando todos os riscos desr,a 
das Filha6 de Maria, a das Senhoras e.a-_:,; "Lucta eterna contra o judaísmo. midt, que em discurso pronunciado na resistencia. Então, os Crucifixos an-an
tholicas e a das Mães de familia, etc. :- Pouco importa que este eterno JttdP-u Opera de 8alzburg, affirma: "Não posso cados das escolas, ahi foram novamente 

Assim se arrancam á Igreja todos os • de vermelho se vista, como bolchevista, imaginar outro Deus e Senhor senão o collocados, e se realizaram cerimonias 
fructos de sua ad.miravel fecundidade: ,~:'ou de preto, como ultramontano" (idem, que protege e dirige o nosso Fuehrer. de reparação em que cidades inteiras 
obras soci.aes, obras de assistencia, fe-.:. discurso na N. S. D. A. P., Münich, Ott· Não posso servir melhor a Deus do que tomaram p:Í.rte. O governo a principie 
derações, .congregações, tudo se desfaz: ,i; t-ubro d.e 193S). o faço servindo o Fuehrer ". pareceu ceder; mas, por suas manobras. 
as Dioceses e as Parochias, arruinadas, t "Uma velha doutrina não. quer ceder Contra o Santo Padre e- os Bispcs: d1vidii1 os aüversarios, desencorajou 11 

só encontram em torno de si os fieis~; o seu lugar á philosophia da renovação "Não ha hero!smo em se deixar fuzilar, 
~ ~ e1JM ;íiQ ~ ~·...i.Q ~ ~ ••• Qa ~Ma Qe ~e iião _ Yllm&~Q • 1eme~ CIQm as SQQ8 ~ 

/ 
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.• AmrnNClOS 
1 

Nãô pubtreamos _ coniriofiáçÍo' 
cfe pessoas extranhas ao ~-
\A"'ª*° áe rnactoH.._ · -

CONTRA O CASAM,ENTO 

Vimos assistinao, ultima.,nen· 
te, a uma campanha, urdida 
habilmente, col,ltra a estabili· 
~ d-0 matrimonio, e, .mes• 
.mQ.. contra a proprià institui
ç-ão ilo casamento. Desta vez 
toram postas de Ie,io- as veij,_as 
decla~s r~lttcionarias. 
em estylo <le CQtaició de arra
bsàâe; ;fã .níío se oli:-ve a fas
t'Hliosa · ennuméT39ão dâ9 àn.-
g~8tias conjug~s, -~ trage
d,ias, dt1s martyrios, ~ . esc;2-
viaão, e outras babuzeiras. A 
,campanha, hoie em dia, se 
apoia em insinuações ·bem fei
tas, e na exploração do sénti
ruentatismo popular na grave 
que!Jt;iro d-os fUhos UlegitimOS 
e espurios, q.ue se quet' ·eiiuf. 
parar e.os legitimos, so.b pt"e

. texto de prot-ecção. 
t:- Iamentavel que o "Diario 

Popular" tenha tomado posi
ção saliente em tal campanha, 
não perd-endo opportuii.ldaüé
pa.ra manifestar-se, sempre a. 
favor do divorcio e da d"issolu
ção rki familia. Ainda Dêsta 
semana voltou á carga, an.-
1,S;ndo decisões de nossos Tri
bunae!l, é . verdade que com 
mUito táctó, que em outras oc
casiões. _ o articulista procu. 
rou des1;>Jstar, dando sel,1 apoio 
a uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que negou 
i>xecu~o a uma carta rogato
rla procedente da Bolivia, re
J ativa a uma acção de .divorcio 
que um subdito daquelle paiz 
querfe. mover oontra sua mu~ 
lher brastleira, àt1ui ,resioonte. 
Porêm, á. guisa de introduc
cão, condemnou a jtlrispruden
efa nacional, que se -firmou no 
aehtido de não reconhecer aos 

·estrangeiros diVOt'Clados em 
!A1l p:l-fz de ot'igetn, de accor
do com as suas leis nacton.aes 
o direito d-e se casarem no'V'a: 
mente no Brasil. 

Entende o "Df<tr!o ·Popu1Ítr" 
t1\le t1es pessons, assim dtvor
eiatlás no estrangeiro, p6dem 
jótW'abit' no-vás nupclas em 
no!l!!o -patz, t,ois que a .tntro
'ducr~~o 'do Codigo Civfl no 
a,rt. 8.!'; Ihl1ilda que se á,pplf. 
.:iu@m :ioa estra.ngelros, em tu-
110 o que se teffra aos direitos 
ile familia, às leis de selis pai. 
tes <1é origem. Ora, se · tties 
lels ·8,Utorltarem o divorcio a 
rltmulo, ,devemos considerar as 
nessôM a~Iri1 dlyorcia.das co. 
m·o se fossem solte!ras. Eis 
abf o Mvallo de T.róyá, ~lo 
ttuat nntritrlio sQrí:'atel:re.mente 
em nosso pa!z alguns vírus do 
nt~cismo. E não sabemos 
&t~ · onde n infecção poderia 
'Q'l'Ol)Q.gar-se. 

Este raciocinlo, porém. ,rntú 
!'Adonclamente errado, niio !!Õ 

!ttl face da moral. como em fa. 
ae de nosso direito escripto. 
Se o articulista tivesse queri
do 1r uni pouco adlE!Jlte na In
~ucção do Codlgo Civ!I, en
contraria o s-egu!nte no art. 
1'7: "As leis, netos, sentenç~s 
4e outro pn!z .• .- nüo terão, ef- ' 
flcacla quando ofenderem n, so· 
bét'lmla, nacional, -~ <1.rdem pu. 
ltlloa e os ~ons cost\lmfils." 
· 8G se o dlv-orclo não fõr con
..._ Oi bbua _costumes •••. 

. 

F'ati-~e m11lto freqw.entem•nte,. · • 
com raziQ, . .., dQ.;. ~~V :,.tfllé o Cll"1no 
Salv11dqr v~tqy ã~ ijlM11s pec;c11d.01'.íi, 
arr~9eiildi<J.;is .Qu n4Q: a ~st4a, •gtftr·. 
a&gutn<lo c:Ql'n. ij.fti'hl ,,raffect_ UQ~ií_ @•"· · 
aev~raf\9A. ata Q11«1.aeauir uH~~
re, 1 cqrresp~!iqencl;l ij ~l'açá; -~~~.ti
~. ft.:inqueíítado ele. pat em paf',~ 
divina 9enêr\isich1de. a5 . P,orta~ de 
Sel,J Coração, · Entretànto, fala-se ;n, 
felizmente muito menQ.S, elo amor que 
Nosso Senhor Jesus Chl'isto votou .ás 
alm.is innoeentes, e dos t!lttrémos de 
Zelo com q.we defendeu COl'\t.ra ,is 
seduegões tio- mundo, e cóntrà as in
vesti.das do_s fa,,tores d" eecanda!Q, 
as ovelhas fieis, que jàmais se afaa~ 
taram do. redil do Som P;istor. 

Um dó!i epillodi~ mais tocantés cfo 
Santo Ev.àrrgelho a, sem chi.vida. 
aquelle em· (ilte o Divino Mest;e. fa
zendo approximar de Si os p_equ·~t
nos, os ;:ifagQu metgamerite. é pro
metteu O Ffeino do Õfi~ f"q!félfes CIJUê 
Jhes fossem semeUtalltN, Maa e Citi• 
enim estes peqtaffi~os. à qyem Nos
so Senhor éo~ tanta te;l'fu,i:i :11nou, 
sen$o 9s representantes ~e toqas as 

. a{m;ts lnnocentes, de to"• as iQ• 
des,. rm todos os 'tétripQS e em tectos 
os lo9areSy que o Espirito S;airto ha
veria _d6' a,uscltar na JgreJa. tle Deus'? 
E a q.item. se dirige àquefla 1relTl$1l• 
da · ame.iça, A q~I .Jamat• cleveflifQ& 
pencaa,, Bi!m me~o. ti~ <li.t• •• me
lhor q~ _ao~ que · escàndàttusum a 
alg.wn destes pequerrlMs f4an atíq;t 
uma pedia ao peséoç• e fâ$1le · att, 
rãdo ao fünlto. do mar, senlo aos q{4e 
procu1'assem desviài- do ~Gm caml~ 
nho as alma& innocentesf 

Cada alma inni>cente. con"CW• .co-
mo Cjile ilma pre)vincia de 'e,elçlo, no 
Reino de D'eus. , Para salvar· c,fia 
uma· áes~ almas, Nocso Senhor: Je. 
sus Ghf'iato Se inc;arnqu, ,-ic;fMf11,1 • 
morreu na Crl.l%'. E aind.;t q• ;t t"é· 
dempção fossé nece-sarra p;~a, a Íl,t,ll· 
vação cte uma s'6 alma; Mqsso ae. 
nhor . ttiria soffrldo tene,.,""~i• 
t11áo quànto some11, !Htl'a o~r tf• 
féctivamenté tàl sãtv-àflo, ' . 

Assim, pois, ó v~l(1r · clt càfM ai. 
ma innooente ê o prôprio valor 'º -
Sangue lnflrritàmetite pt;eel990 1ht_ 
Nosso senltor Jeaíis ChrJ~.- E •ti
rar :ao . .111,Yllll'lo · dô pe'qàfo · mq"rtJI 
uma í\lma lnno.eel'fté f •11•rcllç;Jr 
criminosamêrite os l,)enef'ic(ts.éfà Ré• 
dempg'ão. Por ahi sé comptó~hen~o 
O opjtl'oblc, qt/é pesa SO~l'.e AQ'l,ltlle, , 
9u~_ por seu -exemplo,_ poi- S\'AlS H· 
lavr~s, pcSr suas obràs, por S\f« . ~. 
fluenéia, arl'àstàm pàra o peecÍtcf o 
qu:mtuer alma inrtócentfi, por mais 
lirtorante, e fàlha de dote. lnJeHec
tuáes que seja, uma velt que d valor. 
da álmà não se mede por ª-'ª cultu
·ra nem por sua intélflgeft~I~,. mas 
pelas conai~l"aàões aue aefma ex~er, 

, 11lN!IOS, 
Não f multo meno, a resp9na11bl• 

tidade dds que fazem reirtéfcflr no 
peccado as almas pénitentef., Páfa 
me<fir quanto des.tgrãda a. Deus que 
se procure afastar cio bon, 1 cam1,110 
as a1mas sobre as_ quaes EHe ~s
taurou seu Refnó, b~star~ que s~ to• 
mem as _parabolas as mals to,:,ntes 
do santo Evangelho. Que diria o 
pae ela filho prodito, aquelle pae ge. 
neroso e bom que aé~lheu com ttea 
extrémos de. contentameilto o 'fil-110 
contrlcto, te depois I do fesUm · em 
que· se celebrou_# volta do lnfléJ; de~ 
pois_ de restabele~lda a paz: no lai' 
e de relnatàtláda nel'le à áleària que . 
se sumira com a ausenéla cfo filho 
ingrato, que dfrla elle se depois dé 
tudo ist9 um amiJO perfldo,dos miiOS 
temp_os passasse pel,a casa paterna, 
e com i:olicltaçóes lnfAmes _procul'jlS• 
se' arràstal-o novamente á vida má 
q_ue te vá Ma 7 

-r'ómemos agora a parabola do 
Bom Pastor, O que diria o Bom 
Pastor., que dâ a vid'A pó~ suas ove: 
lhas, se, ao retornar do fundo do 
pr~c:ipic:io onde por mil perigos ti- . 
nha ido salvar A ·ovelhlnh;i extravia
da, o lobo delle se acerc_alltllé para 
lh'a arrancar· dos bra~JS7 Elle, que 
expuzera sua vida em mil perigos 
Pt1ra Slilvar a ovelhinha, não haveria 
de enfrentar anlmosarnente o lobo, 
para a defender colltl"a mais esto 
risco? ' 

Disse NoslJo Se,:,hor que Elle não 
veiu dei.trulr o arbusto partido, nem 
ex~l6Qulr a mecha que alrida fume• 

.$fa. Pelq contrario. velu Elle reer
ijli~r o •r.bus.to que enf..-mo.1;1, e re, 
.iççender a mech11 que véntos hos
Vf .. extlngulr:im q~uii pQr completQ, 

1)11~ -~ qfolé i -~"' p.eec:-ador <:Ql\tri11-
_t.Q, ttw• hl.1lta ~l\uam•nte QQl\tr-a 
li.eus senj:idos em revolt", senão um 
~tiftt.Q !ôta,·füll), q~ fÓi r~rg.iido. 
·aobre su.i baao pelo Divino Jardi.. 
ne•ro, e' qu&, atndà fràco, se inQHna 

. _f(?rt•mentt. sob a préssã.o ela menor 
· briN? E que- nutrol" pecoado haverá,' 
do que partir r.fe novo, e quiçá de 
modo irremediavel, o arbusto que o 
proprio Dews c:-afinhosamente con
certou'! 

O que ó um pecçacfQr contricte, se
não uma me_ch-i, fumegante que co
meça, len.ta e pen.Qument•, a se re• 
accender? É o que haverá de mais 
detagradàvel a Deus que não quer · 
a morte do peccador, mas, sim- que
élte áe c-onverta e viva, .do 'que a ac
ção crvé.l e impià dos que extinguem 

Pllnftt COlfltA DE OLI VEIR! 

Cllristo, Bel 
das· almas 

deliberadamente esta mecha, e ma
ttm na alma aln~a' convale,o,ente os 
serf!lenti prqmi&sor&s de unia vida 
que c9rneçava a ~ rean_lmfr? 
. Pela mesma r~o em virtude da 

Cf,Ual o ' ~lvacfO'r. am9u · o peccador
.eoirtrl•to, f-1.ihe summamente odioso 
Cf:4le altuem êe é•f9rce por .,_rrastal-a 
notr•mettte. A perôigão, Um· outro 
efll~!f!Jo. · tio E.van,elho ô demonstra 
extiqérantemente. 

T9ffC, e9r,1hegein sufflcientémente 
• -,;•~ oele~re do Dlvi110-_Salvador
,mpunhando uin zqrr<ilgue, é enxo'. 
fando" do 'Templo de Jerusalem os 
,ryercadóre• que a:li faziam um com. 
merclo lnttlrilmente· profano. 

ma, e EHo i~Vetna c;.1t.4,;ell'ns/Ca(n,,}\· 
a iolll~itiicl~ atm o •fftcto, i::.m · a · · · 
attençlio com que à r1overna_r-ra . _1lt 

fQ!l~~ ~ unir.:" ahtH1 iQbra a· 4W ••' 
-~xl!H'oes..e S1t1,1 tmperio, , 

Jesus Cnrh;tQ,, O.lln\4, Etel ... ~
é e morJelo de todos os reis, Rei di 
in,aei:'lce""ia e de an:to:J."; .aio. exe.r. -· 
ce E.LI~ SbU reinado' ·com· Ol.lt.ra · Intui
to, que 11ão o lile be.neficiar a alma" 
que é. $eu Reino. Nenhum de. nós 
dei"aria de c:.ha&nal' trahldÔr ·,r"·um·~_: 
Rei que não empf'etane todo$ o~, Í,e~., 
cursos de seu talento, e todas as· 
energl.is d& seu p.Odef', afim de pre. 
servar de uma aggressão injusta 
$eu pafz, Será porv•ntura Nc;isso Se•. 
nhor menos perfeito? Não haverá 
JJma bl.a.sphomia em imagt~ar .que, 
tocado d.e 11m · falso amor ,para com 
o aggressor, E'tle haveri·a de aoon
selhar- a Setís soldados, que somos 
nas, e. 'quer neglig.-nc::iassemo.s a de. 
fez~- de $eu Re~no? Havería Ene Gi• 
offerec;er o innctcente. érn holocavsto 
âo pecc;dór, dar fmpuniá;Jdé ao pec~ 
c:ador para d•vQrar o innoceil:te-. ~Qm· 
a espe,anç~ d.• iasstm conquistar p,ra-
Si Q peccaâ~i"? -, 

at porque o . LEGJQNARIO Jam,is ·· 
pquâe actmittir esse àqsÜrdo, Cf114t,el-
le se lé\rantou aempi:-. çontra ,às. mi-
se~):oNfias m~- entándí4a.-~ 4S ~pa: : 
cifnc-la$ in~~, .• i~pri.iditilttet, às, 
l'habillôaçtes,. -c::on.ttimporir.t,SCJl'U o, 
crimlnQS4s, que, . c:qm o iliit'[Jw d• 
comr1uniir U"'4 arrisé~!fa m""91lra 
ap~tqlica-, ele resultados mais âQ 

. que cfulild.os.~s, e)!:põem ·á percti~9- 11.a 
·almas inn,ocentes, ou contrictas, '!i: 
probtemftlca es1éraf1ça- de aúr-a.hM -. 
o fautor de heresl•i 'E: se ·fitte: tift, 

. • ·não qeh(ar en~erner.:er? Nem o am• 
· pfexc> supremo do Div.irio \\1fef!tre en•. · 
ter.neceu o .tr;ihidor "qÚe' melhot se~ 
~ia que nãq tiy~sse naecíqcf'. Se 
não. s.é en~erriéeer o a99r&s.or, q1,1em 
pr_estar, ,contas a- Deus, .pelas almas 
qqe eUe tiver d.evoraqo~ pelos arJius
tos qye tartir, ~tas iffl.Jchas que ex. 
tinguír, pel~s filhos. q1.1e·, irr;u;~;, p~
ra fonge · da ClilltA paterna, ncu1 antros 
malqit9s, on~e ruge· a , impiedade · e 
espurt\a ,a luxu~ia? ' 

Pf't-a ·o P!!ICQ:1i'~qr, mesmo não eon •. 
tricto, t9~;1 , Mi~rlcordla;. M~s es-. 

. s~ .mís,ricor~Ha nJo- deve se~, nem 
tão arrltcada, nem tão iml)l'\ld•nt•, 
qye -che9ue ;í suprema crueldade de 
expor á perdiçã9 as almas que foram 
resgatadas pelo Sangue de - Nosso 
Senhor Jesus Chrlsto. 

* * * 
Diz a :·S~trada Tlíeologla que ca

d'l Jlma 6. ~m temP.to do Divino É!I" 
plrlto Santo. F;iier .. 1.1111a .alma 'cà-

·. ttlr .em peccado ·é · eríxotà1- 0 .Divino Deus -nos llVre, entretanto, de mis• 
Espll'ito Silnto do templo que Lhe tu-rar a essa ·ene-rgia, toda. feita de 
"(oi cnQqulstado pelo Precioso San. zelo pel;i O.isa de Deus, de .amor pe-
aue de Nosso Senhpr Jesus Christo, las a_lmas expostas a tio _grave ris~ 
f profanar este templo, é- transfor- co, o menor sentimento de· rancor 
mal-o, de templo de Deus, não .ape.. contr;i quem. quer que seja. Odian-
nl!s em um fogar profano, mas em do o ero, não ,~_uereinqs odiai'- os que. 
te·mplo de Sat,na;i:. erram. E, por isto, tudo aquillo que 

As11Jm, s:e No11to Senhor fustigou pç,ssamos fazer .em proveito do pec-
com um_ implacayel zorr;igue aquel- cador, seja elle ainda o pe.lor dos 
lea q~e profanavam o Templo de Je. pelores .· inimigos da Santa Igreja, 

· rusJlem, construido- com maierlal nossa Mãe, n(is o faremos. Fal-o-
precloso ·pela ple_dade dós jude1.1s. emos, porgue ene Jnfrnigo da s'ànta 
cc,,m que· extremos "de _indlgnáção não Igreja seria semt)re Ull'.I -filho, e to· 
.deye desejar q11e• seja atirado para da a Mãe prefere mil ._vezes reconci-
lori9e do peccador aquelle que, s'e, liar-se com seu filho,· a fazer desa, 
du:,:indo•o para o mal, profana um bar sobre elle um castigo vingador. 
Templo espiritual, cujo pr'eç01 não Se bem, que, pois, peçamos arden-
foL-o- our~ n~m qµalq!,ler. -.materi~I, ~ Jeme.nte a Nossa Senhora, que, é a · 
precioso; mas ç, p.rop~io Sangue de· · Rainha de todos' os Apostolo_s,-.e que , 
Christo? portanto protege a quantos· se deci'i." 

·A prova disto -está nas phrases cam ao ápostolado, que nos' preser-, 
chei;as de censura, que Nosso Senhor ve sempre das "misericordias" crueis 
atirou aos p!!ariseus. Para que deu ql.!~ ,expõem Ab_el· á morte, com o in- ·· 
Nosso Senhor- a estas phrases tal tu,to de não offender nem melindrar 
publicidade? · Se Elie queria chamar Caim, ê com todjis as veras d.e nos-
a attenção dos phariseus para o es- sa alma que pedimos hoje, festa de 
tado lastimavel em que se encontra- Christo-Rei, que o Sagrado Coracão 
vam suas alma·s, não o poderia ter de Jesus toque com um raio de sua 
'feito de modo mais reservado? Se graça todos os inimigos e perseglli•. 
o fez publicamente, -não se pode li- dores da 'Santa· Igreja de Deus. 
citainente conjecturar que O tenha Lembre-se Elle de que taml:ieni es-
feito afim de destruir energicamen- tes lobos devoradores. podem ser 
te o prestigio dos phariseus junto do transformados em ovelhas, e que es- , 
povo, impedindo-lhes, assim, que fos- tas ovelhas que hoje são lob.os po-
sem n_ocivos a este, e por assim di; derão, amanhã, no redil do Bom Pas-
zer fustigando-os com o zorrague de tor, dar gloria a óeus pela sua con-
Sua palavra, para os enxotar para versão. Lembre-se Elle de que ;;; 6 

longe das almas que elles deseja- orações de toda a Igreja, na .terra 
vam perverter? e. no Céu, se dirigem incessantemen• 

te a Seu Throno, para -conseguir a 
conversão de todos os homens; E 
em attenção a esta suppllca de sua 
Mãe Santíssima, e de sua Esposa lm. 
maculada, perdoe Elle aos peccado
res que, se atiram tão furiosamente 
contra Sua Igreja, 

• • 
Nenhuma destas reflex5es é alheia 

ã festa de Christo•Rel. Rei de to
das as almas em geral, Jesus Chris
to é implicitamente Rei de cada ai• 
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• 
iiho~o; era elle ~ente 
um inimigo $ ve11da<fetta &i1':Ui-

l 11açãa, t se se· pcx{e s~ qu!' 
entre &ieus adver~ri01t m~ náQ 
_seriam melhor~_ que eLle, "Q.etn 

, por fsso sé qeve eti.tende.r g~ elle 
f-01 um benemtu'lio. 

Rezando ethbors para. ~ Deus 
ll.C ~ e.te Bli1ª •- alma, nãn po, 
deniOlt deix;ar d& fazer ií. mirg,.m1 
lleswt aqQntecintt,nto um ~n
tar!q dictadQ ~lo bom senso e 
pela. · justiça. · 

• 
A appr~'º d<i Sr. Ji'ral)('o 

a~ a f'UÍémat'lba tradllZ, · na oo
liU011i in~ ~ g101"iQ-sa e :.ém
~re _ q'ller1dlt ~. Q tn.k:·.i 
4é um._ eia 4e !)trrtwua•, cum 

'. ' ' . tiff'Q.tt~. a. ~~q ~ q~ o 
, · Cauc~ toi c.bó:fe. ex~tn .:> 

tiatf4e aruíéio· da ~ do povf) 
he~~ por uma ~ 
~ad'eframenttr eatllo!fca, ~fl
f~à ffilflbatente em sua· r10-
1'ipsa tàl'l!fi -de baluarte- d'a CITT1'-

: 
lfaaqf,o caíM1,ica. . · · -~ 

, ora. t.Qdos-, os elem~otots q'-1~. 
c.out este, íntuite, luotaram ao lai;lQ 
de Fra~co. nill Podem wixar de 
se-~tir decepcionados e apr&heJ:l
sivoé, io .ver que dilufnuem ii's 
probabilidades de se . con:serYa1· · a. 
Hes_pànha neutra no Pre.sente cQn, 
flict~. 
• &tgúµcfg $\IPP,Om~. _& i perspec• 

'· t1.vJ. <teste desc:ontentamentó in~ 
• ternc;t, qué se ~evEt a V'isíta. <So 
~- '1~er ·a Mádrid. õ cheJe 
da ftl110Sli GdaJ?O a~ en~i
~1'$ . 11;_ , setrs. co:rreU814n11,r1os 
hespanboes côtno montar uni oo
licíál#~~ soberanani.ente efft<:a,1.. 
E O!! rlgot'és ~e pollcfament?, 
em l~r de ~rem ex:ercid'os 1.1on
tra' os çonµnunJstas, itão ter oo!" 

- alvo pi,idilecto os c.ar'llsÚ}s. · , .,
, cathqlicqs da _orientação de .Gil 

Rol;ies, ete. · 

• 
Enibora com as ctevtans re-,er• 

vas, não ,podemos deixar de puf;il.;
. çar a informação que um · tele
gramma procedente de Roma en
viou a Nova York: s. E. ó ca.l'deal 
Baudrillari, Reitor do InsUtuto 
Cathollco de Paris, estaria soll 
estreita vigllancla das autorida
des al:Jemãs, por ter dois dia~ a'fl• 
te.~· da ehtt'ii(fa destas- em Pa-rJs., 
escrip1;o no llvro de minut~ :la 
Academia Franooza, de qt,te o 
Prelado é Secretario. uma phras·} 
reputaçla injuriosa á Allemaniv1 . 

S. E. o Cardeal Suhard, Arce~ 
· bispQ de Paris, tambem estarfa 
ern ,difficuldades com as autori
dndes all~mãs, e $, Exeia .. Revma. 
o Arcebispo de Rennes, continua 
,preso em vlrlude de ser a'ccusad-.> 
de oppor reslstencla á propaga,tJ.,. 
d.a allemã., . · -

.é. ·-'!sta noticia, entretanto ;e, 
'mos úma resalva a fazer. A ·-p~o
pagand,a nazista costuma identi
ficar Allem.;inha com o nazl$mq, 
de sorte que sempre que .c;e li.' 
aquella pa:Juvra, é esta ult.im:, 
que se deve ler. 

• 
Um _telegramma provenie!T.te de) 

l-Ianoi informa que O chefe çl!t 
-missão naval japonezn naqueJlrL 
cida<le, deu uma entrevisto. á Uni:. 
ted Press, em que declarou nfüi 

. ter duvidas de que o governo de 
Vichy cederia ao Japão as bas!,~ 
na vaes que e.~te sol!citas.c;e na I!l.'
do-China, "em virLude elo goVi'-'• 
no de Vichy deoender elo alle~ 

·mão''. 
A phrase é te-xtmu. 

.1 

• 
,2 

E' digno de nota o segul.nte t~
legramma da United Press, pr,>• 
ced~nte de Vichy, e public.aclo n~. 
la Folha ela Manhã desta e&pltal; 

VICHY, 18 (U. P.) - anuncl\l. 
se que as potencias do "eLxo" fi. 
eram uma. nova. advert>encfa ã 
F1·it1Jça para que esteja prepara• 
da p;tra pagar ca1·0 a sua · fnieas, 
sada guerra contra a Allema.nha. 

Asslgno.la-se que tanto as etnis~ 
soras allemãs como as italianas 
declararam, em suas ultimas a 
recent~s irradiações, que o '11.ctual 
armlst!c!o slgn!floa unt~mentéi 
uma paz temporaria e que tião ·i 
o preludio de. uma . paz vea,ladef-;.:; 
_ra, accresoento.ndo, com ~~i-.; 
va consona.nela que_ a. Fra~ça, tlc1/e 
preparar•se para. pagar "primeiro 
por ier perdido a guerra. e, . -
runllo, POr ier provooa~o a per-. 
ra que :perdeu". · , 

'r<)J~ da Manhã, Hl•lli-40 
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l 
Entretanto~ é inegavel que um:1 1 

voz Interior parece. dizer-nos que~1 1 

está com a razão. Qual dos lit1• 
gantc~ pócle_ c.ontar com a .or-:-

1 

d1lecçao dlvma. 

,,. . 

'10-verno 
. ,.;., ' . ' 

-~/li-'·'·-···ª' 1 •• •• 1 •.. ; 

~Iniciámos, com "ra~de ,suc
ces.so, a noHa tradicional 

• E' por\s.so que de , toda:, a~ 
putes sobem preces pcd. indo :i 1 
victoria final da França. 

1

1 

·ba patrla heroica de São Luiz · 
e Joanna D'Arc, que embora es- 1 
magada. pelas doutrinas hereti- 1 

' e.as e o poder destruidor das ar-

!"t, '--~~.:~C~ -1:'."i. " 

·· · · Archidiocesario 
mas hltleristas, ha de resurgir 

1 
victor!osa e renovada. 

· Deus ha ele ouvir as oraçõ~ _ . 

DE 
· "pÓÚr aa victolre e la palx" que Dia 20 de Outubro. Purgatorie I será muito conveniente que o fa .. 
todos nós fazemos. Nós catholi- Dom José Gaspar ele Afonsc'ca çam. conforme rccommenda o 
cos principalmente que sa~m-,s . e Silva celebrou a Santa Mi5sa. Para que chegue ao conheci- Soberano Pont!fice, tendtJ ém 

TAPET~S 
e esta.mos convictos, que a caus,R ás g horas na Parochia do Cam- m<!nto dos fieis a concessão pcl:1. 

1 

consideraçã~ qne nesse dia, todqs 
. -da IgreJa, nos seus postulad()s ! bucr. Após a communhão geral,. Santa Sé de graças-~ favores rs- os altares sao pr!vllegla~os. Quct:t 

e nos seus direitos, depende da s. Excla. Revma. fez breve alio- plr!tuaes por occas1ao da com- celebr~r _duas m!llsas,_ so de um:l 

l victorla dos' a1!lados. E' por esse cu<)ão ao povo e houve O beijo memoração dos fieis defuntos, S., podera livremente dispor. fican
motlvo que nossos superiores hie- do anel. A's 10 _30 · presidiu 11, Excia. Revma. o Sr. Arcebispo., ·elo_ a ?utra reservada a todos o.,· 
rarchlcos nqs ma,11dam fazer pre- rounlão da ·Federacã.o das Filliàs j M<:>tropolitano mandá faz~r pu- , fieis oefunt-os. Quei:n celebrar 3 
ces especlaes e fervorosas. de Maria, no Co!legto da Assump- blieo que se pode.Ih Iucl'ar às in- , missas. deverá appl;car a ult~:i. Todo o nosso sortimento., que reune cen~ 

tenas de exemplares das mais ·famosas 
proceclcncias extrang·ciras · e ·outros · da 
melhor fabricação nacional, é a g o r a 

s. Emminencia o Cardeal Vi!lle- ção. A's 15 horas, presidiu a ·ce- dulgencias "toties ~uoties" un:- segu'.1do as lntençoes do s,~nco 
neuve . ordenou orações especlaes r!monie. do lançamento da pri- cament.e em_ beneficio das alma~ 1 Padrn, con~orme a Const. In .. 
nas igrejas de sua Jurisdição. melra. pedra da nova Parocllia de do Purgato1•10 visita.nÉ!o qualque. / crementum elo Papa Benedic1.0 

Numa de suas ultimas allú· N,ª s.ª da Paz. igreja, capella publ~ca é mesmo I XV. 'Pede S. Excia .. ,Revma. o 
cuções, elle dizia: "Eu affirmo Na segunda-feira. S. Excla. semt-publléa_. _ onde se ce1ebr~ ? 1 Sr. Arcebispo Metropolitano, a 
com convicção que a ·sabedoria Revma. celebrou ás 7 horas :na Santo Saer1f1eio da Missa. <S.' todo os Revmos. Paroc~1os,. Ré!. 
e a caridade catholica o patrio- c ·ua 4 Pa1.a · s· · L 1z · 1 • ott. ·23, de JunhO de 1914 e 1-l, ! tores de igrejas e capellaes. quel• 
tismo mals 'recto e ~ais nobre, goª~m s;ulda c1~ou:: ·r:ce~ç;o, _'de .Dezembro de 1916). Para ce l mm transmittlr, .em. tempo, este 
a re1igião mesmo, nos mandam de novos membfos da .Juc femi-- _ 1~;:are~u todaJ. efas rnd:;s~n~ 1 aviso -aos .fiel~ esclarecendo to• 

off erecido .com 

-NOlfiYl'IS. ABAllMf NlOS ! 1 pedir pelo triumpho dos alliados, nina ... A's ;4, hdtas, deu audlen-, \1ris:o/ri~~=un~;~ c;n vi;u:~·- [ ela~ as cond!çoes requeridas, re .. 

1 

ele querer a sua victor!a ... " 1 . . bll · · C . , . e . . ', . . . _ 1 velando a importancia de~ ac .. 
A caridade e a sabedoria ca~ e :ta~~- c~ri:i~-se ~ t~~~ :~A ~orifj~sii.'o ~ode ser feita l'I031-to éle-·-religião; :eorícitlmdo· ª"todos 

thollca nos mandem pedir a Deus ~vma, ás 1'7 horas. á Igreja, de 8 dias. ll}tem~iatamente anterto- ~_e,ra a gener?sa cai:idade.1_chrl3• 
1 .esta vict-oria, porque os inimigos, Santa. .Jppigenia, onde fez a Rota. res ao fl!~ favorecido P?:las indul- ' t.t em beneficio dos entes que s" 
f da França são os inimigos nê Santa. gencia!), ~u 1:.os 8_ <:!ias tnunedia- foram, da~. necessita.dai! alttla.t • 

: ' 
L 

C·as·a~·_-A~ri:gf ó-Brasileira Nosso Senhor Jésus Christo. Por, Na terça.feira, s. É,i:cia,· Revn:u. ~mente _,.~eS"\lintes. ·, Não : carece do Pugator10. 
que o neo-paganlsm,i' allemão esteve ausente de São Paulo. co~flssão especial' (d.ado -~ue _f{) _ S. Paulo, · 20 de Outubro ~ 
não deve vencer. Porque a Cruz encon;-re em:' estado d. e_ ·graça) I 1940. - (a) Conego Paulo Rolim. 

Na quarta•felra á ·tarde de~ quem c stuma confessar se ao me gamada é a ,negação mais dolo- · 0 · - · - 1 Loureiro ,_ Chanc~ler do Al'ce• , - ,._ .,~ 

1 
l 

· Sucéeiisofa de MAPPIN S1;'(:>RES 
. ro.sa e barbara da Cruz de Nosso . auciienc!as a varl,a:s. i]essoás, . no not de 15 em 15 dias, 'OU receber 1 
Senhor.. . Palacio São· Luiz. . .di$.;tamente a Santa Conunu- bispado. 

AVISO N. 12¼ 
Mais. que O patriotismo, a Re- Na Quinta-feira d'eu auti.ten•· nhac, posto a. omitta um ou ou-

lig!ão nos manda pedir tal vlc_. elas publicas na Cur!à Met'ropo- tró él!a. (Can. 931).. · f 
torra·. ·"'·rque. ,.e=t!ndo as pa- ·mana. ' · A communháo deve -ser reí• .• a ! 

DECLARACõES · •·DO CIIRDm . VllE NlUVE 
,= ' .,~ ~ 1 Solcnme Procissão Eucharfsffeil lavras de S. Em. o cardeal Vil- Vjsitou S. Excia. ~évma, na no dia designado para' a injiul~ 

.leneuve: séxtà-fe!ra, as novas Parochias e gencia ou na vespera ciu ainda , De ordem do Exmo, e Revmo, 
"Hitler representa a felonia, capellas recentemente creadas, e no correr da ofr.avr., em qualquer 

Sr. Arcebispo Metropolitano. con
a irreligião e a organização do á. tarde deu audiencias no Palaci.:, igreja ou capella. (Can. 931). vldo 

O 
Revmo. Clero secular e 

SOB.-RE A GUERRA mal. E aquel:Jes que tent sido São LuiZ. As visitas,_ tantas ,quantas ,.~e regulai•, as Associações religlos'l.a 
13nas víctimas, aquelles que elle A's 7,3Ó · horas do sabbado, s.' quize~ far-se-ao desde a.s .12 horas e Fieis do Ar.cebispádo para t'l• 

· o monic11to acttJal é · um mo
n1011to·· de inquietude é'· àptéhen
são, p0r4ue o mundo :está viven
ful mais um lnstanté · dramatico 
·de stta historia! · 

dispõe a atacar, representam o Excla. Revma. benzeu, a Çapella ·,d.o. dia 1.0 , de. .Novembro -.a.té a;; l· marem . par.te na p. ro.eis. são. de 
. cladc.s até o 'mais humilde de Direito. a Fidelidade a Deus e das Irmãs MisB!onarfas · Zeladoras 24·. horas .. do dia 2. (C;i.n. 923). encerramento da semana Eucha. .. 
~us proletarlos. . ! ~ Patrta;. e as forças àa Ordem, do S. -C. de Jesus, celebrando-~ Jilm ca,da, ump, da~ Visít,ás (que ristfea em homenagem ·a Christo 

Ent todos os palzcs, mesmo do Bem e da Moral. . Santa. Missa. logo após a sagralii\ . se çont.~qi pelo num~rn . d_e ve-1 Rei a realizár~se no proximo do• 

· · K guerra e suas coruequencias 
trarão mudanças raclicá<!s que re• 
novarão os rumos ela vida das· 
nações. E por isso cm todas 'lS 

partes, e em todos corações rel
nà· a inquietude. E todos se sen
tem atemorizados, na mais elo-

aquel1es em que a vida corra I Com dillcr<!ção sempre sabia; e cerlmimla da. benção. ,A'.s H ho-. ze~ que, se entta na ·igreJu, as ml.ngc; dia 27, ás 16,30 horas; 9 
normaúnente, na . medida das· ao mesmo tempo com força he- ras, presidiu .a reunlã.ó da Junt,a q(Jaes serão . tanta.s qurnta1 .s~ 1 que sahirá da Igreja Matrti de 
probabilidade,s e 'Cól1tingenciàs, roica. o Soberano Pont!fice deu Archldioécsana da. Acção Catho• q~e~a., l,ucrar a indu:gc1crJa l f2·:- '1· Sàhta Iphigenia, Séde da Obra 
todas parecem prever aconteci- a entender ao mundo para onde llcá, .no Pa;Jacio São LÍ'liz. se mister, .rezar. sc"_unc;o aG ln- da Adoração Perpetua. As· ASSO• 
mentos proxlmos. E é natural. se dirigirem as incllnaçõ.<Js de Finalmente ás zo h.s., s. Exci&. tençõcs do Santo Padr~ O "~~1-;' cia.çõcs religiosas deverão aguar
O momento é wn momento de Seu coração, seus desejos e suas Revma. ti\Í.nbem prestdtu a, re~·· o _Padre_ Nosso_, a Are _ M~rlr. í;' 

1 
dar a sahida d.a proclliSâo; ·1oca• 

affÍrmat;ão de ldeaes. e valores! prece,, e para quaes bandeiras nlão dos· Adoradores,. no salã,) G~oi1a :Patrl, . _ l lizando-se na Rua Conceição, on-
Está. pondo a prova as posslblll- se projectant suas bençaos;'' nobre da Curia Metrot,olltana., , Aos que se encontram em lcG'i- de esperarão a ordeín do dcsft::, 
dadcs e reservas moraes dos po ,' · timo impedimen~. podem cs cci:1- ! que será dada pelo mlcrophone. 

. lorosa · das expectativas. 
França e Allemanha, Ingla• 

terra e Rumanla, e todas as ou
tras _nações attingldas ou amea
çadas pelo confllcto, se11tem~•;e 
inseguras, desde as .altas autor!• 

vos, porque a situação é ,,eria, dt• 1 Ltlt .E PROPAGAR O OURIA METROPOLITANA fessores communtar em out1"1.s I s. Paulo, 21 de Outubro . do 
dlfficil solução. Qualquer esco- . · · ,, as obras pias i:equeridas para lu-1 1940. _ (a) Conego Paulo Ro1im 
lha.. será rude, e de exlto incerto, "LEGIQNARJQ AVISO N. 117 crar as indulgeneias. (Can. 935L I Loureiro _ Chanceller <lo Aroo• 

. uma vez que não se póde aven- -----,--------- , No dia da commemoi;ação dos fiefa bispado. . 
turar cotú .segurança. em augurar E' DEVER DE' 'TODOS O Dia. de Finados e as· lndul• f defuntos poderão todos os sa- j : 
quel o vencedor. os e A T H O LI C OS IJenoias em favor oas' almas df, cerdotes celebrar tres missas e (Conclue na s.a pag,) 

106,ª CONSULTA 

RELI G I õ.E S 

(J. S. - São Paulo) 

.:.:ONS, - Leitor assiduo de sua pagi,-1< 
~, Radio Consultas", desejaria _obter uma refu. 
tação ao topico seouinte duma çarta "ue aca
bo de receber dos· Estados Unidost 

"Presentemente ·aqui o clero catholico, pro
testante e jud.aico estão todos un.idos e per
çeberam, creio que ainda em tempo, o mal 
que faziam em se combaterem entre si, 

Para· mim a essencla 'da rellglãe, seja ela 
qual for, é ser bom e praticap o t,em, Não 

vejo nenhuma Clifferonça entre um bom chris
~ão e um bom Judeu. Somos todos_ irrnãos. 
Para os que pensam differentemente, ser_ia o. 
"1CSmo que dizer que leite SÓ e leito 8C pro• 
'IIC~ da Minha V~ca, !)U !IC trai: O .;.eu rot1,1io, 
Para mim todos os que pratiGi!,m D 1'em, se
jam olles catholicos; protestantes ou judeus, 
são dignos da mesma recompensa· que o ca-

Radio Consultas 
pelo Pe. J. L. d• COSTA AGUIAR S. J. 

Uo:nsulentc pôr n1inhas duvidas sobl'e a vera
cido.d'e da informação. De -'feito, ou o clúo 
catholico _de que flilla seu lnformanté, é mes
mo catholico ou não é. Si não é, não nos in
teressa nem nos espanta que façam fusão de 
doutrina com os p)·otestantes, com os judeus 
"et caterva". Ninguem de nós catholicos se 
espanta nunca de saber das hetorocl!tas uni
ões qu~ .fa.zem entre si os protestantes, os 
maçõés,- os judeus; os comrnunlstas contra a 

Igreja Catholica. 
Já estamo::; fartos de saoer 11ue este ó o 

uulco p1>nto que. pode conseg·uir unil-os. 
Si o clero, do qual fala a carta é mesmo 

catholico e i;i, como tal, volvo seus olhos 
ao Papa, do qual lhe devem vir as ordens 

sobl'e o que entende ·por esseucia da 1·clig~ii~ 
é synthomatica. o ~!!t'll,(io psychologico, delÍ~ 
é semelhante ao daquelle .. ·de tantos ,e tantas 
dos. nossos avós que, não admittindo a·· utili
dade da luz electrica queriam no. prol)rio 
quarto apenas a luz das vel!as postàs nos 
classicos candelabros! Numa palavra, estando 
nós num esta.do religioso mais elevado, por 
mercê da infinita Bondade de Deus quer di
zer, no estado de religião revc:lada, o Autor 
da carta, coµ10 vartos outros que a 6Ubscrlp
tariam, querem que vblte~Of! ·atra" e que nos 
contentemoi; com siibel de ileuá apenas- aquil
io _que a pobre ra~ão 1111,nt&'na cousegµi.r por 
si só. desvendar DeÍlê ! '! Ser boi'n e praticar . 
o Bem'' bastaria si o home1ú vfrcra n ul\l es-

Quanto agora á comparação feita com o 
lêite, é ella justa até certo J)onto, e depois 
delle está até· errada, De· feito, dizer que o 
Jeite só é 'leite quâné!o vem de minlía v·aca, 
é um rro · palmar. O · leite é um procl,uto na• 
turàl da vaca e como tal é produzido por toda 
e qualquer .vc1.ca com os mesmos elementos cs
scnciaes. Si cu ordenhar 12 vacas em um 
curral terei sempre leite sem perigo .de faloi· 
fica9ões. O :incsmo :S,e não dará porém, si. eu 
encomendar, e 1•e.c.e:ber em minha casa, leite 
de 12 leiterias diversas. Neste caso o rotulo 
poderá infl~ir e· multo, sobre miriha coniiuu. 
i:a em beber o leite dessa.s 12 leiteirias. Poda 
ser que só · algumas me mereçam confiança 
na genuinidade do leite. Antes. Pode bem 
acontecer, que de eutre todas ellas só . qeva 
e possa confiar em uma unica. Só o rotulo 
dostà me convecerá então que estou bependo 
verdadeiro leite e não UDl ingrectie~te quel• 
quer fingindo leite, 

A Igreja Catholica Apostolica I{ourn.n<l, 4t 
a uuica cujo rotulo merece inteir.a cbnfiança.. 
"Que o çatb.olico, o protestant" e o judeu 

tholic.o, 0 proteStante ou O judeu es,,era re- e as decisões, é in1poss!vel que pos1:1a haver tado puramente natural. Mas ·pelo éonti•ario, sejan\ dignos da mesma· recompensa que o 
ceber de accordo com a religião que profes11a, 
.io deixar a sua vida terrena. 

•RESP. - SI me for permittido Exmo. 
Consule~te, dizer da impressão que me cau
sou o theor geral da cal'til., diria ter sido ella. 
€;,cripta por um jovem de formação catholica, 
mas sem muita convicção das verdades r,a. 

-tholicas, e cabido no ambiente acathollco ame
, rica.no e ainda meio tonto pela novidade da 
; viqa. Este inditferentismo religioso é cara e
. teristico dos . cafüoUcos que, sem solida base, 
~ ?,\T4'lnt1,1ram em melo aou.thollco. Nem é pre

_ciso que .vão aos Estados Untdo_s. Que dados 
: tristemente interessantes não nós forneceriam 1 . 
: as ~tatistlcas sobro o estado d'alma dos 
:ah1mnos, antés e depole de hli:vereltl ou1·tíado 
(Iu'alquet das Secções do i\faekenzie, li() Gran
ilérY, dt> ~nnet e de "tuttl quanU'Ú 

l\'l~s vamoi, ás restlostas. Resr,ostii.s digo, 
~r<iue ha variôs pontos. 

a fusão imaginada pelo informante pois que 
o Catholicismo deixaria de ser Catholictsmo 
se admitisse a negação da Divindade de Chrls
to, da PJ·esençe, real de Christo na Eucha· 
ristia, a Immaculada Conceição de Maria, a 
Liberdade humana e de tantas outras verda
des nega<las pelas seitas protestantes. O 
mesino se diga do Judaísmo, O Christianfsmo 
diz que o Messias esperado pelos Judes já 

véiu· e foi Christo, Os Judeus pelo contrario, 
negam de pés juntos que o l\Iessias já tenha 
vindo. Quor pa1·ecer-me que uma coisa é con
tradictoria exacta da outra, e por conseguinte 

. .ai; 2 juntas 'não podem se.r. .l.lertas. O congra. 
çamcnto por conseguinte, do qual fala o mii;
slvista, si é que de facto existo, só pode en
tender-se no que respeitar, por exemplo, qual

.quer coisa do Ol'dem social como seja uma 
frente unica. contra o communismo, contra a 
einbl'iaguez, etc. 

Pritlleiro que tudo me l)e1·~itlà '.o _))J~,!!\!?•.__, .- __ ., confülenclà feita pelo autor da carta 

o homem foi desde o inicio, elevado para logo 
a um estado superior á sua natul'eza; a um 
estado sobrenatural. Para. viver po.rém neste 
estado, no qual não pode deixar de viver 
sem retroscesso, tem o homem necessidade 
absoluta ela Graça Divina, qu·e. só lhe é con-. 
cedida pelos merltos da Pab."'ão e l\lorte de 
Nosso Senhor Jesus Chrlsto e tMdiitnte os 
Sacramentos, que são os canaes .especializa
dos della. Ora bem os 1irotesta.ntes deixaram 
romper-se, quebra.r-se estes canaes. Os ju.deus 
nem conhecem esta canalização divina. IA>go 
é obvia a gte.nde diffeténça que ha entre um 
bom càthoiico, unt :bóm protestante e um 
bom jÚdou. Podo não haver dlfferem,:a 'entre 
un1 catholico bon1, un1 protestante bóm o um 
judeu bom. Porque neste caso a Bondadt, nfw 
cahc mais sob1'c a essencÍa (Iélles· com.o taés, 
mas antes llobro um accidet'lte d,:illes: serem 
afavets, COlllll(l,SSIVOS, ~~iia, (JUe )'IOdé' 'depCU·. 
de1• do te~pe~·ameniQ Alt1'rlll ctollu. 

cathollco, o protestante e o judeu espera re
ceber, de accordo com a religião que professa 
ao deixar a sua vida terrena", é isto uma 
CQisa s!m<plesmente impossivel. 0 Ajuntemos ás 
3 religiões acima citadas mais Ullla outra, pois 
que tem o mesmo qireito a ser considerada a 
par das outras: a musulmana, E' cathegori
camente il!lpossivel que o mesmo Deus apl)l'l>
ve os dois Para.fsos que as duas offerecem à 
seus adeptos: o Catholic!smo e o Mahome
tanismo. Um todo espiritual, outro todo car
nal. O mesmo se d_iga do Catholicismo e o d,o 
Judaisn'lo, Em um estará Chrlsto todo glo
ri.oso, como Deus que é, á dextra de Deus 
Padre. em outl'o, no Judaismo, · nem se achal'á 
presente pois que ~ pdo como um imposto,r 
convicto e castigado como tal. 

.Como conclusão rtnàl poderia, quem sabe? 
ser utii ao miss!Vista· um estudo mais :r,rofuu. 
do, 11ão só do protestantismo a do Judais.mo, 
comr.1 t11.wbem, e w1Us 11.h~d~. do Catll~!ialflM, 
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Demonl·o ua·o expulsa demon1·0 ! 9~~~~- d/ ~::~~~:~_:··_d~~crate~ 

1 

· , seguido hoJe on seguira 11Ume-
.. · ,

1 

diatamentc. 
, · ··_ Estou orando por tlf 

A ai/lança do protestantismo c~m maçonaria' . ::~::cl~en:asfi°~!~. Chnsto 
! "Está ao leme a governar! 

improcedencia era evidente. Ain•_ 1· interess~do e incondicional apoio "Elle 
O 

inelhõr rurno sabe. 
da não desanimado, dirigiu-se; dá Maçonaria. "Atravez ·do fundo mar!,, 

P A R A 

DORES DE GARGANTA 
T O S S E S CONSTIP A('-0ES 

BRONCHJTES -. . . 

GRIPPES -
Nos cUas que correm, em que 

se vem molltrando realmente pal
:pavel e trama. de uma. grande 
seita, cujo objectivo essencia.'l é 
o de roubar a$' alm8.'l do gremio 
ela Igreja, e ainda tambem na 
occasião em que, sabiamente, a.s 
resoluções do Primeiro Concilio 
Plena.rio Brasileiro vêm á luz, 
profligando toda essa temeraria e 
incoherente camp,a.nha que os 
protest;a;ntes vêem movendo nos 
bastidorés. do campo social, acha
mos opportuno apresentar aos 
nossos leitores a patente relação 
que existe entre o protestantismo 
e as funestas fileiras da maço-

em novos memorlaes, ás autor1..: · Havel'ia algwna razão plausível 
dades do Estado de Minas, ao . para não obter ou para rejeitar Essa boa vontade. essa diJ!i
cliefe de policia e até mesmo ao o auxilio maçonico, justo e lici- gencia e essas palavras do U1us
presidente do Estado. Mas igual to, sobretudo na dura emergen- tre collega foram de grande con- { 
attitude tiveram estas para com zia em que nos achavamos?. forto e animação. 
as suas .absurdas pretenções, no Vim a saber que na ,loja do Passei a observar os horizo_Q-
sentído de que fossem abafadas Manhuassú congregavam-se as tes e a direcção dos ventos, no ' 
as vor.es do catho!icismo, qu<! autoridades e pessoas gradas do sentido de verificar o effeito '.la 
cada vez- mais fortemente accen- Municipic. tanto as que rcvefa- "prancha" do "Grande Oriente 'I 
tuavam a faL~!dade das convie- vam sympathia pelos evangelicos, do Brasil" sobre a pequena e es
ções da "Igreja Chrlstã Presby- CQ.mo os indiffcrentes e os ad- quecida "Loja" do Manhuassú. 

pa1ia. 
Com este proposlto, passaremos 

«)lll seguida â. historia os enten
dimentos havidos entr.e o· pastor 
Matatias Gomes dos Santos e as 
rodas maçonicas do Brasil, con
forme, aliás, elle mesmo relata 
num jornal que circu'l.a. entre os 
pastores da chamada "Igreja 
Christã Presbyteriana ". 

O protestant,ismo se lnfiltrava 
pelas mattas de, Manhuassú, de 
~anta Luzia, de .. Abre Campo e 
de Caratinga, em Minas,. mercê 
da. attitude insolente e ardilooa 
de seus sequazes. 

teriaha ••. versarias, todos pactuados na fra- A noticia não se fez demorada. 
Essa attltude, qualificou-a o sr. ternldade maçonica. o effeito fora electrizante! A 

Matatias de perplexidade e irre- Como apanhai-os, em conjun- "prancha" sobreveio como um:i 
solução! · etc. e obrigai-os a cumprir os bomba! os maçons da Matta fi. 

Comtudo,' estes fracassos não o seus votos de pugnar pelos prin- caram assombrados! Jamais re
demoveram de tão dlabolicos ln- cil)ios democraticos que assegu- ceberam um documento assim, 
tentos. Para melhor expressar o ram o exercicio, licito e razoavei, tão dlrecto e quas! pessoal, de ta
que realmente houve entre e!le J da liberdade humana? manha importancia! Era, po:,;, 
a maçonaria, usaremos agora de Se fosse possível obter. no R,o um caso digno de consideração 0 
111uas proprías palavras, do seu já de Janeiro, das autoridades su- constrangimento que se promo
mencionado artigo: premas da "sublime ordem", via contra os evangelicos do Je. 

"A. essa altura occórreu-me uma rccommendação aos maço'.'.s. quitibá!" 
que hàvia, na cidade do Ma- de Monhuassú, no sentido de .:!e- Essas as palavras com que um 
nhuassú. uma. , "loja" maçonica. fenderem os evangelicos de · Je- dos pa.stores protestantes evan
Eram pouquíssimas as "lojas'' quitibá, teriamos meio caminho gelicos não esconde a estreita Ji
riaquelle vasto oceano · ,•erde da andado para evitar ª"' violencias gação mantida entre elles e as 
matta - r.u-i :nantes in .gurgite e o possível . derramamento de lojas maçonicas. Nada mais ex. 
vasto.;,;, · sangue. pressivo que deixar a narrativa 

Embora _não, fosse 'maç1m, ti• Lembrei-me de .. que o grande do sr. Matatias sem conuncnta
nha estudado profundaníente es- evangelista, Rev. Alvaro Reis, rio algum. 
sa corwração é estàva bem . cer- era "Principe Rosa Crüz" e de 
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A essa. insolencia se contrapoz; to d8.'l suas !lnalidades institu- que, como consequené!a, deveria 
como é muito natural, wna reac- clona.e$, enu-e as quaes reaAçavam ter faci'l accesso ao "Grande 
~o energlca por parte dos ele- a fraternidade humana, a llber- Oriente do Brasil". Dirigi-Ih(', 
mentos catholicos · daquellas re- dade de conseieneia e a equidade então, a segulnte carta: 

1. DE. NOVEMBRO . . 

ii6es. -no exercicio de praticas religi<.>- "Reverendo Alvaro Reis. 
O sr. :Mata tias Intimidado, não sa$, ou seja a igualdade dos di- Rio de Janeiro. 

Festa de todô~s os 
ee conformou com a situação que reitos éulturaes perante a Lei Prezadissimo collega e amigo: A Festa de Todos os Santos é 
progressivamente ia desfavore- Lembrei-ine de que, rui. infan- Cordiaes saudações. uma das maiores do aimo ec-
cendo a sua desaggregadora mis- eia da obra. elllangelica, em So- As coisas aqui, no alto Jequi- clesiastico. E' a festa mais inti-

r
são; reSQlveu, portant.o, appellar rocaba e outros pontos do Esta- tibá, vão mal, no que diz res- ma, é por assim dizei:, a festa de 
para as autoridades policiais de do de São Paulo, e em todo o peito ao livre exercicio da liber- Familia da Igreja. Elia, engala

. Manhuassú, ás quaes enviou um Brasil. os pioneiros da evangeli- dade de conscicncia e de cultos. nada, entôa no Introito da Miss'.1 
memorial nesse sentido. Mas es- zação, quando em difficuldade. ou Vão mal e peioram de dia para este cantico de alegria: "Rego
tas nem si.quer tomaram conhe-1 nas atigqs_tias das perseguições, 

1 
dia. Seria talve7. mais ·certo di- zijemo-no1; 110 Senhor, hoje. por 

cimento do caso, porque a sua sempre r_?ceberam decisivo, dcs- ! zcr - de hora em hora. Parece caiis:1 ela Festa de Todos os San-
f inevltavel o choque.· to~". 

· ·· · - · ·· ·- - · • 1 A destruição do nosso tem\)lo Festa de Christo - Rei'.ªª minha expulsão do Jequitibá 

1

, e da Matta foram mil.readas pa-
., • • ra o dia do ·~embarreamento" da Semana -tincharlstica na Igreja de santa r.pb1gema t capema romanista. dia que está 

· para muito b1·eve. 
Em preparação á festa de I rf'paração e supplica pela pai e Rogo-lhe que vá. com toda a 

Christo-Re!, oommemorada todos convérsã~ dos pcccadores; ás Fi- urgencia, ao "Grande Oriente do 
os annos no ultimo domingo do lhas de M'.a.ria, Ordens Terceira,-;; Brasil" e obtenha que seja en
mez de Omubro, vem-se reaU- do Carmo e Santa Therézinhi é- viada uma "1Jl'a11cha" á Loia 
zando solemne samana .Eucha- demais devoções marianas. Maçonica do Manhuassú, deter-
rlstica rn1, Igreja da Adoração Hoje, dia do encerramento, h9,• minando que todos os daquell:1 
:Perpetua do SS. Sacramento. verá ás 17 horas procissão trium- cidade se ponham ao nosso lado 

Desde domingo ultimo, varias phal de Jesus Sacramento, para e procurem por t<Jdos os meios 'i-
11.ctos religiosos se realizavam pe- 0 que O Exmo. e Revmo. Sr. Ar- citas a victoria da causa sagra
Is manhã, á tarde e á noite, em ceblspo Metropolitano enc.arece O da da liberei.ade de consciencla 
Santa Ephigenla, dedicando-,re comparecimento de todos os !.leis I e d~ <:ultos~ . . 
cada dia da Semana successiva- , A s1tuaçao parece grnv1ssu11a ! 
mente, á, Juventude Cathollc& e da Archidiocese, especialmente ! Não pos:Iemos perder nPm um 
t'ts Congregações Marianas, ao dos membros <:& Acção Gatllolica ~ momento! A providencia que pe-
Sr. Arcebi!ipo Metropdlita:no, ao e das a.ssocl.a.çoes religiosas. · ço é urgentlssima ! " 
Episcopado, ao Clero e ás Voea- A' noitie, ás 20 horas, dar-se-â 1 'Alvaro Reis não fracassou! 
ções; aos doentes, seus medioos o encerramentó, com sermão pe- Pela volta do correio, velo a 

E o Officio assim ·principia: 
"Adoremos ao Rei, ao Senhor dof 
Senhores, que é a corôa de todos 
os Santos". 

O dia de Todos os Santos t·0n
vida-nos a meditar na vida ts
plendida. dos Santos e na reé\om
pensa divina de suas virtudps, 

Elles foram. homens como nós, 
macnlaclos pelo primeiro pecca
do. com nossas fraquC'zas, irre
soluçõcs e desfalecimentos. Mas 
usaram de todos os recur~os que 
a Bondade Infinita poz a nossa 
disposição, e tritnnpharam. Tortos 
meditaram profundamente ,0bre 
a Creação, sobre a prjmeir;'J, 
queda, sobre a Reclempção, so
bre a Sagrada Euchar!stla. sobre 
a Igreja que Nosso Senhor Jesus 
Christo nos deixou, como prova 
do requinte de seu amor por nóu 
Pela meditação conheceram pro-e enfermtiros, Da.mas de Carida• lo ReVlllO. Conego Manuel Cor- resposta: 

de e Confrades Vicentinos; ás rêa. de Macedo, do Seminario "Matatia,5 i 
erianças, aos paes e aos profcs- Central do Ypiranga,, seguido de Recebi hontem a tua 
BOres; âs Obras Eucharistlcas; á, Benção Eucharistica, fui immediatamente ao 

fundamente a Deus, e as obras 
carta e de seu amor, vendo como Elle 
Grande l nos ama de modo tão perfeito, e 

nós a Elle tão mal e indifferen
temente, que se diria que · ~0s 
somos a Perfeição infinita; e EllP
uma simples creatura. Pela cul
tura desse tenue amor, chega
ram elles a um a.mor esple11di
do. embora limitado e imperfeito, 
por .sei·em de creaturas, mas es~ 
plendldo porque era o mais puro 

, que podiam ter, e Deus não exige 
de riôs o que não podemos dar. 

"O que elles puderam, não po
derei cu?" perguntava a si mes~ 
mo o peccador Agostinho, e tanto 
meditou na força e coragem d09 
santos de seu tempo, que chegou 
não só a ser santo, mas tambem 
doutor das Graças, porque reco
nheceu que essa força era sobre
humana. vindo ella da genero
sidade de Deus. 

frimentos, porque . tambem aqul 
viveram e tambem soffreram. São 
poderosos diante de Deus, pois 
Jesus Christo prometteu nunca 
negar algo que fosse pedido ao 
Pae cm Seu Nome, e os Santos 
só pedem o que augmcnta a Glo
ria de Deus. 

E entre todos ·os Santos, realç.i;
se Maria Santissima. Ella é Mãe 
de Deus· para tudo obter, e nossa 
Mãe para tudo conceder, regun
do reza um dito, piedoso. São João 
Evangelista talvez proteja quem 
nunca peccou, · e Santo Agosti
nho quem peccou muito, mas 1M&• 
ria não distingue quando se. tra~ 
ta de proteger, e protege a todos, 
Se ella ama. de modo partlcula!' 
a quem merece, não se esquecíl 
de cuidar de quem precisa. 

A Igreja, neste dia, não só fes- Assim, ·os nossos maiores· .pro-
teja a todos os santos, como nos tectores, não são os deste mun
Iembra os laços qne a Elles nos [ de, mas os do outro. Alegremo
une. E esse é para nôs o lado con- nos pois juntamente com li, Igreja, 
safante e aleg. rc dessa solemni- e celebremos os que combateram 
dade. No céu. ellcs não se es- o bom combate. e recebem ago
quecem de nós e de, nossos sof-- ra o premio da Victoria. 

Marmoraria Vidal 
Especialista em tumulos de marmore e granito. -

Preços modicas. - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
BAR,ÃO DE LIMEIRA N. 0 108, - Telephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

ADVOGADOS Indicador Profissional 1 I-IOMEOPA THI~· 
Dr. Alfredo Di Vemieri 
Cous. Praça. da Sé, 399, salas 
604-605, sob. - 'l'el. 2-4533 
Horario: das 14,30 ás 17 ho.ras 
Aos domingos em Campinas, 
das 9 ás 16 hs. - R. Campo!J 

Dr. Vicente Melillo 
P.ra~.a. da. Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Bala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Dr.1 Francisco P. Rcimão 
Hellmeister 

Rua. São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala 3 - Tel. 2-1543 - S. PAULO 

Dr. P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

Jt. ua ""·lntlno Bocayuva, N.0 54, W 1 • "'clU Rua, ences 1w Braz: n.0 1·, -
- 3.0 

- Sala. 323 - Tel. 2•7276 Telephone 2-6326 - São Paulo. 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

RlUI, 15 de Novembro, 150 - 7.0 

ENGENHEIROS 

andar - Sala 74 - Tel. 2-oo35 Amador Cintra do Prado 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Engenheiro Architecto 
Architectura. religiosa, collegios, 
residencias conectivas - Rua 
Libero B a d a r ó N .0 641 

S, PAULO 

=========== Dr. João Baptista Parolari MEDICQS Clinica Medico-Cirurgica 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molestias de 
8Clll1ora.-< 

Com;. Rua Libero Badaró, 1:37 -
4.0 andar - Telephonc 2·2270. 
Res.: Rua 'Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Camargo Andrade 
Da Beneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operações. - Cons.: R. Senador 
Feijó, 205, Te1. 2-2741 - Das 16 
ás 18 horas. ~ Res.: Trav. Brlg. 
Luiz Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Cons. R. Barão de Ttapetinin
ga, 120 . 9. 0 o.ndar - Tel. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telcphone 7-4825 

Dr. Celestino Bourroul 
Rc0idf'nci:J: Lurgu Sfío 
N.0 8 - Te!. 2-2622 
Ru;i, '/ de Abril. 235 

ás 5 horas 

Paulo 
·cons.: 
Das 3 

Dr. Nelson Sousa Campos 

RAIOS X 

Dr. J. j\'I- Cabello Campos 
MBDICO RADIOLOGISTA Salles, 703, sob. 

Radio - Diagnostico - E:.:a-mos I Dr. Rezendc Filho 
Jl:a-diologicos á ' tlomfoilio · 

. Cons.: Hua. Senador F'cijó N."' 
.!:ons.: Rua Marconi, 94 1Edificio l 2os -· 7.º andar _ Tel. 2-0839 
Pasteur) - 2.0 a.nd. - Te!. 4-0655. : oas 15 ás 18 horas _ Res.: Ru~ 
Rcs.: Ruf Tupy, 593 - Tele- ' Castro Alves, 597 - Tcl. 7-8167 
,Jhone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Molestias da Pelle e Syphilis 
Cons.: R. Marconi, 94 - 5.0 and.

1 
Te!, 4-37-36 - Das 1 °1 ;,s 17 hs. Cirurgião-DentiSf,a, - Radiologfs• 

ta. - Pela Escola de Ph.armaela 
Dr. José E. de Paula Assis 1

1 
e Odontologia de são Paulo _ 

Dr. Vicente de Paulo Cli · n ta· Adjunto da Santa casa - Opc- ~uca. en , ria e~ Geral -
Mclillo rações e tratamento das moles- Raios X - D1atherm1a - Infra-

Rua Benjamin constant, 23 -
4,0 andar - Sala. 38 - Tel. 2-1986 

Dr. Barbosa de Barros 

1 
Cirurgia - Molestias de senho

C o N s T R u e To R E s ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 

Prof. de Hygiene do Col!egio Gias de ouvido, nariz e garganta. yerm~lho _ - Coagul_açã? - Trans-
Universitario Cons.: Rua 7 de Abril 235 _ tllummaçao - Vitahdade pul• 

Dircctor do Sanatorio "Villa 1.0 and. - Apto. 110 (d~s 14 ás p~r, etc. - Trabalhos por car-
:\l ascotte 17 horas) - 'I'e!. 4-7551 - Res.: tao, hor~ ou or_çamentos. 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) 
J?ràça da Sé, 247 - 1.0 andar • 

Sala 103 - Phone 2-4951 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

LArlO · da Misericordia N.0 23 

-~i!t~\14-
.. -------*' 

Affonso Butti 
Perito Constru~tor 

a-tudos - Projectos - Orça
mentos - Construcções 

Alameda Glette, 359 - Telephonc 
5-6719 

Lf:R E PROPAGAR O 

" LEGIONARIO " 
E• DEVER DE TODOS 

N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tcle
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados. das 10 ú~ 11 horas. 

COJ'\S. R. :.\larconi, 34 ~ 6.º Te!. 8-2432 Rua Martnu Francisc0, 97 - Tel 
a!l{Ja1· -- Appa.rt. 63 - RES. ________________ 5-5476 - S. PAULO 

ltuu Angu,-;ta n.0 2.6'.lS 
''l'elr>phonn ~-:H18 MBDTCOS NO INTERIOR Dr. CarHno de Castro 

CLINICA. ROENT(i,EN 

Pelo curso de doutorado da Fa• 
culdadc de Pharmacia e Odon

Dr. Luiz ]\folhado Campos tologia de São Paulo - Cirurgffi.(I 
Dentista. diplomado cm 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 

BIRIGUY - EST. S. PAULO Jesus - E~cialidades:, Pivot.s, 

Medico Oeulli;ta 
RADIOTHERAPIA 

Dr. M. O. Roxo Nobre 
Dr. Raul de Almeida Braga 

ELECTRICIDADE MEDICA 

RADIODIAGNOSTICO 
Dr. Raphael de Lima Filho 

Pedro Cabello Campos 

.a,xames radiologicos em domicilio T O D O 

Corôas, P o n te s, Dentaduras 
anatomicas e sem abobitda pala

e A T H o LI C O tina - Consultas: Das 8 âs-12 
e das 14 ás 19 hor8.'l - Cons.: 

- Dr. Andrelino Amaral cl e vc ler o Rua. Direita, 64 - 2.0 andar -

OS CA'l'BOLlCO~ AV. ilfUG.LUIZ ANTONIO, 614 - 'l'l!JL. 2-5831 - S. PAULO l 
Sala 7-7A - Rcs.: AI. Barão de 

" L E G I O N ;\. R l O " I?i.racicaba, 499 - S. PA'OL() 



LBGtONA.lttO -•-
EVANGELHO 

' 

Pax Chrlstl ln Reuno Chrlstl 
'"'Ma:Réino?iâ~~ 

41est8 munoo"'. Sé
e8*& pa!a"f'r& do Sa.I
~a.dor ê ffl!ffioienté 
,ara. mostrar oomo 
endam errados 
a~elles que, procu0 

iram, IJ8.1'a a fuista ,de 
()hr!sto lli3i, insti
tuída pala Igreja, 
1lma justlficativa na. 

f"ESTA DE JESUS cHRISTO REt àlmas (pai& qu,e os 
n e g o cios teri,enos 
deixou ás disputas 
dos honfens), Jesus 
não exerce sua. rea
leza apenaB sob~ 
os indivíduos. Tam
bem a Sociedade e 
o Estado hão de re· 
conhecei-a; pois, to. 
das as acções b.u-

São João, XVIII, S3-S7 

persuasão que os 

Naquelie tempo, disse Pilatos a Jesus: "l"u és 
fiei dos Judeus? Respondeu Jesus: Dizes Isto de 
t1 mesmo, ou outros t'o dlsaeram de mim? Disse• 
lhe Plla\os:· Acaso sou eu Judeu? Tua nação e 
os ponUflcea te entregaram em minhas mios; que 
mal fiz:oate'l Respondeu-lhe Jesus: Meu .reino 
não· é cleate mundo; si meu reino fosse deste 
mundo meus ministros certamente luctariam para 
que eu não fone entregue aos Judeus; cu, porem, 
afflrmo que meu .reino não ê deste mundo. 

manas são moraes, 
é, por isso, mesmo nas actividades ooclaes, 
estilo os homens sujeitos aos 'Preceitos im
postos pelo Divino Mestre para cncaminhal
os ao ·seu ultimo fim, na posse do De1ia. 

Hebreus mantinham de um Messias Rei. -
Pois, os Judeus esperavam um rei terreno, 
!Jl"eOCCUJ:)6dO com O dominfo e a felicidàde 
deste mundo; e. a Igreja salienta p.rocisamen
te o caracter espiritual do Reinado de Jesus 
Christo. A 1-ealeza de Jesus Christo é sob're as 
almas. E só se consuma no Paraiso quando 
l!le consumar a santidade, na visão· beatifica, 
Por isso, o Reinado de Jesus Chrlsto não é 
deste mundo, 

Nâo obstante, a realeza de Christo .tambem 
ha de verificar-se neste mundo: pois, é neste 
mundo que os bomens devem prepan~1·-se pa
ra a vida eterna, para .o Reino dos Céus. -
Foi este justamente o progro..mma que o Sto. 
l Padre, de saudosa memoria, P!o XI, to. 
lmou para seu pontificado, - reallzar a paz 

lde Christo no Reino de Christo. - A paz de 
.Christo, a paz dil. consciencia. pela po!ftfo· da 
:verdadeira Fé, e a pratica dos seus preceitos. 
No Reino de Christo, na Sociedade organi. 
zada. segundo os preceitos da Justiça e Ca. 
Jidade catholicas. 

E, realmente, embora seja um Senhor das 

A realeza de Christo na Sociedade e no 
:rnstado se obterá. quando aquella e este, o.inda 
cuidando dos interesses temporacs, I)rocu.ra
rem se orientar pela Lei Evangelica, e assim 
facilitar aos 'seus membros a consecução do 
seu destino ·eterno. 

Aos Catho!icos compete estorçar-se para 
que se in~_pirem todas as instituições sociaes 
na doutrina catholica, e se constituam os ma
tados seg1ndo os princípios <lo Divino Mm,· 

tre, authenticameuto propostos pela sua 
Igreja. 

·!, 
Para tanto c01n'-em mantenham todas as 

reservas .com relação e.os movimentos soclaes 
: cllristãb; que tomarll coÍno principio funda
mental de sua· organização o principio da li
berdade qe cultos, o Liberalismo rellgioso; 
pois. tal principio foi condemnado por S. S. 
Pio XI, e constitue um serio impecilho ú ac
ção evangelizadora da Igreja, 

Noticias ~o Interior e o M FR A N e o ,_ 
. SUC.ESS O 

·. ~~- ·!:·'- .··,;.··,\t ~-

'J,á Communhão, --- Dê«de. ô 
dia primeiro que estão f11Daccto
nand-0 com toda i'egUÍaFldade 
as aulas de )>reparagã,o para. 
a l.ª Communbãó, a realizar-se 
.ll-0 die. de Natal. 
· Sob a direcção do lwvmô, 
Pe. J. Brasfl de Cana.lho tem 
ha:vido todos o& dias dás 6. ás 
7 horas da tatde, aulas de oa• 
tecismo na Cathedral e em t,o.. 
d-Os os Centros da Paroohia da 
CathedraJ. 

As meninas est.ã.o entregues 
aos cuidados das gentis senho. 
ritas da Pia União de !<'ilhas 
de Maria. 

As aulas dos meninos est.ã.o 
ao cuidado dos congregados 
maria.nos. 

Apostolado aa vraçâo, sec- i 
ção de Homens. - Em meio 'I 
de um ambiente de franca cor• 
dialidade e grande animação, I 
realizou-se a reunião que fora 
amplamente noticiada. ' 

Presentes os zeladores, na 
· sua quasl totalidade, proce
deu-se a acclamução da direc; · 
toria e conselho, que ficou as
sim constituída: 

Presidente, Seba1:,là.JO 1•-ran
cisco Percirn; vice-p,reaidente, 
Amadeu Cherubini; secretario, 
Henrique dos Santos; Thesou
reiro, Manoel da Silva '.Rama
lho; conselho, Constantino 
Cherubinl, Antonio Alberto_ e 
Aúrelio Gon~alves, 

DeJ)Ois de constituida a di
rectoria. e conselho, passou-se 
a tratar de assumptos de gran
de interesse, entre os guaes 
se <lestacam: ficou dcte.1·mina
do rcstabelece.r-se a "Hora 
Santa" da quinta-feira, que an
tecede a primeira sexta-feirn. 

Contlníia 
ASUA 
QRANDE 

GRAVATAS 
ITALIANAS 
grande e novo sortimento 

DESCONTO 20o/º 

CAMISAS 
de TRICOLINE p/ HOMEM 
de 2~00 por 

17.!E!!. 
e u E e A s MEIAS PICCO 
QUALIDADE SUPERIOR C. BAGUETE 

3 POR ... 3 PARES 11.~ Sotemnemente constituida ·a Juventude 
Universitaria Catholica Feminina . do niez; a constituição de um 

a Sagrada Communhão das mão3 fundó com o qual se custeará a 
do S. Excia. viagem do sacerdote;; pará. ajuc 

Na segunda-feira p.p~ verifi
cou-se um acontecimento de gran
de rclevanc!a para toda a Acção 
Cathollca da Archidiocese de São 
Paulo: a solemne installação, 11a 
'capella do Palacio São Luiz, da 
Juventude Universitaria Catholi
ca Feminina. 

borado pelo Monge Benedictlno, 
Dom Affonso Niessl, p1-eb-taram 
as candidatas seu compromi~so 
nas mãos do Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, que 
ao mesmo tempo lhes impoz o dis
tinctivo da Acção Catholica. 

P t J A M'A S BLUZAS - SPORT 
dé T~ICOLINE pj ~IOMEM · p/ HOMEM 

Em consequencia de entendi
mentos entre , a Junta. Archidio
cesana. da Acção Catholica, e a 
direcção do Instituto de Philoso
phla, Sciencias e Letras, mantido 
pelas RR. Conegas de sto. Agos
tinho, constituiu-se um nucleo 
inicial de elementos que aspira
vam a ser recebidos na Acção Ca
tllollca, entre as ex-alumnas da
quellê estabelecimento de ensi
no superior. 

Para Qrient.a.r os trabalhos cJo 
grupo ainda incipiente, foi no• 
meado Assistente Ecclesiastico o 
ReVIUo. Sr. ·pe, J. Danti, S.J., 
que tambem é Assistente Eccle
siastico do Instituto. 

Depois de uma acurada for
mação, foram as estagiarias au
torizadas, pela Junta Archldioce
sana a prestar compromisso corno 
membros da Acção Catholica, ve
rificando-se a solemnidade na Ca
pella do Palacio São Luiz, e sen
do o c;ompromisso prestado nas 
mãos de S. Excia.· ReVllla. o Sr. 
Dom José Gaspar de Afonseca 
Arcebispo Metropolitano, que ma
nifestava. a.ssim sua paternal com
pla.cencla, para com o Instituto 
Sedes Sapientiae, e o novo nu
çJeo da JUC feminina. 

A's 7 horas da manhã., en
oontrava-se no Palacio São Luiz 
as 16 ~11didatas, tendo inicio a 
solemnid.ade. Encontra.varo-se pre
sentes o Revmo. sr. Conego Dr. 
Antonio de Castro Mayer, Assis
tente ~ral, a Presidente e Vice
Presidente da Juventude Femini
na catholica. 

Segundo o belfo cerimonial ela-

Nessa occasião, o Exmo. Revmo; 
Sr. Arcebispo externou toda a 
satisfacção que lhe ia na alma 
pela instal!ação da JUC femirti
na, que con-espondia a uma ur
gente necessidade na Archidioces'!, 
umB vez que, precisamente no 
campo dos estudos superiores. con
vinha quo as alumnas estivesi;em 
aptas a se defender contra os 
ataques desferidos contra o dog
ma e a moral catholica. Rece
bendo este novo nucleo da .Ju
ventude Feminina, S. Excia. 
Revma. queria acentuar a neces
sidade de uma verdadeira for
mação para o desenvolvimento da 
Acção Catholica, e manifestava 
sua confiança em que os novos 
membros desta. naquclle instan
te recebidos, corresponderiam ,}a
lorosamente á sua paternal ex
pectativa. Teve ainda s. Excia. 
Revma. outras expressões, repas
sadas de paternal affecto, depois 
do que Be iniciou o Santo Sacri
fício da Missa, durante o qual 
todas as novas jucistas receberam 

Parochia de 
Com btifüantismo e admiravel 

fervor rellgioso, foram real!zaclas 
a~ festas da fnndação d.a nova 
paroch!a, paulista., de Nossa Se~ 
nhora. da Paz. 

No- di:J, 18 deste mez, S. Excia.. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metro
politano abençoou a imagem de 
Nossa Senhora da Paz, linda e 
magistral tarbalho offerec!do ~
lo sr. Marino del Favaro, conhe
cido esculptor desta Capital. 

A cerimonia foi realizada na 
----------·-----~· 

FINADOS 
CORôAS - BOUQUETS - PALMAS 

ie CRUZES em I<,LORES NATURAES 

Prefiram 

JJBJJXDlJDBJ srn. Cf CJlJA 
RUA SEBASTU.O PEREIRA, 195 

PhÔne: 5-2433 

Tcnnlnada a Santa Missa. ns dnr nas confissõés da primeira, 

de 45$ por 35.~ J D.ESDE 23.~l! novas jucistas prestaram nma sexta-feira. 
homenagem a S. Excia. Revma. Após outros 1<s:,11111vcos de 
no salão nobre do Palacio, fa- interesse, finalizou-se a reuni
zendo uso da palavra. ,o Revmo. ão cerni à. 1n·o1110ssa solemne de 
S1•. Conego Dr. Antonio de Ca:;" todos, diante da in1agem do 
t.ro Mayer, Assistente eGral da Coração ele Jesus, de qu·e iriam 
A. C. S. Revma. exten10u seu se esforçar para cumprir os 
contentamento por apresentar ao seus deveres de zeladores. aug. 
Sr. Arcebispo elementos de 1un:i. mentaudo e dezcnvolvendo o 

umrnmm 
15 l 
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formação acurada, perfeitamente seu Apostolado. 

aptos a enfrentar, nas escolas su- ========:;:===--_.:====:;:======================== 
periores, a lucta em pró! da Igre-
ja, contra o naturalismo que· ê 
o maior perigo de nossa epocho. 
Accrescentou S. Revma. que o 
Santo Padre Leão XIII já accen
tuára a importanc!a que, para tal, 
tem os estudos de ph!Iosophia, 
baseado na doutrina de Sto. The
maz -de Aquino o que com gran
de próficiencia nos proporcionava 
o Instituto Sedes Sapientiae. Res
pondendo, o Sr. Arcebispo deu 
razão ao Revmo. Sr. Conego A. 
de Castro Mayer, accrescentando 
que desejava ardentemente a per
severança de todas as novas ju
cista~. 

Em seguida, S. Excla. ReVJna. 

deu a benção a todas as pessoas 
presente~. 

N. S. da Paz 
Igreja de Santo Antonio e foi 
parafinada pelo doador da lma
gem e sua c:...,na. Familia. 

Nos dias 17-18-19 houve tn
duo~ preparatorio6. E flnal!nen
te no dia 20 foi rezada uma :,o
lenme Missa, estando o coro a 
cargo dos orfãoz!nhos do orfa
nato Chr!stovam Colombo, cte 
Vl!lla Prudente. 

No mesmo dia, ás 14 hora~. 
realizou-se uma procisssão solem
ne que teve o concurso de varias 
associações religiosas da Cap!ts.I. 

Esta. procissão passou pela rna 
Direita, praça da Sé, rua do Ca:·
mo, Tabatinguera, Frederico Al
varenga e Glycerio, onde fica,á 
installada provisoriamente a se
de da Paroch!a. 

O Exino. e Revmo. Sr. Arc~
bispo presidiu o lançamento da 
pedra fundamental da Igreja 
Mat.rit.. 

S. Excla. Hevma. falou, ten
do discorrido em brilhantes pa
lavras sobre o significado ·.-ia
quel1a solemn!dade. da alegria e 

1 

do contentamento que sentia em 
poder inaugurar a nova Parochia. 
a qual havia de trabalho muit.> 

1

, pela causa catholica de nossa 
terra. 

Tambem !alou o Revmo. Pe. 

Critica C:r.ematogra'phica da A. J.C, 
Orientação 1~Ioral dos Espectacul()s 

NOS BASTIDORES DE LON-, sinatos e algumas scenas que in-
1'.>RES - ·oa Mayflower, com cutem pavor tornam o filme de
Charles Laughton e Vivian LeJgh. saconselhavel aos menores. 

la · victima um cavallo de est!ml',• 
ção do criminoso. A :\presentação 
banal da pelllcula, entre'tanto, 
attenua a inconveniencia do the• 
ma, sendo apenas ,:iesaconse!ha. 
vel .aos adole~centes. 

- Mostra aspectos da vida dif- Cotação: - Acceitavel para 
fie ui tosa dos artistas ·:i.ri-,bula n:tes adultos. 
de Londres. Os personagens prin
cipaes são typos psycologicamen-

te bem caracterizadós: orn caí
mos, coi·datos e bondosos,. ora P.X· 
plosivos e aggressivos. Alé,n ·do 
thema não offerecer Interesse ás 
crianças e adoléscentes, h,a algu-. 
mas scena.s violentas e ou1,ras, 
com trajes imodestos, que con
correm para desaconsell1ar o !li
me a essa classe de nublico. Os 
adultos acostumados ao cinema 
saberão julgai-o. 

Cotação: - Acceitavcl p'll'.a 
adultoo. 

VÔLGA EM CHAMMAS - Da 
Astra Filmes, co~ Danielle Dar
rieux e Albert Trejeon. - A 
trama desenvolve na Russ!a du
rante o período de uma revolta 
ari;nada. Algumas scenas apavo
rantes e outras sem a devida dis
creção vedam o filme aos meno
res e adolescentes. 

Cotação: - ·Acceltavel pare 
adul~. 

ESPOSA DE MENTIRA - Da 
Colwnbia Pictures, com Loretta 
Young e Ray M!lland. .....,. Uín 
suppcsto cá.sarnento approxima 

· dois jovens, solvendo diffiéulda-· 
des na vida de ambos, que, fil1al" 
mente; ca.sàm-se. b thema versa 
sobre materia importante: o ca
samento. Contudo o aspécto da 
comedia diminue a possibil!dadé 
de um grave damno moral. Por 
isso e por causa de algumas sc~
nas de embriaguei e faata ele 
m.odestia no trajar, o filme é de
saconselhavel aos menores. 

Cotàção: - Acceltavd para 
adulto.1. · 

Cotação: - Acccitavcl pan, 
adultos. 

FORASTEIROS NA COMAR
CA ~ Da Republic, com Rali>h 
Byrd e June Storey. - Confron
ta este filme o progresso mate. 
ria! da civilização com o ;;spirito 
conservador. dos habitantes do in
terior, muitas vezes contrarb a 
esse progresso. Ha tiroteios, dan
ças e algumas scenas pouco con• 
venientes, que tornam o fim dO• 
saconselhavel aos· a<lolesccntcs. 

Cotação: - Acccitavel oara. 
odulto~; 

PROXIMOS FILME8 

VENDEDOR DE MILAGRES SEU UNICO PECC.().DO 
Da Metro, com Robert Young e Acceitavel para adultos pela. "t.e• 
Florence Rive. - Uma serie de gião da Descencia ". 

VICTIMAS DO DIVORCIO -
Restricto pe'la "A União", do R1Q 
de Janeiro, 

praticas ilusionistas, termlnand.:i 
peló esclarecimento de varios as
sassinatos. O ambiente de apra
hensão e mysterios tornA o filme 
desaconselhavel ás crianças. 

Cotação: - Acceitavel menos ZONA TORRIDA - Restrleto, 
para crianças. pela "Legião da Descencia ". NÃO ESTAMOS .SOS - Da 

W. B., . com Paul Muni. - Um • 
drama sobre a vida de um de
dicado medico, incomprehendido. 
pela esposa e que, culpado do en
venenamento desta, é condem11a

KONGA - Da.· Columbia, com 
Fred Stone e Rochelle Hudson. 
- · A these central deste filme 
é absurda! Pretende justificar um 
homicídio por ter sido morto tJc· 

O DRAMA DO QUARTO 18 -
LEGIÃO DOS RENEGADOS -
A PATRULHA DA MORTE -
Acceitaveis pela "Legião da ~ 
cencik: ". cto á morte, apesar de innocen

tc. Por causa das varias scenas 
emocionantes e uma de ausen<'la 
de modestia no trajar, o rnme 
é desaconselhaveI aos menores. 

Cotação: - Acceitavcl para 
adult~. 

FABRICA DE MOVEIS "MA e e H I o N E" 

Espccialidàde em: - Armações, Balcões, Vitrines, etc. 
· Reformas de moveis ein geral 

Execução rapida e perfeitá de moveis de qualquer estylo 

N IC o L A M A e e H I o N E 

R. FREDERICO ABRANCHES, 151 a 159 (Sta. Cecllla) 
PHONE; 5-7927 SÃO PAULO 

1 
Eliodoro Pires, conhecido orador 

'=========================~ sacro. 

CHARLIE CHAN NO PANANA 
- Da Fox. com Sidney Foler e 
Jean Rogers. - A esquadra j'.ls 

Estados Unidos vai atravessar o 
"Panamá·• e o facto provoca a. 
act!vidade da espionagem e da 
contra-espionaiem. Alguns ~-



---
FRACOS ·e 

. ANEMICOS 
'l'OMEM 

~-:. -,_ VINH,0 
ÇltOSOTA0O 
--dtdóão i:la Silva· 

,--ti.;.:;=l.ll· . C . Silvelra 
~RANDE TONICO Ja(}ãc, concluindo favorave:Jmentc 

á unificação dos dizeres constan
tes dos certificados ou diplom'ls 

· expedidos pelos estabelecimentM 
\nECÍSõÉS -DO CONSE- de_ ensino · reconhecidos pelo go
j.t' H O. ·NACIONAL D E vemo federal; 
f_EDUCA()ÃO · HOMOLO. n. 272, da mesma Commissfo. 

:GAD S referente ao pedido de autoriza-
. .,. A ção para tunccíonamento de cur-

Í'··f': 
_' ::J miniltti·Q "da Educação !~o-
iJnoloi';ou o· parecet· em que o Cor.• 
lse'lho Nactortal de Educação de
~erminou que, para se tornarem 
~ffcctivas as altet,i,~ões de limite 

--sos na Faculdade de Philosophia 
de Minas Geracs, concluindo fa
voravelmente, uma vez feitas ao 
regimento as alteracões estabe
lecidas no parecer. 

,tie matricula nos estabeleclmt'n- • Foi approvada a proposta. ·-,o 
ftos de ensino superior, manti<l,os sentido de ser permittida aos in
;pe!Js governos •estaduae.s, devem te1·essados a validação do curso 
il)roce,sar-se do seguinte modo: secundario irregular por meio de 
l()roposta do respectivo. Conselho matricula pelo art. 100. ficando 
:Universitario; pronunciamento fa- Isentos do cw·so complementar 
:vornvel do Conselho Nacional de por se terem matriculados antes 
l]dueação: · ho,:nologação do go- dessa exigencia legal, podencio 
fúno federal 'OU estadual. -- ' - os diplomas ser registrados em 
• . face da prova da real!a.ção com-

··• Pelo mtn·1Stro ..,a - E<l.uMca·o .,. u ""' pleta dos · exames exigidos pelo 
:tqi tambe~ homolbgado .o_ pa~e~ ··art. 1 ºº· 
:.cer do Conselho Nacional de Eàu.: 
i,caçâo que, ma_@.festanda,:se,,sp\n·e. -A VISITA· P-RESIDEN
fCC?nsuH-a do prof. Reyna!ldo Poi·· 
;icha~. decidiu que não são vali- CJAL 
j<ios os cursos realizo.dos em e~
~olas supériores antes . da obten
;_'Ção do reconhecimento fede1•a1. · 

AO NORTE 
PAIZ 

DO 

~- o sr. Presidente) da Republica 
régressou segunda-feira ultima de 
sue.· ·:visita ao norte do p,aiz. 

OAB'LLos·.' : Par\;fu.do. :de ~cife pela mq -- R. L n:hã. ·do d_~ 20, o aviá.o aterri.,Ju 
, em Mace10, onde o ·sr. Presiden-8 RANGOS te i.naUgurou o porto, _rccem-con,:-
.... _.Jr4199,_ _!;mb.a-i:can<!o. _as 11 hor:is 

· pará:- 'a> :ca,pital bahfana. 
Chegando á capital da Bahia 

á.'l 13,30 horas, onde lhe foi feita 
uma manifestação ·operaria, o 

! sr. Presidente visitou os poi:os 
. i petroliferos de LobiÍto, recebendo 

· ainda, entre outras manifesta
ções, o titÚlo · de doutor "hono,·is 
causa'• da Faculdade de Medic!nà. 

JUVENTUDE 
_JJ\.LEXANCRE 

Na manhã, do dia 21 o sr .. Pre
si.dente embarcou para a Cani
tal F{)derlill, onde chegou á tarde. 

-- - 1 VIAGEM no S-R. IN-
~ONSELHO NACIONAL TERVENTOR AO RI-O 

DE EDUCAÇÃO --
Na segunda-feira ultima o sr. 

Em suas reuniões eid;raordina
, Tlas o Conselho Nacional de Edu
eMão approvou os seguilltes na-
receTes; 

-·' N. 271. da Commlssão de Esiu
tio:1, Regulámentos e Regimentos 
internos, -sobre o regimento in
terno das Faculdades de Direito 
i, Ph!losóphia da sociedade civil 
'"Faculdades Ca;th-Olicas", con-

.. êluindo por determinar dlver.~as 
".~Iterações; 

n. 2W, referente ao pedido ele 
:àutorização pa,ra funçcionamen
: to · de cursos na Faculdade Ca
. tholica de -Pbi!losophla e na Fa
'· euldadc cathol!:ea de Direito des
:-ta capital, concluindo favorave!
.j~ente, adoptâ~as as moditioações 
':propostas peJa, C'omnUssão de Re
pentos; 

· , n.288, da C{)mmissão de· Ensi
~c> Superior, refe'ente ao pedido 
tde reconhecimento pa'ra o curso 
.,de Sciencias Políticas e Socle.es 
-ela. Escola Livre de SOciologia. e-
-!'olltica .de S. Paulo, concluindo 
~ntrartanulntp; _ · 

n. 282, d& -Comnil.ss!i.o de En~ 
1lno. Supel"iol', · referent.e ao ne
.dido do centro academioo "Luiz 

, cd,e Queiroz''; de mudança do ti-
. tulo de "à.gtin1.énsor" para o de 

"engenheiro a:grbnen.sor" con~ 
· eluindo pét1' achar que não ha, 
-11\conveniénte nem vantagem na 
Jt).cdida; 

· 11. 274, da Commissão de Legis-

Interventor Federal embarcou ·oa
ra o Rio de Janeiro. onde · foi 
tratar de assumptos referentes á 
administração do Estado, tendo 
aguardado a chegada do sr. Pre
sidente da Republica do norte 
do paiz e regressando em ,-,11a 
companhia, quando da visita á 
região .do Vallc do Parahyba, 
para assistir as manobras elo 
exercito. 

AS MANOBRAS D O 
VALLE DO PARAHYBA 

Proseguiram durante a sema
na as manobras do exercito na 
região do Vallc cio Parahyba, á 
qual assistiu, em algumas ph<t
sell, o sr. Presidente da Rcpubllc,1, 
que seguiu para o local na quàr

. ta-feira,' ein companhia do sr. 
Interventor Federal neste Est.a
tado. 

O sr. ministro da Guerra tam
bem esteve em visita ás tropas 
em operações, tendo manifestario 
a optima impressão recebida. 

O general Almerio de Moura 
tambem observou a diciplina rei
nante e animo com que prose
guiam as manobras, sobre ns 
quacs o general do Estado Maif)t 
distribuiu os componentes 00111 • 
municados. 

As altas patentes do exer.1lto 
tem realizado as reuniões par:i. 
a discussão das operações ml11-
tare$. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fruetas. Biscoutos e Bombom:: 

· 'Géneros Alimenticios 

'El\1PORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
A.V. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Jgrejg 

Inunaculada Concej~ão) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

LEGIONARl('t, 

.J... .... . 1 ~··~~,· 
, . _;) 

Syphitis 
Rhe~ma,ti~mo 
feridas em geral '' 

·«EUXtR _-DE,,· 
:N.dGUEl~À-; :;; 

Mithari,s de curados • 

BRASIL registrar uh1 combate uaval nas 
aguas do ·Mar Vermelho. Algu
mas bellonaves italianas .ataca
ram um grande comboio inglez, 
conseguindo. ;Segundo - -informa
ções de Roma, .,afundar no mini-SERVJCO TELEPHONI· 

CO NO RIO 

F'ol Inaugurada a estação tcl•!
. phonicr, automat!ca "25" da C[;.

pltal federal, ficando assim todo 
o serviço telegraphico do Rio rie 
Janeiro automatico. 

E~nora e livraria 
Livros em geral. Va.riado 
mostrnario com as ultimas 
novidades. Vcnclas a cre
dito e contas rnensa€s. 
Visite sem compromisso. 
Uma livraria difei'ente 

para senir V. S._! 

Alberto O. de Azevedo 
Praça Patriarcha, ·26 
2. 0 andar - Siila 16 

NOTIUAS :MILITARES 
Sobre a concessão de certifi

cado_ de reservista, o sr. minis:·.ro 
da. Guerra baixou o seguinte 'l.Vi
so: 

"O sr. general command::mte 
da 2.ª Região Militar cm officio 
n. 224. de 19 de Setembro ultimo, 
consulta como proceder em fare 
do decreto n. 19.395, de 8-11-19:.lü 
que co11cedeu amnistia a todJS 
os militares que tomaram parte 
em movimentos revolucionar!os 
occorridos no pa!z até aquella 
data e agora solicitam documPn-

__ ,__-_ 

to de reservista como praças ex·
cluldas e não apresentadas den
tro do prazo legal. Em solução de . 
claro: tendo em vista que nem 
todos os militares nas condições 
acima tiveram conhecimento do 
decreto de amnisia alludido. re
solvo permittir a concessão <.!e 
certificados de reservit.as áquellas 
praças, de accordo com o art. 41 
do regulamento do Servic:,0 Mili
tar". 

• Pelo ministro da Guerra fo
ram hoje approvadas as instr\lt;· 
ções reguladoras da appl!cacão 
do art. 234 da lei do Serviço Mi
litar e dos reengajamentos das 
praças que na dat~ da publin-. 
ção da referida lei. tinham maiJ 
de 1 O annos de sérvlço. 

REGISTRO DE AGEN
CIAS DE PUBLICIDA>DE 

O Conselho Naciona'I _de T.._-n
prensa resolveu conceder, por 

mo seus bàrcos 'mercantés. As 
noticias desse ·feito são entreta '1-

to contradictorias; pois de T.on
_dres se anriuncia que em cons('
quencia do combate o cruad0r 
p~itannico Kingbel.1ey _poz a p!
que o "destrayer" !taliaiio 
"Francesco Nullo". 

A Gran-Bretanh,'\ ,Jspéra ao 
que parece, a intensificação cfa 
Iucta. pois convocou mais du~:; 
classes de reservitas pà,ra os diJ.s 
9 e 16 de Novembro, 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R,ua Senador P. Egydio, ,15 
Salas 513-11 - 14 ás 17 hs 

Telephone 2-7313 
"'""~ ..... , .......................... ,,.,.,..;,..,.,.,,. 

CONFLICTO SINO
J APONEZ 

equidade ó prazo maximo. de 30 Na. Asla. a _guerra e mais vio-
dlas, a contar de 16 de Outubro. lenta d9 _ qlje · na ·Europa. · 
ás agencias de pub!lcidade par.\, Depoii)A reabertt1r\'..da' rota: 
regularizar a sua situaçií,o. Deu- · dà Bmn,am~, e da peFspect!va de 
tro desse prazo serão aoceitos, cs- auxilio a'·_p1h'ia poi·. parte .. da ln
requerimentos de registo · das e'11-· glaterra é · çíos ·- Estados ··unid0s. 
prezas ou agencias de publici- ao que pai·ece o governo jaoo11ez 
dado que porventura não o · :,- cnmcça a, se inquietar. A ·e;tracla 
nham solicitado. da Birmania vem sendo casttg-a-

Exgotada essa dilação. as age'.l· d~. pela aviação japoncza que 
cias que não ficarem devidamc!n- diariamente lança ;obre _ ella 
te registradas no DIP serão un- bombas explosivas e incendlari~.s. 
pedidas de funccionar, conforme O governo nacioi'iallsta do :Ma• 
dispõe o art. 133 do decrto-lei rechal Chang-Kai-Ch~k pre~~n
·n. 1. 949, <!.e Deze'ínbro de 193fl- de _conservar a est_rada deslmpe-

2 AGGRESSÃO - Em Chiea.~ 
, go ui:n individuo de mé.ia 
idade · ch.ama\io ChaI11~ _ Mul.tà.i.tl 
aggrediu o candidato republiciµi.o 
á presidente dá. Republica:;·· sr,
_Wendell Willkie e Slla esposa, ai·

rcmessando·Jh~ ovos e m~s. 

3 DESAPPARECIDO. , - En-
contra-se dcsapparecido o 

avião uruguayo "Ventanon", que 
voava nas proximidades de Tor
re~. na frontci.rn do :R,io Grancic 
e Santa Catharina. 

4 MANIFESTAÇÕES - O go-
verno chileno advertiu os ex

tremistas da esquerda e da di
reita, que não mais permitirá 
agitações nas continuas man!f~
taçõcs levadas a cffeito. 

s PROI-IIBIÇÃO - o goverl;O 
portuguez prohibiu -a entradà

de novos emigrantes judeus 110 
pai.Z. . 

·6 EXODO - Varias c.en,te.t;i~s 
. de milhares de crianc,as es
tão sendo afastadas das ~idaués 
allemãs sujeitas aos bombai:dcio.i. 

.ó 7 CONVALESCENÇA 
grande poeta iündú Rabin

dranatl1 · 'l'agore · está· fora de· iw
rigo. O celebre esc11ptor. -'!UC 

conta 79 annos, esteve gravcmr.1~
tc enfermo em virtude duma 
pneumonia. 

8 CONFERENOIA - Os geml• 

.--------------------------------- dida pa1·.a os transportes de vi

raes- De Gaulle e Catrovx 
conferenciaram no -território .. do 
'rchad cm prcsénça · do gove1•.\'J9,

. dor dá raça nogrf, sr. Sylves
tre Ebon~ 

O melhor presente para as festas 
áe Natal, Anno Bom e Reis -

Folhinha da Juventude 
Feminina CathOlica 
para 1941 - com reprodução de quadros celebres 

Preço: 5$000 
Podidos: 

RUA CONDESSA DE_ S. JOAQUI:\T, :rn, - S. PAULO 

EXTERIOR 
A DIPLOMACIA 

ACTIVIDADE 
EM 

A ultima semana se cara"Ctert
zou pelo grande trabalho das di
plomacias. Tanto os diplomatas 
ingJezes como os políticos alle
mães rea4izaram innumeras con
ferencias, ás q'uaes se emprest;i, 
importancia transc!)ndente. 

O sr. Anthony Eden, m-inistrn 
da Guena da dr.an-Bretanha 
realia presentemente uma ·viagem
cruzeiro pelos . paizes musulma
noe, afim de estreitar os laços 
que os prendem ao géverno de 
Londres. 

Os embaixadores inglezes nos 
paizes balkanicos trabalham ac
tivmente, procurando tirar da 
tensão balkànica. o n1aximo pro
veito possivel. A situação é das 
mais confusas, mas ao que !>a• 
rece as nações ameaçadas são a 
Grecia e a Turquia. Segundo in
formações não C(ijlfirmadas offi
cl.almcntc, o embaixador ing!ez 
em Athenas offcreceu em nome 
de seu governo· novas promessas 
de aux!lios militar. no caso da 
Grecla vir a ser atacada pelas 
potencias do "eixo". 

Fala-se tambem insistentem~n
té na proxima asslgnatura dum 
pacto defensivo entre a Turquia 
e a Grecia. Esta noticia foi t•J• 
davia terminantemente di:smen
tlda em Athenas e na caoital 

•turca, 

AS CONFERENClAS DO 
SR. !HITLER 

Depois das recentes entrevl,,
tas do "fuehrer" com os srs. 
Musso11ni, Serrano Sunner, a in1-
prensa mundial não esperava pr,• 
ra breve, ter de noticiar novris 
"demarches·• do sr. Hitler. 

Porisso foi com surpresa ,me 
se soube do encontro Hitler-La
vai. Mesmo Berlim extranhou 
sóbremaneit-a. a realização tlcssa 
conferencia. Onde ella foi rea
lizada, não se sabe ao certo. ooiB 
ó la.cortlco communlcado allemão 
aó adian~& IM lido em "aliJwa 

lugar" da França. Julga-se eu
trct-anto. que o encontro tenha 
se. dado em Paris. 

O sr. Hitller era acompanhado 
pelo ministro do Exterior cio 
Reich, Von Ribbentrop. Dois ll'1-

tros pol!tlcos acompanhavam· o 
sr. Lavai mas agi_1arda-se absoluto 
slgíllo quanto aos seus nomes . 

!'7ada de certo se sabe do que 
foi tratado. Presume-se que •.-s 
dois politicos tenham combinado 
as condições ' definitivas de paz. 
entre a França e a Allemanlla. 
Hitler consentiria em abrande.r 
as condições de paz, se o gover
no de Vichy resolver declarar 
guerra a Gran•Bretanha, -auxi
liando os paizes do "eixo", numa 
nova offensiva. Segundo certas 
informações dh'Ulgadas pelas 
agencias europeias, afiguns mem
bros do governo francez se op
põem á acceitação de tal estado 
de cousas, que segundo elles sig
nificaria para a França o ulti
mo g·rau de aviltamento moral. 
Datjo entretanto a pressão da 
Allenumha e ao trabalho ,1os 
ministros total!t-arios do govc:·no 
trancei. capitaneados por P~1·,'.e 
Lavai, é provavel que seja -asst:I
nado semelhante ..accordo. 

O DESENVOLVIMENTO 
DA GUERRA 

A guerra continua no mar e 
no ai·. Como temos noticiado to
das as semanas, as aviações in
g'leza e allemã têm bombardea
do os terrltorios Inimigos. Deve-sé 
notar somente que d!minuiram de 
intensidade os ataques a'llemf:es 
contra Londres. Os inglezes não 
castigaram tambem tão seven
mente a capital do Relch, inten
sificando todâvla suas excursõ~s 
sobre os portos de Invasão e de. 
mais tcrritoriós occupados. ni
ver~as fabricas italianas vem ~en
do bombattleàdas pela "Royal 
Alr Force. A aviação peninsular 
em revide bombardeou violen~n
mentc os aerodromos inglezes nos 
arrcdcdores de Cairo. 

Nelit-a tiélllalia. ainda ae deve 

veres e mw1ições, razão pela qua1 
rea'lize, o plano de defesa da im-' 
portante via. 

EXl<;RCITO ··~ O governo de 
Vichy desmentiu as notici.as 

segundo . as quaes se,iam '.desmo
bilizadas M ti·opás francezas do 
úrlente. · · ·- ·- ·- · -· · · 

A frente de combate no ter•·i· 9·
torio chlnez mede mais· de 2. 5.IJO 
kilomet-ros. Actue,lmente, por n:o
t-ivos ainda não conhecidos. o 
Japão retira, de suas linhas, a 1-

guns effectivos m!lltares, o qve 
vem tornando . menos efflciente 
o estado geral das tropas · niopo-· 
nicas. Disso se valem os chlne- L1m E PROPAGAR o 

zes para o Inicio de sua grande 
ofensiva cm todas -ás frentes. " L EG J Ü NA_ RJ O " 
Segundo os telegrammas mais 
recentes os _ chinezes obtiveram 
duas 'grandes. yiçtprlas .. A primP-1-

É' DEVER DE TODOS 

os ra no secto1' :de,. Yang-SI 'onde 
mon·eram cçréa de dois mil j~,
ponezes. A · oufr:i vicÍOrta ch!-1 
neza se deu no sector de Pekln. 1 + 

De Tokio officialmente se com-~ 
munica a susbstituição do com• i 

CÀTHOLICOS 

mandante d.a esquadra japon~za 
que opera na C.hina. o Almi-
rante Rorio Sawamoto, foi no- 1 
me~do cm substituição do vicé
almirante Tarassu. que passal"d. 

1
-

a exercer as funcções de chefe 
1 

do Estado Maior da Armada. 
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f ederaçao larlana r e11lnlna Excellencia do Santo Rosa.llO 

Rea.UF»~-se no QQJµi~ A~- f~ità ·do 'C:lii'ts:1,o &it >l de.v~Q tn admiravel ~ fecund.lsslrna lle• 

.Cg.. áa .i:ci;sa ~ 1, r.~ llWl- ll@ ~iQ,. ~ a& Qura2 Mi&J'.i.g• m11nte.irQ.. 
f• à.~ Martatia .Femt- nl'µ"ias,_ PQf111ntQ ~b,;tJa.mi:nte uirq . ;.-.N'~ ~llli!H\ cQn~pção ~àquelle 
~ iàa~ pl'esf41da. por $, lillwia. ffOlf uoraçôe$ oathóU40s. que tenho d11Cumento. e que a AcÇi.to Ca
tltéfflm. J:1am J044 · oasfl&t da 111 rel1<:tdade tle cmér-<ios.: "JV.rt- tb.QU<:ll. 'Wlll!, ver.rA~d.etrn fQl'lllf\dQ• 
'iAof~c:& e Silva. o :mxmo. sr. nhas .Irmãs em Maria, poqemos ra de elites que, por um fe'llz mo-

(Conclusão u( s.u "p!J:·.) 1 qu,e qifige e CQl:lQUZ Oll h,Qm,ens, 
dn que a qualquer prudencla ou 

·wnl\ ~l1~J~4~. ~,~,~-~ :PQl'· l,~/.!iU~~<Je huma~. co.tlso~ gr~n
este tituio do Rosn.rlo it · µór,:~s~ ·~t»t;ite tt leva&~ .a Nossa al
mocto de orar. no q®l se resume ma, ~ enche-~. de uma granel<" 
p0r a~t,m c.H2.er ~ ~éi'Q Q qual con. :-es~~ \le, v~r :fflnQYal" e f}tt 
te.m eotnq que o. e~ncia do a.ugmentar QS trh~hQS dA lgr&• 
culto devido a MAr!a; delle se J11. sol.!. es tntspicios de Ma.rm." 

1.~ ~ ()-l'(jo ·t.t,t o.®}, ·1? .. 
Novembio, em wdas às i~~ 
parochiaeR, bem 09II» tm ~~ 
os OratorlGs ~Ü$C!!i dédka ... 
ã Bem11,ven~da,' V.ir~~ M..~ 

de.Yém rilOi~ - --~ 
ll~Qeü.~ elo ~ ~. {_.. · 

• ~ expôa â:;i Filhas àe Ma- coil.siderar como definitivame'lté vimento de sy13tole e de dysto!c 
ria o· pl~o da futura baaflica de instaurada uma éra feliz de col- atra.he a si todos os elementos 
N." S.ª da Apparecida, dizendo laboração que, removea4o mal-~n- Qllfl aspiram a uma mais alta 
cont4!,r com o apoio e o entnu- teDdidos infundados, e descon- perfeição espiritual. 
s~o da mocidade MIN'ians, F~- f1-™tas inconsistentes, ooMoce: !a- Uma vez devidamente acdso
:ininiD&. Usou tauibem ela. pala- . do a. lado, no mesmo campo. a lados, sio os novos apostolos .c\ls
\!ri~ a. presidente àa Ju\!entude · Juventude Feminina e as Pias seminados . pelos vanos. ,se~t?res 
J.i'etnllúna. Cs.thollce, D. :Beatriz Unf~s de filhas de Maria. qtie ne00!!81tam de suas act1v1da
cie úlh63 Cinlira convida.de oara Devemos este resultado, che.to d~. na sociedade em geral, e 
essa reuniio que pronuncíou Ó se- de promissora tecundidade para porta~to lambem nas Assocíar,õ1:1s 

tem servido senwre, em particnlar 
e em p_ujjjico, na Igreja e em 
familia, nas confrarias institui
das sob a sua invocação, dedican
do-lhe altares e celebrando fes• 
tas em sun honra, persuadida 
dll que nada de melhor podia fa
zer para, realçar as solemnWs,
des de MAria e merecer a sua 
interecessão e os seus favores. 

PQr 1?13-ndato do mesmo Ponti
~c41, S. S. Le<I XIII, no dia. 20 
lie A{-,stq de U85, (leslte o di11, 

tffçc>)r oQIU :I.$·~ de N• 
Sen1t111-a e. :\ ou• "A v6s, $:
riQSo Sio' .Jori; eit." ~ Ora• . 
çãq d~..-o ,....., ~ os IU/la, 
ou (14' ~an\li, c1wa.-., a sa• 
iws.. ~ i ~. "'"'te ... 
Sa.~ Saci~ oxpotto., 

auiote .discursot os labox·es apostelicos a que se Auxiliares. 
dedicarão os 2 grupos. doravau- Mas, sendo essa a finalidarle 

Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo te unldos sob a direcção da Ac- · tia Acção Catholica, onde irá el!a 
:M:ettopolitano. ção Catholica, ao inspiradissimo buscar os elementos capazes de 

~vmo. Sr. Director da Federa- docwnento publicado a 12 de Abrll se transformarem nas elites de$-
çãa Mariana Feminina. de 1940. Por seu intermedio, ro- tinadas a serem lançadas nas 

' · Carfssimas Irmãs em · Nossa :tno fim fecho de ouro liga,nc;lo a mass11,s para fecundai-as e fazer 

REMEDIO mrrfCAZ PARA 
GRANDES DESASTRES 

Não podemos passar em sileh-

Ouro 
Rua AlVare:, .1.· o.u .. ...,._ ' 

do, 203 - 3.0 andar · "· 

pr940, 

Dei Monaco 

Senhora. · Juvel'ltU:de e a Federação Mark!.- dellas verdadeiras servas da Ig:i-e-
Como P1'68idente da Juventude- ·M, estabeleceu o E:uno. e Revmo. Ja? 

:Feminina Catholica de s. Pauio, Sr. Arcebispo Metropolitano, so- Em consideravel parte nas As
sinto immenso prazer em me 1>n- bre bases .verdadeiramente ftater- sociações Auxiliares, mormente 
contrar neste melo de Filhas de tlaelf, a posição de ambos os mo- nas ,.;F'ederaçõi,s ~rianas e Pi<:ts 
Ma:tia, que constltue para a Ac- r v!mentos religiosos e a linha de Un!Qes · que, destma~as a ser_em 
cão c.athollca uma promissora t sua reclptoca collaboração. os semlniu-ios da Acçao Catholica, 

cio uma consideração que aqui 
resalt!). como uma especie de pa:·
ticuJa.r providencia da nossa So
berana. Com effeito, sempre que 
pela acção do tempo se ha es· 
friado o zelo da piedade em uma 
naçá-c, cahindo em desuso Pste 
piedoso habito de ora.r, é notavel 
a unanimidade com que depol.s. í 
quer nos tempos de cl'i.se ternivel 

1 

Ouça as ultimas noticicts direota .. 
mente das capitqes eutopeas 
com a níaravilhct de lj40 , ... 

éSilf:ll'aru;a,, e para .toda. a Igrejl1 l Esse documento; i:nagnlftco ~m · ®,Vem iC;J1·uecer a esta, com .iu-
urna benção de Deus. sua c1areza. & precisão, níio -1on- bilo e orgulho, me?1bros de escol. 

CQmo Filha de l\'1aria, - ti- sidera a Acção · datholica conio Do que ficou dito, cl,arament.e 
tula que me ufano de tambem. U.111 meto rotuÍO novo. ' .. se deduz ~ue devem continm'.r, 
possu.f,r, - regozijo-me por éstar Caso assim se expressasse, ni.ío . com o apoio. das no~ qral;ÕP.s 
entre minhas irmãs, por me s~r introdtlzlria modlfi0ttcão alguma e do n<>§So at1;ecto ás Pias . Uniões· 
pern.illido dizer em alta voz: 'nlt ordem ,concreta. das coisas; Q for.mação individual dos ele
".Fllha. de ·Nossa Mãe commun1 apenas desigl'iá,ria por outro· nome ,ni.entos de. que sa compõem. Com-

para o l!;stado, quer sob o irn- i 
perio de qualquer . outro. neces- ! 
sldade; a pratica do Rosario, en - 1 

tre todos os outros adjutoi'los re- / 
IigiÓSOg, tem sido restaui·ada e ' 
reposta. no seu lugàr de honra. " ' 
com grande proveito se · tem cl1: 

71!!1:!o. ="=*==··=·' ':"" __ '_., ;, 

•ã. antes de· exercer O cargo i:iue . · . ,_,._ .pete-lhes despertar em cada :11-
, 'entidàdes Já: preex ... wntes é fal- :IXU'. de as!lociada acjuelle ardente 
hoje desempenho, continuo a per- ·ses.ria a·'genia1 definlcão de Pio 
tencer da. mesma maneira â;s fi- XI sb'br'e li.. Acção cath<ÍÍica. Dó- g,mor de Deus e consequente sêclc 
leit~~ dQ,.., ... las que combatem · . · de- almas que 1hes abrirão, fl~, _, ,..._.,, n:dnando esse criterio, seria <t 
sob tl especial proteeção da Vir~ Ac"ão. Catholica s.acrificada ·1s pàr em ·par, as pórtas 4a Acç~o, 

" catholica. rem Imaculada, Associações Auxiliares, ,pois ill)táo 
Nas hostes da Acção Catholica , ser-lbe-ia rÍega<io O . lugar a· qtre' Esta, çomo a gl'ande mlllcia rior . 

flgUPal?i náQ poucas Filhas de · tem dir.eito por sua. essencia e fi~ .excellencfa, ê. a cupolla dourad<i. 
Ma.ris. que para Já transporatar:n nl!.lldade. no conjuncto das .de- que vem coroar todo o edificlô, 
,reu amor ardente e devotado ao ,mais ásso<iiaó1M>.s da Archidioéese. co'nsiítuidó pelo elemént<i lei/lo 
culto de Nossa sez:bora. · A Acção éa.thõlica, em vlr..turle 11.ª Igreja discente, 

.Como élo prec!s1&Simo, unlne,> ds exG:el.léncta da.· sua propi'la-:' na·· Entre o es)lirito da Juvéptüde 

novo desenvdlvldo. Para isto nã) 1 

sudo, quando as temos brilhantoes' 
á .\lista, Na nossa época tão má ; 
para a Igreja, como dissemos ào ' 
prirlcipl,àr, ·é . tão do!!)rosa J(ára : 
Nôs, . que. fomos chamados pela 
. Divina Providencia para nos ~-s- i 

·oontarmos ao seu leme. podemvs: .I· 
Nós Vêl' e admirar, eiµ meiQ dil 
inssurreicáo das pàixõés, quão 
grande .é a devoção e a estim!i. 1 pelo Rósa1·ío de Maria., em todos 1 
os lugares e. entre t<:Jdos ·os povoo i 
d~ _zi.ome catholico .. E. esse fac.o,. 
que àtlte.s se deve atribuir .. a Deus, ' 

Um 

Modelo 
5 S 143 6 

5 vatvulas 
ON~S CURTAS 
:E. l O N,G AS 

R a d i o ·cf e Q r a n d e o 1 e a n e • 

ALCANCE DE· TOPOS 
%1\Ul:ll;l .só ca.~ill, harmoniosa. a ture2a.: "collaborsc:ão dos 1ttfg.1s e o das Pias'U'niôes nenhuma d.lf
Juve:ti.tude Feminina e a Federa- no apostolado hiêrarchréo da . ferença deve existir sétíi.o que, 
çâo Mariana, l-emos. a mesma ,sr- Igreja'', foi da.do um lugar de ~ara ingressar na Acção- Catho-. 
,ma. entre. tQõas poderosa, com a. preeminenciâ -nli,o apenas honori- Jica; é necessario possuir-se, na 
qual podemoo, sem temor, en- fico. mas de autoridade, real so- ·Integra o esptrtto da PI.o. Unioo · 
frenter. o ln4,nigo . commum. ~a bre as Associac?es Auxiliares. co- 11 que previamente se tenha per- te ést-é ponto de vista, em ~na 
&rma. é o Santo Rosado. mo entender ·essa primazia 'Cla tencldo. Isto, porque ·o e~pirttó ultfma allocução. 

Distribuidores geraes 

E'·· neste mez, .consagra.do. á Accão catholicli? Jama:is- -como reinante em qualquer assoclaç!i.o. "Diiatentur spat1a carltatis". 
um'a. destruicão das As.socfações ,inclusive nas Pias Untões, con- Dilatem-se os espaços da carJ
Auxilfares, mas ·cotnô U~ dir"<'· slste em posuir o ·i, serisus Eccté- qadt•, pa1•a, preencher um é ou

-----a1111111i1~~~~~!"111'!,~~ · çã-0 so.bia e fratérnal, que im- siae '' em toda a sua plenltudê, tro 'iuovimento, em · fra:terna.l 
.. ·LEGIONARIO pondo embora sacrifícios gerie• e este é precisamente o esplrlf.o união, pa:ra unir todos 4 Hierar-

; :L~R E P)WP AG,AR o Casa iundada em 1852 

i. -rosas, colhe,· n.as Assooiações Ati- da Ação Catholica. · chia. e a Deus, e as almas des-
E' DEV:F.R- DFJ TODOS · íi:lllares optimos elementos, sem S .. Santidade, Pio XII ve'lc, con- garradas a Jesus Christo Nossc 

R. 24 de Mato, 80/90 • Tel. 4-4528 • S. Paulo 

0-'õl o A i~ 1.1 o 'L J e o ~ estancar a fonte nem destruir es- firmar luminosa e expressamen- Senhor. 

(Concluiião. da 1.ª pág.} 

re11lstencía e em muitos lugares, .os Cru
cifixos foram novamente retirados .. 

Em todas as Dioceses, foram destrni
dos ás centenas calva.rios e Capell!'l& 
ru;rnes. Nunca a policia chegou a pro
hlbil-M, e quando os · c.athollcos tenta
nm intervir, foram vlctimas das brn· 

A cruz oamma~a contra. a Cruz ~e C~risto 
nhecendo-lhe direitos sem !limites e iÍel'• 
Y.in,do-se de uma ViQlencia que não h~,. a 
que contenha. Mas as clrcumstanci!l,f 
politloas são diversas: o -'>utto de .Sls~ 
itiarck Vem da Victoria e·.dest\i COnser*~ 
uma ségur.ança, orgulhosa; 9 J3acio~aI~· 
soqial!smo nasce do desespero,. da· dcrr~~ 

· •Udades dos "nazis .... 
Os Bispos protestaram em vão, tendo 

. sido· elles propri-Os. pro mais de UID3. 
veii. .ins1.11faaos . é ·, amençados de morte 
e mplena · rua. lllm 1935, em MiI
nlch, . utn bando de desordeiros excitou 
a: multidão contra o Cardeal Faulhaber, 

. a·os gritos dê "Ertforcae-o" e "Fuzt
lne-o 1" · A 12 dê Máio de 1935, <';n 
Hamm membros ,·da Juventude hitle
rista ~ulzeram impedir. o ArcebL<,po d<l 
Paderborn de subir na sua carruagem. 
Saltaram sobre o esribo e procurar'tm 
derrubar o carro; catholicos que quize- · 
ram proteger o seu Bispo. foram ata
cados por taes jovens e ameaçados eh 
.. punhllil de honra". 

Aos 26 de Maio de 1935, o Bispo de 
Treves, Mons. Bornwasser. que aca
bara de chrlsmar em Kreuznach. foi in
sultado e molestado pela juventude hit
lerista. Em Junho de 1937, em Huns1·
ruck, o mesmo Bispo foi alvo de nma 
barbam manifestação, methodicamentc 
(ll'!,(anizada. O Bispo de Munstet' e o 

, Arcebispo de Friburgo. por sua vez, fo-
ram publicamente insultados: o mesmo. 
succédendo ao Cardeal Faulh.aber, P.m 
Outubro de 1936. 

Na tarde de 16 de Junho de 1935, o 
Bispo de Rottemburg, Monsenhor Sproll, 
viu chegar á sua casa um auto cheio 
de jovens hltleristas, que impiedosamen
te o insultaram. sua residencia foi mui
tas vezes violada, em Junho de 1938. 
A policia, em vez de o proL!'ger deu-lhe 
orc;lens para deixar sua Diocese" por 
ca,u~ de suas lnfracções aos deveres 
para. com o Estad.o". 

A 13, l!! e 16 de Agosto, trinta naz!G-

tas atrávessaram em automoveis as ruas 
de Friburgo,Brisgau. Sobre os vehiculns 
se achavam pintàdas · de1.eseis caricatu
rar. de sacerdotes e reUg·iosos com es':,1s 
insc'ripções:' " Guarda e~ vos dos judeus e 
dos Padres'', "Contra os :iudeus e 01 

Padres, reacção contra ,os inmigos da 
nação!" Deante de todas as institui
ções cathollcas, partlclilarmente deante 
do presbyter!o de Rerrenstrasse, e denn
te do Arcebispado, prorompiam em r,Ja, 
mores selvagens: "Abaixo os Padres! A 
morté, o.$· Padres!". · 

ó mais criminoso de todos .este ul
trnges fqi .comettido · em Vlenna, a 8 àe 
Outabt'o de 1938. O paJ.acio do CardeaJ 
Innitzer foi invadido pela Juventude 
hitler!sta. ~encto o mobillario atirado 
pela janella. Procurou-se em vão o Ar~ 
cebispo. Encontraram pelo menos uni 
sacerdóte, que foi tambem precipitado 
de uma jai;1e11à. Feriu-se eNe g-ravemen
le. p·ara morrei' opuco tempo depois. 

Terminemos· esta vergonhosa· série, 
lembrando a .parodia das· procissões do 
Santissimo Sacramento que teve lugar 
nas ruas de Hamburgo em Junho .ie 
1938, O "Osservato.re Romano·• de 24 
ile. JtinhÔ publicou uma narrativa mi
nt}éi<Í'Ía, 'illustradà por phÓtographlas. 
As casas foram ornamentadas como pa
ro., uma procissão; as ruas, apinhadas 
de gente, foram atravessadas por um 
cortejo. - No centro, um simulacro de 
altar. A' frente· do cortejo, e formando 
alas, diversas. pessôas revestidas de ca
pM. levando velas e tochas. Dlr-se-.la 
uma Procissão de Qorpus Christl, ·c 
não .(ossem as cruzes gamadas, por toda 
a parte. Sob1·e o altar. levanta-se uma 
especle. de ostensorio, em que a Hostia 

ê substttuida por uma eru2 gammarla 
em fundo branco. 

A LUCTA DE DUAS RELIGIÕES 

• . . Cathollcismo e hltlerismo, domina 
a historia dd.lorosa que acabamos de 
esboçar. Note-se que o nacionaJ-socin
lismo defende-se de ser sem-De\L~: quP-m 
assim acusar, é perseguido deante dos 
tribunaés, e condemnado. OffiCialmén
te, os que abandonam a Cruz de Christo 
para .se filiar á cruz gammada. são cha
mados crentes em Deus" (Gottgla11-
big·). Lembramos um discurso cifficlttl 
em que se. decla.ra que "a Igreja não 
tem' o monopolio de Deus'1 cont-lnuan
do: "A reÜgião allemã se resume n~s
tas palavras: "Tudo por Adolpho H:t
ler!" ·tambem assim. no tempo da Re
voluGão F1,anceza, perseg.iJindo á Igr~
ja, pretendia-se render um culto :.o 
Sêr Supremo. Hoje, Hiher presta suas 
homenagens a Deus e á Providencia 'lUe 
o protege. E pretendendo cobrir-se com 
essa pretern;ão, o nazismo prosegue na 
sua obra v!O'lentamente anti-christã. 

A 8 de Novembro de 1936, na Cath2-
dral de Munich, o Cardeal Faulhabl}r 
denunciava corajosamente esses iinpi0s 
esforços: " Emprehende-se uma propa
ganda que tende até mesmo por uma 
pressão de ordem economica a deschris
tianiza.r a vida publiea do nosso povo 
e coagir os catholic<is a sahlr dá. !gre
ja. Essa propng·anda visa sobi:etudo e~ 
funccionarios elo Estado e do Partido, 
e todos aquelles que teem uma situaçã,1 
dependente. Entretanto, o numero dos 
apostatas, pelo menos na população .ia· 
tholica, não é ~o i:ra.nde como se affir-

ma com um e~aggero fanatico. ... ta e sua força Jhe vem.da. vontade ai;>"'i~ 
O funcclonar10, o empregado, e obrl- xonada duma desf01Tà contra. o inimi- · 

gado a responder .aos questionarios e se , go. Não basta AO nazismo humilhar 
lhe .pergunta se elle é cathoUco, se é os Bispos e sujeitar a Igreja. Elle quel 
P'.'at1~anto, se ~rtence ~ alguma org&"'. 11.rrancar á Igreja seus fieis, !mpreg1ia?1~ 
mzaçao confess1onal,. Ate mesmo o ':lo- do-os do· seu espirita, Etige-.ile cm . .:e . 
mem mais lngenuo comprehende a ln- l!glão; exigindo para si não s6 as fo1'<;a! 
tençõo com f:!!1º são feitos esses inque- e a vida; mas :i alma de toda n li.ue·; 
ritos sem fim e percebem a .ameaça manha. Por o:;de, · a· i'elig'ião catholi~s· 
velada. lhe é odiosa, porque EUà ·. Sllbstrahe ·t 

O anno de 1936 e a primavera de· homem para Deus, fal-o desejar o CéÚ, 
1937 assignalaram um grande nume"o · ensina-lhe que só é fecunda a t~rril· 
de apostatas, entre os altos füncciona- pelo soffr!mento e pela morte, fàl·o· 
rios do Estado e do Partido. Seu exem- adorar a Christó que soffi'e e morre: 
pio foi seguido por muitos de seus qu- por nós, oppôe á religião da terr'a · i 
bordinacios. Elm Berlim, cantou-se, no do sangue ·a relig.ião do espirita. Cori.: 
anno de 1936, 2:913 apostatas; em 1936, tra esta fé, prôtesta o nazismo, cori1;i 
'3.805. Pode-se citar como exemplo desta outr.ora o pagánismo ant;'igo, nella eb~ 
propaganda uma escola de mechanicos xergando uma deaerçio · do devei' 11·1~ 
em' Sul-h, na Thuringia: de uma só ve;,;, mano, uma !1,rahição ~Í'a com o Estad9. 
98 protestante6 e 21 catholicos aba.rido· Mas a civilização cújos beneficias ha•i'~ 
naram · suas Igrejas. Os casos desse g·e- rimos nasceu da Igreja:, e ela cniz g·am:: 
nero não isa'l!ldos. I rnada sli ruina.s é que o mwi<lo po,:lô 

Na Austria, 'vem-se exercendo a mes- esperai', 
ma propaganda sobretudo adepois ,;)o 
verão de 1938. Elia visa ahí particular
mente a policia, os professores publt<J·)S 
e os funccionàrios. As provlncias ·de 
Styria e Carinthia oóntatn um numero 
ainda maior de apostatas. Entretanto, 
não conseguiram os naZistas a aposta
sia. em massa que esperavam de uma. 
propaganda. intensa e sem .escrupUlos 
(8) 

HITLER E BISMARCK 

Podemos ag-ora comprehender i'nelllm: 
o caracter da persegUiçio .cte·:mtJer, tão 
dtfferente da de B~m.a.rclt: wn e outro 
jogam o Estado contra a. Igreja, reco-

(7) O LEGIONARIO publicou. em 
seu ultimo numero, wn clichê focali
zando um aspecto dessa diabQlic.u PIJJ\I • 
dia (Nota da Redacção) · 

' ' ' . ' <: : ' ' ' ,· ; ' ·t.,' 
(8) Para comp1·ehend.er este cont,t:.:: 

gio .de apostasias,· cumpre· lembrar , qJ1 

na AJllel:RQ.llba a adhesão a.' wna · confl.i.i 
são a uma confissio 1'eiielosa é 1n.si1 
cripta não só no estado civJl mas tam:l'. 
bem nas folhas de. contribuiçio. o ik 
nhelr-o do culto, em vez de ser ]),ago 
direciamente 4 parochla, é el)t.regue r.a · 
fo1•ma de centessimos addltionaes vf 
imposto · sobre a renda, oll,jo arrerodad0rl 
reme;te á. paroobia. 

e a s i rn i r a s ·, 

·Só na 
Brins~ Linhos e Avian,entos ?. i • 

VEN 
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Largo sao Bento, 40 
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Nobí ~tiiomf: · 

Is vlagens'do fueh_nr ~~G~O . 
- 'Deney .,sa111i: ~~Oh!Wi~~~MW¾?-iitf~ 

A diploma.eia <1i1emã, tendo prOVll.Vélmente em~;~~:~-?'=~' ' . A~~~ ;::,-frêPi', .. i i>iSS ~-~~à•:~~/~~~~·~~~!~; oÊ ~~4~-& UUYL!.. ~· . .. i .. ':~J'=M?l!!iOt flf .Í 
üifficuldades oppostas pela Tútquia, e a necessidade de -encon- ; _ 
trar nova formula que leve a Russia a tima estrlcta neutra
lidade ~ de&interesse pelos Balkans e o Mar N~r-0, patece 
ter resol'Vido deixar o oriente europeu em paz poi:· algum tem. 
po, e agir no Occidente. 

Para esse fim o p.roprio fuehrer eslá desenvo1ven<10 \Wla 

grande actiVidade, com o· fito de collocar toda a Europa sob a 
hegemonia aUemã, inteire.mente .concorde com o totalitarismo. 

A França e a Hespanha estão assim -em foço, e é pouco 
pr<wavel que o desejo das populações <le ambos os paizes 
consiga contrapor-1,e aos de seus gov·ernanles. 

Ha uma certa grandiosidade na posição ingleza no mo
mento, e uma confissão de impotencia do Reich. 

E' realmente de impressionar a colligaQão de todos os 
paizes da Europa, que se processa· para luta,r contra a 
Inglaterra. 

Por outro lado, essa. colligação é a confissão tacita de que 
o Reich não está, em absoluto, em condições de levar avante 

EXCELLENCIA DO SANTO ROSARlO 
A Grande devoção do mez de Outubro 

O mcz de Outubro é consa
grado pela Igreja ao aSnto R0-
sario, essa devoção poderosissi
ma que tantas mercês tem alcan
çado aos fieis e a toda a Chris
tand de. 

O Santo Padre Leão XIII, para 
incrementar, ainda mais essa 
pratica de piedade, por diverzas 

vezes dírlgiu-w aos catholicos do 
mundo inteiro. reconmmenclado
lhes a devoção do Rosario, á quPJ, 
como diz Sua Santidade, "a Igre
ja sempre recorreu com fructo, 
principalmente nos tempos de 
provação e cie crise". 

E' de uma de suas Encyclicas 
sobre· o Santo Rosa.rio, a de 22 

de setembro de 1891, que tran~-r pecls.lmente 1'éêommênd11r O R,Gs6! 
crevemos o seguinte trecho: sario. o uso populAr deu:.o.:nomw 

"Entre as diversas formas de de "corôa", a esta ma.neil'a ela 
honrar a divina- Maria, devemos I orar ·pe1a razão de que ·~une CQIDI 
preferir aquellas que sabemos se- engenhosos ia.ços os grandes ~~ 
rem mais e.fficiazes e~ si mes-

1
' terios de Jesus e de Ma.na, ~e

mall, e maIS agradave1s a esta griat, dores, triumphos. E sela 
Mãe, e pori sso Nós queremos in-1· duv. ida, a ·piedosa pondera9ão d2s
dicar em particular e muito cs- tes .augustos mysterios, medit4Mial 

=======;-:================================= pela sua ordem, é dum ~ 
as suas ameaças contra as Ilhas, e de que os famosos dis- U C C h • ,1 p 1 
cursos do Marechal Goering - actualmente tão silencioso - ffl ongresso atee etl(O effl e au 0 maravilhoso para os chr1stios, 

tanto para lhes alimentar a; 14 
e resguardai-a do contagio dOS 
erros, como para lhes levantar e 
sustentar o vigor da alma, 

não passavam de um "bluff". 
Quando o conhecimento dos factos torna cada dia mais 

claro qu<> a derrota na França não foi decidida nos ·campos 
de batalha. e sim po.r manoj)rns suspPitiBsimas, e outros lítdi
cios mostram· que t,or meiô ameaçaA -e movimentos da ú;a 
columna. é que llítlet· conseguiu attingir a 1,ua posiçfto ac.Lual, 
pocte-se com razão pergunl.Ar se, nu. verda.de, será tão, rormi• 
davel como se propalou, o poder militar do Reich, ou se, pelo 
contrario ~ já que tão necessitado andam do áuxllio da Hes
panha e ela propl.'ia França, sua Inimiga deti-otadá. - não 
é muito mais Jogico attribuir todas e.s Ruas vicfo.rias ás :tllà
riobras diplomatlcafl (\ elas ri.as colnmnàs do trahidores e 
t~gentes de forQas secretas internadonaes, interessada na es
cravisac:ão doi; povos· n- no ·domínio mundial do neo-paganismo? 

orrDRTUNIDIDE SEM IGUAL 
durante o mez de Outubro 

Artigos de procedencia estrangeira a 

Precos sem exemplo 
Joias, pratarias, relogios, objectoi;; de arte, 
crystaes, porcellanas, peças artist.ieas de 
marfim, estatuetas de marmore e bronze 

;Visitem essa grande venda 
da conceituada joalha,·ia 

ADAM o 
O JOALHEIRO DA ELITE 

RUA SÃO BENTO N.º 227 

Governo 
' 

Archidiocessano 

Promovido pela congregação 
dos RR. PP. Salesianos, real,· 
zou-se em dias do me:i: rorrente. 
um Congre.,;so Catechct:ico, que 
teve por séde o Instituto Theolo~ 
gico PiQ XI, localizttdo no bairro 
da Lapa, 11.esta C.apital. . 

· Teve o Congres.oro por finalida
de .chamar a attenção dos câtho
!lcos para o problema da instruc
ção catechetica, de tanta impor
tahcia em toda a parte, maxime 
no BrMil. 

A . reportagem do LEGIONA• 
RIO, convidada· a visitar Ó local 
do congres.so e a Exposição ca-

fechetica annexa surprehendeu 
no Instituto Theologico Salesia• 
no tão completo quão suggcstivo 
material illustraUvo do.~ diversos 
reCUl'SOS propostos pela pedago
gia catecheLica para auxiliar a 
diffusão · do ensino da Doutrina 

Christã. Jogos educativos, . car
tazes de propaganda, gravuras 
modernas e artisticas, graphlcus 
do grande poder attr.activo, tudo 
isto se achava exposto com in
telligencia e gosto. 

Especia1mente convidada pam 
o Congresso: a Junta Archidioce
sana de AcQão Cathol!ca, repre-

sentada pelo Revmo, Conego 
Castro Mayer e drs. Plinio Cor
rêa de Oliveira e Fernando Fur
quim de Almeida, respecti\'a
mente Assistcnt<> Geral, presi• 
dente e secretario- da alludidn 
Junta, visitou a exposição cate-

chctlca, sendo recebida pelo Pe. 
João Rezende, 

O · cliché que reproduzimos 
mostra a mesa do Congresso, na 
noite de encerramento, presidida 
po1' S. Excia. Revma. ·o Sr. D. 
José Glspar de Afonseca e Sil
va, que tambem presidira á aber
tura. 

f AI.OU E FRUCTOS 
no ROSA.RIO 

Effectivamente, o pensamente» 
e a memoria claquelies que ~ 
sim oram, transportam-se a eé&eà 
mysterios com o mais temo en
thusíasmo, ,alluinia.dos pelá ·ré• 
ahi se absorvem, penetram· e nã-~ 
se saciam de admirar a obrn · ineo 
fave!l da Redempção do.s homeu~, 
realizá.da á custa de um preço 
tão elevado e por uma come• 
quencia de factos tão grande::r. 
A alma então inflamma-se de 
amor e de _gratidão deante -desses 
testemunhos dà caridade divma:·, 
sente · fortalecer-se e augmem~ 
a sua esperança e tornar-se nw,i..~ 
avida daquel!as recompe11Slis ce
lestes que Jesus Christo preparoa 
para os que se unissem a Elle ilni- ' 
tando os · seus exemplos e parti• 
lhando nas suas dores. E por OU• 
tro lado, esta oração repete as 
proprias palavras que nos veem 
de D-eus mesmo, do archanjo Ga• 
briel o ela Igreja; cheia de lou• 
vores e de votos de sa.'lvaçã-0, ellfl 
se renova e se eontinua em úin:t> 
ordem ao mesmo tempo uniforne 
e variada, e produz sem cessar 

, novos e suaves fi-uctos de ule• 
dade. -

(Conclusão da 3." p.-ig.) 

Hora. Santa. das Damas de 
caridade 

Dia 22, das 15 ás 16 horas, hou
ve na séde da Adoração Perpe
tua. Igreja de Santa Iphlgenia, 
o piedoso exercido da Hora San
ta, pl'omovido pelas Damas de 
Caridade de São Viceflte de Pau
lo. 

meida, Scrvulo de Z.ladure!r9., 
Isaac Jo.5é Alves dos Santos, An
tonio Borges, Jayme Ll1iZ coe
lho, Romeu Brlghenti, Tarl!icio 
de Castro' Moura, José Co.ntl!w.o 
de Moura, João Ma.ria c~x:-i':eui 
Machado, José Carvalho de An
drade, Benjamin de Souea Go
mes, Tito Monteiro Vitta, Se
bastião Hugo Sant' Anna,, José 
Coelho de Alencar e João Barreto 
de Alencar. 

Os maristas no Rio Grànde do Sul 

Deve-se crêr que a propria Ralo 
nha .do céu conferiu uma grande 
efflcacia a este modo de rezar, 
pois que foi produzid-0 e propa• 
gado em virtude de uma revela• 
ção del!a e sob a sua inspiração 
pelo illustre Padre S. Domingos. 
em uma época muito hostil ao 
nome catholico e oom pouca dif• 
ferença semelhante á nossa, co
mo uma arma de guerra pua, 
combater ·vantajosamente os· inl.• 
migos da fé. E, cffectivamente ha,
via-se espalhado muito, em umas 
partes clandestinamente, em ou• 
tras ás claras a seita dos .here• 

(Conclusão· da 1.a pag.) atoleiros !mplacaveis, até a esta,, 
ção Picada do sr. Winter, boje 

ração de Jesus. Considerar-nos- Bom Principio,. 

tes. teJ:\dO exercido o cargo Já tico.q albigenses, essa .atroz pos
mesmo em Bom Principio. teridade dos lv!anicheus, ,da qun.l 

renovava os monstruo.oos erroi; 
E A SEI\IEN'TE LANÇADA... ao mesmo tempo que suscita.vai 

POVOADO ESPERAVA-OS 
emQS militantes, irmãos, cava
lheiros d<> Sagrado Cora.çá.o. Se- O 
reinos ~ pre:pugmidores do San• 

·E a · pequenina semente não se ! facções, assassinios e muitas ve~ 
.fez de rogauo. Multiplicou-se em zes _um odio ~ortal «ont_ra a 

E os tres ºprofessGXes", W-ei-- colleglos que de varias cidp.d"s Ig~eJa. Já s~ nao pf(fl.a entao ~
bert, -II'. João I:>omirigos e Ir. Jasé sul rio-grandelllles espalham a pe1ar.remedlo humano contra e~ .. 
foi:am recebidos pelo povoado á' .. }w; das Scienclas, 0 amor de ta fun~ta e impudente seita,, 
porta da Igreja local. E em v.e'i Jesus no coração da mocidade quando veiu de Deus o 9pportu• 
de flexa$ cortadas de tupili.-iquins, gauchà. no soceorro, o auxilio do Ro~rlo 
dentes de onças e bates de g!-· oym..nitslo Anchieta. Instituto de M~ria. Assim, sob os ausp~fos: 
bolas enormes, eil-os recebidos GymnasiaQ. E outros gymnasios ~ Virgem, gformsamente v-tcto
por pessoas em trajes d<>mln- em Cruz Alta, Uruguayana, São nosa de tod~ .as . heresias_, l!S 
guelroo, que embora sisudonas fo• Gabriel, Sa.nt'Anna, Bage, Gua- forças dos imp1os foram derruba• 
i:a.m gentis e amavels. porê, Ca.choelL'a; LageadO, Rio das e desfeitas, e sa4va e preser• 

Para assistir a essa solemnidll-
de, que foi pregada pelo Revmo. 
Pe. Domingos Giovannini, fo;ram 
convidadas todas as Damas ue 
Caridade das diversas secções da 
A.rchidiocese. 

CURIA METROPOLITANA 
(18-X-1940) 

Monsenhor Ernesto de Paula, 
VJ.gario Geral, despachou: 

' 1 

PAROCHO d<' S. Jo.~é do Be
lem. a favor do Revmo. Conego 
José Maria Fernandes. 

VIGARIO COOPERADOR: d,:i 
Parochia de Sant'Anna, a favor 
elo Revmo. Pe. Paschoal Roche
drr,1.ct. 

IrnRMESSE a favor ela Pa-
tochia de Poá. 

PLENO USO DE ORDENS: por 
um · anno a favor dos RR. PP. 
Alexandre Moraes, Antonio Bi
biano de Siqueira e Fernando 
Albertini; por um mez, a favor 
t!o Revmo. Pe. José Belloti. 

CONFESSOR ORDINARIO das 
Religiosas Missionarias de São 
Carlos Borromeu, cm Villa Pru
dente, a favor elo Revmo. Pe. 
José Foscallo; 

ATTESTADOS DE ORDENS 
RECEBIDAS, a favor dos Semi
naristas do Semlnario Central do 
Ypiranga: Archllnedes Galio, José 
de Almeida B.aptista. Pereira, 
Luiz Rabello Sampaio, José Ma
ria Guimarães Alves, Geraldo Ro
drigues de Oliveira, sebastião 
Brum de Paula Rego, Vicen~ 
de AgWar, Leonardo de campos, 
Americo Sergfo Maia, Jorge Mar
cos de Oliveira e Carlos Fernan
der. Dias. ' 

CARTAS TE STEMUNHAES 
DE ORDENAÇÃO, a favor dÓs 
Seminaristas do Semlnario Central 
elo Yplranga: Ernesto Cunh'.l., 

to Apostolado, sendo esta a de
voção principal dos n·mãos na 
provlncía 1 ". 

RUMO A' PICADA DO 
SR. WINTER 

Extranha e p!ttoresca esta de
nominação! Wlnter Schneiss era 
o local cio Colregio a ser fundo.do. 
E os tres maristas vêm para o 
Brasil. A garoenúa estàção de 

· Saint Laz,aire, cujo trenzinho velu. 
ver ·dias mais amenos _no porto 
de Havre. E o ultimo pedaQO elo 
chão de França. Agora é o mar, 
cortado pelo vapor allemão 
"-Guaiba" e rumo :í. terra de 
Apostolado ... 

E finalmente Rio Grande de 
Sylvio Vieira, Jo.sé Ribeiro de onde o "Victoria" os conduziu 
Aquino Pereira, José Wilson Pe- até Porto Alegre. 
reira Mesquita, Alberto Dias Ri· 
beiro, Sylvlo Maria Dario, Theo WINTER SCHNElSS 

tonlo dos Reis Cunha, Geraldo Deixando o "Victoria", tom!?.· 
Bowski, Joaquim José Pereira ram um vaporzinho cem por ceu
Ylanna, Primo Neves Vieira, Mil-

1 

to bra.-,tleiro, que os levou de Cai 
ton HO'llanda Carneiro Cavalcan- até S. Sebastião. E _para varia:, 
ti. ~uiz Fonta.na Filho, sebastião um carroção enorme· que impa-S
Faria, Grcgorio .Humberto Beul-~. sivel e paciente foi devorando la
João Antunes de Moura, Archi- macenta.s lombadàs de terra, e 
medes Gallo, Luiz Rabelo Sam-
paio, José Maria Ouimal'ães, Ge-
raldo Rodrigues de Oliveira, se- Tatuapé, a favor do .Revmo. Pe. 

CONFESSOR DE RELIGIO- bastião Brum de Paula Ri!go, Clemente Dettmar. 
ISAS da Archldiocese, a favor do Vicente de Aguiar, Leonardo 1e KERMESSE a favor da Paro• 
Revmo. Pc. Nicolau de s. José. Campos, Americo Sergio Mala, chia de Villa Formosa. 

ÇAPELLÃO dos Fieis de Rito. Jorge Marcos de Oliveira e José AUSENTAR-SE da rurochla, 
Armenio, a favor do Revmo. Pe. de Almeida Baptista Pereira. por 5 dias, a favor do Revmo. 
Vicente Davidian. Mons. Manuel. M. Freire. 

A'ITESTADOS E TESTEMU· PROCISSÃO a favor das Pa- PROCISSÃO a favor da Pa-
NHAES DE ORDENAÇÃO , a I rochias de Nossa Senhora da rochia de Mogy das Crues e v. 
favor dos Seminaristas do se- Pa2, Itaquaquecetuba e Sta. Thc- o. Terceira do Carmo. 
mtnarlo Central do Ypire.nga: reza de Vllla Olympla. CONFESSOR ORDINARIO d!lS 
José Joaquim Gonçalves, Nathael CELEBRAR uma missa, a fa- Religiosas Missionarias Zelado
de Veras Alcantara, Francisco vor dos jaz!gos das Familias Ce- rBB do S. C. de Jesus, de Villa 
Varant Calvo, Theodoro B!biano clllano e Raphael Campl. Pompeia, a favor do Revmo. Frei 
da Silva. Fraulsoo ~ de Al•. PAROCBO de Cllr1ato Rol ® Salvador Bral. 

A PRJI\IEJRA ESCOLA 

Uma choupana, tres camas e 
tres bacias, eis .a primeira ~e
niente ! Tresentos réis para uma 
carta a ser enviada para Lyon, 
eis a primeira preva da pobreza 
dos fllhos ele Champagnat ! 

E vem a perseguição de Corn
bo. E a Religião que a França 
em unisóna e lealmente reco
nhecera como Utilidade Publica 
cm 1854, é tida como entrave ao 
Pogresso e á. Sclcncia! 

E a predilecção divina pe1os 
Irmãosinho.~ de Maria, w evi
dencia numa persegui.ção religio
sa, que trouxe ao Brasil como 
bençãos celestiaes nossos mestres 
abnegados. 

DE EXAMINANDO 
EXAMINADOR 

A 

E o Ir. Weibert quiz ser pro
fessor publico, para trazer pr0-
veij;_os a conununidade nascente. 

Vae a Montenegro para .~er' 
examinado e obtér um cargo de 
professor publico. Em caminho 
.encontro um mensageiro do in .. 
tendente montenegrino, que o 
convida para examinador. Vae e 
examina, e pede por fim, em re
compens.a de seus serviços, come 
examinador. . . um lugar de axa
minando. . . E é nomeado profes
llQf lil~ ~ ~. Paoheoo Pra• 

Pàrdo, vaccarui, oaribaJdl. E vada a fé do _ma.lor numero. S<:· 
outros lugares que marcam a tra~ mclhan~ pêr1gos em grande nu
jectorla elorioSA e bemfazeja de mero foram Ma.%ados e ben:fi• 
este dedicado e generoso educa- cios .obtidos. em todn:s as nn.çoe~ 
dor catholico. como o testifica a historia anti• 

ga e moderna, com os :mai,s abnn• 
dantes · documentos. · E HOJE O IR, WEIBERT 

O ROSARJO CON • 
QUISTOU O MUNDO 

E actualmente no Gymnasto 
Rosario, o bom Irmão vive ain
da.. • • Ape2ar de seus oitenta e 
um annos, é um Velhinho agil 
e amavel. 'Entre seus livros de E que mais insigne reconunen
latim (e é bOm latinista ... ) e dação para o Rosa.rio que a ra• 
seus provetes do laboratorio chi- pidez com que, desde a sua inS• 
mico conde sua intelligencla ain~ tituição, f-oi acolhido e se con• 
da fulgura ... ) elle vac vivendo verteu em uso em todas. as ela:• 
sua exlstencia bem vivida e san- ses da sociedade! Tem a religfão 
ttficac!A dia a dia no apost.olado do : povo cru:istão, setn duvida, 
do ensino, no bom exemplo d~ · mmtas manea:a$ de honrar e ce
mestre incan.savel e cumpridor lebrar so~ muitos titulos a divina. 
da missão sempre e sempre pro- Maria, tao exaua<Ia pelos 1ou
tegida pel~ Cora41io de Jesus, que vares univetsaCS"'aclmn de todas 
Lhe ouviu a oração feita em 118 criaturas. Ma6 sempre · t~ 
l'vlontmatre. (Conclua na. 7.ª pag,) 

Tapeceiro Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA•SE 

CORTINAS, STORES, MOVEIS ESTOFADOS. ETC. 

CARLOS 
A.CCEITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

Rua (1Jbatao 412 ·:-= Phone 7-7763 •••. Sio Paulo 

1 
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Se ,bem(qlM"::ts,âgM.c1a:ll te-i: o ·p. ,' o· e m n d ·Q v· .liT. g ·e m· 
leg.r-a.phicas 41-0tiêfém. -com -c:en.0 , ~ ~ ' ' • ' 

suravel ·e 'e.1:IDr-à.nb.ô :1a:c--o_n:t'smo' ' 
0 :precar,io _-es-rooo d-e ·saude em ,.. O grande po~ma Qó BrMl:1 túio · · Archivo Naciotial que não se lhe passagens cte Anc111eta com ver
(}Ue se -enoontra, ne momento canta as aventuras Je'llciar.ias de . :regateiem os mais calorosos ap- siculos escripturisticos e com tre-
em q,ue esc.revemos. 0 Mtt:re- entl"'dades mythologicas, nem os plausob. chos de autores classicos, O es-
cha-1 .:Ma,nner-hêim, não podemos .._,,,._8 '--•·ol·cos dos hom~-s ~r.:ma- ,n · fl · d v· d ·. o.~ ="" =~ = .. Sob a direcção do eminente tylo reve,.,. a m uenc1a e ll'-

ceiXât . <H: ;erguer ;nossas ::p'l'-e·1 ®S, Muito superior é o seu mo• 11· O ·ct· tod -ces a. Ifü:üs, q,-ue é -Aut,m.- de: catholico e provecto historiador g 10 e v1 10, mas a a gran-
' tQd:ã ·ã ibem, :n-0 'Senit:iià'à ,de .JJ;l'-O-· tl.~o, e sua. inspiração é incom· Vilhena de Moraes, veiu assim o deza do poema está na sua ins
.J~ ·a.. ,:e':iiist'E!n,eii.a e apred:wi·~ ,pai.,avellnente mais sublime: o Archivo Na.cional prestar a me~ piração nos Livros Santos, no 
.,.e ila. :ai)Ma ·Íb&~í'ifos:1> aniliita,1,,, poema <io .Brasil é o poema de. lhor homene.g. em que estava ao I Breviario Romano e em hymnos 
, 0 :M:a~ Mca;nnjê;!~, Virgem, elle eaot,a as glor.as ele seu alcance, á companhia de Je- sagrados como o "Pange lingua", 
,.cll~ .aa-s ,r:;teopas ;f~:rrde~s· ~1'- ~~~~ é> __ @.~ .. 1:s: ,!~ .nd~ iWDP Wl ']).le_.~µi!: e~~--.': AX"- ~m . .Stella.~'.~ ,;!:~ 
100 ~te «in~~ ~ia :S\3Q i 

·ção. inseriu-se ainda, no ortglnàl geni, ~nr nossa tel'l'if, -Mhlô ôii 
e na versão portugueza, o pe- versos de Horacio em todo o 
queno Officio da Inunaculada mundo, um monumento mais duM 
conceição em versos, de autoria radouro que o bronze." 
do proprio Anchieta, oração re- E mais adeante, estas pala• 
passada da mais terna e delica• vras que synthetizam feliz e com• 
da piedade. pleta apreciação sobre o gran"' 

Bem escreveu, em. nota: limi• · dioso poema anchietano: 
nar, o sr. lilugenio Vilhena, de '".Este livro é uma relfquiat 
Moraes: •• Pelo seu subliple en- Que mais seria pi·eciso d:irer? 
~reço, - a Rainha; dos Céus~ ~ue é um manancial fecundo dé 
pelQ seu m.uravllho!lo conteudQ, estudos de todo o genero. O lad ~z ife,r.e <@i.'l :a. R<l'§Js.'i1:l. ~ · 

'~~. nã.0 ·e' ~'tJe'il:a,<g iil,m ;b;z-a\9f0 : 
mil'i't1t,1i, ô.~&m> -:Pb~ -est<e tit• · 
11..a r-espé1ito e 'ªª 'SJ.mlE)a~ <r?,e 
~ oon.tempo.r.lrnlêoo ... NI:~ d~ , 
·que isto, é -elte ·mn ·v.eroad!ei.ro-.; 
beue~'to <l'll. h'ia.m:a:u:'i:<lafte, ~·. 
o ' 'V'u-l'tn dos sel'Vli<ços por ;ne, : 
presta-dos ,ã cau:s-a <ta cl'v.il'iza•·:: 
ção é tal, que wão 1'res:.i'tamos 
em ,affirmar que -el-es funda·i· 
mentam: a esperança d·e que, ao 
menos {t ultima hora, lhe dar:t . 
Deus a 7raça da conversã-0 ao; 
Cat~Q~ClSWO. 1 

- as glorias tlella; peaa sua ine t.imzante estudará ahi, carinho., 
tençso vativ«, - o doJDiniQ da sarnente, a. p'f.li'elm, da Plll'll.'lB, a 

,. mzão sobre o mstinoto, do ho- tecbnim do verso, ns :i:eminis• 
mem sobre o animal, . do espirl• ceticias dos textso classicos. o 
to sobre a materia; })elas cir- theol<>go, à profundeza õa ortho• 
cumstanclas extraordinaria:s da doxi.a e da doutrina. o poeta, a; 
sua elaboração, - composto que fo1mosura -das imagens, a opu• 
foi, em plena selva, por um r.e-. lencia. doS conceitos, a, largura 
fém de cannibaes; pela sua im• serena do vôo .Iyrtco. O mystico, 
portantissima significação histo- a religiosa, como num oceano, 
rica, relacionada directamente, se engolfarão nos extaBes da. ~
com memoravel episodio da um- ditação contemplativa, renov.an ... 
ficação brasileira; pelo caracter do, -quem sabe, galhardamente, 
de universalidade do idioma em 
que foi escripto, - o latim, lin- com essas paginas, e por ellas, * 

Confederação 
Catho'.lica de 
São Paulo 
Segun{]o determinações de 

S. Excia. Revma., o Sr. Arce
bispo J\'l·etropolimno, deverão, 
a partir oeste mez, enviar re
presentantes ásj reuniões da 
Confederação Catholica todas 
as Associações religiosas da 
Archidiocese,I Neste sentido, 
enviou o Secretariado Perma
nente da Confederação Catholi
ca, uma -circular a todas .as en-
tidades interessadas, tanto;; 
masculinas como femininas. 

No proximo domingo, dia 3, 
deverá reunir-se a sessão mas
culina d'a Confederação no lu
gar e hora do costume, com
parecendo .a tal reunião, exclu
sivamente os represenumtes 
das Associações Maculinas. 

A' reunião da sessão femi
nina, dar-se-á no dia habitual 
devendo comparecer a ella os 
representantes de todas as tts
sociações femininas. 

As reuniões de uma e outra 
sessão serfto presididas! pelo 
Revmo. Sr. Conego Dr. Anto
nio de Castro lVIayer, Assisten. 
te Geral da Acção Catholica; 
devendo nas reuniões de Novem
bro, fazer uma conferencia so
bre a Acção Catholica o Dr. 
Plinio Corrêa. de Oliveira, pre
sidente d.a Junta Archidiocesíl,
na. 

p~ ~OEMA DA ~!~Çt1 ~ 
JOSE DE ANCI-IIETA º~é~Eg 
~s SELVf\Gç:Ns [M JPEROIO~; 

. ' c;--. 

TEXTO LATINO 4VERSAO PORTUGUE 
SADO PE ARMANDO CARDOSO S.I •. ~; 
.c-~IÇÃO DO ARQUIVO. NACIQ_NAI- 1f.MO)A 

RIO O.~ JAN..~RQ. 

memora entre jubilos universâes Coeli" e "Veni Sancte Spiritüs". 
o seu 4.° Centena.rio. Na Introducção, - em que estu

Folg·uem as letras patrias. ~ da o ambiente historico do Poe
poema do grande Jesuita sahe du m3:, sua authenticidade, seu va• 
desconhecimento em que se acha- lor a.scetico e humanístico, _ 

gua morta chamada, .ao invés de outros jovens athlletas as proe
immortal, será o Poema da Vir- :>:as do luctador." 

!Divorcio e declara~ 
cão. de nuUidade 5 . 

A Igreja,. os ricos e os pobr.es 
' . 

O jornal "De Devoir", dei A Igreja não rompe, po!s, dé 
Montreal, no seu numero de 15 forma alguma o vinculo :matrt"' 
de Agosto do corrente anno, es- monial, declarando nullo um ca• 
tampou um interess.antissimo ar- sarnento, por isso que el1e (Vin-1 
tigo, subordinado ao 'titu9.o su- cu:Io.) de facto nunca. existiu. 
pra, de lavra de um jesuita, o 
Revmo,. Pe, Louis. Ç; .dé Lery. 

. ' 

Começa o articnlista por mos
trar o lamentavel erro das pes
soas (aliás numerosas), que jul
gam que a Santa Sé annulle· 
muito mais facilmente os casa
mentos dos ricos do que das pes-

Quanto á questão da prefe-i 
;_l'e,ncia dada' aos ricos- .nesses pl'Ow> 
cessos, é outro e1T.o, qÜe o arti"I 
culista esclru:eee pei-feitamente. 

De inicio faz ver que a r,e~,i-i 
bilição que os interessados pa• 
gam, quando o podem famr~ 4 
justissin1a, pois que é ~ :re:.i 

soas pobres. compensa,.aos .tr.aba.lhos,,e.,pesqui.; 
Deve-se distinguir, diz o Pe. sas difficeis e custo..~ aos pa"' 

Lery; entre annullação de casa- dr-es C$J.)ef)ializades em taes ~ 
ruento e dedaração de nulijda.de sumptos -e. tamllem. aos tr.abaB:toB 
do mesmo; aquella cor1·espon- dos leigO;'!, dactylogi,aplws, sto,, 

dente á extincção completa do nograpllos que são neeessarioi? 
vincufo matrimonial, ao divor- j para º. anda~nto dos_ pro~SSO!.í, 
cio, portanto; nunca a Igreja o mas dtzer ~:i a Igr.eJa so con .. 
permittiu nem o permittirá ja~ j ceda declarlll'fiies de nulidade dG 

. • - j casamento ~ -que as podem pa-. 
mais, ~ta e a declara~ao de ~ue gar é complo\amente falso, 
-o casamento é nullo, ISto é, e a J O tribuna., àa Rota, em Ro., 
decl~ração de q~e n~ca existiu j ma, onde vi. te1· em te.rccirai 
o vmculo matrimonial entre 2 instaneia e881SJ processos, publi• 
pessoa&. cã todos o.<:. tilnos estatísticas tl!.1 

Isto se dá quando existe al- seus tl'abalh'->~ 
Cita o Pe. Lery os· dados re-. 

ferentes aos nltimos annos. 
gum impedimento que concorr:i. 
para invallidar o sacramen'to do 
matrimonio, Por esses Mios podemos ver li 

gratui~ Gli\A.IUelllo..s assellÇÕe.íl, 

cr!pto por üín lri!sslonârlo-humà
nista na areia branca de Iperoig, 
em cumprimento de um voto fei
to á Mãe de Deus para que guar
dasse a 1ma c,astidade, a tantos 
perigos exposta. va, pouco depoi~ que o Padre Se- nota o Padre Cardoso que "o·============= 

· :V:e.iamol--.afi -

ra.fim Leite dá inicio á sua. mo- Oantico dos Canticos s,ahe quasi 
numental Historia da Companhia todo esparso pelo poema, bem 
de Jesus no Brasil, que Capistra•' ,como O capitulo XXXI ·dos Pro
no rec1amava como absolutamen- verbios sobre a Mulher Forte. 

~BP~ GR:ATUIT.O 

D81111;ra.ções 

Temos, emfim, para connecl· 
mento do publico, em edição ma
gnifica, primorosa, o original e a 
traducção portugueza do extra• 
ordinario poema do Veneravel 
José de Anchieta "De Beata 
Virgine Dei lVIlÍt't·e Maria". Pro
movendo a publicação desta obra: 
num volume de 440 paginas en
riquecido pelas preciosas illustra
ções de Carlos Oswaad, merece o 

»e necessaria para se fazer depois Dentro os prophetas, o mais 
a Historia do Brasil. Preencheu- citado é Isa.ias, cujos vaticínios 
so uma lacuna sensivel e desco- messianicos foram em grande 
briu-se um thezouro escondido na parte transladados para o poe
poeira dos archivos. ma." Ha, emfim, mu1tiplas e ad

A familia Imperial' 
da A ustria resi,dir_d 

em Q-u~b!!~ -· · c.:ietl.klaa ?«>.cusadíi-i 
U>37 • ••• • l'i' . 22 

A Ia.mil-ia imperial nustrla'ea 1938 • • • • IO 20 
1939 •••• 8 1:5 

· fixará residencia no Ca-n!ldâ. O 
E' verdade que já fôra o poe- miraveis passagens que trazem o 

ma anchietano editado no seculo j cunho de 02·iginalidade, e iridi
XVII por Simão de Vasconcellos, car a grandeza de uma alma to

Archiduque Carlos Luiz ultimou . 
agora . os preparativos para tal " 

G'l 

ftnniversario. d:e lim Paulo Pedrosa 
m.as em pouco tempo tornou-se a da entregue ao amor ·de Deus. mudança, tendº feito par.a isto 
obra, uma vez exgotada, de todo Taes, por exemplo, a contricção compaDbiQ da Condessa Keisaea• 
inaccessivel ao . ~rande publico. aos pés da Virgem e O coUoquio brock, tres viagens a Quebec. 
Sem falar na d1ff1culdade do la- amoroso que se lhe segue. · A superiora do Collegio de Sü-, 

N di 7 f. t á I C 11· . d d l t!m purlssimo e ca'.c~do nos c~as- E' o Volume dividido em cin- ley, das Irmãs de Jesus-Maria.; 
. o a • P. . • ranscorrer• o ec ia, e que guar .am aque • s1cos, em que redigira Anchieta co part.es, em que ·~ tor·na sum-
ftnniver$1.rio natalicio do Revmo. le saudoso tempo uma irilmorre- 7 6 = - annuncLaram a matricula. da. fi• 
Sr. Dom Paulo Pedrosa., O.S.B., doura recordação. os 5·. 8 versos do Poema. . mamente difficil destacar os me- .lha mais jovem da Imperatriz 

T.;tàl: 1-12. 
concedidas: a 
Recusada&,: ••. , -

Ceoeclidas Remiso,lf11.<1 Prior do Mosteiro de São Bento Mas o anniV€rsario do Revmo. PoJS agora vem ª lume um::t lhores iopicos, pois todo o poe. 
e Reitor do Gymnasio do mesmo Sr, Dom Paulo Pedrosa esté Jon- edição critica do manuscripto de ma é de uma belleza que ar
nome. ge de merecer registro· somente Anchieta, conservado em Algor- rebata. São essas pai·tes, as se-

o transcurso desta data, assig- pelos laços que a elle vinculam. ta, pequena povoação da provin• guintes: I - Infancia de Mari.1:t · 
na.la o LEG_IONARIO com a mais O LEGIONARIO, quer como Vi- eia de Bilbao, na bibliotheca par· II - A Incarnação do Verbo; 
nfiectuosa sympathia, uma vez gario de Sta, Cecilia, quer na ticu1ar de D· Luiz Lezana Y Le- III - Natividade de Jesus; 
que é S,, Revm.a. fundador _dest-i brilhantissima actuação que tem guizamon, edição que é acomp,a- IV - Infancia de Jesus; v _ 

Zita, . a archiduqueza Elisa.beth, 1S37 
E os principes carlos-Luiz 1938 

e Rodolpbo, e a archiduque- 1939 

10 25 
8 ~ 
6 2! 

folha, que recebeu de seu espi- desenvolvido depois de seu in- nha,da de uma traducção feita Paixão e GJ01·ia. 

za C a .r lo ta frequen'tarão a 
Esc<1Ja de SCiencias Sociaes de 
Quebec. 

s. Altezas Imperiaes demora~ rito esclarecido as primeiras orien- gresso na ordem benedictina, é po1·· quem é tambem grande poe- Além das gravuras que illw:-
tações, bem como belli.0 simas• tra- S. Revma. uma figura de alto re • ta e grande humanista: o Revmo. tram o volume e realçam deste riam algum tempo num centro 
diçóes de orthodoxia, denodo e levo na vida religiosa do pai.z, in- Padre Armando Cardoso, S. J., o va,1or, carlos oswald acompn. - " franco-americano, em Royalston 
elevação de espirito. teiro, e será certamente, em a•Jto No correr do texto da' vers~.o nha, no primei.to canto do poe-

Até hoje, os que dirigem o numero os fieis que. nesse dia, portugueza, vAe o Padre Arman- m.a. os louvores ú Virgem pela- no Massachussetss (U.S.A.), em
L.EOIONARI-0 ainda pertencem erguerão suas preces a Nosso Se- do Cardoso deixando pequenas letras do alphabeto, com sugg·es- wanto o Príncipe Otto viajaria, 
·ao grupo de moQOs que S. Revma. nhor segundo M intenções de 3. notas explicativas em que fal! ín• tivaH e int€ressantes vinhct~< .JOr diversas cidades norte-ameri-
~ ~ ~9~&açãg '1~ Sta-! &~ .: weaaa~l~s co~~aÇ9@a ~s -~ ,Coro~o a l;l'~te pnllQa. ~anas _taRJ:MilQ ~eam.i<, 

Total: 95. 
Concedidas: 2-4. 
Recusadm;: 'li. 

Vemos peJ$1 dados t:itro ·u 
maior parte k declarações são 
recusadas e - a percentagem 
dali declaraçiíer.i concedictn.,; a 
pcssoa11 pobre¼: f be-m maior ckl 
que as aonceo,51aa ú ~ 
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til' 1,)ate, o Jud.eu slncoramen1.@ ._ .. _u__ . . 
(la--..wy. 

Sk'1ANARTO cATHOLTCO cot.1 
Af PROV A.ÇAO ECCI,ESIASTIOA 

lll!lc!acgão e Administra~: 

lmmacuíe.da Coneelqão, P 
, Telephone, 0·1538 

:!al_xa Poste.!, 2849 

Assigna turast 

\Ãll%10 • • l6$:l00 
" exterior 

,-eetn,stre 
• , 25$000 

" exterior • 
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MARTVR? 

Penso Cjue todos os lél_to..-.,i. do de catastN)phle11s re11lldad$6. Todo o Hlera!'éhla que representa lndefecti- • • 
"LEGIONA RIO" ainda devem esta"r apparato ·. de boatos de que hoje se velmente o Salvador, ou do lado do -Ore i ~~tam•nte ahl. cnie 

nes:ta, mttterla, · se est.abelece 
lembr-!dos da -figura espectac:utir '"de _ :~Jr:ve ;i tyl.l_inta c:óluiihna, tudo isto era f,i/so mei.sias, cujas silhueta~ moral uma lnsoluvel contfadiccão 
Lerm óeurelle, "leader'' fascista bel• -~~llii(ado e posto em sc:ena em bene· era talhada sealind.o o-'trh1te flgÚ~ino: , do12rt1nartà tntt• ca.Uuliicos- ~ 
ga, que ha alg~m tempo flgurav, l'IO -·-_ flçlo· do Rexlsmo. Como meto de sal- do Sr. Hitler. '· · • · 1 tr.,taJ1htrtos. Pe.ta esteio; a ~ues· 
"Grt"· dos mal• momentosos - aonn,. v1n_ão,· ~:videl':l_"emente so~ um: a ad_he- N d fl o A tão judQfoa, não é religiosa, 
., - ., .. ,. . • O esa o, graça. a eua a .U• . lllaé J\aolal,if/No JudeÚ,• o qÚe ba 
tec:imentos lnternaclonae,. _ sã-ô completa, incondiclona~, inte- torldade Ecclésla:stlc:a "foi estrond.; de m~o -ilâo é Q ,.,,~ maà a. 

Jovem ainda, ac:tlvo, vivo, ousa- - trai, á orlentaih réxlstJ. Hesitar, &amente victorlotia,'· o J:!extsmo pa- raça.: raça fUIDU"', ~aoa per• 
do, Oe11relle inic:iou, nqs me/9s ç;i. exámin;,tr, discutir a c_loutrin,i do recia um pel'lg9 lmmensQ: con~ef'ri. fida, raça, I)araS)'taft&, S.ferior 
tholicos belgp$, uin movitnen·to ch(ls_ "duce" belga era já abrir as portas nado, não levo!! ãs urn;is senão uma e i1;1.1,1.tU, infecciQSa set,1 ~' 

ele tal maneira o hOlJl9W, que 
mado "rexistJ" por ter como cen\ro ao communismo. Quanto ãl esperar fraquisslma porcentagem eleitoral, e, quaJq1_1er judeu, pi!rt~•ctt elle 
-o culto de Christo-Rei. fhse MQVI• do movimento cathollco alguma sal. "de lá para cii, não tem ',_feito senão a que reli~o pert<tn~r, tenha 
mento, se bem que insorevéslle !1111 vação para a séleilH1, triste illusãoJ agonizar... Isto ao menos a~é a _alie {) rttlQ,1" que tiver, será 
seu estandarte uma tão admlraver· de- Oi:tiam os rexlstas que esse movi- invasão alleml, 1100iJSà1Jrl1J,ll)e1,1te u'm eleme11i-0 

roal~ito, lpV$1JQiv~JJJili'~te __ poci. 
voqlio, affectava todas as caracteris• mento est.iva inteiramente infiltrado * * • . vo J· sooiell,!lu-e, e que esw. de-
tica,s das mystlr;:a11 f11lsas d~ nQssos pel11 ma90narla e pelos .igel':ltes se- veri pqrhi1;1~ baulr <lo çon-Toc;ll'no3, c11m est.111 palavra11, no -
seculgs, mi_ etlca$ vivas, .exf)losivas, or1ttos communistas, de sorte que os vivl~ sqçlal. am9Qo da q1,1estão. Não. faltaram ts• - 0-, .,, ,,.,_ 
lnq11ietas, halh1olnantts, que, quand~ mai~ p~missores resul~acips dil r~. ,.e \\IJl lado b.a n..,~9 1ima 

pi ritos plírsplçazes qu, denuncl~ràn:- ne{tJ~~ fun41une1,1tàl da ·'ãout!"i· 
se esgueiram no espll'ito ~e 111t9"em1 a soli~arl•çl~~e d'e l;)egr~lle cqm - Hl'- na ~Utol.\ç11,, q!ltt llio a~ltte· 
ahi penetram, nAo com QS ~li,naes ça- d11 ~9!t!Q t!e11h1W1, que b.a,ta. um~ tler. Os p,e~m1011 p_ropessos 1,1lulante_s ,., 
rac;eristico11 das operaç_ Ges do Espl- ,a~ tio il're~diaveime~te má, 

,11 1•0 "OftR,ª DE OLIVBIRA de propaeanc:1a; a mesma rethori~a ·q,,.,., 1 d 1, rito $anto, mas com tod11s as maro1is _ IJ '1 _ r, 11, . .. ... ,em os es 9rçoa -0 ,vre ª1 • 
exaltada, - messl11nica ou antes pseu- bitrw, :J:l!!m ~sm9 os r~cl,II's»s 

das nevroses tnals ou ment11 aparen- do-messianic~, e unilateral: o rties'm~ QQl;Q· q~ a ffF!l-Ça· muitlJlQ-J,~(I, tJ 

tadas com o preter-nlltwral. personalismo exagerado que conceri-- Vl~ (la v-mtl'(le e Qa.,.~tt1J)ken-
Um11 tilst l'n)'~ll~,, propagada D 11 Ol3 b\WW,~{ ~- v,g,!lflt e11• e r e- e trava ·na. pes11oa do ~hefe do pa-rtido t,. ~ld94,v. ~ l>"W ~~. ,tnmn 

PQr de-trai de um t'otulo tão apto a _ , :· -g _ _ __ , : _ _ ,_ _ todas as virtudes e todos os meritQs Jlli-9 v~ 411'9 l,Q~ ~ r,te~n· 
emp,1gar os espirltts. réctos, como da ideologia; 0 mesmo progra·mma Uçlcf Jit{lt®'-19 t\ ,':JIQll41, ~gmua,, 
seja a devoçh .a ChrJ-eto-Rei, cauaou vago,_ /luctúante, i!')'.ll)'reciso na apf . q1,19 ll~ 11,eV~VII fl!PlM!llr tl<> 
na_ 8el91ç~ l'Uln•$ se- ..,._ · nt.a, no tel'o - , -tmot:~ ê,g {lQ,l, M ç~M!Ml.Wse-.. "' ...., ,·,,.~nr,1a, nas que co:ntiriha em su_as ..,9 J ,. 1· tN 

re"o 'e"·"'l•-itu .. _l, .. _ ... _ vl~ .. de· ·de em~- 5 ! =li·~ i ' .... ~ fl ~"'ª--\! Jltlll-""" '1e Q.\1,11, __ .,.tlf/t' 
.,,. ,, .. ..... • ..... A th. ·w:r"""'¾ &ifJ l ~.01>r1111 PS mais funestos ge_rmens de •!Jl·~ IQ.9T~? it'i;,1imGw, ~o-

n1199•s - mfai;matf"s d" âm_ biente l_ i• · - _ .... a.--~_ ..... ª_n_ ·-~ --- '. 'ºªº,. _ n ___ ," .-s' ., " Ileres!.!: t1,1~~ isto c0nE:tituia eotre o .,. _i_,,,_ .,....,. - ~ 
beral, havia em cel'tàa 9rganizações AcçãQ ~thQtlóll leiga, Inclusive 9s rexismo e 9 nazismo ,um tal et_o de ,,.fto '-*' m'D f:1!,WQ ótW~iclQ 
catholiQas be_ª"as uma tal ow qual mo- triumpb9s ·Jc,ci$t;ls do égo, ~ardyn, - .P9!-' ~UJl ~ n,IJe ~r o 

o,ii fr,1ternldafe, Que se chegava a per- S_Í'lvª-4~r. i•nt "o_V"' --e_.,._-~~ _e_ - nu.los 
d"'rra ,,_ tal º" q· 1 ·tr t erám consldér3.d91 elemente>$ de pro-- ~ ,. ..,.. .. · , .,.,_, ., 1.1.a ª onxamen º• _!Juntar_ SI! _o nacit>nalista rubicu_ndó e tllmia 11, Pr9vkfel')ç~ 11J.W:ttoit 
q ue "ªm ""ªct .. u -.... · - d phyla_ xi.a lantl-1:ommunlst11 - _pérfeita- A- ,...,. ,,_ ""º'hh --· .... "'"' ª" ª .. u..,s,.,..nc,a O exager;ufq que era o _Sr. Degrelle, .ijl,l.,-, q1,1t! ., • ~ .-.-~ P. "·· tc-
movi-t11ent.o reUfloso, êntretantó/ t_i- mente inf11reJi.1i, OfSQ nj9 -se 11cceitàs- b dos- QI;, Al;,l.k>s e ~. e li- Mie 

n_~o p11derl:;i em ser um simples d to · · , 
Connee1ao protllssor 11a Unt- ravàM a este afnn__ \te 84.la fecundf'•· s• 11 concurso Qlv;.tl.or de -Leon De, e -d~ (JS pomens? 

l ,_ d n- ~ a9eht. do sr. Hltlel', A im ,. ·-·-- b Vllrs daué Gregor...-na e _,ma, de, Surgindo O r~xJsmo, esta moci.Of'lo grelle, ss . , 11, ,..ou .. .....,,.so te a qu<:i.l 
affirma, para quem qu.lzer ouvb', * ·!l< * · * * t ~ emrUip, 9 amt-fenµt~o mo• 
que a. virtlltle cardeal que maior ra se HQl.ldlu, e a fetJl'e que ~,-ie. ,J.et~Q é,, p~ -, ~»le.~nte, 

,falta faQ; aos homens contempo- çava a circular c:11m e.lle pelas vefH eas~ ter doi_s dedos de. senscit 9' "LEGIONA-RIO" Jli aventou pessfro11, e Bel,1 s;tlll,lrt,rawentQ n;;a 
raneos é a Fortalea. De facto, , do movimento oathollc9, a activida• catholio(il, para notar 08 considera- vez essa hypothl:!se, que acceitou e <leve ser ®tl-911;lel"à40,_ ~piQ CQmQ 

-se em algum temPo tem lugar de, o_ enth.,si_Hmo, 0 · messianismo_ 1 · , t "' cfefende.u sem v;iccll;ição. ·Nunca he- µm lametita.vel ày,rnpt.QIM · i"!Q 
a lanterna de Diogenes, será cer- ve 8 -m•onven,en • 11 que_ ,..ecoP'rem, aJMtl'amento dQ nec1-parat11.\!mo. 

_ tamente O nos.so. Nada hai tão dl!lsrriécltao, que elle rierav.a, eram Par.a a Relfilh, de 41111 ~ 1 estado de sltou' no9fJ fo'lha em collocar Dei -* ., 
ra.ro em nossa epocba como tU:n, tOtnl!ldOS por muitos como pt<qmis• espirit• Olile r,.-imd,, em ultima ana- gr.elle ó!ll lado de. Qulsling, Mosley, QUM!dQ ~- .apQfWl'QU '10 góver• 
homem de verdade. O que be. sores inctíci,;is de resta_ul'a"áo e de · · • Se1SJ•l_nqua"1:, e outr,;is, na mesrri:11 nQ _ tt~ _Alle_l;tlanha, e, Aep· ols .,_~ "' lyse. t,n , 1.1m naturalismo cru'; .pre- ,., " uv 
por àb.i são uns ll(>muneult;>ll des• saittle. , cathetorla em que figuram ainda o um~ l'(l.pfdt\ ~g-911, coin QB, ~atho• 
fibra.doo, "phantasmas de hQ• n11n9lafw, aoguro dos erros os_ mais llcQII, lnJc&;iu li- perseoui"w_- reU-

Alluclíll')os ao messianismo. Essa .. actual çhefe do governo rumeno, bem 1 " v 
mens·•, · como àiria o poeta, ho· funestos; ,e, all11s, já em si erro fu. g 0011,, o governq · nazlst11,, ein 10-
mens sem virilidade, raZQs, in~ falsa mystfêQ déveria gerar evidén- nestíssimo. como .-os sr~. Horia Sima; Serrano ga.r Jl.e fechar O mni;te- jQrni+l 
dlstinctoo, incapaU!s de verdadei- tem.en.tê uma con~epçio falsa de- to· Su11er, etc. etc. qatb,oUcq "Ge~ta.", pl'éfer11;1 

- tamente atna1• como de odiar ver- das as· cQi~·s. E)ahi, uma' cÓncepçlio. --P~rcebeu;Q, 'CQ,n clareaa $. E,. o Uma - rapida noticia, publicada . '-1.nt~(t~ im SUllo l'e(J11,cq$() el~-
dadeirament,e, medtocres no bem falsa rio panoramà social. ln.tencio- Carcleal Van Roye, Arcebispo de M11· pe4J · Fqlha da Manhã destii _cidade, ·U!(JJ}tt1S Imll!fflw, que 11~ciwralil 
como no mal, que não póden,i st>r lines, a mais, alta figura de todo O t11tll,J,nu1nte Q eJeme~tQ · ve~det-
i'elizes nem infelizes, porque n;i.'.> nalmente, Degrelle e séus orgãos de. . _ jornal que_ é o maior consumidor ·tal'®nte catll(>IJl\lQ, e eo_1n ...... ,....,. Episçopaao na &elgic:a, • .,,,..,... • .,..,,. 
11!io capo2.es de iozar nem de sof- propaganda faziam ctrcuklr boatos das noticias da agenci;i ge.rmanlsan·- 4l fliJprtnílr;' sob ,·rotulQ Rllgiosq, 
!rer-profundamente. 011,bt ri>~ul- lnquieW'dOl'es. Como um leão que ru; Com um vigor de resoluç~o que te T. º·· e por isso mesmo muito in- ~Ql,llt~ jQf™'1, \Wlll- felQi~ tYPl· 
ta esta ó.mbiencla morna do ~e- ge em torno de sua preza, di;iam lemlfra S. Gregorlo o Grande, para ._s1,1speito po1ri os _tot;1Htarios, vem ca'.!feud_ t(! 1!~~- A -Uta.nobra, 
culo, qúe é ""ªis lnh"-anh do Pll•:z. .@ -e.,..,.,ra,, era Prqvelfostl, ..... """ "' 11 .. h c1 , A t 1 ·s,. · não f111iar no .exemplo mais recente c"nflrm"r n"S'"' notlcl"· os rexistas - · que deshuma.na. E' veràa.de a11c e es P••l'P rasean ° O pos 9 ° . '"" " " '" .,.. -"'. porq1,14nto mui~ peS/iOas slm'Jle6 

· -"e Pio Xl,,o--Carde"I v~n- Ro"e, exac- · dl 1 · J · 1 · f d •= 
0 nosso tempo é dos mais cruels Pauto, o commun,smo rondava em ,. " " ~ . r gem agora um orn11 recem- un- o pov9 -..,.,9rav1Jm a $Ubs~ituf-
que já se tenham con1:tecido, inns to-rno da Selgicà•. Cheiro de conspt- tamente e quando _ a campanha de dado, Brusseller-Zeitung, que se pu- C(io c;io pesso11,l tlirlgente do Jot• 
esta fria crueldade é quasi Jnv::,- ráção pero; ar. Mysterio~s ·c-artag boatos a,ttingi11, nii Belglca, ao auge, blica na capitpl belga, e que advoga na!, ~ C{)~tmuv-vam a ver nel!e 
lun•·- tla em .e.i mesm~. 2=sulta . - .i • b d ª · el(pre~sit0 do pensamento ria 

""' - w " . -anonymas con_téildo t•rrlvefs ame", con,..emnou O rex,smo, em ar9an °· a formatão. de um n9_vo Estado, o Igrej"- "" ªººim • stld 
da esterllidacle dos coraç&s, ues,. .,. ,. ,., ""' "" , e111; 'ev~ · ? 

ças, Bot»i)aa dee$obeitas a(t4li 011 .Jhe $eriamenu- li l)rQ&laií1 11 da em tQ. Dietsch,- que não seria, outra .çoisa 1;lo pe!le c;!e qvelha,, qµe O "la~ 
ta. falta de genero.o;lclade em ,1ue d . th 1• 218.,,,0_ co_ ·n· nn'•tovD {IS· ~•-"'s. 
uma. humanidade mof4}a, se P.n- acolá, ex.iot-.imente nes centros de os 08 meios -ca O icos, s~não _pequena p_o~ençl~ , ser gover- ... """' ,. ~ ........ 
carqúilha e se d'-'nue em suª r · :z: d d · d I AII h I di t t · PareCB qt1e ~ e!!ta 'ª J?Ul.nob".l wu .. v da cathe>ll<:a ma18 propensos a se A c,ondemnaç,.p era um ver a e,- na a pe a eman a n rec amen e, que ~stií, sençio êJ:llpregMiii ne!')s, 
propr:la vaid;.de. Por isso :nes- ' tornarem rexistas. Boatos de perigos r9 des;lflo. De facto, o eminente Pre- uma Slovaqutazinha qualqL1er, perdi• .na2i.sta.s, actuilmimte oaçupii.ntes 

· mo nunca se falou tanto etn d!- - surdoe, vagos e aterna~ores; que ln• lado, com seu f!ésto, punha á prova da pelo littoral do Mar.,, do Norte. de P~ii;, em relaçfw ao beneme-
reit.o_ á relicidaàe, em amoi-. em rito J·or~at cath"lico __ - ''ta e--roix· ,.-_ 
OOmp=he - é '" r0Pn9erlam de um m11do ou outre, a dlscfpU.na dos c:11thollcos, a ver de· Gahiu a masçara .•• Para·que-com- " • ., nsao; por m o que e:i...,. lj:IW), Jornl}l, que sempre pJ;i~ou 
te na realidade é sensualismo, _, dentro em muito breve, sob a form11 que lado 11,enderiam, se do lado da ment_ar o facto l pot uma llnh», de 4lq1,1ebranta-
comodiamo, semvergonhismo: pu- , vel -dis<ilpljn11, em re~fw á. Au-. 
ros movilnentos anunaes, nada-d~ ::::::::;:17 •torlcla;de, :mcclesiasti<m, e por uma 
especifiçamente humano. ·N'ão "-==~====::;::=:=;::=:::::;::====:;::=======::;:::=.========:::;::;::::;:;:::::::===:;:::=.=:;:::=::::=::::=:::;:=!:::=== inva,riavel moqeraçãQ _. ® attitH-
será. hoje -uma novi<ll'de affirm!tr des, -¼m ultlmaniente ¾mado 
que O a.mor pr9ptiamente dit(> 11ã9 posJgõe13 Slll'Jlreheudefl_tes, , que 
ê um sentimento mas utna voli- · serv~m altament.e- _ aos: lntersss~s · e A. T' ~A o L ' e o s t·.. ;,;>) 

ção? E que só esta· espeQle · de nazl,9t~. 
amo!' póde nobilltar 1> homem? -Assim,, em recente editorial _ 

~ 

' . i. 

. 
, 

·:m• só_ isso que falta ao m .. ndo pimi n~o citArnws seníw um fa. 
mOderno: sentir meno9, amar ctq -- "La Croix" aSfllgnali.va. · a 
mal~ fun,c;Ia.men~ill ana1ogia cie attitn-Comprem e1tol11•l•ame11te suas Joias e seus presentes na conhecida Joalharia 

Será de se cxtranna.r, PQl't1;u,.0 - • e dcs existente entre a diplomacia 
to, esta·actua.1 complacenci:t com e .A_·· S-_-_ ·'!> A. _ - A s-_ T "R o· __ , çlo Santo Padre e a do Marech~l 
erros e as immoralldade·;'? Nun- Pétain, e em vfrtucje dl$to inf')i-
ca se teve font.o medo de con- tava o Vaticano a c«;>nvocar ll'll 

demnar, de discrenir, ::te sepa~r O f {j C f r,_a $ , p r O p r i a S Congresso de solda.dos g_e. todos 
os campos, como se o erro e a __ o~ palzes _ bjllligerai)tes, · àfim de 

verdade, o bem e o mal não se Rua 15 de Novem-hro N. º6 Unicos concess1onarlos doi· afamados pl'otnovet a approxlmacão ent-:--e 
devessem guerrear lnevitavelmen- li L. .it/, e:les, - -
te. 'O homem moderno -€o "com- (r• d R A ... ) r e I O g j OS cs E L E:;'C_. __ _ -_,- T R __ A;,. Qu1tnto, á identidade da 'Jo\l. 
prehensivo", e pronuncia julzos t.illQUina a U,1 Qwltta • ticu. ào Santo Padre e do '~110-
''sensatos", que nada ma!s são mi:im de Opmpl~gn~". e)(-"her0e 
do que irresponsabilidade e es- , ,-,.. . de Verdun ", fazemos todas n.s r11-

. tultice, - settVJl!I, as mais cathegQr!Qas e 
de tQ.dQs os l!e\lS. peceados ,.11!e- _ , __ """" __ ,.. tulo, elevem _d7f_eng~r os lnte-, e:x.tguldade de uma simples no- forl'n11,es. Mas 

O 
que q~er~m

0
s 

Agora mesmo não ha quêm 
procure justificar a attitud~ exe
cravel de Pétain? Não se quer 
"comprehender" o que teria si• 
do a "tragedla· Intima" do ho• 
merµ de Vichy? Como ,,e o uni
co meio de coll1prehenct0r uma 
tragedià não fosse a -~ondemna• 
ção lnexlloravel do crime ou o 
louvor ao dever cumprido "t qual
quer custo, Do contrario, a il'a
gedla desapparece, para dar lu
gar ao melodrama ·ctec\'\.m<1to1·lo, 
ridiculamente sublime, -", inu :uq. 
!!,, -no entanto. já se chegou ao 
1!xtremo de comparar P0tain a 
J68Us Christo ! Ou é · inr.onscien
cta, ou é blasphemia. Aquelle 
Qlk) tudo sacrlficon ·fl"'la -iriu%t cl:il 
alvaQ!lo da humanlclad<? nfa> p_ó, 
dia iler comparado a quem lmpe
dla que a França soffr.,õ-S~ ga
llárdamente o martyrii;>, .:io1nn os 
anttgos christãos diante elos Ce
..., mw-tyrio gue a ~dllüirli. 

riQfes, e que lhe :reria, penhor CONTI- resses da c1v11Iza911p c(l.tholi- ta dos "7 dias em Reviste.", ·en. sobretudo accentuar é 
O 

que ha 
certo de resurreiçíio. Pátnlr, n~ ..... ~b ca na ordem tempo.ral. trar na apreciação elo merito de profundamente anormal ne~· 
comprehendeu, ou nlio qufa elim~ NUAÇÃO Ora, dentre os adversarias elo em obJectivo da campanha an- sa· "suggestão" feita PQr um Jor-
prehender, quê' o que menos es• mal, uma figuro. das mais sa- ti-semita, ou, em outros ter- nal catnQllco (lo St1nta Sé. Um,i 
tava em jogo na presente guerri ..... ,,_.,.., D.A 1.11 Ilente~ fçii a do Marechal Man- 11JQS, anfl,lysar a Justlçp, 'Q\l ln- prQposta f11!!1,Iroente h"Ínllçle r 
eram 0/I 4}téres:res nactonaes fran- nerhelm, que por sup bravura justfQa dos judeus. o p.tot;ile- respeitosa, enviada por via con-
ceze!I, maii os supremqs interf',Sses .__.._(,lff\!4 PAGINA pl'ovou como são ~ol:>~ls os es- ma é por demais complexo, e flçlencial jun~mente coní prqtes-
da Igreja contra. o álastramento forças das potencias do mal, se llga á dellcadfflsHnll- q\tés- tgs de I.nçomllclon11,l obeçllencia, 
da heresia nazlsta. D$ rn11Sm~ f'>,'- • quand1> _encont~am ,por sua tão da posição, qu'e de-ve'm ter nat;la _ teria de censuravet Ma:i 
ma, quando os mussulm!l.noá IW· frenl~, nao ~nllidas figuras de dentro do Estado as religiões Uml!, sUggestão publica, feita '!m 
zeram .vten_na em perigQ, 0 que ostad1slas mmados pelo "espl- · . ·· · .Á,....0- - t d . -

··--' - ela rito d_ e_ Mu_ n __ 1_· eh_ •·. · ma_ 8 homens contr1trla,s á ~ehgl~C> verlil\,del- ""m! s ae$ crne po e sua reJe1• int~r~5sava não era a. -!'>=orh1, Os g1•ancles màlfeltoreA b -< f ã 1 1 ()ão causar embaraço á $at}ta Sé, 
mas a ChrL5Lcmclar:le i\l!l'!açada, h11ml).nirlacle, que hoje a <leso- authentlcos no malB &!to e no- ra, em como ~ .uncç_ o l!QC a forçl!-ndo-a a se pronqnçjtl.r in-
Pétain não qulz ser SQblesky; ll'l,1_11 e reçlui~m e, ruínas, não bre se·uti4o' rjestri palâvra: do riovo judaico. dil'eçtamen~e _ à11tt;1a Q'\le pe,c 
peor para elle.· A reconstrucçií.o l:!~o propi'ill,tAeiJ.te g_randes ho- ,. * Entretanto, ní\o . pode111os sne~clo ,..,.._ I!, respeito de ~ a.,. 
Naclonl\l franceza, que tem si~ lllCllE!; s~o pelo contrªrio, ]lo- Alast.ra-Ao a persegt_1!çifo arttf- delXU,t d-e fazer Utn COlll~en. sumpto quanto a,i) qual, na 5Üa 
do o seu fre,gll escudo, iterA 4nv.\ mens- pequenos, fllH' encontra- sen:iita, Além da~ provi?encla.R ta.rio a este respeít<J, E'' qirn, sabedoria, julgára ella preferJvel 
pllra a~m!naçâ;Q - se col'.!trib\lir, fªlll pela sua freilte advers;i- legrn\atlvi;is _ neste sentido to- para o catholico, a qneAtão ju- 11,ln~ não se m!lnlfestar, é mr 
na mehor · pt1,rceUa que -se.la, á. rlóA afncla n,ienores ãq gi.ie l m;idas. pela Allem~nh!l, Italla e dalca é umJt _ questã:o un1c11 e cJespl{tn~. _ ,- , 
victoria- clq _ neo-pa~il,ili$n\o ni:.- _ ellei=:. o gra1!de fli,i,gello de !lOR· I J-funl.\'r1a, registram-se hoje le!R exclustva~'ente · religiosa, que _ Or11, -cp,te, cotno n~. CÇ>l'.lh!!ce AR 

zista. Ai daquelle que qulzer so secµto ll!lo eRt.á !1-Pena,s na I no mMtno sentido, quer na :Ru- eJIAte port~nto unlca e.: e·~AlU- · tradtq(íes ge "Lll- Cl'Q!Jt", Qlq p6· 
tr11,asfortnal'- a fllhl\- pl'ifnogenlta !\,Urlaclª ~O! ~~QS, cgmo na ti- mania, _ q11er ne, FranÇ!\, quer sfV!\IDSllte C,Q111 reférenç~ ~O çle 'ç}!Jf~r de /l~Jielt!\r Q\lf! ha,ja 
e preg!le,c~~-- q\l, f;!_an_)ª_ tJreJ~ eai m!de,:, tmr:,rflvldenç~._ e lnc_ oris-1 no Morrqcos ou e~' P-ort\1ga_.1. J\t~e\t n~o convertfgc;,, e -Q\1e ~l~\fn" tnQ\flfJ~!W~ S\t~~~c1al 
J,n,s~wne~t.o ~ ~~~ \a~cil!l (l" <aue. a qualq\ter ti- N!l,o f nos(lo ~rçposlt9. na ce!'ls~ , al,.s4>lµ~l!lelite ~e e;is• ~q, ~~ reçlloQtort.1 c;IQ 19~1 • 

·,;. 

,/ 
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EVANGELHO 
~ .. 

· ?Jesus dorme na barca 
Á barca de q u<;. 

.. 110s ::falia o J~van-
g-.e,lh o n,este · do-

.. mingo, é a ima
.g-em da Igreja 
Câtholfoa, Como 
~a barca na lgre~ 
ja Catholica Je~ 
s u s permanece 
dia e noite e fica-
rá até a consum
m~ão., dos sé

'Vl'lESIMO QVINTO. DO.MINGO DEPOIS 
. DE PÉNTEQOSTES 

Evangelho segundo São Matheus, 
cap. VI li, y.ers. 23-27, 

Naquelle .. tempo, subindo Jesus para u.ma 
,barca, o s-,gl!!ram seuti disciPL!loi;, E lo110 lâõbi'~· 
Vólu um {Jf'àndê niõ\flmenti) "º rrHH', de til! soí'tê 
Cltié a bàréa '!íübmergla-só 'nas ondas; mas Josus 
dõrmla. Então se chegaram a elle os seus dlsci
pulos, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. 
E. Jesus Lhes disse: Por que temeis, homens de 
pouca fé? E levantando-se, lmpero1J aos ventos e 
ao mar, e set1uiu-1,1e uma grande bonança. E então 
o-s homens se admiraram, di%endo: Quem 6 este 
que· até os \ICl'ltos e o mar. o obedec.em? · 

ímpios e oi; maus 
christãos. Jesus 
tem sempl'e uma 
palavra que con
verte e santifica. 
Nu.o nog façamos 
surdos a essa voz 
divina que se faz 
ouvir dentro de 
nossa alma. Por 
v e z e s· trol)€Ça
mos. Para que 

culos. E' della, e nella, que Jesus appla
~a as grandes tempestades que por ve-

, zes S€ levantam .. Não devemos temer a 
·· ·guet1•a, que contra a Igrej~ fazem os 

nessas .occas1ões não encontremos a 
morte e a perdição voltemo-nos para 
;Tesus que parece 4'ormir, mas que na 
,1.•ea!idade. és.tá· attento e vigiiante. 

J esuitas a serviço dê: Süa Rainha 

Governo 
Archidiocesano 

O Exmo. e ltevmo. Sr'. Ai'cê• S(!,_ a favor cio Sr. ,Tulio Bras!linof PIA BAl'ffl'!MAIJ n favor díL 
blst,o 1:vJ.etro[)Olitano celebrou 11. Pereira, MatPrnltitictc cic São Paulo. 
Santa Missa. Pontifical. doml11i;ro CAPELLAO das Missionarias CI<JLEBRAR l'c--IA !\1:ffiSA. a 
passado. ás 10 horas, na .. Cathe• Zé!Adol'as do S. c. ele Jesus. de favor da Capeila do Ccmi.tcrio de. 
dral Ptovi.soria. \Tilla Pórttpcla, a favor do Revmu. Sã<J Rouue. 

A' tarde recebeu em audiencfa, Pe.' Tnnoce11te Radrlzza11!. 
nó Palacio, va1·ias pessoas. BINAÇAO: a favor dos RR. J'OST.l'.F'tCACõ!!!S. !"fa;rr diui 
. Ns segunda•frlra, dia 28, 'S'. l'P. · l'édro Paulo noop e ll'rel 01'uze;;; Narciso de Campo:; e I8a.
Ei,cia. Revma. presidiu a reunião Anselmo, ·de Moema. ool Tavares. José Carra8co l\Jar-
do. Decanato de Santa cecilla, '.rRlNAÇAO: a favor dos RR. f,i11s e Affonsa Fernandes Fucn-
ás 10,30 horas. PP. '.Frartci.sco Birraux d! Euge- tes, João Pinto Netto e Mar!a. 

A's 14 horas. concedeu audién- · rílo Sanchez e Frei Gl'é,torlo Ga11- Auparecida. Pinto. Sebastião de 
élas publicas na Curla Metropoli- zeboom. Souza Santos e Emi1ia Luiz Braz; 
tàna. PROCISSAO a favor das Pa- José Stolehberg e Maria Nev·~s 

A' noite, á$ .. 20 horas coll'ij;)ll.~ roéhlas de christo ·ttei; Osasco e da Graça, Miguel Caro d~ Leme 
receu á reunião fest-iv-a.;·do. Cen- Bra,:. e Bcnedltca Alves Guimarães. 

··t-ro. Operarlo CathoJic<;>> .. ~o ·aYpi-: CAPELLA. por ;1Wn anno. a.' José Manuel Mirnnda e Androlina' 
'ta11ga;-·no Cine. Palac.~ em .com.. ftWor dó Sanàtorló do Mandaqui.- de Souza, Angeb Joaquim Bar• 
ri1emora.ção 'do.' quarto'· ·cen'tên.a·- ·CEL'El:IRAR Ul\!A M!SSA a bosa ~ Jurora Ferreira de Souza~ 
i.:i.o da .fundação do mes1no, ·-Po't favor 'dós· jazlg~s é!as Fami1ia1:1 Luiz Peres e Maria Rosa 1'orch!o. 
essa __ · _ºc._cas1.·ão s~ Excla .. ·Revm_ a,,:, Carlos V. iânna, Massumecc!, · Sal- 1\1:arclano Ortega e Innoce11cia. 
f(}Z~ uma.-~llqc!-¼çao a.9.s operatic,s. va_dç>1'

1 
li9méu e Guga11is, do ce- Maria, Theodora de Jesus·; Santa/ 

. O ce1ebre Jesmta !ll~)anhol, retrato dé' .sli!i Ralnhà ceieste. •

1

, ueus. !'leste mstantc O Menmo Nà_ 'terça:.feira; dia ~ ·. o m,,,n.10. m1ter,o de Sant' A)111a. . Cecllia.: ,Zoão Baptlsta de seta e 
!'e; :Nieremberg dúisê 'wna vez Utna tradição artttga . rep;a. q\l.é oantavà: .Ma ter admira.bili:;, Mãe e . Révmo. , .l;ll; .. Ar~blii1o· 'o1t~vb AUSENTAR-SD1 'da Paroohia, Cil.l'lncn Rodrigues. Ra):Íha<'I Fun• 

:·que a Oompanhia de .iesus podia São Lucas foi O primeiro homem admlravol. subitamente O .sacer- aü¼n~ de ;sãô· Pàulo.·· " por lú dias, a. favo1• do Revmo. ela e Cillii. dos Sant-:Js, Aryton 
tamtiém siir châinacil{ !J. Compa- a pllltar a Virgem com O Mo- dote sontiu-sc preso de impulsos Np cjla !JO, ·s. Excia. ruivma. Pa1'ocho. da Acolln\ação. Ferreira de Souza e Maria Thc ... 
-nhla de Maria. Pode· 'liawr ni.s- nino Jesus. Desde tempos i,ni• celestes. Seu corpo se ícvantava r'a que: \:lurantc a. manl,ã. eõ'tc,1e. ~6- Jtl'S'l'lFICAÇõES. Sant'· reza Bo1'1'alho, Armando Cardo8$ 

·· · to· algum éxagg'éro; entretantó, memoriaon. Roma se 'Ufanava de terra; seus olhos viam 8 Rainh:i w, de São Paulo nrcsldlu ~ re'll- Anila: Adó1phô Gonçalves e An- e , Nair Pinheiro, Alexandre'. 
· é certo ·que a Compi1.1t1tlli cie Je- possuir esta; pinl:.ura 11a milagrosa. tio'· Céu.. Caminhou depress'a niãc; ás 1fi hÓr~s, ·õa Llga da.s g'elinP, Goilçalveii. Nico1a oino e Schrelner e 'Zllda Bruzzà. Anl;Q.; 

,.; 'si.Ili déve àtlá ftin'da~li.o· á inter- Imagem .. vencràda• na Igreja de para a frente e mandou ao irí- &nho!'as Cathollcas. Nair Büssaga Sim.011, Renato Vlc- 'r11ó Henrique e Angcllna de Sou-, 
céllsão espééiál ·· dó· M:!irfa. Pois Marià de'lia strada, a quàl ·poi- t~ocente· cantor qoo cantasse tres Elm seguida, dtiraritõ toda a, .tor!o O;i,rlbaldi F1rnio e Oióco11• · za Lima, Jayme Fernandes e An• 

·. ·;foJ Màt·ia, ;.céim. suà .g-rll.ndeza e . este motivo tatnbcm se chama- . l'ezes Mãe Adni.iravel. Maria lho ta1•ae. conced~u ln11i.bbe1'as. au• ela Antão 1"erna(j.és; Tucuruvy: tonietta Jann<;ml, José Alvareng&j' 
fo111ios.ura sem par pat;:que pren- "ª Madona de São Lucas. o ~ ·mc.strara que era esta a · invo- dlenclas, ém Palaclo. . Ccsar Silva e Nair' Clemente, Do~ e Gilda de To~edo Piza, Waltell 
der& e transformara o coráçã0 do vo chrlstão . de Roma guardava. . caç'ão que . mais. gostava de ou- n1a 31, quh1ta-feira, o· li:x.mo." · mintos Amerlco '.Bernardes e Ma- Blscuolo e Odette Po,stachlnt;:: 
-nobté ca.Vàlheiro .Ig11ac10, ta1.cn~· c!os!i.1\leilte o thcsouro é por mui- vir de bôcca dos jovens collegiacs. é ReVlno. Sr. Arcebispo presidiu ris. Conceição S'!!va;tndlànopOlls1, São faulo: Angélo Chissll'lt et 

··do--0 cgres.•r da.s mlll<Íias terrc- to tempo era prolllbldo tírâl'·lhe Dórn em diante a imac-em só ás 10,30 ·horas, a reunião' do De- JoiW dor, Santos :Rodrigues e Ma· Nall' l?ori.i!, João Ribeiro e Marta[ 
nas,. para pôr-se ,.de, todo á clis- copia. ou multipJ\Cal-a. se charoava Mat:cr Acll~,lra\Jili~. canato da Sé, c:11 l>alàcio. . 1•1a. Màl'QU<!S Jardim, Jóão da. dos Ahjos, Miguel Merlda Do.,; 

.- ,posição do Rei eterno. Jcsu;; Vclµ então do Btai;il Igitac~o Mãe trôS vezes admiravcl. A' tardf, iÍ. partir das 14 ho~ .noehá Campos ie 'Bcncd!cta da mingues e Rosa Tasura, Estevanr! 
Chtlsto, na mlliola espiritual, de A\'ICvedo. pedindo uma bella F, desté punhado de meninos rae:, concedeu audlencias ·jJUb1i- ~tlva; Pinheiros: Pedro Pag'liàl'i Coiar e Mai·garida Prismisc;Bra:i.: 

.. para a gloria de Deus. imagcin da Màdoria'para a grari- ·cm torno do Padre R_em descn- cas na Ourla. e· Nlcolhia 1'otta, · lllrnestõ 1'1.o,; F'lilliarto Francisco do Nascimen-. · 
· · Igpacio levado a. Jesus pelas do ··tci·rá ·· nova dmícoberta além volveu-se a priméii:a coniregação Sexta-feira, dia 1,0 do. córren-. drlgUes e 'Assumpta Ferro; tlhrts- to e ~osephina Falanga. José 0t-, 
tnãolf de Maria.. P'.)r , Maria n d E . t d' mariana do Sul da Allemanha. · te mez, s. Excia. Revma.. esteve· 'to· Rei: Lourenço àh!nalda e Eve• ton! de Almeida e Odette Gaso1 
nova or·dcm tornou· -se "d.e Je·- os .. mares. 'm,:,Y1s a isso o . . . li . 1 \ . Papa deu licença para tu·ar uma E este movimento propagou-:;e cm Yisfüt, ás novas parocllias e na _D 111: 'ilht D:om 'Pedro: ll't·at1• par Vimtna, José Martins e car• 
sus", companhia., oolurnna. de cÓpfa. da santa µP~.gem, sendo como um incendlo por todo O concedeu ,·ari:).s autfier,cl..:lr ·em ~Isco Bezdan. o ·Virtude Serrano; mon Gonzáles. Angelo castanho e 

.. · Jesu~. E' pela mão virginal de uma. trazida por Ignàcio de Aze- pai:'.. surgindo dezenas de con-· Pala cio,, .· . Str,tt_ta:. CeclUa.: A:rma·11do Duprat Josepha Peres; Santo Amaro-i 
.. Maria - podemos d!zel·o afot- vedo para O Brasll, ao pasoo que «regações 0111 todas as camadas Hontem;· '.iiurante ;i,· t.a.r.de;, f;;. e· Ma1•1a· Cla.ud.lna Ulhoa Cilltra; Eduardo de Ba1Tos Bohn e Alie; 
Ja§amente sem m~do de 1))mg-, a outra. :foi enviada. quin:r,e, annos do po~·o. A Matcr Adm!r:1bllls · Excfa. Re,•ma. tambc,m recebeu NCl88a ·se'llhora. de. fr11.timn: José Rodrigues, José Ankmio da RI.,., 
gerar - pela mao de Maria. mais tarde para Ingolsta,dt· oiide. tornara-se a . Rainha eia naçfto truitas p~ss9as em ãúàlcnólâ, 110 Benodlcto Fi1.ho ·e ·nnllla de 011• cha e Bencdicta da Silva, Ma-

·_,~.b~e-se a porta do noY!clado ª.ºs I os Jesuítas tinham· un, coífégio. "o ficou-o até hoje. ·.Palac!o. : · veh•a: Pary: Joaquim dos San- nuel Alves Nogueira e vener:mclai 
)OHms candidatos _da Companhia, Pouco depois foi pnra a mes-· úônt .l\JARIA VJ.UU O PADRE CtJRl,\ to., OllvcU·11,· 'e He1·m1111u; Ol\rcia; Maria Fernandes. Henrique 
. E como a Ordem nasceu e ma cidade o Pad,re Jàcob :Rem,· íGNACIO DE AZEVEDO AO . JUE'i'R0l'9LJ'.l'AN4 . . Branco e Josephlna . ç:ampos;' 
,!enaace sempre de novo. em cada que em.Roma..Mnheêera O Pádi·e BRASIL .·,(26.x-lBO OH_RIS~Ü Bcle~: José :Rodrigues Passos ei 
_membro d.a. ternura. de sua Rai- Let1nls; fundador .d.à prlmélra. Hoje, ·âs 14 hor~. lierá admi• ,Annuric!ata Clorie, José· Mende5 
nha.. celeste, aslm tambem por Congregação no Colleglo Rom:i- Com a Imagem obtida. o Pc.l. . M~nsenhor Ernesto. de Patila; riistrado o 'santo Saeramcnt-0 d& Brazão e Maria Fernandes Cos .. 

. sus.. vez a. Companhia opera. tudo. no: coni.eçou a sua actlvidade da Ignac!o de Azevedo embarcou pa- Vlgario Gei·al, Qespechou: , ·. · Ch:·!.~me. i,as Igrejas Mutrlzcs de ta; Fernando Talamo e Anna Pit>« 

.o. que se f~e; por inoonne<iio de l matlelra seguinte: ta ~- Bra.s11 e de seus 39 compa- . PAROCHO, de Chrli!to Rei'. ··:-i. Pirapora e Mayrlnk. tl'ange1o; Santo André:· José Go,.-
Maria, Assun procedia . Ignaclo, . 11hc1rO.$. . favor do Revmo. l>e, Clemente mes da Silva e· Mària · Bantlsta:. 

proximidades da sala de estud~s 1fi sai, pedlndº uma !ma- Dottmar; de Apparecída de I~~ ·· Crea~lj.o dê dllÂS novas Paroohias osco, e bcrto Colpi e Alber .. as!m_ procedem os filhos. Collocou a ce:Jcbro unagcm nas U to 1 8 · F !is · 

Não. é mero acaso que a prl- em que 08 aluinnos preparavam gem de Maria a outro santo que dlanol)OII~, a favor dó , Revmo, tina Gónçalves Guenero; Vina: 
melra. Igreja,. que Ignaclo rece• às suas Jlções. Maria havia tlc · era São Francisco cLc Borja, en• • ·pe, RObert.o José Walz. · O Exmo .. e Revmo. Sr. Arce• America: Nest,or dos santos e 
bcu em Roma para as 11.çtlvida•, ser a Rainha dos seus queridos tão Geral da Companhia. de. Je-1 VIGARIO COOPERADOR cie bispo Metrój)(Xlitano, em com- Ruth Luiz Pereira de Souza, v1.., 
des da sua Or~cJn,.· fosse uma estudantes. Muitas e muitas ve. ~li~. Por 'Maria conqulstareí O osasco, a. favor do: Rcvrno.'· Pe. memoração á 'festa da Realeza · cente Vig11attl e Laura Cinzano;': 
igreja·dedlcada a Mãe de Deus, zes ajoelhav,t1-~e 

O 
Padre aos pés Bt·asil •. E cotn licença do :ianto

1
'Atanaslo de Nossa. .. ~n.\lora· -~\Ili de· Nosso senhor Jesus. Christo; ·Villa California: Jacob Nogueir~ 

·SOb a lnvoeàção "H.arla d.ella da Virgem rezando por elles. Aos Padre . São ~ranc~co de. Borja l Dores; de vma Formoi!a_ , a.· ft1,vor asalgnou os. deel'etos de creação Junior e Ma.gdalena nodrlgues,._ 
· Strad:.I ", Maria sempre e- en1 poucos os Jovens iam-no lnlittmdo, mandou _tirai copia da 1m:1gem do 1'?,eVmQ. Pc. Padro P.aulo ·:aoop, das P11.roc111a:s·· do Sagrado Cora• Luiz Leal e Josephi11a Bertelll::;'· 
· tods a. ·parte se acha á beira da sempre mais e m'ais -0 por fim mais ~nt1ga· e preciosa qµe Romll. l . FABnIQU'Etnp · !).a -ParooMa· çlio (!e ·Jesus dos ·Càmpos Elyseos VU!a. Dom Pedro: Ca1'.Jl11·0 Miguel 
.ofltl'ada percorrida. pela çompa- csta.rn iá todo· 

9 
grupo, rccom- possu1a: da Imagem da. Igreja 1e I de ''.N. s da Assumpção da Sé, e de Santa· Théreztnha do Menino e Aldem!ra Agnenl, João Stopp-a; 

nh!a de Jesus. Está tiunbom no mendando-se a Maria com O Pa• Nossa Senhora das . Neves. em a fa.,.or do Rcvmo. Cónego Agui• Jesus do Chora Menino, ambas o Mariii, do Nascimento: s. João 
: começo e nó fl.11\ • da pérengrlna- dre no meio de!les. que sant~ Ignaclo ele Loyola, 10 j nalq.o José Gonçalves. entregues aos cuidados dos RR. Baptista: Plinio Begglato e Ma.• 
~ção de cada. Jcsuita nAr este vaUe al'1110s antes dissera a sua \Jrl- SACRISTÃO da narocllia da PP. Sa!cs1anos, e sufragancas ria Maresca, José Giacomlnl e 

"" · Nwna destas reuniões .havia • ·-de Ia.griJ'na.;. melra Missa. (Dessa Imagem fa- c:ios Dccanatos de Santa Cec!Jíá Amabtle Ferrantino; Osasco: L~ 
um ménfüõ que cantava as Jadai- Iaremos mais adiante). e de Sant;'Anna, respcctivá1hcn- . Aives de Lima e Rosalina Fcrra,z;· 

O -enth\lSia.smo mil.riarto ·que nhas_. O. :Padre .Ró"' estava ""Ó• · · ..._ · ·· · ·~ .- Ignacló de Azevedo guardou es-· -,.,,.,-.. -. .., . .,."'" -"- ·.~····- .... · , . ..,.. ,~·· de Arruda Leite, José Alves "°' 
\lu~·a 'cm ltnaclo, lev~ram-ns, fundamente commovido com o .,..,. 
ie~s eoinr,an.heiros e filhos, lo- cdtação a transbôrâar do ;. ....... ~i" Jal imagem como preeioslslmo F I T. A . s· ,--,;,._"e.; CURIA 1\'"''TROPOLITAN"' Oliveira e Alice Braz Santos .. , · "'" .. ,.,.,, "'• · t 1csouro en1 sua segunda viag· em · ' · .u:. '

1 Benedlcto Santiago e Idallna R·'•' 
nos priemlrós annos pàhl. tódas 11endo como a sua amada ju• ~ 

P rte d 
..... A , -.h.. ao Brasil, no anno de 1570. Mas . Monsenhor Ernesto de Paui'l, drigues da Silva;Quarta. Parada:· 

8-1 ~ s • o mum,o .. ..-~ram ventude começava._a homenagear t i para todas as associa.;' tnares, continente, tendo· !mnta.l a 1ia.inha. celeste. . Muitas veze,s es a v agem pelo Atlantico viria Viga;rio Geral, despachou: Abllio Mecchi e Albina Martins; 
tnlo a cruz M1Yt a' brta~ dê já _ntedltara em qual seria a in- a ser sua viagem para a eternl- çõcs religfosas, e PAROOHO de Nossa senhora Carlos Alberto e Thereza Sa'nto-
fleU !lei e Senhor I!, M out-ra o vocação preferida pelll. Mãe de dade. R E N ·D· . A s. da. Assumpção da. ·Sé, a favor ro; Poâ: Raym.undo Alberto <1..aJ 

. . . . .. , . .Aos 15 tl.e Julho de · 1570, a. dô Revmo.· conego Agutnatdo Jo• Silva e Diva Roberti; Pary: Joãb: 
· · · ,. . . nau em que estava elle e seus sé qonça.lves. Gonçalves e Maria das Dores·~ 

,_,, i~., ... •• •- • '• •;_ ........... ,..,. ..... • • • • ·-·• .. •·-.. -· .. •·1"•-1 30 companheiros foi aggredida para ·alvas, roquetes e VIGARIO EOONÓMO da Pa.- Aocllmaçã.o: João Pedro Gil AI• 

.
·1 . :·· · ·_. ·.'" .· . . · r A .· . + por pirat-as calvinistas. Os cor- toalhas plra altares, rochla de São L1.1lz de G<>nzaga, ba, e ll'lorinda Gilda Ven~urinl;} 

.i-l.. 1 sarios sem detença se atiraram comprem. na casa a favor do ReV'lno. Pe. Eug-enio Apparecida: José Paulino Fn: .. 

e sobre Ignaoio e um golpe de sa- cspééialtsta: Sanchez. mino e. Çlenoveva Maria de Je• 

1 

. li,, . . o·m· p an h Ia bre ã. cabilça abriu-lhe profunda PllÕClf:JSAO a, ta.vor ~ Pa.- sus; Itú: Aurélio Luiz Scaravellf n~.I·-.· . . .. ·. ; ..... · . .. . ,: . chaga, ao P=-o que lanças pon• réc~ .d.e Mógy da:; Cruzes, ··e e Anua,- Maria Candini; Christo 
~ p I teaguadas tral1SpasSàram-lhc o do 'l'réme'tnbé. R,ei: OswaÍdo Gomes e Àlw:a. da; .. . · . . a u .1 & t a ·Í corpo. Com energia sobrehunia- _PLENO t1~0 D]!; ORt>l!lNS, Graça. AuglUlto; HyglenoppJ~ 

. . - ·· · . tta. ergueu-se, b1'atlàtttló a seuu pói' um a.nno, a favor doo RR. . Ventino Oottardi e Geralda Sca• 
' .. +· ~ d e· ' s.. e. g·a· , ro S· i companheiros que não desalen• 1 '.Frei ljlrnÚio 'Wlé11" e Frei Jero- bta;Perdizes: An'!erieo da Sil\ll!i 

T I tasse11U II Alegtae-vos Mmmi- l\Yfilo y11,n Hintem. e -Maria Caetalia da suva; sto. 
! i go... Alrt(la hoje. assiJh o espé- :tttNAÇAO ~· favor do Revmo. Agostinho: Manoel José do Nas"' 
~ FU.:' ... A""A .. M 

19
.
0 
.. " f ro, encontrar-nos-hemos junto de Fréi Emillo Wlehk. cimento e Mercedes Maia Coutl• 

+ ,,., .., e. o ; Jesus". Mesirto os assassinos em- TRINAÇAO a favor do Re-vmo .. nho; Nossa. Senhora. das !)ores:. 
+ • mudeeeram por momentos á vis- Pe. Oscar Sehwager. l José Marques e Maria Augusta) 
".f ~ a mais antiga ConttUtnhia de Seguros 'z' ta disto. Depois ptocuràram ar- CAPE~LAó dó Asylo de N. Rosa; vma Olympia: Ehzo AI ... 

1 
funda.da no Estado de São Pa~ilo rancar-Ihé das mãos a sagi'átla a casa onde tudo é ~- da candelatia de Itu', a fa- berisse e Armando. Ignacia da. , Í bnagein. Ifupossivel! Afüat'ahl- maia bai•ato vor do Revmo. Pe. Bi:mifâêio Ha- Silva; N. S. Auxiliadora: t.~. ·f • l no, pois, com eHa ao mar. Mas· rlnk. Leme da Sllva. e Anna Rabell();i; 

,. 1 ainda então dizem ·que sua mão FESTIVAL a favor da Pa· Bosque: Carl0$ Rezende e Vi• 
l OtJêfa êltt 'Segutos cotttra t erguia. soóre as ondas ó labaro rua 'das Palmeiràs, 91 1 rochia de .sant'Anna. cehtina Mlné; Villa Maria: José 

1
, ",: ·safi~ de sua Mãe para encora- Tel. : 5 .. 4ô'tó ' . ERECÇAO C:ANONitA da Mesquita. e Benedicta Vicente 

, 1.N(;ENOIO; }i'EiUU)VlA1UÜ • jar os bompanheiros. Um Mvé- Obra das Vocaçoes da Parochia Gom~, 

1 

liODUVlAkIO, MARITiMo· • gádor cathbl!co, passando dej;JOIS da Imaculana Co11ceição. TESTEMUNHAL: - Antonio 
'! ACCI1JE.N1'Es PESSOAES 1' pelo lugar do martyrlo achou (l. Theodoro Lara Ramos. 
• lnutgem. :erih'égartdo-a aos J,é- bíSPENSA DE IMP.EbIMEN:. + · e 1· it d B·a li · d ind h O m~lhor prês1?nt~ para as festas · f· - --- su aa o • s . on e a · a o- TO: Vicente Poncio e F'lorentina 

4 
ACClDl!lNTES DQ TRAfiALHÓ + je goza de sum.ma veneração na tlê Natal, Alinô Bóm ê Ftcie --- 1 Lem\>O. . 

i . +,. Cl!.thedrd da Bahia. ORA'I'ORIO PARTICUl.AR: --
Folhinha da. J\,JV.nt\,Jdê Antoúio i>etcy e Diva BohdcúH, 

COI\( MARIA, ROQUE GONZ,\- F i i ·. ·e t h Carlos í>icrazzi e Addy Tcnani. 
7 AGENTE.S E ÁEPRESENTANTE~ EM TODO.O BRASIL liEZ OE SANTA CRtJZ CON- .em n n é;l · à. ... 0 'f J C a IVº Congn;~o Euéha.i".i!õtico 1 ·· Sédê .....;. São Pàulo' Qt[ISTÓU »°o ~~ GBiANOli: pa'ra 1941 .,.;. córif r~pi'ôdÜçã6 de quadro~ cclebréa Nacional de São Paulo 

' i· RUA S. · BE N T·O N.º 2 3 1 F1óinô mez de Mana, maio iie 
i p · · · ié26; quê ó Pe. Roque, déJX!is t hohes: f~0247 .' ..... 24918· i:le niultas tentativas frustradás, 
i . ' ' •. ...-. .... , .... ~N· ............... ·-··•u1,4.:.,. .......................... ,.i;t ;·;í ... -~" (Oon,,lue ua 7,a. pa1,1). 

Preçõ: 5$000 
Pedido&: 

RUA CdN'Dl!JSSA Í>E s. JOÁQUlM, 215 -- s. PAULO 

Havendo certa urgencltó, para 
a convocação das Comis:::ões P'a
rochlaes do IV" Congresso Eucha
ri.stico Nacional, peço, 1 niareci-

,!Oonclue lU\ 7.»- µag,l 



-·- IÃEGTONARIO ~fio Paulo, a de Novembro de 19--fO 

I 111cntarlo ele WaasL cio seculo X. r 
1 E.~sas orações porém 1,1úo flgu-
1 ram nos Ordíncs R.omani. Os car-

8 tuxos e os dominicanos não as I a· o 
4 DE NOVEMBRO 

Carlos hrro11eu ?OR QUE A NOSSA ALPAIATARII 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''' ' . 

LITURGIA. 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época 1 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÔMBROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MÍNIMO EN
CHIMENTO. (ELÍMl"'ADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

Orações preparatoria a 
Con,n,unh-ãd 

Como as duas orações que se 
seguem são dircctamente prepa
. ratorias á Commuuhão, o padre 
ao rezai-as, tendo os olhos fixos 
sobre a Hostia, inclina o corpo 
em signal de respeito e devoção. 

t.os e nunca me afaste de Vósl veis e reina~ com Deus Pae em 
que, sendo Deus, viveis e reinaes unida.de de Deus Espirito Santo 
com o meim10 Deus l')le e o por todos os seculos dos seculos. 
Espírito Santo por toiros os se- Assim seja,. 
culos dos seculos. Ass.im seja.. 

.. 
• • Senltor Jesus Clnisto, Filho de Essas orações se explicam por 

, Jlcus Vivo,. que por vontade do 
Pao coopera,ndo ,, Es11irito Santo, 
déstes peta, vo:;sa. morte, a vida. 
a mundo: livra.e-me de todos os 
meus peecados e de todos os ma
les por este Vosso saerosanto Cor
po e Sangue. Permitti que eu 
çumpra. sempre os Voss0& precei-

Senltor Jesus Cllristo, que este si mesnrns. 
V08:30. Corpo qlli) eu, ainda. que 
indigno, ,•011 receber, não seja 
para. mim jui:r.o e condemna<;ã~, 
mas que pela. Vossa Misericordia. 
sirva. á mi11ha alma e ao meu 
cor110 de defesa e de remedio sa
lutar: Vós que, sendo Deus, -vi-

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MO NT E:N EG R O 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esg. R-. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

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

Imniaoulada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Kilo 9$000 

Na primeu·a, está r~sumido cm 
poucas palavras todo o nwste::ío 
da Incarnação e Redempçã,o. 'Pe
de-se que se realizem os effeitos 
da. Communhão: isenção do pec
cado, observancias dos manda
mentos de Deus, união constan
te com Elle. As palavras num
quan separari permittas são pro
vavelmente uma remnuscencia 
da Paixão de Santo André onde 
o Apostolo pede não ser nunca 
separado de seu Mestre. 

A segunda contém uma visivel 
a Ilusão ás- palavras de São Paulo. 
Aquclle que come este. Corpo e 
bebe este Sangue indignamente 
come e bebe seu proprio julga
mento. 

Longe do ser a causa de n.:,s
sa condemnação, que a Commu
nhão seja uma protecção para o 
corpo e para a alma. 

Com o primeiro Domine iJesu 
Christe, essas duas orações come
çaram a ser rezadas por devocão 
nas igrejas gaulezas antes de ~n
trarem e(ll caracter official na 
Liturgia &mana. 

O segundo Domine Jesu Chris
te. . . está quasi textualmente no 
Sacramentario da Asemin do sec. 
IX o "rcrccptio" está no Sacr;;1,-

rezam. 1 
~a variantes nos manuscrip- . 

tos. A idéia e mais ou menos ª ! 
mesma, a.~ formulas mudam. 

Nos livros em que citas se cn- , S. Carlos Borromeu. dos maio- f da Igreja, qulz Sãp Carlos Bor-
contram não occupam o mesmo· res Santos' ela Igreja Calh•Jlic'.\ · rc11::,u ser o primeiro a pôr suaa 
lugar, sendo algumas vc1/:,s reci- no seculo XVI, foi um dos gran- conclusões ~m pratica. Rumou 
tapas dcp_ois ela communhão c10 des reformadores dos costumes pa.rn sua diocese e apcmr de to
Padre, pois cllas podem ser for- ela Igreja em seu tempo. das as opposições que eneontrou 
mulas de acçã-0 de graças. Com doze annos apenas en- conseguiu collocal-a dentro de.11 

Relativamente recentes, não 
I 

trou no usufructo dos bens · da normas estabelcoidas pelo ConOi• 
têm o cunho das orações anttg-as: Abbadiia. de São Graciano. Em- lio ele Trento. 
o Padre reza para si mesmo - bora fosse esse O costume naquel- São Carlos Borromeu · ê .o maior 
J,ibera-me: non mihi provcniat, la época, São Carlos Borromeu exemplo contra o pretendido de
não em nome da communidadc. não se julgava possuidor daquel- sejo de Luthero em purl!war a. 

Além disso, e lias se dirigem ~o les bens, pois "bem ecclesiasti- Igreja, lançando contra Ella a. 
Filho e não a Deus Pae, Vimus co ó propriedade de Chri5to e accusação ele se ter desviado da. 
a respeito elas collcctas c;ue ~ra por elles dos pobres a estes apro- verdade devido a fa~as interpre
maxima bastante recommendada veltu. 0 usufructo", como diZia. -tações de maus padres. , 
o bem observada até o sec. x Com a morte do pae, entre-

gO\t-sc comJ)leta1ne11te .,·1 t.ai·ef.n. A Igre,ia não nece.sslta dos. ho-
dirigir a oracão sómente a Deus ·' Pae. de reconduzir os monges da Ab- mens para se conservar verde.• 

O Padre se prepara á Connnu
nhão com duas orações especlacs 
que tem por objecto excitar a 
piedade. 

Antigamente elle não recita·,a 
nenhuma oração antes da com
munhão. A oração dominical iú. 
o tinha preparado para este gran
de acto. 

A communhão seguia ilnme
diarlamenLe ao beijo ela paz. Em
quanto, porém. se cantava ·o Ag
nus Dei e se desenrolava o rito 
do osculo ela paz, os padres ad
quiriram' o costume de, antes de 
comungaren1, rezar de accordo 
com sua devoção, algun1as ora
ções particulares, que os dispu
zesse mais directamente a esse 
grande acto. 

Devemos rezar rom o Padre 
essas ora.ções tão bellas,sobretud.i, 
quando vamos commungar pois 
ellas ROS hão de cllspór á santa 
manducação do Pão celeste. Pe:a 
primeira, havemos de alcançar 
de Deus a perseverança final p01· 
uma união mais intima com Elle. 
união que nos ha de fazer evits.r 
o peccado e ter inviolavel amor I 
á Lei ele Deus. A perseverança 
final é certamente um dom gra
tuito, mas nós podemos esperar 
c;uc, rezando esta oração todos 
os dias de nossa vida. Deus terá 
misericoroia de nós no dia 'l•) 
Juizo. Que consolação! 

A segunda oração inspira áquel
le que vae receber seu Deus, 'l 

horror de uma communhão In
digna, e tambem a humildade, 
disposição que deve ter quem !'e 
approxima ele Deus para receber 
o.s fructos salutares da visita de 
Jesus - o Emanuel tão esperado 
dos nossos corações. 

badla de São Graciano ao fiel delra e fiel interprete de Nosso 
cumprimento dos seus d{fyeres, Senhol', Ainda que, por absurdo 
que conseguiu graças â sua bon- todos os seus membros foseem 
dade e energia. maus, em nada isso alteraria a 

Por essa época, sobe ao solo sua doutrina, porque ainda as
pontificlo, seu tio Pian Angelo, sim Nosso Senhor estaria com ~na 
que adoptou o nome de PIO IV, e O Papa, por peior que fosse, 
e O Papa, mandando chamar seu seria o fiel interprete de seus en
sobrinho, nomeou-o successiva- sinamentos. 
mente protonotario apostolico, re- Se maus eram os membros da 
fcrcndario e Cardeal diacono da Igreja no tempo de Luthcro, de
Igreja de São Vito. veria elle, se de facto desejava 

Em 1562, apesar da opposição seguir a Nosso Senho~·. procurar 
de toda a familia inclusive Pio reformai-a, com os meios que a 
IV, ordenou-se occultam::mte, ua- Igreja mesmo fornece, como o 
ra melhor poder-se consagrar '.l fez São Carlos Borromeu, e não 
Deus. E dentro em pouco recebia fundando uma nova religião que 
o arcebispado de Milão. servia unicamente para esconder 

A Igreja sofria, então os ma- a sua apostasia. 
Ies que se infiltram 'pelos homens E quantos, hoje em dia, não 
até as cousas santas e São Car- fazem justamente o mesmo. Gra
los Borromeu emprehendeu reso- ças a Deus, os membros da Igre
lutamente a tarefa de expurgai-a ,ia são optimos, porém, como tu
de todos os abusos existentes, do que é divino.· causa horror 
procurando por todos os meios aos peccadores, procurem elles 
fazer realizar o Concilio de Tren- para se desculparem ou para a 
te. atacarem defeitos imaginarios. 

Terminado o Conctlio, que tan- Accusam-na, actualmente de 
to beneficio veiu trazer á vida impotente para se defender .d"! 

• ,..,..,.. ........ _,.. seus inimigos, de incapaz de cum-
Dr. Durval Prado prir a sua missão. E, para defen-

Ocullsta dei-a, fundam obras fora da Igre-
Rua Senador P. Egyd,lo, 15 je,, em vez de ingressando na Ac-
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs. ção Catholica virem fortalecei-a. 

Telephone 2-7313 com o seu .andar na defesa dos 
_ ... _ _ principios catholicos. 

Bons amigos 
Apesar de todas as discursei

ras e demagogias dcs !1,t.Jeristas, 
Berlim e Moscou se completam 
e têm interesses communs. Stalln 
e Hitler silo dois bons amigos. 

Ahi está o pacto de não ag-
grcssão, ~1 h1vasão e o cs1nag;.,~--

mento da Polonia e da Rumaula, 
E tambcm esta noticia de íonte 
officia! russa, tirada do "Tzwes
t12. ", jornal oficial cios soviets. 
Segundo esta noticia a ~ussld 
tem ajudado os bit-leristas.a com
bater a Inglaterra, mandando
lhes matcrias primas, e receben
do em troca productos da indus
tria allemã, armamentos princi .. 
paimente. 

Na sua grande sec-ção 
RENDAS 

de 

Como se vê apesar de todos 
os "antigos" protestos e pala
vrorios de lado a lado, Hitler o 
St,a!in nflo deixam duvida quanto 
a sua boa amizade. E para ali
mentar esta boa camaradagem 
nada como o commercio de ma
terias primas que faltam ao pri
meiro, e ele armamento de que 
necessita o ultimo ... 

Eis a integra de um communi~ 
cacto publicado pelo jornal "De 
Devoir" de Quebec: 

para roquet·e, alva e para toalhas de aJtar 

tem as mais lindas, feitas a, mão e a máqltina 

"Moscou, 23 (A. P.) ~ O 
jornal official sovietico "Izves~ 
tia" affirma, por ocasião do pri~ 
melro anniversario do pact-0 de 
não aggressão germano-russo, 
que a Russla ajuda a Al!emanha, 
a combater o," bloco inglez ", for
necendo-lhe materias primas de 
que ella preci:5a, em troca de pro
duetos inclustriaes allemães, ar• 
mamcntos principalmente. E o 
,iorn·_,J sovietico diz que tal como 
pre\'ia o tratado, isto constituo 
um factor ele paz muito infoi:
mante e que demonstra sua fir
meza inqucbrantavel, uma vez que 
os amigos de União Sovietica têm 
infatigavelmente multiplicado as 
tentativas ele provoc,ação, afim 
de semear a discordia e a des
confiança entre os dois paizes." 

• 
RUA DA LIBEllDADE N.º 100 
Phonc 2-2593 São Pau I o 

A 5.a columna na America 
Um jornal previu o desastre da fabrica "Hercnles" 

A. imprensa norte-americana. 
continua a comentar a treemnda 
catastrophe ela fabrica de pol
vora .. Hercules ", estando agora. 
em fóco sensacionaes declara
ções do jornal Pictures Maga~
zin ", que prognosticou a explosão 
cerca de uma se111ana antes cto 
desastre. Todos os jornaes repro
duzem a denuncia antecipada d·J 
"Pictures Magaz_izn", a qual con
tem nomes. cita agentes que re
gressaram ha pouco, da Allcm.J.
nha, onde se especializaram em 
sabotagem, e envolve seriamente 
o nome de um consul germanico 
na America do Norte .. Entremen
tes, continua o inquerito official, 
que parece irá revestir-se de as
pecto diplom.atico, prosseguind0, 
igualmente, os trabalhos de re
moção dos escombros. Até hoje, 
foram retirados 32 cadavercs, ha
vendo mal~ de 50 !er!(!os :;eriJ.• 

mente, além de 60 clesappareci
dos. O governo. providenciando 
para que os pedidos europeus fei
tos á fabric,a "Hercults" não 
sejam prejudicados, distribuiu por 
diversas outras fabricas as res
pectivas encommendas, de ma
neira que estas ·possam S<lr en
tregues no tempo marcado. En
tre as organizaçõés citadas a 
encampar taes en<lómendas, acha
se a "General Motors", que vac 
empregar tres elas suas sédes no 
fabrico de metralhadoras. 
~ .,, .. 

HNOSSO PAO 
,. 

A casa. })referida pelas melhores familias de São Paulo 

PÃO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 

Largo do 
0

Arouche, 51 - Fones: 4-3228 -- 4-3737 
Praça Marechal Deodoro, 426 - Fone 5-4229 



I;EGJONARlO 

A Festa · d e To d o s os S a n tos 
IR'• rr ICT 

Ouca as ultimas nottc~':'~ 
me·nte das capita·éS e'lirOl)eG$ 
_ç_q_~_. __ ÇI mar a v Hh a . d~ ~t~.,g,~.,,, 

Modelo 

5 S 143 6 

5 valvulas 
ON0AS CURTAS 

f. LONGAS 

Um Radio de grande ofeanee oo 

ALCANCE DE TODOS 

Oistrthuiclo~es'· geroet 

Casa tundada cm 1852 

R. 24 de Maio. 80190 • Tel 4-4528 • S. Pauto 

certa com!a!dade. nada apresen• MOCIDADE _ Acceitavcl (Leo-

ta de grave. Não é, contudo, gião da Decencia). 
genero proprlo para crianças. 
Cotação: Acceitavcl menos para 
crianças. 

MÃE ANTES DE TUDO -
Accciiavcl para adultos (Legião 

!.EGIÃO DOS RENEGADOS da Decencia). 

A Santa Igreja celebrou no dia 1. 0 do corrente a festa bemaventuranças. E nos dias que correm essas bemaventu-1- Da R.K.O., com George O' 
cfe Todos os Santos, na qua! nos incita a seguir-lhes os exem- ranças precisam, mais do que nunca, serem lembradas, porque! Bricn - Filru d~ "~ar-weSt " 

elias são o opposto do mundo moderno e ellas são O conforto com suas luctas, t1rote10s, mor
pios e a implorar-lhes a sua inter•cessão para attingirmos e a segurança dos mansos, doi;; que tê~ fome de justiça, dos te~ ~ assassinatos; a acção do 
os mesmos ideaes, pac1ficos, e dos que soffrem perseguição por amor da justiça, prmc1?al. personagem, como sen:-

CHIP O AUDACIOSO - A~• 
ceitavcl (Legião da Decencia), 

NOTA IMPORTANTE - A. 

Nessa festa, mais do que em qualquer outra, nos está e dos que são injuriados e calumniados, porque não concordam pre, e fmalm_ente bem ~uccedl• 
presente a Communhão dos S<1ntos. Somos irmãos em lucta com o domínio do mundo pelo néo-paganismo que avassala da. Nes~ fillne 11,~· ~mda, .• ~ 

Associação dos Jornalistas Ca• 
thollcos acaba de publicar u.rn 
folheto contendo 1. 020 (mil e 
vinte) films, exhibidos em São 
Paulo, de Julho de 1937 a Julho 
de 1940, apreciados pela ORIEN• 
TAÇÃO MORAL DOS ESPEC• 
TACULOS. Os exemplares estão 

esperar muito dos meritos dos Santos que intercedem 1.>or nos. da raça, e a c1mbiçao do poderio terreno constituem tudo O sociedade secreta e Ja por isso 
por aquelle. ideal já po_r elles attingido, e ~essa lucta devem,os 

I 
a ~uropa e ameaça ? mundo, e ~ara o qual a força, o orgulho apresentaçao dos .':'1gilan~s 

Nesse dia o Evangelho nos traça as normas de vida nas que me1·ece sua devoção. condemnavel, creada com O fim 
de far.er justiça por suas pro• 
pr!as mãos. Embora muito apre-

Critica Cinematographica da A. J. Cª 
Drienfaçào dos · Espectaculos 

OH: MARIETA - Da Metro, j ciado pelas crianças, é justa
com Jcannettc Mac Donald e mente para estas que o film não 
Nelson Eddy - O film desenro~a- convem. Cotação: Accenave1 me: 
se sobre passagens da vida de nos· para ·crianças. 

á. venda na sédc da A. J. C,. 
Praça. da Republica, 15, 4.0 an• 
dal', São .. Pauío, pela quantia de 
1$000 o exemplar na. Capital e 

IS500 para os pedidos feitos do 

Interior. Essa importancia po• 

dcrã. ser remettida em sellos pos• 

taes. 

A PATRULHA DA MORTE -
Da Uuiversal, com Luli Desti e 
PhiJil Oorn - Gira. esse film em 
torno das a venturas de wn gru
po de solclaclos finlanclcws cm 
guerra contra os russos. A apre
sentação de sccnas impressionan
tes de combates tornam o film 
improprio parn criimças. 

Cotaçáo: Acccitavcl menos para, 
er.lanças, 

ZONA TORRIDA - Da War
ner, com James Gagney, Ann 
Sheridan e Pat O'Brien - Film 

que rnosf.-rn a.~ difficuldad<"s de 
1mi,1 <·ompanllia neg-o~iantc d•: 
bananas para. :t 1'f'.'nli7a~-ão h~ 
colheitas e tran.,portcs. A ])Hr

t.e mora I apresenta varios pon
tos criticaveis. Assim, além da 
à.presentação sympathica de per
sonagens de "1da irregular, ha 
adu'llerio. piadas e dialogos in
convcnicniPs. scenas de café can
tante, etc. O aspecto de comid
dade attenua um tanto as fa
lha~. podendo o film ser visto por 
pessoas de criterio formado. Co
tação: Restricto. 

SEU [jNICO PECCADO - na 
l'nramo,::nt, con1 Ak1:n Tamiroff, 
Glarlys George - Um bom em· 
prcgad·.> bancar10 c exemplar 
chefe de familia, r0t1bado ao se 
desempenhar de missão impor-

uma princeza que, para fugir rje 
um casamento protocollar, veiu 
para a America C'ntre um grupo 
de donataria.~. Por causa de 
umas scenas de combates e al
guns dialogos, o fihn é desacon
selhavel ú.s crianças. 

tante, e por circumstancias va- O DRAMA DO QUARTO 18 
rias é tido como morto. A manei- - Da Warner, com Ann Shcri
ra pela qual o roubo s<" effeciua, dan - Film de aventuras poli
as attitudes inescrupulosas de ciaes cujo enredo, envolto em 
alguns personagens e algumas mysterios, nos apresenta um 
passagens bastante emotivas, res-1 roube, com tentativa de homicl· 
tringem. o film ás pessoas adul- dio, e um assassinato. Algu11s 
tas. Cotação: Acccitavel para outros senões não chegam a in
adulíos. - fiuiv no film, que, attenuado por 

PROXIMOS FILMS 

UM SONHO PARA DOIS 
Acceitavel para adultos (Legião 
da. Decencia) . 

ADVOGADOS 
1 Indicador Profissional jHOMEOPATHIA 

Dr.· Alfredo Di Vernieri 
Cons. Praça da Sé, 399, salas 
604-605, sob. - Te!. 2-4532 
Horariu: das 14,30 ás 17 hó.ras 
Aos domingos em Campinas, 
das 9 ás 16 hs. - R. Campos 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr. Plinió Corrêa de 
Oliveira 

'Rua Quintil10 Bocayuva N.0 54 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.º andar 
• sala 3 - Tel. 2-1543 - s. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

MEDICOS 
D:r. Hugo Dias de 

Andrade 
Clinica geral e molcstlas de 

senhoras 

R WC'nccslau Brai, 14, 3.0 anrt. 
. - 3.º - Sala 323 - Te!. 2-7276. · 

'l'ehsphuno :!-63::!6 - 85.o J'aulu 

Cons. Rua Libero Badaró. 137 -
4.0 andar - Tekphonc 2·2270 . 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Dr. Milton de Souza 
Meirelles ENGENHEIROS 

Telcphone 5-0565 

Dr. Camargo Andrade 
Da Beneficencia Portugueza e da 

R".ta 15 de Novembro, 150 - 7·
0 

Mat~rnid.ade de São Paulo -
andar - Sala 74 - Tel. 2-oo35 Amador Cintra do Prado Doenças de senhoras - Partos 

Dr. Carlos l\foraes de 
Andrade 

Rua Benjamin ConstanL, 23 -

~-º andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) 
Praça da Sé, 247 - 1.0 andar. 

Engenheiro Architccto - Operações. - Cons.: R. Senador 
Architectura religiosa, collcgios, Feijó, 205. Te!. :J-2741 - Das 16 
residencias collectivas Rua ás 18 horas. - Res.: Trav. Brig. 
Libero B a d ar ó N.0 641 Luiz Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

S. PAULO 
. Dr. Barbosa de Barros 

1 
Cirurgia - Molestias de senho

C o N s 'l' R u C T o R E s ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

N.° 205 - 2.0 - Prcdio Itaquc
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados. das 1() ús 11 horas: 

Dr. João Baptista Parolari 
Clinica Medico-Cirurgica 

Com,. H.. Barão de Jtapetinin
ga, 120 • 9.0 undar - Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Celestino Bourroul 
Resiclrneia: Largo São 
N.º 8 - Tel. 2-2622 -
Rw.t 7 de Abril. 235 -

ÍlS 5 hOJ;llllJ 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr. Nelson Sousa Campos 
l\Iolestias da Pelle e Syphilis, 
Cons.: R i\Iar('oni, 94 - 5.0 and. 

'rei. 4.37.;;6 -- DHH 11 {rn 17 IJH.1 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prol'. de Hygienn do Collcgio 
Universitario 

Dirccior do Sanatorio "Villa 
:Vfascotte· 

CONS. R. Marconi, 34 - 6. 0 

andai· - A1J1mrt. 63 - RES. 
H1m Augu:-;ta n. 0 2.628 

Tclcphone S-3418 

Sala 103 - Phonc 2-4951 

Estudos - Projcctos - Orça
mentos - Construcções 

Alameda Glcttc, 359 - Tclcphonc 
5-6719 CLINICA ROENTGEN 

Joviano 'l' e l l e s 
--e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Lareo d.a Misericord1a N.° 

?.ili.- 90-1 

. ,J , l 

U:R E PROPAGAR O 

•• LEGIONARIO ., 
E' DEVER DE TODOS 

RADIOTHERAPIA 
Dr. M. O. Roxo Nobre 
Dr. Raul de Almeida Braga 

ELECTRICIDADE MEDICA 

RADIO DIAGNOSTICO 

Dr. Raphael de Lima Filho 
Pedro Cabello Campos 

Exames radiologicos cm domicilio 

-'-- Dr. Andrelino Amaral 

o§ ~ ,1 ! J.i}f!,J*!íl.,~ , ~);;, :im:LG- LUl~ ANTÇ!Nlü, ~-~1 7 ~l'J!,L, :.!-iili31 - S. P •\1?h~, 

RAIOS X 

Dr. J. M. CabeUo Campos Salles, 703, sob. 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames I Dr. Rezende Filho 
Radiologicos á domicilio I Cons.: Rua Senador Feijó N.• 

.Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 205 -· 7.º andar - Tel. 2-0839. 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Res.: Rua Tupy, 593 _ Tele- Castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 
Jhone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
ci.as de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.º and. - Anto. 110 (das 14 âs 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-2432 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologis
ta. - Pela Escola de Phannac!a 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica. Dentaria em Geral· -
Raios X - Diathermia - Infra. 
Vermelho - Coagulação - Trans
inuminação - Vltalid.ade pul
par, etc. - Trabalhos por car. 
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Francis"~. 97 • Tel. 

5-5476 - S. PAULO 

MEDICOS NO INTERIOR Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa· 
culdade de Pharmacia e Odon

Dr. Luiz Melhado Campos tologi.a de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 

BffiIGUY - EST. S. PAULO Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôas, P o n te s; Dentaduras 

Medico Oculista 

1 

anatomica.s e sem abobada pala-
T O D O C A T H o L I C O tina - Consultas: Das 8 ás 12 

e das 14 ás 19 horas - Cons.: 
d e 'f e I e r • Rlll', Direita, 64 - 2.0 andar -

Sala 7-7A - Res.: Al. Barão de 

" L E <.i_ ! 9 l'.í. A .. R ! -~ -~: .. ~ij'.t~~~~! 1~ __ I'. ... ~ --~ 
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Syphili.s 
Rheumetism() 
Feridas em geral ? 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

Milhares de curedos 

' ()BIUGAÇõES EM 
'., MOEDA EXTRANGEIRA 

'· 
O sr. Presidente da Republicv 

. as,ignou um decreto dispondo 
: sobre o deposito das obrigaçõe~ 

em moeda extrangeira. 
J•'..-;nõe o clecret:) que é obr!

; :,_; gahrio o deposito cm moeda na
::-.; cional. do equivalente ás obriga

ções em moeda extrangeira, ori
.;.·gin:nia dos paizes cujas operações 
·, cornmerciaes com o exterior po-~

::,:. ·sam ·estar sujeitas ao contro11e de 
,.-:,:. um governo extrangeiro. 

_·{ As possessões, qualquer que se
:·.:,; ja .,ua situação em face do con
:'. i meto, extende-se tal determina
··.t<çflr .. · 
'." :, /\ entrega dos titulas represen
: 'f tat;vos dessas obrigações não sof
.,., ':frcráo qualquer entrega sem au
'~··.- tori?.ação da fiscalização banca-
~- -ria. .. .. . 
.?· ()g possuidores de documentoR 

~- ~ · de im portanção sem os titulas re
~.t; fer':ios, deverão apresentai-os á 
p·;. fiscalização bancaria para julga
/'(·, m<'nto <'" sua legitimidade, sem 
.,?,s· o qtie não haverá fechamento rle 
i\'.., ca1,1bio para sua liquidação. 
f.~,; /\s liquidações effectuad'as de 
:, " torma diversa da prescripta nes

. >~i. te clcereto serão consideradas ope
e'_;b, TUC()()S· llleg!timas. 
·r-------------

'{/~;,.-
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·~t~6na~ &(B 
' CASA fUND-DA EM 1152 

· l/"' 1, 24 de Maio, !O a 90 .. Colxo Po1tol. 2021 
' SAO PAULO 

.. ' f'RNR'4 A. - • ,.-c,L 

\· 
i.:~S DESPEZAS COM A 
:, EDUCAÇÃO 

Segundo os dados colligidos pe
.,_ lo Ministerio da Educação, as 

; ./·,despezas das unidades federaes, 
. \.-com a educação publica, sobem 

~\ a. cerca de 460 mil contos, re
"'., pc,entando 16% dos gastos dos 
· ~ Estados e Dlstrkto Federal. 

a •w W&WE 

Em 1939 essas dcspezas foram 
de 398 mil contos, e 16% da6 
dcspezas totaes. O augmento foi 
de 61 mil contos, ou 15%. 

Essa despeza está assim discri
minada: ensino primario, 76%; 
secundario, 7%; normal, 5%: 
profissional. 4%, e superior, 6%. 

Essas porcentagens variam 
multo de um Estado para outro. 

Por habitante, a dcspeza é de 
50$000 no Districto Federal, 22S 
em São Pau1o, 11$700 no Paran:i, 
9$500 no Espírito Santo, até 2$400 
no Maranhão. A média é :le 
10$300 por habitante. 

Na educação se applicam a5 
maiores quotas das despezas 
cerca de 17%. Seguem-se a se
gurança publica e assistenota, 
com 15%, a saude publica C0'.11 

7 % , e outras menores. 

NOTICIAS'. MILITARES 

Foi . apresentado compulsoria
mente, · por ter. attingido a idade 
limite cie 68 i;tnnos, o general 
Deschamps ·cavalcantl, ministro 
do Sunrcmo Tribunal Militar. 

NOTAS ECONOMICAS 

Segundo informações do Serviço 
de Estatística do Ministerio da 
Agricultura a producção brasi
leira de ferro nos primeiros seis 
mezes de 1940 elevou-se a 86.655 
toneladru; de ferro guza no valor 
do 32.883 contos (contra 77.377 
toneladas e 28.822 contos em 
Igual periodo de 1939); 66.412 
toneladas de aço no vaaor de 
52.961 contos (contra 55.022 to
neladas e 45,326 contos); e -67.30fi 
toneladas de laminados no valor 
de 78.264 contos (contra 47.503 
toneladas e 53:095 contos nos 
seis prime1ros mezes de 1939) 

* Foi sensivel o augmento da 
exportação deste Estado, por via 
terrestre. 

Em Janeiro ~ Fevereiro de 
1939, São Paulo exportou para 
oútros Estadós atravez de suas 
rodovias e ferrovias; 97. 484 · to
neladas de mercadorias, no , va
lor de 209. 935 contos. Em igua1 
período de 1940, aquelle Estado 
exportou 113. 873 _toneladas. no 
valor de. 297. oao contos. A dif-. 
ferença é, como se vê, de 16.38R 
toneÍaclas quanto ao volume e 
87. 095 contos, quanto ao valor 
commercia1. 

o maior comprador dos pro
duetos paulistas exportados por 
via terrestre foi o Districto Fe
deral, que absorveu 41,7% do to
tal acima lndicad,o, Mip.as Oe
raes comprou 26,8% e Paraná 
11,9%, vindo em seguida Mattq 
Grosso, Estado do Rio, Goyaz, 
Rio Grande do Sul e Santa ca
tharina. 

Marmoraria Vidal 
Especialista em tumulos de marmore e granito. -

Preços modicos. - A. VIOAL NETTO. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMEIRA N.0 108, - Telephone 4-2312, -
SÃO PAULO. 
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PARA 
DORES DE GARGANTA GRIPPES 

TOS S E S ·- CONSTI~AÇõ~~ -
- .. - . BRONCHITES 

SÃO AS MELHORES PORQUE CONTtM 

GAYACOL 
PRODUCTO DO 

JJABORA.TO~H) WOASAN LTDA. 
éÁIXA POSTAL N.0 472J - SÃO PAULO 

,_ 
BRASIL 

Cs artigos manufacturados 
participai'am preponderantemente 
desse commercio, montando a 
213.870 contos de réis (72'7,;) a 
parto que lhes corresponde. Dos 
28% restantes, 19% (55.808 
contos) representam .ó contin
gente de artigos destinados á 
alimentação e forragem e 8% 
(23,. 613 contos) o de matcrias 
prima&. 

E_LEIÇõES 
ACADEMICAS 

A Acaacmia Bra&ileira de Le
tras, depois de longos estudos ~ 
apaixonados debates, resolveu, 
pela quas! unanimidade de seus 
membros, modificar o systema r\13 

eleição de seus membros, appro
vando o projecto Cassiano Ri
cardo. 

DIA DOS FUNCCIO~ 
NARIOS 

buidos a colonos n.acionaes e. Jn
dlg·enas.. 

5 Noticias 
do Brasil 

1 HOTELEIRO - Realizou-se 
em Petropolis, .. o 5.° Con

gresso dos Empregados no Com
mercio Hqteleiro. Na sessão ne 
abertura dó CongreSS0, dia 26, 
foi 1)l'estad.a uma homenagem ·2 
sra. Darcy Vargas. 

2 HOMENAGEM - Em acçâv 
de graças pelo .transcurso tio 

anniversatio do dr. Washington 
Lull!, foi celebrada na Igreja dá 
Candelaria uma Missa, á qual 
compareceram figuras de desta 
que e tradicção da sociedade ca, 
rloca. Identlca hom'tmagem rea
lizou-se nesta CaoitaL 

Commemorando o dia dos 3 INQUERI.TO -'-· O Cel.. Cos
funccionarios publicos (28 de . ta 'm,tto. súperlntendente :do 
Outubro), realizaram-se nest'l / ·acervo da "Br!Ísil Railway" 
C~pital e no Rio de Janeiro _dl~ · mandou iilstaurà1· um lnquerito 
versas solemnidades. Na Capl- 1,arv. apurar as relações de de
tal Federa1 houve mna sessão so- pêndcncla da Cia. Brasileira dé 
Jeinne no Palae!o Tiradentes. Ein Viaçifo e Commercio com a São 
Guarujá foi Inaugurada a Colo- Paulo-Rio Grande, 
n!a de ferias da Associação de 1 
classe. 4 UJTZ - Rea:lizou-sc dia. 27, 

. · a cerimonia da . inauguraçfti>. 
. COLONIA AGIU COLA do Instituto "Adolpho Lutz", la· 

'EM GOYAZ bora'tótlo ·central de SáUde 'lJU· 
bliea do Estado. 

r~-~~~--. FRACOS e 
ANE?\.ÜCOS 

TOMEM 
, VINHO 
1 CREOSOTADO 
i · de João da Silvà 

. . , ,. , .1 . )Sítvei,ra ;~ '.. , 
· res poliiicos . sé vqtaran\ :.para G~i~D~ 'tt)N!C<;>..: 

ver defillida 'a. Posição d~ 'Tur- 1..-------.-... :.~:""-e--~-
qula, Este paiz, que nQ momen-· :;;-;;· =========--:;:.· ~ 
to é tambe111 améáca'do' pelas 40 
divisões aÍiemãs cohcentradas n'a 
Rumania;,,.··tfnha, conr .. ·a Grecia 
uni pacto nlilifaf defensivo. 

Ao qu~· pafeoe ~ ': gp~erno de 
Stambul não .. intei-virá na Iucta, 
affirmando que \J ,p(J.CtO defen
sivo só entraria · eri~ ·.vigor se a 
Grccia fosse atacada por outro 
paiz balkanico. · ·' 

Essa situação poderá se modi
ficar se a Bulgaria por pressão 
d?. Itàlia ou 'da A'llemanha ce
da X> seu territo{io para' fase d~ 
operações contra a · Grecia e a. 
Inglaterra. 

. ··-·, •. , ,f ' 
Estão sendo , rnalizadas fre- · 

. quentes consultas ... cÜplo~at.icas 
j;elephoniê?,s enti'e .. os g<)VCrnos 
inglea e ,tw~. . 

l)a.val, aerea e finaricêirà, E!' 
poµco provável, dizem ~ssM cir .. 
culo~. que :â Gi·ã Eretanha; in• 
tensifique o· envio de s?ldâ®s {J.-
Gi'ecia,, · · · 

11 Noticia§ 
gg_Mundt> 

1 CONf'EliENCIA Rêutuu-
se nó dia '29 a 'ConfetéficlaJ 

do Danuliio, da qüal partiêtl\am. 
a Italià, Mlemanha; ·· · Rusilia o 
Itumania. 

A Gi·ecia até a manhã do dia 
30 não dirigiu ao governo tur- 2 NAVIOS , - A Greéia 0l'de• 
co nenhum pedido de assisten- nou qúe seus navios evltetit 
eia militar, · os portos fràhcez.es do ··Medlter~ 

··raneo. 

AGITAÇÃO NAALBANIA 3 NEuraA_ttt>At?~ ::_:;AYu• 
. goslàvi!I,. e . a .13ulgar)a se de
, clataran1 \1~üti·a~ no· éôfifiicto 

As tropas 1t_a11anas que m1c1!l.- itato-gtei<,.,. · 0 · 

ram o a.tàqÚe, á :arecia, tem sua 
·.base na Alhan)a., outra nação ln• .· ..... _ .. , .. 
vadida. ()lll. ÀbÍ·11 de. 1939. 4 B_?M:BAR_.P~IO:·-,,:"".,A '-ª~!ª" 

o.~ albanezes · -que por .est-a. :) . , çao it1,i\iána ·,~11), b9U1b~f&ea-
outras razões não têm mtiita11 :_,do y.arl.as eiiiadés ,da -G.wc1a.,m!n-· 
symp.athias pela JtaÍla, procu- , do . prificlpàhnente vls~das, Athed 
ratn neste momento tirar o me- nilli e Patras. ... 
llWr. pnrtido da situàção. 

Emporio, Padaria .é 

Conf eifariª' .. P.,ataiiá 

Segundo informações dç · fon
t,es yugoslavas/ .. 'reina .. gi,"an:le 
agitação . em . toda á Alb\!,nla, 
Prinéipa3n1enté· em certos-· ·pon-· Generos aJimenti~los:. -pã~· ·e 
to.~. onde .. pa,i·oce se iiisurgh·: ver- blscoutos ·de todas as quall-
dadeira Í-ebellião. Acci'escentam d.ades _ Apfompµ,-st encom-

O sr. presidente da Republica 
resolveu fundar em Go~;az; á 200 
ki!ometros da Capital. ·e ligada n 
esta por estrada de rodagem. umr. 
colon!a agrlcola de 40. 000 al
queires. cujos lotes serifo disiri-

a.s mesmas informações · que, . se- metidas 11ara: casa.ftieriMs, bap-5 D.N.C. - Foram i111c1ada&· ~undo parece, a revolta foi cul- tisados, "solrées";etc. 
dia 25 as sessões· do Conse- · dadosamente . organizada e ,ser · . ,, · 

füo Consultivo do D.N.C. da'2.ª desenvolve. segw1clo .um plano ÁVENil>A BRi:GA~~I,to_ 
reunião otdinaria do corrente prefixado. -L'ul'1í ANXÓNIO N,õ ,.1.107' 
annl1. Além de '!XJ'l~sõcs de bomb~3 . f. l>ltON'É: 7-Ó55l. 

·nas: prefeituras 'rte' Valona:- Sa11ti - , __ _....,..._.....,_... __ ..__ ........ .....,__. 
1··•··· ............................................................................................................ ~···· ........ , 
' .. • . t 1 Casa Sanio Antonio ! 
• HEN'RIQUE HEINS f 
f LIVRARIA CA THOLICA I 
f -- Grande sortimento de artigos . religiosos em ge1·a1 - f . 
+ Fabrica de imagens - Officina de parameiitos e estandartes 1 
t Rua Quintino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 
f SÃO PAULO f 
¾. .................... , ................................................................... ~ ....................... ............... 

EXTERIOR 
A ITALIA INVADE A 

GRECIA 
M.ENSAGEM DE 

A agitação ~ue reinava 1 
JORGE V 

nos · AO POVO HELENO 

Balkans fez com que ninguem se O minist-1•0 Metaxas dirigiu 
surprehe11desse com .i,,. invasão da uma proclamação ao publico, que 
Grecia. Os factos mais impor- foi. logo segÍ'llda da mensagem rlO' 
tantes que antecederam e. úiva:; soberano: "0 primeiro Minis~ 
são italiana :foram os seguintes: tro acaba de expol'-vos sob qUe 

A's 3 horas da madrugada do condições nos vimos forçados a 
d~ 28, o embalxadoi' itauano em ir á guerni contra a Italla, que 

· Atnenas entregou ao chefe do não tolera a nossa illdependen
governo, sr. João Metaxas, um eia. Neste grande ínomento es• 

·ultimatum em que se· éxigia da tou seg·uro de que todos os cid'a-
0:recia a entréga de pontos es~ dãos gregOS', homens ê :mulheres, 
trategicos do paiz. · cumprirão seu devel' até o fim, 

o ultimatum dava ao governo mostrando-se dignos de nossa 
grego um prazo de 3 'hor.as para gloriosa histoi·ia. Com fé em 
se decidir. No caso da decisão Deus e no nosso destino, a na
não lhe ser favoravel, a Ita1!a ção, como um só homem, luet0, .. 
ordenaria o ataque da Grecia, rá em defesa de sua indepen. 
por suas forças concentradas na dencia, 
Albania. A hora matinal qu~ Espero que todos os gregolJ 
foi escolhida para a entrega d-J cumpraln com set,1 dever e, te
ultimatum raz crer que o desej0 nham fé em· Deus e no destino 
de Roma em o de evitar que os da Greéia. Todà a nação iucta.-

. helenos pudessem se cOncentrn rá até a vlctor!a final.•· 
e se defender dos seus primei
ros ataques. 

O gabinete grego reuniu-se lo
go após de o sr. Metaxas ter ti
do uma confe1'encia com o so-

A GRECIA APPELLA 
PARA A GRAN• 

BRETANHA 

Momentos apoz de ser decidi'
da a. resistenoia. o go\'et·no de 
Athenas invocou o auxilio b1'1-
tann!t:o. 

A Inglaterra 1'epetldas veres 
desde 1939 .vem prómettendti as
sistimoia á Grécia, no caso du-

·Quaranta, informacSC tambe!Y.., .. s· 
que bandos de 1riónta11hézes rJ,,, 
Alba;1ia. · munidos de armas,:·· fus
tigam es Úalianos em toda a' zo

í•á1sAQ _.(..-·:;.,o pr~s,dcn~ 
Roostweit .sollàttou ,füf, l}Overno ·hespanhol à libe,rfação do exq 

rei Carol :da ·Ruman_ta. .. na. fr011teirJça _da ,~u,goslavia. 

·Essas notiêias,tivérê.fil s~a cón- _.6~ 
firmação com o_ açto . do gov_erna. 
dor da· Albanià, tenenté-gêneral 
F'ranélsco Jacoml11i, que decre
tou o estadp de guerra em 7 

DESTltUIÇÃO - •Revezam
-se os .at94ues ·d~ a\71a.~õcs 

allemã . e lrtgleza sobre os terti• 
tol'ióS ·. lnln\lgoa. 

prov!nciru;, ·~lbanezas. da parte . · .. ·. .. · . . . , .. . 
meridional'. do paiz'. . Entre as ci- 7 'ESTRAl>A :- Ps Japonezcs 
dades · éomprehenclidas no estad') 

1 

11,tacaftl . COJll ·est)elllal vtaor a. 
de guerra figuram 'I'ii;ana e Du-. part~. úhfneza da estt~da da lfü .. 
razzo. . matua,, cujii, .abertura .-foi h(I. 

, A EX-TENSA O DA 
AJUDA INGLEZA 

pouco decidida pe/la Inglaterra, . . 

8 REVOLTA - Os. pà~tido, .. 
. ··.ri0/1. do' Gon~tal Alp\~n. 

. candidato . VéMido l\ ·· 1'.réSldenciai 
riesde o . primeiro mómentó ,h tio Mextco; einpunhatn átn'ia~. 

·guerra, a Grã Bretanhit promet- ·ameaçarídlf che~ar á revôtução, 
t-éú â Grecia tódo a.uxUio tle que 
fossé capaz. Procura~se por isso .·9· · tQs .. çAO· _~ _Cortt. rartA __ men~ 
averiguar · qual a extensão do 
auxi'lto btltaru\{co aOB 'llélenós. . ao. que ,vinhâ. ã;endo l'\ótlcia-

. · do . a · éiMnaão . iia.: rutn"tA .. aos 
O governo de,'!aórid~fun.com- ~alkkn/!, prov?cada. ~lo \'eixo'• 

,fti\lftléado offici.à-1 atftima, ~úe a não'. atterou a posição "neutra"' 
-ajuda militar · á · Grécia;. deve_ .se1; dr. RUSlllll. 
.col'!ll)t'êhendfda "t'.iô .sentido ma.is 
amplo da ,pàla.v~;'' 10 VJSlí.rA - o embli1ü(bl:! 

Foi n_oticiádo que tro~s in- inglez ent tiisboa. ma.ntev/1 
g1ezas desem'barcatam em dlver- 11en1ora.t1à J)ale.atra com, o sr, 
SOs pó:ntos ·aa Gteéi/l, mas riem Olivélrá, Salazar, plill1eiro mi" 
os ertectivos, nem os tugãtes · tle nistf'O' Portu~éz. 
dése!hbarque destas tropas foram ._ 

revela'dos. . . , , . ll··AN~ÇAO - Rein:i 
. Noticiam, de. Lon<Ite,g, extraof- gtandé p.fWtl~ em ,tor .. 

ficlalmente, que a. àjuda. ingleza 'hô i'Ia. Ptõxlriia· 'étef~lió J)tostdé1\., 
. será' provave1:mento do natuteza êial li.~ ~as Ufttd& 

~ndicadQ.r 
ACCESSóRIOS 
para automõvéis 

o MELHôR SORTIMENTO 

Importação blrects. 

ISNARD .. & . CIA. 
.;:.',_:.,,., 

·r .} · .s 1 -~ f 

Comm",cial 

TODOS Os PREÇÔS ... 
TÓ:QAS . AS MARCAS 

JSN A8D & . CIA. 

nRlNS 

berano grego Jorge V. O pre
sidente do Conselho expOz a si
tuação aos ministros. notifican
do-lhes a sua decisão' de reagir 
com a força contra qualquer at-· 
tentado á Integridade e sobera
nia da Grecia. Antes das 6 ho· 
ras, o ministro Metaxas· mante
ve outra có11fe1·encia com o em
baixador ltaalano, sr. Gfazzl, . nü 
decurso da qual respondeu ás 
exlgéncias Italianas: "Considero 
as exlgencias e a forma .em que 
forani. vasadas, como uma de
claração de g·uerra contra a Ore
cia." 

m~ ª';;::f~!:~ lnglez reuniu-se 
I 

A VIAMÊNrtô$ 
SORTIMEÍ-T'!'ó VARIADISSIMO 

IlriPói'ta4ãó D.lrMtà. 

CASA AtBflRTô 
LARGO SÁ.Ô :SENTO. N'.ii '10 

Immediatamente foi decreta.d.~ 

extraordinariamente pela manhã. 
de 211; dccidipdo "a prestai to
do o aux!Iib militar posslveJ" á 
nação agredlaâ. · 

a. mobilização g·eral. Estava cie- . 
clarada a guerra ent1'e á Grecla. togo que 
e a Italla. . / da Grecl&, 

para ttlfaiatês 
:CASÍMIRAS 
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Federacão das Conarega~ões Marianas fabrica ~e· Mov~~ ªMacckiDÔe" l 
:j A Companhia de Jesus e cts Congregações Marianas 

Especialidade em: - Armações, Balcões, Vitrfoes, etc. ·'' 
Reformas de mov.eis em geral , ., 

Execução raplda e perfeita de moveis de qualquer estylo, 

AO!J . 27. d.e Setembro 4e · 1540 
o Pat,il, Pa.1110 · l1I ass!gnou um 
à.ecretQ, qw. para, a Igreja. de 
l>eWJ ~•ia de · ter ilJipOttam:la. 
CqQ/0_ DeilhWJl ij\li!V, çomeça. com 

?Ili DQW,ts ~ dez µ~m~s. que 
1Mtq\léllo teniPo !',e acha.va.m P-m 
lto,aa e dos quaes · o primeiro 
er~ lgnacio de Loyola-, Delles se 

·.dlz q\le "por mspt~ãQ 111v1~. 
eoino f licito 8!,lp_pot", tinham 
~cl9na.<lo. Q llll.LU.'ÃO, teunlndg
le e&ll- ~- ç~ll,1),1da4e, tenctQ 
jâ trabltlhad<> Qlg\inll a.Mos n11, 
.inlie. dq $i1S)})Qr; Qullrl.atn ago-
1'& , fpMDjlj- UmlL sooiecla{le mti.ls 

Immac1,1lacta, proprio da Compa· 
rthia de· Jesus '"desde os •us !)ri· 
mord!Oll, que levou li, fünd.açã.o 
(lesta plW.a.~ .e11coJWd11, l;ie llli• 
gOS a '*,tvl,ço <ili. Ra,inha cele§te. 

gregaç6es Me.rianaa; mM nem to
das continuavam já, nas · mãos 
e sob as d!recç6es da Companhia 
<).e Jesus. E assim f!çou até J10.Je. 

riam~ e a pequena Congre&"BÇã.o 
de meninos é a cabeça,, a mãe 
de todas as Congregações, a, cha
mada P1·ilna Prí~ria de Roma. 
Ha pois ligações muito intlmM 
entre a Comp:u,hla de Jesus e 
as Congregações Marianas, e es
tas podem com razão tomar par
te no grande jubileu daquella. 
As Congregaç6es M~anas· são, 
como algum disse, "da familia 
jesuitica uma tem que ver com 
a outra, assim conw o estan
darte da Immacula(ia tem que 
ver com o pavilhão sangrento 
d:, crui, assim como a i:nãe tem 
que ver com a fÚha ... Por is8o 
uma compartilho~ a sprte da ou
tra. o favor dos bons e o odb 
dos maU$. A Cotnpappia amou 
a sua filha com ternura mater-

NICOLA MA.CCHIONE 
1 ' 

:fyfilhares de congrepções hoje 
estão ent1;egues a sacerdotes iie 
outras ordens ou. então a. padres 

R. FREDERICO ABRANCHES, 151 a 1-59 (Sta. Cecflla) 
PHONE: 5-7921 SÃO PAU-LO 

li).'$1gntflcante f9l o coroeco das 
Conerepçóles I\4arll,1anas: é ~a 
a lei da Providencia. seu oet
çQ foi a ll,ula do Pe. Leuni$, jo
vezu JesUita belga, desconheeido, 
fraco e doente. Os p!'.~elros 
me,»br0$ era.111 alguns men~~ 
qw., eiituctavaiJl. no collegio ia 
Oompanhi& de Je~w; em Roma. 

seculare~. 
Não obstante, tw1bem hoje ;1s 

Congregaçõei; con~i·vam Q. nexo 
interno. e externo com a Compa • 

Jesuítas a serviço ~e SBa llaiia 
nhill, <)e Jesus. 

lnt.eriorinente todas ~ Con
gr~gações Mari;;i,pas estão a.inda 
imQuidas daq,uelle generoso ca
valhejrlBmo ,pa.ra com a Virgem 
Immacu;lada, que Sa.nto Ignacio 
inspil·1u·a á. sua jovem Companhia, 
pa quatn1centos annos. .A.s pala
vras das nossas regras que· cli-' 
:i.em ser Maria o no,sso grand,~ 

'IO/lüll!, QIUI '' or~ .wm o nome 
dll Ji,s~" f9S$6 w»• trGp1t de 
assalto, composta de homens, 
apPstl\Q.os .... 1~ peJ11, caúsa 
dt ~µs i;ob • bandeira. oo crw:, 
..-Vmd9 ll9W8hte. li, CIW!stfl Nos
(19 ~:r • " ,ieU r~presentante 
na terra, o '.R9tw.i,DQ PQntlfice ". 

Mas este punhadQ de meniJl<!S 
transformou-se ·nwn exercito gi-
gantesco cte homens e mulheres 
de todas as c~s e condições e 
naçõea e 11.nguRS, que cei:r•ua.m 
fileiras ern tomo do pavilhão dn. 
Imaculada para. conquistarem !> 
mundo para Christo. Em Wda a, 
parte, tQµiQ.em 1).0i, cat).~s mais 

ide:t1 de como se deve servir a nal, protegeu-a como a menina 
Deus, de ser Elia nos.so Senhora, de seus olhos. consagrou-lhe suas 
AdV(Jgada e Mãe, achl!.m•se qull,si melhoI'es forç!l,S. E a filÍ)a por 

reJ1J,QtQs ~ terra, 0nde ª Compa· utteralmente nas constituições fa su11,· vez amav~ à· m~e. foi-ihe fiel 
nhoa ergu~se a cruz do Redetnp- companhia de Jesus. té rte · · · 1 a a mo e meSlllO para a '!'1l 

esta <11'4tm; que o Papa CQnftr- t<;>r, em breve tremu1:i,va tl-\m- E-"'t. wrmente toda con rt!- d t.e c - i · 
FQ.Í ít. e.!Jw. tropa 4,e a81lJl.lto, !t 

nJQU e rec<mhéc __ eu com aquella !Jem 9 1»1-vUh&q de ld!l-rm nq tQ.ti.9 lill'." ·, =_"_"" s ~"o "-. irgi·eiª. d·_ Lasa·. P~~ima ª mol' · om ª mae v na, com .,,..,..,.. .,.,, .,.~ • - ~ a mãe soffria, ooin a mãe devia 
'lWgt)!L\\U'fl._ sQlevlbe.. . " dy.m -PW1ha~9 .selectot dei!~ipeni; Primaria 4e noma, làto (l áquel!;i tambem ressurgh- glo1•losa··. 

MMI, b\l. q~11,trQcentQs anno~ j e ~s e. ~pois 11mc ~ .

1

·Con°regação que fundara o pro- (Thill) 
'jtl®i~WU-$.! 11, or6~~ dJ CQmpa- m_ wb~ e · W,QÇII,$. Em toçl!). .• ª prio" Pe. Leunls ha quat-rocentos Oh Virgem Mãe, abençoa.e a 
nÃ1@ ® ,Jea~, E en:i tod9 omun- p~rtfl 11. direççJ9 da con~eg-::1-çno 1111110s no Collegto Rom~no. .O Companhia de Jes\lS; abenço'le 

• <lo, f.>I1nÇIPtlltnente aqui no '3ra~ e,!jtll,Vª nas rníiós dum Paf;lre r:la C/9)leglo ~m1uw é hoje a grande tambem sua filha, a Congregação 
,i;l,l s1t f~ja enthuslastiçamente ~panbl11,. Vn!.ver.sidll.4~ Pontifiéla Grego- Mariana. 

:±1€;;~~;! ~;::fÊ§r.?; -:::G==o=v·e=m;;:::::::o~==a====r==c=~=1·::;~=1·=o=c=e=s=a;::::n=o=, 
Cpnve~ões nw-rianas: pois a tfll,rn ~pa.ra,damente. Mostro!J•.!K' ==n~: !::: 8w~:::::= ::o~:~r:!e~: i~~1s:;:i: . ' 
tt \11:li(taS. W,.IU e · prqltit>iU 11 Q§mpàabià de 

4 vé~ li f!Wl j;l,S C9Mi'!Jg!I-• Jes~. · est;i.i}fo · 11,. is.to coagido 1~"
ççieç Mtt11tt1~ õeY~I» 1;19,9 ~ i.i lo., Jntmm-os (111,, Iifeja. NP-9 só ·a 
f~,i11 . , iNs ~~ ª' flQ- ordero delXQq de ~xisth'; ~s -~ltmellU', .a9~ nevm~. ParoQhos 
re!Wftl-Oia t M ·P"lgt>U't<1a11 a.ctlvi~ tii»bem, centeQ!t-$ <ie CQJlkrew~- '1it Mchi'1looe$ qWt iµw1~, 
de.,, · Pl'ln\l~~,n~,. n~ primei- ç§cs. Mt1.rlat1~".éompartllhar1,un !t. (IUAntg. int.f/11, Pltl"ll- 11 Jµnt,ii. Ex~· 
rQS. '19!1; ,secµJps '1e tú1t éxisten- ni,e~ i!Ql't,e, M~, -nem , todas . 5' , ç\!tiva . 911 V-91™!!1 -·(l(is pessoas que 

, r,I._ <llmifJveratn e iStó .provà que lt C9ln.P6em ~. r~fett<Jas ootnn,t!s-
.. Cc>~lil•, ., . tis óon,tei1111Í>!Íli $Ólll, deçlll,r~do · quaes · -0s cargos * 11;.9 aio .s!mpl~m,ente uma e 11, q\le exercllm: presidente, .~ecre-

. l)lesml!, co~- t,átl9 e thi)soureiro. 

Nio 'M ~w l(lllltClC> me$tllO, Quv.nllo· etil JJU t1, Co1»1>1tnl)~_ S, Pavlo, 25 .de putuqró rte 
tllJl,S foi seu .espl,i'iw, ~ .espir1to foi re~l)ele11lp.à, c;opieçou tllm• ·, 1e,o. - Mons. Ern,esto d.e Paula 
w ça,valeito rtener(lso· ·c;la Virgem bem n9v~ floraQlio para as con- ...., Pl'esi<;tente da Junta Executl-

·,· "··, . va, 

O- CMJTE1LLAS 1>0 i'lf()N,T~ :OJ!l ,$00COR1\0 
. ..· - • ,TOTAS U$AJ)AS E BRII;HANTES · -· 

Mlsáa. Pontifica.a 

- Vllltt Olympla 
Geraldo, 

Mez !,le Fevereiro, 

Villa S§o 

Alto do Belem• (S. C1tiios Bor
romeµ) - .l\1lpareclda do Nort,e 
- Ara{lariguama - Barra Fun• 
d.1t - Bexiga (S. Jq.sé) - Casa, 
Verde. <N. s. das Dores) - ca
~a .'Vét'<ie <S. João Evangelisia) 
-,Glycerlo - Guayauma - Im~ 
inaculacla, Conceiçã.o - Itaqua
qúecetuba. - Jaçanã - Lana -
Luz (N. S. Auxiliadora) ..:... Peº 
11ha - Ponte Pequena - Ponte 
de S~o João - Saude - Santo 
Arri:aro .... Trcmembé - Tuc1.1ru
vy - Vllla Ana,staclo - vma 
Oallfornta - Villa Formosa. 

(Conclusão da 3.~ pag.) 1 

. conseguiu finalmente passar o 
UrJguay e penetrai· em nosso 
Estado. Com este dia comecou a 
marcha triumphal da "cotiquis
tadora •· pelas florestll,S e campos 
{,!o Rio Grande do Sul. 

A Conquistadora do Padre Ro
que! Conhecemos esta celebre 
imagem da Mãe de Deus que 0 

Pe. R9que recebera de seu PpJ
vinélal, Pe. Torres, n11, sua pri
meira grande reducção de· indios, 
S. Ignaclo Guassú. Os indios 
convertidos receberam a, imagem 
com toda a pompa que lhes era 
possível, e este acolhimento po
der-se-ia. chamar o primeiro 
triumpho da Rainha ce!leste nas 
mat-tas virgens' desta terra. Em 
seg·u.ida Roque 'nunca jamais .se
p:,roµ-se da imagem. Por .ella, sua 
Rainha e com: ella obteve victo
ria sobre victoria, QOnquista so
bre conquista. Ella realmente me
recia o nome de "Conquistado
ra ", " Maria das Conquistas". 
"Maria das Victoria.s ". E mesmo 
~n madrugada de 15 de Novem
bro de 1628, quanda .o tacape 
do assassino, mandado pelo pagé 
Niess\Í, partiu Ít cabeça do he
rnl.co missionario, este, nas suas 
mi.os segurava a Conquistadora. 
A santa imagem foi estraçalhada 
pelo furor dos indios pagãos. 

Mas não se perdeu todo. Em 
breve vieram do norte, da reduc.~ 
ção Táti, 200 índios recem-con
vertido11, transpondo em marchas 
penosas mais de 360 klms. pura 
infligir o devido castigo aos bar
baros assassinos e reparar a hon
ra de sua Rainha celeste. Ante, 
de partirem, tinham feito solem. 
ne · consagração a Maria, fazen-, .u r o Compro pagat1dÍ, 06 melhores prego,; 

D·et Monaco-
A M~ Pontifical de (lomiri

go seri ~~;iuidi 1*'.lo choro de ope• 
~rlós- da. ParochW; de VUl11, Zt>., 
Jioa., s,;iq a reg~nçla do Maestro 
J~ $~nkum.s, que t11,m~m ·é ~-

)\,fez de l\I:!,rço: No t ·1 e ·1·a s· · 
.Belem (S. José) - Bosque da' · · 

,-~ .11,u.~r d,11, M~a. · 

AVISO W 114 

811,u().e - Jabaquarn - Jardim 1 
.Paulista_- Lins de Vasconcel- CACHOEIHA, 
los - Maranhão (Penha) - Mo- ' · 

do o voto de nesta, estradli-batet'õ 
8e unicamente peia h<mra r,SÃ 
Immacalada e pe!la de setl divuit . 
Filhc. 

Imemnsa foi Slffl, ~grJB;, 'l~~
do em Caaró enco*a,t'Pl ._os r~ 
ta.lhos . da "09~'' ~ 
r~c~~uir1:1m cuidli.d~en~1· 
préi;ide~do:os depois s§ti~ _ o ·1t-' 
tandâ.Fte, Levái'a,m-na: ém · ti,~ 
pho pâra; a sua reciwig30, .e ag•Li. 

'•ÍlWJ; á- ~"· ~ -SQ1'1pµJ8. d~V~ 4,j tp~,dial:tjí; 
~ ~eJ.n pertje~ ~epo~ 

Exl§t~ Poi'ém, outra, q~ é pef!:" 
feitamente igual a ell$., En-00~ , 
tra-se na Igrej& _do Ctllieg-!o ~: 
suita de Santa. F'é na Agent!nl;· 
Sabemos pela: llál!toría que ,~ 
feit(' pelo mesmo irmão jesl!~ 
que pintam a Conquistadora- ~Í 
Padre Roque. Pois o superior '* 
missão mandara vir do Perú -,1 
irmão Bernardo Rodrigues, pa~ 
fazer bellas imagens da Virge .. 
para os lndios, e ·o irmão Bern~?'• 

-do pintou estas duas ima?;erif;° 
rertamente sem saber . .que ed~ 
seriam celebres. ~-., 

Reproduzem enes à. Imacu!~. · 
da, mas com féições lndigen·~
de fo1ma que os lnfilos compN-. 
hendessem que ~ira. de fa~ 
era tl/.mbem sua Mãe • Ramh.á-l 

Certamente não é ~o acaíli . 
que o Brasil já tia quàtroccn.,; 
annos recebeu a me&:úa. image7', 
da Mãe de Deus, q~ -~m Ro. 
se guardava, como thesQuro qf 
valor inestima.vel, e que sahing~· 
de lá, para o norte d!t Europ~ 
nelle ateou um J.mmen1«> enth1(:f 
siasmo mariano. Pois tamb<'m .ili' 
Brasil tornou-se, embora ma.,,. 
tarde, e sob. outras invocaç~' 
wn paiz mariirno, ou antes o pa··-, 
das Congregações 'Marianas. f 

Prestação d.e Contas f ederacâo Mariana f eminini 
Pe .,ordem do Éxmo. ll Revmo. · 

. ·$11. Arce),)ispo Metropolitano com
munico aos Revmos. Srs. Paro
<)h~. D!réctores e Assistentes Jilr.• 

gy ~.as Cruzes - Moinho Ve'lho Grande 
Ose.sco - Pary - Parnahyba 
Pe1·dl:res - Peru's - Pinhei

ros - Poá ·- Quarta Parada -
·Ribeirão Pires - Santo André 
- S. Crlstovão - Villa Clemen
tino (S. Ignacio de Loyola) -
VHla Dom Pedro - Vllla Espe

. rança - Villa Formosa - Villa 

Rosarlo e>htercorta<lo com aJ.'· 
guns canticos em louvo,1· it, Nf' 

romaria a Aparecida 1· S. da Aparecida. · ,~· 
Logo á chegada o- Re vmif!' 

Organizada pelo Revmo. Pe. Pe. José Francisco celebrou i;,° 
José Francisco vou Atzi11gem Santa Missa; ás 10 horas sah~ . 
D.D. Vigario desta Paroehia, imponente proeissão do Santií;. 
realizou-se no dia. 20 do corren- simo, a entrada foi dada a neii!' 
lo uma grande romaria desta ção. A's 12 e mela horas nrnnC,, 
cidade á de Aparecida. ram-se novamente os srs. ri.; 

PRIMICIAS 
Ali ,mmeil'à.<; horas do dia são 

sagra(las. N.eUas . é q1,1e se for
ma.tn as nossas opt!µias resolu
ções dê comb~ter e . conquistar: 
néllas ê que . se firmá.m os nos
sos ptopositos · sàdlos de um pe
renne "sursum corda". 

Ptepll,radas para vencermos .9.s 
hQfM trabalhosas que nos aguar
da~ os:. primeiros momentos: do 
çlla. qu:e··t1esponta, são como tiuo 
a entradá. dUlna bahia inundada 

, de sol, espallhtindo alegrias e pro
mettendo bem estar. 

E'· mister elevar bem alto o 
· · cotação nos sublimes actos de 

:r~. Esperança e Caridade. 

Acto de Fé n:as verdades con-, 
sohl_ doras da Religião Chr~s~ã,; 
Acto de Esperança. na Luz D1vma 
cujos soccorros não nos falta
rão; Acto de Amor e reconheci- , 
mento A'quelle ·cuja liberalidade 
nos encanfa e ·nos faz felizes. 

Impregnadas desses 01valhos re · 
'. : f.rei!carités, entre elev·áções e bons 

J.)l'Ql,)Ositos. vivificadas por essas 
deijéadas · brisas esperituaes, as 

1 
' pr®eiras horas da manhã serão ' 

florescentes de brflho e não 'lhes 
faltarão por certo a preciosa fe· 
_r;unctidad111, 

* 
Assim, vemos quanto é ncce~-

,flari() que o nosso Regulamento I 
'de v.!da se inicie marcando: "Le-
=::: 

vatar-se, cêdo·· e' em hora certa. .cleslasticos das Associações e So· 
daUcios r~ilgiosos da Archidioce

Oração da manhi". 
eera · nossa primeira offe:tta ~" se que ar ·~taç~ de contas pre-

ceituada p;r ',,~'ldigo de Direito 
Creador, offerta que se tornará canonlcc, Cl'>l~ a 1.525, deverá 
penhor de muitos outros actos 
meritotlos ·no· corier do dia, pois, , ser feita da se~uinte ma.mdra: 
representará uma victoria, que, 1 - Os livros "Caixa" de to
eml1ór1i" -~cjtieni, nos estimula.rá d.as as Associaçqes p~rochlaes, 
a proseguir no cumprimento dos .Orç.ens Terceiras, Confrarias, Ir
outros . pontos do pr9gramm!l> ma11dad~s como tambem os ,i11, 

)Monumento. 

Mez de Abril: 
Alto da. Moca - Alto de Sant'

Anna - Bella Vista - Be1em 
(S. Paulo Apostolo) - Bom Re
tiro (S. Eduardo) - Cabreuva 
- Itapecerit:a - Itaquera - Itu · 

A grande quantidade de povo meiros para a despedida, e. ··; 
que afluio a esse magnifico 1:l horas regressaram, trnzer,~-; 
espectaculo de fé, foi tra!Ils- do todos grande .r-eoorda,:,'ieji-,,
portada em quatro carros liga.- de tão bello espectaculo de Pê; 
dos no expresso da manhã. Ao ========;-- ~--1 
chegar a .. Aparecida foi or.ga. ·, 

marcado. · Fabrica Parochial, deverão ser 
- Mayrink - Moóca - 'Pary (S. 
RitaJ - Pitangueiras - Santa 
Iphigenia - Santo Andre (Sta. 
Therezinha) - São Bernardo -

nizada magestosa procissão,,, 
tent:10 feito o tràjecto: da esta
ção a Ilasilica resando o santo 

* ser entregues na Curia Metropoli
te;na, á Procuradoria da . Mitra., Funda-se em Tau 

batê a Frente de 
A/firmação 
Catholica 

Par.a se realizar um ideal é" 
preciso força de vontade e .para 
adquirir essa força nada melhor 
que a obediencla fiel a uma nor
ma previa e sabiamente estabe
lecida. 

Fill}as_,. de :M'.aria, tendo um 
ideal bem preciso para reall~ai-
mos, exercitemos nossa voritade 
ainda . fraca ria observancia quo
tidianit e. exacta qo regulamento 
tracado. · ·. · · 

Raras vezes teremos grandes 
acqões para offerecer a Deus, mas 
sempre W:te poderemos apresen
tar os.•. peqtl~ni;nps · ~· repetidos ac
tos da ' vida · dilfr1a, valorizados 
pela Óbediencia' pai .. que foram 
cumpridos. 

Sirv'a-1ks Í:Íê estimulo para 
<>xecutal-o~. sem desfallecimen
tos, o pensamento· de que ''uma 
alma que, apei..ar. de suas faltas, 
obedece, ponto por ponto, a um 
regulamento está em via de ~e 
sa.nctificar ". 

nos primeiros dias uteis do mez 
indicadó na nominata, abaixo e 
procut·ados nos ultimos dias do 
mez seguinte; 

S. João Baptista - S. Raphael 
S. Roque - Sumaré - Una 
Villa Arens - Vllla Ipojuca 
Villa Zelina - Sagrado Co-

ração de Jesus ( Compos Elyseos). 2 - As ·a§Sociações e Sodall
clos reli!l"iosQs que não funccio-· 
11am. na IgreJ·as Matrize · Mez ele Maio: 1 A b d f . s mas ~m Acclimacão - Agua Branca ca a e ser undada, na dio-
Collegios, em Casas religiosas ou B .. (S. F . X . ) cese de Taubaté, com a appro-
func ·onam e= 1 . ex1ga . ranc1sco avier - va - d S E . 

c1 · · • .., suas greJas pro - Cotia _ Hygienoplis _ Ypiran- çao_ e . xc1a. Revma. Dom 
prias, deverão apresentar seus H· ga <S. José) _ Indianopo'iis _ Andre Arcoverde, uma associação 
vros "Caixa" no mesmo mez_ Jardim America _ Parada In- que tem por escopo defender 1 

marcado para a Parochia, onde se gleza _ Pirapora _ Regente Fel- :odo o transe os direitos da Igre
encon1,ra.m localizado~ jó _ Salto _ Santa Cecilia _ ~~· da Patrl.a e da Sociedade, 

Santo Agostinl10 - santo An- contra os arremessos diretos 
Mez ele Janeh-o:_ . dré (N. S. do Carmo) _ São ou ~elad?s dos ant!·clericaes e 

Alto das Perdizes - A1ujá - e ta ·r t . V"ll e dos mlm1gos das mais caras ins-B e b c 1 - I ae no - a uape - 1 a er- . . _ . 
az - am ucy - · onso ac;ao queira Cesar \Calva.rio) _ Villa :ttu1ç~ soci~es que fizeram e 

- Domingos de Moraes - GUa·, G 'lh . V'll M .· ("'t Jamais poderao comprometter as • G lh • UI erme - 1 a r a,11ana " a. . _ 1 iarema - uarn os - Ib1ra- G ) v·i,~ P I tradicoes c,atholicas do nosso 1 . y , . N S , enerosa - 1 ,,.,, ompe a -- , 
pueia - puanga < . . d'.!., 

1
. v·n P. d te · s t h , Brasil", 

Mercês) - Jundiahy - Liberda- 1 ª iu en - . an ª T eie- O fito da "Frente da Affirma-
de _ Llma~o Louvei·i·a _ ."'Bo)' 1 zlnha tChora Menmo). .v, ção Catholica '', é dos mais !ou-
- Sant'Anna - São Migue-! -1 S. Paulo, 30 de Outubro rle vavei.'l, mormente. em epocas co
São Vito - Sé - Villa Ameri-11940. - (a) Conego Pawo RoliM mo a nossa, em que muitos ca
ca - Villa Clementlno (. Fra.n- Loureiro - Chanceller do Arce- tholicos esquecem os seus mals 
cisco de Assis) - Villa MarL<t ' l>lspado, elementares deveres. 

· .. 

E NÃO MUDE. 
1'Y. :ITlJ:' 

l!lc~ 
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ii' nova. 1wção que está em gnerm rom um do-s partuan.t<'f\. Flstíio 
os dois outros na obt'.igação de entrarem tawbem em guerra 
com essa nação? 

A questão interessa apenaR quanto ao .Taprt0, po:rquanlo o 
]irinci_pal interessado no ataque é a Allemanha, que se pode 
dizer, desde o primeir,o dia fazia guerra á Grecia pelas mãos 
da .Italia. .-: ; 

A · AOOra~ão Per~etua ao Santissimo Sacrameato 
Mas em relação ao Japão não ha um interesse immediato 

na sua entrada na guerra, ao que parece. Entretanto, em face 
do paeto assignado, qual a conclusão a tirar, llo caso de sua j' 

,permanencia. como neutro, sinão que sua attitude é a confi.r
maçüo do facto - que aliás ninguem põe em duvida - de ter 
sido aquelle pacto .assignado exclusivamente contra os Estados 
_-Unidos. 

desta Capital com memorou. mais um anniversario 

Essa situação approx1ma muito mais a America do Norte 
da guerra, para a qual os termos da paz proposta :í .França 
})Or Hitler, segundo f-Oi divulgado, os arrastariam definitiva
mente. salvo um recuo na Dosicão nor elles assumida · no 
;r:a<!lfíco · · , · 

Grande assistencia. acorreu :'lcl 

salão nobre da Curia Metrope1i
tana para assistir a solemnidacle 
commemorativa de mais um an
niversa.rio da Adoração Perpetua 
,ao Santíssimo Sacramento. 

A sessão, realizada dia 26 ás 21 
horas, foi presidida pelo Exmo. 
e Révmo. Sr. Arcebispo Metro-

polita1n. Entre oulras 
tomaram assento ú 

pessoas, eantissin10 sa.cramento, organi
os zado pela Sra. D.ª Augusta P. 1neza 

Revmos. Conego Manuel Macedo 
e o Pe. Paschoai Beraldi, da Con-
gregação Sacrament.ina. 

Foi lido por um dos padres Sa
cramentinos presentes, o relato
rio da Adoração Perpetua ao 

R. Danta~. relativo a·o exercício 
do 1939-1940. 

As adorações durante este pe
riodo augmentaram animadora
mente e quasi duplicaram em re
fação aos a.imos anteriores. 

O côro infantil organizado pela 

.. . 
E' f'-Oi'a ele duvida quê sÃ Hitler· exigir o retalhamento da 

Fr::mça e suas coJ.onie.s, com.o foi notiqiàdo, Petain e Lo..va.l 
;concoTda-rão em faael,o. o ataque 

, 
a Grecia 

Nesse projecto cliv.ulgadci não se ousou tocar nas colonias 
francezas da Americà. mas figura a cessão de. Indo-china ao 
Japão. 

Trata-se de uma. mtidificação radical do statu-quo do Pa-
· cífico, com a peiora r.adical da posição das Filipinas, e P!31'· 
.tanto dos Estados :,Unidos, e muito maio,r risco para a base 
-inglesa de Singapura. 

Assim, por uma forma ou outra, cresceu as probabilidades 
de guerra para a America, não por liesejo e provocação desta, 
mas pelas medidas tomadas pelos paizes totalitarios. 

Diante desses factos e desses passos provocadores, dados 
ainda quando o ,Tapão continua com a China atravessada na 
garganta, e a Allemanha é obrigada a reconhecer o fracasso 
.da invasão de. Ingla.téi'ra, que duvida pode restar sobre a atti
tude que esses paizes tomarão em relação á Amarica quando 
se virem victorio,;os cm suaR luctas actnaes '/ 

Apesar de todos os esforços dos prop'agandistas germa
nophilós na America, á frente dos quaes Lindbe,rg se encontra, 

.passando de aviador a paraquedista com o guarda-chuva cham

. berlainesco da politica de apaziguamento, torna-se cada vez 
nials patente que, consumada a derrota ingleza, o tocão prus
siano dará um passo largo sobre o Atlantico para esmagar 
tambem a America. 

·" Os nue deveriam setvir ~e iuizes" 
segundo o 11Popolo d' ltalia,. 

o "Popolo d'Italia" escreve 
acerca do _processo contra · os res-· 
ponsaveis·-·da:'gÚén-a em·· França: 

por unanimidade dos seus543 VO· 

tos, uma fe'licitação a Daladier, 
que tinha · declarado a guerra, e 
que o presidente da c .amam, 
muito applaudido, tinha fr!.2ado 
que a Assembleia, sendo a re
presentação constituicional da 
França, teria de maneira deci-

Desde· o -primelro··"dia · da lucta !talo-grega, com que o eixo pretende firmar o seu dorninio 
sobre os Balkans, uma vez que fracassou o ataque allemão á Inglaterra, um dos pontos 
visados pela aviação ita!iana foi o Canal de Corintho, que se vê no cliché acima, e que 
cortando, numa extensão de 6 kms., o isthmo, põe Athenas em contacto com as costas 

occidentaes da Grecia. 

"Segundo :- as · verificações feitas 
pelo ministro da Justiça em Vi
chy, o tribunal de Riom deverá 
occupar-se principalmente da 
responsabilidade da guerra. A fa· 
lar verdade toda a França . seria 
accusada. De· Lebrun a Dalad:ier, 
dos membros ·do governo, que .:1-
nham declarado a guerra· ao em
baixador que tinha comumnicado 
a decLaração de gueITa a Ber
Um; dos parlamentares que aplau-

siva affirmado a união· nacio~l 1. . _ 

da França. Só~ente ~s deleg~~ p U b l ic a t'l' C) e S 
commun!stas nao termm a8SiSti- · ~ 

itll a L.. • d seguido aliás, com maestria pelo 
" 11/iiii C e u B a S seu autor - este livro foi escrip

dimm esta declaração aos direc
tores dos jornaes e á grande mas
la dos eleitores. 

Não· devemos esquecer que a 
e.amara Franceza acceitou n11 
sua prúneira sessão não publica, 

do á sessão não de'Sejando.. a 
guerra. Por conaequeacia. · est~ 
de.vem distinguir-se. Foram P.re·
soii, condemnados a trabalhos 
forçados, durante varias annos. 
Se se quizesse, na verdade, fazer 
um processo, devia processar-se 
toda a França e teria de concluir
se que os deputados comunistas 
seriam os unices que poderiam 
servir de juizes. 

to para "offerecer aos catholi· 
Conego M~41o Lula· "O f cos, ( ... e os livros tão raros!) cos brasileil·os um esboço da vida 

problema da, Dôr". pril1cipalmente para as leituras do actual Papa. e um resumo 
°Livraria Bôa Imprensa. Deci· catholica~. este :livro consagrará do primeiro anno ele seu gloriosJ 

ma edição. definitivamente o seu autor. reinado para tornai-o ainda mais 
o numero de edições repetida- Livros como este deviam andar conhecido e amado entre nós''. 

mente victoriosas dessa obra mag· de mão em mão, principalmente E num esLylo agradavel, ame
nifica - cujo exito se renova agora que estão em moda, cts no e correcto, S. Revma. cont.a
ao ser publicada pela decima traducções ele livros sensaciona- nos com segurança e carinho a 
vez - diz bem do seu valor. Num listaii, e "sensacionalizados" por ·, vida do glorioso Pont-ifice rei
pa!z onde os leitores são pou- uma propaganda. que alem de nante, 

muitas desvantagens tem a rle 

.o Semioariu ~o Yoiranga commemnra · e seu ~4.o anniversarlo 
reduzir ao minimo as probabili
dades de exito de cscriptores pa
tricios talentosos e brilh:rntes .. 

A Livraria da Bôa Imprem.a 
que continuo a publkar livros 
como este. Está trabalhando para 
melhorar o nivel de instrucção 
religiosa do nosso povo, ao mes
mo tempo que lhe vaC' ensinando 
a escolhet· bons :livros. separan
do o trigo do joio, que por forq·:, 

Este ~ivro é lido de mn folego, . 
tal o encantamento que propor- : 
clona ao leitor, fazendo-o seguir , 
passo a passo a vida. de Pio XP. i 

A figura magiüfica do S. Padre 
vive em cada urna de suas pa- , 
ginaâ. , Commemorar-se-ã a 9 deste 1 

mez, o 84.0 anniversario da fun
dação do Semlnario Episcopal do 
Yp!r,anga. 

Põucos saberão e Poderão ava
liar os inestimavels serviços que 
prestou, presta. e por certo pres
tará, ainda, esse modelar insti
tuto de ensino religioso. O seu 
valor se impõe a quem, mesmo 
superficialmente, anacysa as suas 
obras, verifica-lhe as actlvidade.s, 
pondera as razões de sua exis
tencla e encaminha-lhe os fruc
tos. Moral, intellectual, religioso 
e, tambem, historicamente, o Se· 
minario Episcopal é materia par.a 
reflexúes e recordações felizes. 

Sua historia é uma parcella 
da historia paulistana e revive 
factos muito caros aos corações 
das velhas familias paulistanas 
• t\ motivo de sincera gratidã::> 
dOS mo~ paulistanos. 

cercaram e viram nascer o 
minario Episcopal. 

A FUNDAÇÃO 

Se- J Deus, até onde chegariam os re
suitados dessa intervenção extra
nllA aos rregitimos interesses da 
Diocese. 

Até 1908 os Semlnar!os Maior 
Fundado cm 9 de Novembro e Menor. funccionavam juntos 

de 1856 por Dom Antonio Joa- no predio da Luz. Onde ahi v 
quim de Mello, foi o Semina- ensino secundaria passou .. sob a 
rio frequMtado por num(?J-osos direcção dos Irmãos Maristas, 
moços, avidos das sciencia6 e da para Pirapóra. 
cultura de humanidades que pa- Em 1923 0 curso supenór pas
rallelo ao ensino de theologi.a, '>e sou a funcdonar no seminario 
ensinavam nesse instituto. Prov.jncial, na Freguezia do o•. 

À autonomia do Seminario foi Em 1924, 0 seminario Maior foi 
um facto, desde o seu principio transportado pata a Villa Alber~ 
e isto deu-lhe uma contlnuid.ade tina, na Freguezia do .O'. Dahi é 
benefica na direcção e tornou- que, pa,ssou a funccionár no Ypi
se um dos factores de seu pro- rang-0, recebendo então o titul0 ' 
gresso e proficiencia. de Seminario Central. 1 

Entretanto,' essa autonomia não 1'al é, em rapidos traqos, a 

irú red<'ndo trrreno. 
E o Conego Mello Lula que 

nos de outros como este. 

1•'!'. 1vfansueto 1~onmen - "Pio 1 
XII", 

Editora "Vozes de Petropolls". 
Conforme o objectivo - con-

Tapeceiro 

O livro esLá fadado a vencer.! 
Escolha bl'ilhante de assumpto. 
E brilhanioe tambem o modo rte ' 
reali:;:al~o. · 

Esta pcqu:llna biographia de 
Frei Mansueto vae marcar epo
ca, Fará de seu autor um dos 
mais lidos nos meios catholicos. 

E é razoavel e de se esperar. 
porque este livro vale por uma 
consagração indiscutivel e defi
nitiva. 

Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA·SE 

CORTINAS, STORES, MOVEIS ~STOFADOS, ETC. 

CARLOS 
ACCEITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

'l'rora. Mary Buarque executoti ijf 
seguir alguns numeras.de i::a~ 

Em nome da Adora{)áO ao ~ 
tíssimo Sacramento • saudou li 
Exmo. e Revmo. Sr. AFcel)i$pa 
o presidente da Congregação -X.. 
riana da Boa Morte, Sr. Faust~ 
la Pedrosa. 

Depois de alguns outros ;nü:411 
meros de canto executado pei,Q 
mesmo côro, :falou o Exmo.. SJ 
Revmo. sr. Dom José Gaspai;, -
Afonseca e -Silva.. , 
· S. F~xcia, Révma. affi.l·ma: í~ 
clalmente quo devemos tll'aa' 4i 
ensinamento que hoje nos ~ 
rece a sangrenta guerra na -
ropa. Em Londres, devido ~ 
bombardeios aereos não se ~ 
segue dormir, nem- uma noite ;na 

$lleZ. E' um bellissimo exempllll 
de amor a patria, por cuja hoJl.,11 
ra a mocidade soffre. E nós, ca, ... 
tholicos não poderemos sa{)rif~ 
car uma hora sequer da no1tá 
para honrar Nosso Senhor Jesus; 
Christo? 

A~ "ordens novas" nada relf. 
solverão. · ! 

Concita S. Excia. Revma. os 
catholicos a serem cada vez maiSI 

fervorosos em suas orações.· .AI.. 
oração é a nossa arma e é a lllll.W 
poderosa. As "novas ordens" que 
se querem estabelecer na Europa-• 
Asia e Africa nada representam. 
perto da ordem que seria cr.ia,.,i 
da pelas orações fervorosas. 

O Exmo. e Revmo. Sr. Aroe•1 
bispo .agradece profundamente ~ 
orações que os fieis anonimamen• 
te têm dirigido pelas intençõea 
de S. Excia. Revma. 

Antes de encerrar a sessão s •. 
Excia. Revma. elogia calorosa
mente os Revmos. Conego Manuel 
Macedo e o Padre Paschoal .Be
ralcli exemplos de dedicação ~ 
zelo na obra eucharistiea. 

Ao terminar, o nosso Al·cebisM 
foi applaudido durante mui~ 
tempo pêlo grande numero da 
fieis que enchia completamente 
o salão. 

Os. pequenos refu•; 
giados catholico$ J 

no Canadá 
CTm communicado de Trois Rf;' 

vieres (Canadá) informa que ost
syndicatos canadenses :: de Oi"ien• 
tação cath:ilica não só tem :i1' 
mostrado de 1:/ieno accordo, c~ 
mo trabalhado pela admissão a 
estabelecimento de pequenos :re"" 
fugiados europeus ·naquelle ~: 

Uma das faces cruciantes .do,: 
problema dos pequenos refugia-1; 
dos é exactamente o da sua. dlsi( 
iribuição ás instituições, em· 11u0 
devem permanece1· durante ~ 
tempo que durar a guen·a.. ~, 

Tudo se tem feito afim de dig• 
tribuli' i'stes pequenos. de accor•· 
do com as suas classes sociaes,.· 
educação e religião. E principRl .. 
mente para assegurar-lhes )lÍD$ 
educação religiosa em mei.:,s es-. 
sencialmentc catholicos. 11 

tõNSUL Ti-NÓS S0&RE OUTROS "'-OOELO~ 
t l4PIOAÇÕ.ES A. PiEÇOS EJtCffCIQl'.4~ 

$ECÇÀ_O OE VÁ.REJO 
Nada ma1s opportuno, pois, rlo 

qUe remmemorar, rapidamente 
q_0.ra. os aQP.:ij\e-~M i~ 

se fez sem Iuctas. Não faltou a marcha progressista do nosso Se
exlgencia da instmccão publica minario Episcopal. P<>l0s seus 
com o fim de subordinar o Se- bancos de estudos e pelas ca~he
m!narlo é.quell.a dil·ectoria. Não t dras, muitos nomes passaram 0 

fosse a firTneza do Dom Antonio f muito.~ delles deixaram na histo
Joaqulm de Mello. ter-se-iam avo• ria de São Paulo e do Brasil· re
llullap~ aa exiaelldu .. aa~ sultaQOIJ be11.efioQs ele sua acaã,~. 

Rua Cubatão 412 .-· Phone 7-7763 . . São Paulo 1. ,IIUA. 00 CAtMO. 421 lh•,9• f.l,t 
TH-...2!7.S<IS -,.SÃO !'AII~~ 
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·O "Légiêíiãriô têm 'Wie, re
e.entemente, eenfirmações bri.-

· ,lliantes a 1·espeito de quanto dis

.se oobi'e a incuria, a inepcia, a 
in,oapaeidaàe daquelles dentre po
litieos inglezes e francezes, obe
dientll.8 que se mostravam á ori
enta~ &l Da.ladier e de Cham
llerlain. Effect.ivamente, tem 
çpareoida em nosso diarios va
:r.lQa e.rtl&'as, de aut.ores franca• 
.ees, que mostram que o espirita 
profundamente paclf.ista - no 
,que ~ ex.pressão tem de mal.~ de

.Cestavel - dos politicos imbui~ 
dos do "espirita de Municll", foi 
D grande responsavel pelo t-0te.l 

. aniquilamento da França. 
Esse espirito "pacifista", 

onamamos detestavel porque não 
quer só a "paz, fructo da justi~ 

. ... ça ", illas a propria "paz, fructo 
-~ ·;;:::-~a:inj~sti~",-:.,fol. im· suma o 
;,:_::_ .grande respo"i~vel ~o-.' desast1·e 
-::~·:. fr' 

0
n-=l. '• ' 

M \,Ç,,ll ::..~-·~· 

Entre outros ~1;igos:~do gcneN, 
os do Sr. Maurois constituem n 
este respeito teste.m.unhos 
lhantissimos. 

• 
Não Queremos deixar de pon-

derar que, por isto mesmo, não é 

senão uma attitude de p1-opagan
da, a indignação com que o go,. 
verno de Vichy persegue e preo• 
de os antlgos ministros do Sr. 

· Daladier. Se o Sr. Petain os res
ponsabilisasse pela derrnta, esta• 
ria certo. Mas elle · os responsa• 
bilisa lambem pela guerra, po1· 

aq!,iella guerra que foi uu1 erro 
,,não decllarar antes, e que teria 

sido um erime deLxar para de
pois. O goveroo de Vichy não re
presenta senão a quintessencia do 
"espirita" de Munich. E, por isto, 
tal processo não passa de uma 
attitude espectacular, destinada 
a illudir os espiritos, e lhes dar 
a ·impressão de que não são o 
actuaes detentores do poder, os l 
responsavels pela situação la· 
me,ntavel em que se encontt'J- ::t 

.. França. 

• 
Talvez seja por isto, que o pro

eesso dos prisioneiros políticos \ 
cahiu em subito olvido, e delles 
nê.o mais se fana. Diz o adagio 1 
que lobo não come lobo .•• 

Entretanto, não tenhamos illu-
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7 § Z?i'f iêe .. 
O 2.0 Anniversario do f allecimento de D. Duarte 

No iiià U p, :f. tra.ííscorre o 
2,0 aruiiv_l>rsario do fallecimento 
do saudóso prim<1iro Arcebispo r!e 
Siío Paulo, D. Duarte Leopoldo 
e Silva. 

Dois ànnos já se passaram, ra
pidamente. Dois ailll,os, e parece 
que foi hontem que D. Duarte 
nos deixou. Viva pennanece. na 
memoria, a figura veneranda e 

querida. do antecessor do nosso 
actual e admiravel Arcebispo. 

A autoridade archiüiocesan1c1 
baixou o seguinte edital: 

"Transcorrendo no dia 13 de 
Novembro o segundo anniversa
rio do fallecimento de D. Duar
te Leopoldo e Silva, de santa me · 
moria, de oro.em do Exmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano levo ao 

conheci~11to do Revmo. Clero 
0 Fieis do Arcebispado que a Ar· 
chidiocesc. em testemunho de ve
neração ao seu grande pastor 
desapparecido, prepara as seguin
tes commemornções para o men
cionado dia: 

1 - Na crypta da Cathedml 
Nova, junto ao tnmulo do Se
nhor D. Duarte Leopoldo e Sll-

va, das 6 ás 8 e· 30 horas, s. Ex
cellencia Revma. e Revmos. Sa
cerdotes, ordenados pelo saudoso 
Arcebispo, celebrarão S a n t as 
Missas em suffragio de sua al
ma, segundo a ordem que segu•1: 
ás 6 horas - Conego José rto 
Amaral Mello, Conego Sylvio 
Mattos e Pe. João Pheeney fü, 
camargo e Silva; âs 6 e 30 ho-

Fr:_acassadas' nos Estados Unidos as 
nazista esperanças da d~plomacia 

ras, Conego Paulo R. Loureiro. 
Conego Pedro · Gomes e Conegtl 
Antonio Alves de Siqueira; ás 1 
ho1·as - Exmo. Sr. D. José 
Gaspar de Afonseca e Silva.; ás 
7 e 30 horas - Conego Paulo 
Florencio de Silveira Camargo, 
Pe. João Kulay e Pe. Antonio 
Leme Machado; á.s 8 horas -
Mons. Ernesto <le Paula, Coneg:, 
Dr. Antonio de Castro Mayer e 
Conego Dr. carlos Marcondes; 
6,s 8 <' 30 horas - Con€go Aggt~ 
·nalclo José GonçRaves, Pe. Deus~ 
declit de Ar:aujo e Pe. Jesu-lno 
Santilli. Os Revmos. Sacerdo--
tes que celebrarem no altar mór 
da crypta, distribuirão, no ·me10 
da Missa, a Santa Communhã~ 
aos fieis, e cada um, terminad{l 
a Missa dará, em seguida, absol~ 
vição ao tumulo. 

A cripta estará aberta das G Úll 

18 horas para a visita dos fiei&' • 

2 - Na Cathedral Provisoris, 
igreja de Santa ,Ephigenia, âs 9 
horas, solemne Missa de R-equie1t1 
com asslstencia pontifical 11> 
Exmo. Sr. Arcebispo e comi l'I. 
presença do Collendo Cabfflo Me
tropolitano, das autorida®S-, dQ 
Revmo. Clero secular e Regular 
e dos Fieis. Antes do "Libera 

l 
me", pronunciará, em nome. d. a 
Archidiocese, a oração funebre o 
Revmo. Sr. Conego .Antonio A-}.. 

ves de Siqueira, 1cnte do Semf
nario Central da Immacula1:la, 
Conceição. 

3 - Na.~ Paroch!as do Are~ 
bLspadc, em dia que fica ao ju!,,, 
20 dos Revmos. Parochos e na, 

1 

communidades religiosas lllRSCU~ 
linas e femininas, deverão cela~ 
brar-se piedosos suffraglos pela' 
alma do Exmo. Sr. D. Duarte, 

São Paulo, 4 . de Novemboo de 
1940.-:-Conego Paulo Rolim. Lon
réiro, Chaneleller do ArcebiSP!:ldo. ·• 

E' de se espe1:ar, pnra essn.~ 
commemorações solemnes do .-ie~ 
gundo anniversario do f11;Itecl,. 
mento de D. Duarte, o compa.,. 
recimento de grande munero-.ij,e 
fiei~ • 

Relembrar aqui a figura ene'!'w 
gica ele pastor e chefe dê·=sua.A'!'» 
chidiocese, que o saudoso Doru 
Duarte soube ser, seria super
flua - pois a Uembranca; se :im• 
põe, não fosse um dever· de apoi'lw 
tolado e de gratidã,o. De apos
tolado, porque D. Duarte sem
pre será um nome que exerce at
tracção e é digno de imitação. 
D. Duarte foi um homem de seu 
tempo. porque, disse alguem, "o 
verdadeiro "homem do tempo" é 
o homem providencial que Deus 
enviou, não para se perder .com 
o mundo, mas para salvai-o." 
Delle se póde dizer: Bonum cei•, 

A reeleição do presidente Roosevelt representa um fra- regimen democratico inglez, contra as ditaduras totalitarias tamen ,cestari. 

sões: se a indignação aliás com- casso das esperanças nazistas, 'de que os Estados Unidos mo-
que o combatem, 

Nosso cliché apresenta o candidato republicano 
uma oração inflamada, em sua campanha eleitoral. 

Dever, ainda, de g_ratidiío, pôl'4 

fazendo que D. Dl.larte quiz e soube dar 
(Conclue l'.a 2.ª pag.) dificassem a sua política exterior de sympathia e apoio ao 

o CULTO A NOSSA SENHORA DO ROSàRIO EM FA'fllA lo Exmo. e Revmo. Sr. Bispo 
Rotary Club Em 13 de Julho de 1917, ha 

mais de 23 annos portanto, ap
pareceu a Santissima Virgem a 

Assembléia Geral 
da Obra das 

Vocacões 
No dia 1:s cte Nóvemoro. qúar

ia-feira, ás 20 horas, no salão 
de festas do Gymnasio de São 
Bento, sob a presidencia do Exmo. 

. e Revmo. Sr. Arcebispo Metro
politano, realizar-se-á a Assem
bleia Geral da Obra das Voca
ções da Archidiocese. 

Pronunciará uma. conferencia 
sobre o recrutamento do clero o 
Exmo. e Revmo. Mons. Ramon 
OrtiZ, DD. Viga.rio Gera1 da Dio
cese de Taubaté. · 

O côro do Seminario Centrnl 
apresentará alguns numeras de 
oanto sob a regencia do Maestro 
Furio Franceschini. 

Tratando-se de assumpto tão 
vital para a Archidiocese. convi
dam-se não s6 o Revmo. Clero 
mas todas as Associações e fieis 
para assíst,irem a essa solemne 
reunião annual. da Obra das Vo
cações onde será. lido o relato
rio doa tr&o!IUl.lóllõ 4Q presente an-
~ .. 

3 pastorinhos no cume 
ra D'Aire, na presença 
ca de 2. 000 pessoas. 

~~ :~: de Uberaba e e!> 
Só as tres crianças A viram. 

mas os assistentes puderam ve
rificar que os pastoririhos, du
rante o tempo da visão, pare
ciam mesmo desprehendidos da 
terra, em contacto com algum 
ser sobrenatural. 

Perguntando-se aepois ao mais 
velho delles o que a Senhora lhes 
dissera, respondeu e'lle: 

"Que rezassemos o Terço afim 
de se alcançar o paz para o 
mundo, pois só por sua interces
são ena se poderá obter." 

A attitude corajosa do Exmo. , .. banquete". Ora, o Exmo. e 
e Revmo. Sr. Bispo de Uberaba Revmo. Dom Alexandre. que fazia 
perante o Rotary Club do trian- pá,t·te da commissão censitaria, 
gulo mineiro tem impressionado protestou· vehementemente, já por
profundamente a todos os catho!i- que conio catholico não partici
coo. paria de uma sessão do Rotàry, 

A Prlme1rn 4uestão surg·iu quan- já .porque um movimento .. de ca
do o Exmo. e Revmo. Sr. Dom racter nacionalista como a cam
Alexandre Gonçalves do Amaral, panha. censitaria não podia, de 
convidado para inaugurar a "Ca- modo algum. ser realizada em 
sa da Criança,., compareceu e uma sessão do Rotary, sociedade 
em seu discurso teve opportunl- internacional. 
dade de pôr os pontos nos "ii ", o protesto do Exmo. e Revmo. 
frizai1do ·bem que alli campa- sr. Bispo de Uberaba teve extra
receu a convite de catholicos, oré!inaria repercussão, tendo O de

A Igreja considerou authenti- apoiando obra tambem de ca-- legado Regional de Bello Hori-
ca essa apparição de Nossa Se· thol1' s 11 - t· ·a co , e que e e nao µres 1g1 • zonte, dr. Hildebrando Clark, cen·• 
nhora. ria nenhuma actividade rotarya- stirado o. delegado seccional, re-

E por isso, devemos ter em na. comendando-lhe não fazer reú-
grande apreço essa mensagem Essa attitude franca e clara do niões de fins censitarios em ses-
de que Nossa Senhora, ella mes- Exmo. e Revmo. Sr. Bispo de sões rotaryanas. 
ma, quiz ser-nos a portadora. Uberaba veiu evitar que a im- Actualmente um jornalsinho de 

Nesta epocha em que a guer- prensa maçonica e rotaryana o. Uberlandia, ao que parece, orgão 
ra avassala tantas nações, cau- apontasse como collaborador do semi-officioso da Maçonaria e '.lo 
sanda desgraças sem conta, mais Rotary Club e talvez, tambem, Rotary, vem desenvolvendo uma 
do que nunca, devemos elevar as como rotaryano .. _ campanha infamante contra o 
no.~sas preces á Santissima Vil'·· Mais grave ainda foi a questão Exmo. e Revmo. Dom Alexandre 
gem, a Ella, que é a Rainha · da a respeito do Recenseamento. Gonçalves do Amaral. 
paz, a Ell.a que nos ,quer e pod~ O delegado seccional, com séde Esta questão co mo Rotary 
ajudar, para que consiga de Deus em Uberaba, convocou uma reu- ameaça reproduzir aquellas pa
a concordia tão almejada e o di- nião dos delegados municipaes, ginas vergonhosas de nossa his
vino presente de uma paz jus· 1 que foi realizada em uma sessão to ria, que foi a perseguição e 
tioel.l'a e ~ . ordin1u·ia do B,;,ta.ry, em _ i.im Rrl!,~ qe ~o~ Vi.~ ~lo_s_ ~IJtl~ 

cos maçons do Imperio. 
Mas como Dom Vital, sahi11ct,, 

com vida do car-cere, foi recebido 
jubilosamente na Capital Per
nambucana, tambem o povo de 
Uberaba e Uberlandia saberá fa
:,,er justiça a seu grande Bispo 
a quem tanto ama. E os inimi
gos, os filhos das trevas, serão 
mais ·uma vez confundidos. 

a seus archidiocesanos todo a 
conforto espiritual necessar!o. 

Por mais distante que v~esse 
do tuinulto do mundo, sabia-se 
que ali, na sua São Luiz, nas 
salas sombrias do seu a.uster-o 
Palaeio, ou em Santos, na sua 
humilde "Betna.nla" - estav:i 
presente e vigHa.nte a grande 
lampada vótiva de São PaUlo 

Muito concorrida a ultima 
reunião da· Confecl$r~ção 

Catholica. · · 
Realizou-se dia 3 do corren. l e auxiliandó-il<iii ·'ileHt gr~a ~ 

te, ª.~mingo passado, a ultima que para isso instituiu a Igreja 
reumao da Confederação Ca- Ca;tholica, Apostolica., Roma
tholica, tendo á mesma com. na, e que, finalmente, uma 
parecido consid&avel nume.ro só cousa é necessaria, a sa;Jva, 
de pessoas, decorrendo a s3s- ção de nossa alma. 
são em. um ambiente de f;·,111co, FJm seguida falou O St·. Dr. 
enthuai~~mo. . . . 1 Plínio Carrêa de Oliveira P.re• 
a reumao foi preSid ida P~I< . si dente d.a Junta Archidioce• 
Revmo. Conego Antonio r1e 1 

_ • 

Castro Mayer, que falou sobre sana de Acçao Cathohoo, que 
diversos pontos de doutrina abord0!1 0 p.roblema da Acção 
como sejam: a idea · da crea- Cat~~hca e as Associações 
ção do mundo por Deus, que Aux1hares. 
Deus creou o mundo para sua A numerosa assistencia q11e 
maior gloria, que creatu,ras li, compa.receu ,ã reunião app!au
vres glorificam a. Deus livre. diu calorosamente a embos os 
mente, que Deus nos ensina a oradores maniféstun(lo stiu e.u, 
&:~O~lf1CIU·O d.&.11.llQ·~Oi alia Lej jÃUsiMmo4 
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±: m ·wnMi1st1F::r::m•ere ..,..,._,. Cabecelr::1 de doente. Um::1 luz azu- o'clock" (lâ o chã das 5 é a ultima edndes, que o cori.stellavam, t.imbem 

!ada, mortiça, espalha pelo qu:Í·r.to moda, qµe a prima Y se g.iba de ha- -' estava ama,-rotado com dobrils lon• 
~E?rIANARTO CA1'HOUCO CO:\l uma Impressão de agonia. Sua ela. ver lntroduzld<>) do club !ocal! De. aa~ e fundas, como a pelle do Dr. Z, 
.àPPROVAC.:io ECCLÊSIAS'flCA ,·i(lade é tão pequena, que serve ape- cldidamente e~tes medicos não t.;m Ui.avu ellc certas botinas. anli<:11.1adas 

nas para que se percebam os vultos competencia. que a Prim.i Y, j.1 ha 15 annos, ha-
DA 1.a 

'tedacç!l.o e Adm!nlstr~.;ão: 

Rua Immaoulada Concelcii.o, 51) 
Telephone, 5-1536 
Caix.a Postal, 2840 

Annu 
" exteriol' 

Seme,.:re 

NumeY·o. 'úvulso 
" at.rnzado 

COMM[tHANfiil 

] 5$:100 
25$uOo 

3,SOOO 
l ?SOOr 

S300 
$400 

••• 

P~OTESTANTISMO 

Um dos maiores males do 
l!beraiismo consiste em arre
fecer ou apagai· o horror á he
resia. Sem C'S!P santo ho.rror o 
caminl.tÍ está aberto ás acomo
tlacõe§ 'áR transigencias, e, por 
tiu;, Í't 'aposta~ia. Conhecedores 
que s1'ii.r da in<lol0, hospital0ira 
e desprevenida de nosso povo, 
proéuram. exartamente. os pro. 
testantes tirar do bem o mal, 
fazendo o possivel para que 
esta desprevetH;i\o natural de 
nossa gente se conv·erta (ou 
perverta) em complaeencia com · 
-0 erro, e assim se lhes franqueie 
o caminho pelo qual irão ar
rancar á ve.rdadeira Igreja mui· 
t<is de ·seus amados filhos. Por 
Isso, a techn!ca que estes he
rejes Útilizam ent,·0, nós é a 
infiltra()iío ilrnidiofm. sob os 
mais variados asp0ctos, e que 
debaixo .de ap1)arencias mais 
ou menos inocuas · i: lltrahentes, 
instillaru o v0,neno subtil da 
apostasin. F.'. portanto. neces
sario q\i.e os catholicos estejam 
alertas, consc·ios ·c10 perigo, 
que os ntnPa,itt. pa.ra reagirem 
a altura. K de um modo -es
pecial, nã.o <lPvem alimentar 
illusões nem f:ilsos opr.imísm•Js 
sobre a gni ,·idad(i e extensão 
tio perigo. 

Em rmmmo, si\.o estas as 
prtnc.ipaes thescs, debaddas 

(, aprovadaH na recente Sema
na de ERtndos sobre "O pro
testantismo no Brasil", reali
iada no Seminario Central do 
Yplranga. de que já demos no. 
ticia, e cujos trabalhos aca
bam {le ser publicados em he1,1 
cuidado folheto.· · 

Nada escapou aos snrs. ·<ua. 
éonos, qne trata.ram de tão mo
mentosa quest'ão. e o seu tra-
1:íallio resultou eficiente, e de 
aspecto eminentei-nente prati
co. Assim, a caricata igreja do 
1mr. Sàlomão I~enaz é analy
aada em si,ns principios pan
christãos, P por al1i. rec0,be a 
reprova<:;i\o da l<Jncyclica .. :\fo~
talium Animos", que, entre ou
tras, condemnou a seguinte 
proposiGão, chave de todo libe. 
ra.lismo .religios0: "0 dPv0r 1 
dos disclpnlos de Christo al.rn
terem-se de mutuas guerras; 
gravíssima obrigação lhes pesa 1 
ao,s homl.lros de se unirem pe
los estreitos filos da caridade". 
Ao que o Santo Padr0, Pio Xt 
responde victoriosamente, d· 
tando São João: "Não rece
bais em vossa casa, nem mes
mo saudeis úquelles que vos 
vêm ensinar uma doutrina dif· 
ferente da que recebestes·•. 
Ainda no que se refe,re a esta 
mesma "-igreja··, é accentua.n
do o perigo proveniente da con
fusão, gerada pela identidade 
de nome, de liturgia, etc., que 
poderá illaquear a bôn fé de 
pessoas menos esclaref'idas. 
Além disso, a avalanche de pu
blicações, que. á primeira vis
ta, quem fôr menos experiente 
não poderá discernir se si\o 
protestanteR ou cathollcas, já 1 
por causa de haheis clisfarees, 
Já por .recurso a fraudes, re-1 
ceh<> n devi<la a·Jll'f'<'iaçiio. que 
é 11111 venlad0,rio brado de 
alerta. 1 

Se qulzessemos prosegu!r. 
têrnlmos de transcrever to<la a 
"Semana". Mas. pelo qne fieon ·1 

dito, hem se pôde. aquilatar da 
riqueza de ass11111ptos. qn0, nPI- 1 

ta foram dehat idos. Sú me,nno 1 

a grande capacidade ele traha
lho e a profunda especializa. 
cão no nssnmpto do Pe. Agnel. 
lo Rossl. qnp a p1·osirll11, pn
de.rlllm 1 Pl' impr!mirlo nma t.al 
prof!eiPnc·ia aos Pstmlos. To
nhamos, pois, confiari,::a na 
Provlclenc!a, e collaboremos na 1 
medida de nossa,1 for<:;as no 
oomb::ifo ao protestantismo, e 
flt!di) irtí. bem. 

' 

das pessoas e os contornos -dos mo- Mas se não tem c~mpetenc,ii, ó 'via prohibido que seu velho pae usas. 11 
veis, parece symbolizar -a pequena tiue estavam ftu:endo á cabeceira do · se. O Dr. Z parou no meio da sala. 11 

F'AGIN;\ 

• mecha de vida do doente, qu'e amea- pobre primo X? Melhoras, nenhu; A prima Y estava apr·ehenslva,. na J.J 
ça extinguir-se aos olhos .deste mun- ma. Despe:i:as, muitas. Não seria previsão de uma replica embaraço- i, 
do, para brilhar na e',ernldade. As preferlvel despedil-os? E os reme- sa. M-as o Dr. Z, com sua voz bal•) 
vozes dos parentes não são menos dios, porque não os jogar fora? En. xa de velho, que .destoava dos cabei~ 
discretas do que a lu:i:: preces que xotou tudo: sahiram os medicos, sa los muito pretos,' e tão abundantes·· 
se susurram, soluços que se comprJ. hiram os remedios, as Janeilas já que quasi se ligavam ás sobrance, 
mem, phrases que se murmuram. Os agora escancaradas deixaram entrar lhas, o Dr. Z começou por um elo-
pascos lentos, cautelosos, exprimem ar em quàntldade. o primo x ainda gio: a Prima tinha toda a razão, e 
o receio de encomodar o doente. Es- gemeu 24 horas. Mas depois, dizia o seu bom e velho amigo, bem CO· 

te não. é menos silencioso. Largado a prima y ·a seus _parentes na sala mo confrade, o prezndissimo "se1.1"· 
sobre sua cama, envolto em caber. de espera, com um sapiente gesto in. X realmente não precisava mais de 
tas que fazem na penumbra da sala -'\erpretati.vo, que comprimia a ponta medicas. Como dizia a Primá, era 
uma grande mancha bran.ca, seus do nari:i: com a ponta do dedo cuja só dar tempo ao tempo. A situação 
olhos vidrados parecem indicar vida, unha virada para a assistencia mos- dentro em breve se desataria. Ape. 
seus membros estirados parecem in- trava q1.1e entre dois gemidos do Pri- nas, pedia peimii;são para - e, ti. 
dicar repouso, sua immobilidade pa- mo houvera tempo para uma sessão rando os odculos começou a llmpal • 
rece manifestar tranquilidade, e de manicure para a Prima, depois O os para não ter de olhar a ·Prima 
apenas sua respiração irregular cha- primo descansou. As dores comeca- - ponderar que o desfecho· seria, 
maria a attenção de um visitante ram a cessar. 11,comodando-o a luz, outro. O "seu" X estava perdido,_ 
desprevenido, foi preciso fechar tudo. lãlie estava Aquelle sossego era letal, aquelle 

Na sala de espera, ,grande discus- tão cansado, que só supportava somno era definitivo, aquella baixâ 
são entre algumas pessoas que se aquella luzin'1a a:i:ul, aliás muito bo- de temperatura iria se accentuando· 
retiraram do quarto para deliberar.· nita e que a Prima iria installar em até chegar á frieza cadaverica. i;:m 
Uma senhora m.oderna, alta, vistosa, outros termos, "seu" X estava ás 
fumante, gritante, com um c'1apéu portas da morte. Nada mais . havia 
dota.do de um prodigioso apendice de que fazer. 
velludo preto, que se projecta em Pll j "Oftº"A DE OLJ VEIRJ\ Rubicunda, a Prima.' Y ia defen-
·linha obliqua sobre ,11 testa e os~llla D O \1 ·111, der-se: não fora ella, que matára o 
sync.hr.onieamente com os gestos re Primo, pela sua ruptura com os me, 
thoricos da exhuberante. oradora in- dicos. Mas, o 01". Z, diplomata, fa. 
nunda os presentes com ·uma Óafa~ X V z zend{I proveito das habilidades que 
dupa de pàlavra11• E• preciso, sus- aprender:. nos bancos _academicos, 
tenta ·e1ta, não chama.r mais medicas. · concertou a situação, da ·prima: es-
Ha dias ainda, 0 primo x estava ·corn ta, enxotando os me~icos, apenas 
febre alta, sentia dores. agudas, <la- poupára a "seu" X um softrimento 
va ·grito.s tacinantes. Dois amigos ~ inutil, abreviara um desfecho irre-
medlcos, ha muit-os anno.s aposenta. mediavel, e evitára uma delapidação 
dos, acudiram afim de tra~ar df'lle, do patrimonio. Tia H, que estava 

b sua sala ~de vis.tas, pois que ouvira no canto perguntou o que e1·a "de co raram .contas phenomenaes, pres- ' · • 
creveram remedlos de pregos. quasl dizer que modernamente se usa só lapidação", não ousándo entretanto 
inabordaveis, e nem· a febre passolí', fuz fraca. lnstallaria 5 de uma vez, perguntar tambem O que ·era "pa-
nem as dores amainaram, n.em os porq.ue do contrario ficaria muito es- trimonio". Pela resposta tentaria 
gritos se tornarà,m "Menos. laciriantes. curo: Pasudas as dores, e tempe. adivinhar o resto. o Dr. z esclare-
0 coitado, s6 nó hps.pltal, t~legra- ratura cahiu, e o quad·ro clil(lico (ex- ceu logo: acabou com a roubalheira 

P' ressão· ouvida dos medicos e avida- d d' · phou para o Interior onde residia ,sua os me 1cos, -e poupou as econom,as, 
familia, e pedio que alguem vies$e. mente retida na memoria da prima) aliás largas, ·de "seu" x. 
Mas nlnguem podia vi,: logo, A pri- mudou inteiramente. O Primo ficou Esta sa.hida valeu á Prima V um 
ma Y, entretanto, semp_re disposta a cansadissimo: só dorme. Como re- resu.rgimento de popularidade. Pou-
vJr a São Paulo, e que, de malas já acção .. á fei)re, sua temperatura cahe pou as economi.as do coitàdo do prl• 
semi-preparadas, ha mui~o 1,empo cada vez mais, e está em 35º· Quan- mo, economias accumu.ladas 5 custa 
sonha:va· aco,ráada, com alguma op. to ª fallar, não diz uma só palavra.' de tanto trabalho. Ainda IJem ! 
portunidade ·para fazer sem grande Nem sequer se meche. De tão fa. 
despeza O tão desejado passeio, a tlgado, a'té estã ligeiramente ofegan. 
prima y se_ apresenta presurosa. . A te. Foi · o susto, foi a canseira de 
familia acce.ltou tanta "dedicação", e,. multas noites em claro. Mas visivel
na manhã seguinte, ls custas de x, mente todos os symptomas da mo. 
desembarcava ella, em São Paulo, lestia passaram. Quando elle aca-
transbordante de· alegria e muito bar de descansar, verão que homem 
mais preoccupada em sorver ·a largo·s -sacudido será! O que é preciso, é 
haustos O ambiente. da Capital, do não chàmar medicos, para que não 
que ·em fazer ;rnciosas conjectliras interr'omp_am com suas experienclas 
sobre à saude do primo .X. Is.to não d_ispendio11as e inuteis, uma cura que 
impediu, entretanto, que,- quando en- a 'perspicaci.a da Prima puzera em 
trou 110 quarto.· do t:,os.pital depois tão bom caminho. "Ao m,enos, · é 
de uma deliciosa· voltinha pelas ca- esta minha opinião", concluiu a Pri-
sas de móda da rua Sta. Ephlgenia, ma, com uma baforado espectacular 
qu'e lhe disseram :no hotel serem ::IS de Seu cigarro, que atirou esportiva. 
melhores, ella compuzesse uma at- f'l'l.ente pela Janella. Percorreu um 
titude espectacularmente apprehe,1• olhar ·satisfeito pela assembléia, 
siva, e irrompesse naquelle ambien- aturdida por tanta eloquencia e um 
te tetrlco, como um tufão. A situa- successo tão manifestamente feliz. E 
ção lhe desagrado.u. Sérlngas, at'r'I- a prima ficou á espera do "valiente" 
poulas, vidros, vidrinhos, e vidrões qµe q.u~:i:esse oppor-se a tanta e tão 
de remedio de todas as cores e de torrencial sabedoria, 
todos os tamanhos, com rotulos vis- * * "' 
tosos terminados em "oi" ou em 
"ina", enchiam literalmente as me. 
zas é o creado mudo. · Dois velhos 
medfcos de avent;il e touca branca, 
conversavàm sobre polltica, emquan, 
to o primo X, se retorcia na cama. 
De quando em quando, um de.fies da, 
va mais uma pastilha, OU· metia mais 
uma injecção. Um cheiro de reme
dia enchia toda a sala como em 
quarto de doentes de ha 20 annos 
atraz. Os medicos, lndifferentes a 
tudo, pareciam. estar Incumbidos 
apenas de decidir se era a ltalia que 
venceria a Grecla, o.u se era a Gre
cia quem dentro de poucos dias es
taria transpondo o Adriatlco e ata-
cando a ltalia! A prima tiimbem 
tentou opinar, Para ser mais Inte-
ressante, fez um prc ogo complexo, 
que estabelecia um;i ~im II ltuáe entre 
a politica municipal de sua terr,nna 
e a situação européia. Um ·dos me· 
dicos perguntou se esse município 
era no Rio Grande do Sul. Diante 
do espanto Irritado da prima, o ou
tro medico qul:i: concertar: o sr. quer 

· dizer que é no Rio Grande do Norte, 
não é? Mais Irritada, a prima es
clareceu que não, que era a 15 ho
ras apenas ( ... ) de São Paulo, b-~m 
no coração de nosso Estado. E louo 
entrou pelo caminho da censurn: 
que não conhecessem o Municlpio c'e 
" ... ", ainda vã! Mas que nã.o co
nhecessem nem sequer de nome os 
vultos politicos que ella mencionava 
em seu prologo complicado, que ul
trage ! .Por Isto é que se affirma 
que o Brasil é um deserto de ho
mens! Pois se não conhecemos os 
homens que temos, se nem conhece. 
mos o piloto-aviador ... , que tam
bem é dlstinctos engenheiro, e nas 
horas vagas, além de P.refeito. M u, 
'licipal, tambem faz beilas poesias, 
que elle proprlo recita· no "flve 

O auditorio era modesto, Era a 
familia, chegada do fundo do I nte
rior. Duas ou tres senhoras, dois 
homens com ares de quarenta annos, 
mas que bem poderiam ter 30 ou 50, 
uma criançada que fazia barulho no 
_corredor e cuja presença se attesta
va de ·vez em quando pela entrada 
de um pimpo:ho choroso, que vinha 
se queixar dos companheiros, ou por 
algum solavanco na porta, mostran
do que pelo corredor o pugilato es
tava animado. lndifferentes â baru
lheira. das crianças encantadas com 
a viagem, os parentes ouviam exta. 
siados. Devia mesmo ser isto! 
Quanto expediente tem a Prima X! 

Entretanto, de um recanto da sa. 
lá, alguem se levantou, dobrando o 
Jornal lentamente, e caminhou para 
o centro, Era o Dr. Z, director do 
grupo escolar local, formado em di
reito e por isto tratado de doutor, 
se bem que o chefe da estação, que 
era seu inimigo politico, tivesse ou
vido dizer que o Dr. Z lnterompera 
seu curso de Direito no 3.0 anno, e 
não recebera diploma. O Dr. Z esta
cou no meio do auditorio. Muito ma
gro, entretanto não lhe. faltava pelle 
em quantidade, que em largas · do
bras, avermelhadas no pescoço, ama. 
refiadas na testa e nas mãos, forma
va vincos profundos, longos e syme
tricos, que davam a seu semblante 
uma apparencia de decrepitude tran
quilla e conformada. Occulos bem 
redondos, d_otados de vidros de aug
mento, apresentavam a quem o ob
servasse dois grandes olhos casta
nhos, iguaes aos de todo o mundo, e 
dentro dos quaes, manifestamente, 
nad:i havia que fosse digno de ser 
visto. Um ve!ho terno pardacento, 
de casimira ci:ja lon~ev.dade era at
testada por manchas de todas as 

Quatro pancadas seccas e compas .. 
sadas na porta, interromperam ps 
d.abates. Entrou um enfermeiro ai. 
to, dizendo: "0 Dr. já vem ahi. o 
Oirector do Hospital não permitk 
que seja negada assistencia medica 
a qualquer doente. A familia tem 
de se conformar'\ lmmediatamente, 
entra o medico. Examina o doente, 
Receita remedios em tom tão auto
ritar!o, que o proprio Dr. Z, entre
tanto tão imponente, não ousa re. 
trucar. A Prima Y faz uma cara de 
quem tem de se conformar com os 
gatunos, porque não ha remedio. Vão 
juntos a um canto da janella, res
mungar que o medico seria inutil, 
uma porque achava o- doente já cu
rado, e outro porque o considerava 
perdido. Mas este po,r,/nénor não os 
separa, no mómento · ~m :que o medi
co era o inimigo corri'mu_m. 

Dez dias depÓis, "siui• X, que ti
cára inteiramente são, estava de ma
la prompta para o Interior. Com el
le, toda a familia esperava o ttem 
na plataforma. A prima V levava 
carinhosamente nas mãos as lampa
das azues para sua sala: procurára 
em todas as cas.as de I ustres lampa
das iguaes, _mas afinal no Hospital 
lhe disseram que só em casas de ar
tigos medicas e sanitarios encontra
ria. Encontrou afinal. E o trem 
partiu, levando a todos para a tran
quillidade invejavel de sua vida do 
Interior, ..... 

Não extranhem mas na prima V 
e no Dr. Z, typos que são da roça 
como da ·cidade, do interior como ·da 
capital, do Brasil como de outros 
paizes, não vejQ senão symbolos dos 
ineptos ou trahidores, que, por um 
excesso de optimismo ou de pessi
mismo, acham que pela França na
da mais ha a fazer pelo mundo. 

Os po!iticos do seculo passado, di
ante da desagregação da Turquia, 
tomaram o habito de chamar o I m
perio Ottomano de "homem doente" 
no jargon diplomatico. Hoje, o ho
mem doente é o mundo inteiro, é 
a civilização occidental, é sobretu
do a Europa. A' sua cabeceira, quar,. 
tos V e quantos Z, ou por um ex
cesso de optimlsm·o ou por um ex. 
cesso de pessimismo, fazer a prooa
ganda · do desanimo, da Inercia, da 
resignação fatalista e crlmln.osa! 
Não nos colloquemos ao lado delles. 
E' preciso mobilizar todos os recur. 
sos da natureza e supplicar todos 'os 
recursos da graça. A Christand11de 
não morre, porque II Igreja é lmmor
tal. E portanto não pode ter razão 
quem se · faz hoje arauto do des
animo. 

prehensive! da opinião j)~bUc: 

1'.ranceza exigir victimas explato. 

ria~. esta.s não lhe seriio 1-ecUS<.L
·da~. e··se· lobo nfio come lobo. en

tretanto não ·terú sido ~sta a prl 
mel.ta vez em que os Inimigos dt 
Igreja Sf! sacrificam, uns ·aos O\l• 
tro~, &m beneficio de ·sua oaua 

• 
O "Legiona.rio·• sempre cetl.llu-

rou as polemlca.s éntre en.tholi
cos. Dahi seu pezar e seus es
panto, vendo que uin conhecicto 
jornalista pub'llcou, em um dia. 

rio. uin artigo que subscrevia· có
mo "membro da Acção Catboll
ca ", e em que· criticava, com 
termos exageradamente asper011, 
um .certo Jornal. que não s~
mos qual seja, mas que, a tet 
tomado a orienta()il.o que lhe eli"-,4 
exprobada, realmente mereceriú, 
censura, mas feita pela Autorlda~ 
de competente. 

E', pois, com satisfação, que po. 
demos noticiar que, te11do ·a Jun
ta A1·cliidiocesaúa dt) s, Paulo 
officiaclo ú. Junta,;·Nac1ônal per
guntando se pertencia :i. A. e. 
aquelle jornalísta, recebeu a se
guinte resposta sobre o assupto. 

"Em resposta â carta de V. '3 .. 

tendo a honra de' informar que 'l 

S1·. Mello Mourão, callaboradór 
ela "Gazeta de Noticias" não f 
membro da Accão Cathollca, 
Deus guarde a V. s. (a) Hilde, 
tm111do Leal, secretario. 

·- - • •-y' .... 

/Parochia de N,. S• 
da Paz 

A Pa,roehia ele Nossa· Snnbô• 
ra da Paz, comnrnmora no1< 
dias 7. 8 e 9 rle Novembro a 
ú•,sta df, São Carlos. 

f•:HUt Xova Parochia ernada 
vo1· D .. JoH? Ga.spar de Afou
!wca e Silva, qual nova flor. 
d0,Hah1·oi'ha rheia de enthusias
rno para o movin'lento cat110-
lico. 

k .assim, que nestes 3 dia~· 
rlP piedosa f0sta, os sens paro
chianos, encontrarão nos su
eramentos e nas fnnc<:ões sa.. 
(:ntH, meios para sc elevare>u1 
" Tkus l\'osso Senhor. 

Ilia 10 flp l\'ov·r!mbro ií.,; 10 
ho.raH hav0,r,í Missa rezada pe
lo R0vrno. Pu. Provincial elo!'! 
:lfo,rnionarios <le Silo ('arloH. As• 
r•:vang("lho o Revmo. Pe. Dr. 
Erlnardo · Robrrto. p1·ont111cla.r.:\ 
o Pa negirico de Sü o Carlos. 
-~ s I G horas. haver(! solemn.-., 
1i1·ocissão eom a imagem du 
Santo. Voltando a T1(r<-fo sl\l'á 
dada a H0né:iio do Sautissimi; 
Sar·ra1nPn lo 

U l.F'.GIO\:AHIO, p(•rlf' a 'I-la 
riLl Sr1níi~;~d111:1. flhí~Jl('.Ot) n N"o 
\'a l'al'Ol'lda <lf' :\'ossa Spnhor: 
<la Paz, e ao s0,u z0,loso Viga 
rio, 1{0,vmo. PP. :\lario Rlmoncil 

lnsta!lada a séde 
da commissão 
Permanente da 
Acção Catholica 

Foi solemnenwnte !nstalla
<la, <'lll <lias da spmana t.rn.n-· 
sn 1''1. a s0rlr da ('ommfssfto 
Pf'r1i'ianr0 11tr d0 ,\cção Social., 

A cf\rimonia, que constou 
ela lwnçiio da sede, sita á. rua 
D. José de Barros, 186, 4. 0 

andar, e <le umn 0,xposi~ão de 
finalidadf's da Commissão fe!-

1 
ta pr.lo Revrno. Pe. Roberto 
Sahoia de Medeiros, 8. J.. pre. 
sidente, estive.ram presentes, 
dentre outras 11er,;onalidades 
do mundo social, commercial, 
lndust1·ial e administrat!V'o, os 
Snrs. Octavio Pupo Nogueira. 
e Rnr Az0,veclo Sodré. 

Dando cumprimento no pro
gramma elaborado, a Commis-

l são fará realizar em sua sede 
' uma serie de llcções sobre DJ. 

relto Commerclal e Estatisu ... 
ra, espei'.ialnlf'nte ·dedicada!'I· 
aos altos fnncciona.rios elo com
mercio. 

Quinta-feira ultima, dia .7. 

l r~allzou-se a primeira aula, á 
,, 20.30 hora.!!, ver,mndo sobre 

-· · Direito CommerclaJ.. · 1 
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'8-& 'l'aulo, 10 de Novemhro de 1910 LEGIONARIQ 
= sa• 

A perseg -u1çao da Igreja no "Terceiro Reich" 
O j>erig·o '11azista constitue para a Civiliza<:ão Oocirlenial ama chaga 

cu.ia profundid;.1de ~d.nela não foi sonda<la c!evidamcnte pelo CS}lirito levia
no e despreocupado de nosso seculo. 

Fazendo eco ás direct ri1.es da Igreja. que collocam a Hou( rin1t ca• 
01()1ica em írremediavcl oppoi-;ição ao nazismo. o LEGtONAJtlO iniciará 
ho_je a puhlica<:ão de uma serie ele artig-os ~obre a~sumpto de tão pal1Ji- , 
1,wte acttialidade. 

Nossos clichés rcprc::>"ntam dua13 cstatuas tamosRS cl1Í uma C1tth~dral 
a.fü•m;l que re1Jresentam a Igreja, aWva ~ graci08~1, abraçada á Cruz dQ 
HNfomptor, e trazendo na mão o Calix rle Salvação. 

A outra, é a sinagoga, com íl'S olhos vendado;:, Ptllos l'>em~ culJ1osQf 
preéonceitm,, apoiando-se sobre a hasta partida de .SflU est.;ind;:n-tc d(!r, 
rotµdo. · 

Hitler se mculca como defensor ela Igreja. e inimig·o da sitrngog:1. 
:veremos que esta amizade é um dos. "bluffs" de todci-; OI'\ temp.o::;. 

O Nacional-Socialismo nega o .facto da 

pcrseg·1;1ição d.i J:gTej(1, mesmo nos ultimos 

tempos. Na Ailemanha o pregador quo 

ousa fazer unm e llusão a tal facto. é ,e

v.:ramente castigado: no· c;drangrir<J o 

Nacional-Socia1ismo faz circular brochu~ 

rns e folhetos destinados a provar o con

trario. Si V:! cndicam factos evidentes, os 
nacjonaes-social:stas respondem que ''º 
tratam de "calunrnias propagaelG.s por 

cmigTantes" ou "mcçlitjas isolRelas contrn 

alguns vig·arios que se intromcttcm na 

politlca" ou "ordens imanudas de um ou

tro "Gauleitci;.. ( chef" de clistrict.ol. coll· 

trn, a vontade elo :Pqehrp· .. , etc. 

Na verdade, não ha duvida que o N:,

cional-Socia)isn~o ncrsegue 8. Ir,r~jL.; é!\i'' 

o regime como tal. n.ão sómente um u;; 

outro Gauloiter, appllca medirlas systema

ticas e methodicas para elC'struir o Chris• 

tia11ismo no povo allemão. Seria faci\ 

provai-o citando a Encyclica do Papa Pi:> 

XI "Sobre a situação da Igreja na Alie

manha ·•,·de 14 ele Março de 1937. Nin

{;\!Cll1 porli::r;\ dlicr q1;e o Summo Pontífi
ce inventa !ondas numa pu!Ylicação sobr~

maneira official. Outra prova é forne

cida pelos Bispos allemães qu{! dosdc 1935 

cm suas numeros,1s Cartas Pastoracs do

cumentam a perseguição ela Igreja muit.o 

pornicnorisadamente. Ha entretanto um 

terceiro ar&ume11to muito mais in1J)ressio• 

nante, isto é: os proprlos factos. Eis os 
mais importantes. 

0 !'iACIONAL-SOCIALISMO TIRA QU\• 

~f. TQT,\J,)\IENTE A' IG:JtE,JA SUA lN• 

FLUENOIA S0:8RE i EDUCA<)AO DA 

JUVENTUDE 

for h1tcr111c<lh1 1las <!rganizações juvenis 

li rla& escolas é qtfC a· lg~ja. ci,:crcia ~u:i 

influencia sopre a. juventude. Ora, na 

,\Jlemanha não exi-stem mais organizaçõc~ 

Qll espqllls catholicas. 

• As organizações catholicas rla 
juventt,qe, outr'ora tão flo
ref:!çente~, foram prol'tibidas e 
eUmina<las. 

Para esse fim ía destruição das orga ni ZFÇ~JS ciith,ol\cas da juvent4qe) deviam servir: 

Os .nnumeros decretos elas autoridades. 

Thi prohibido: o uso de uniJormcs. cli,linctiv~~; appa·reccr cm pul)lico, prfs'ãfüiar jpgos. ex~ 
cm·s~s, reunµ·.se fóra elas igrejas. Tacs cji;spj:l~~çõe~ tom!}ct,a.s !loje cc;m~i:a um grupo local, 

111µa~ã já se e~tendia a outro, e finaa11,ei;1te a ~g~os, . 

As cahµnnias, suspeitas, zombarias, insulto~, rtc 

A .i4vent~cje Cí\eUWlica por sua cxistcnda, occasionar.ji} tjiv·isQ(l§ e sGlséi!&s fl'I pnvo. S;et•ia hos

til ao E:stado, allialia. a0s cGmmunistas. etc. A:,,5un ~ e~pre!õ!iij,Yap1 os !ffl!,nqes cartaze;; impres· 
sos officialmente pela direcção d(L JuYcntudo Hi1Jorist~ (Hitler-Jugcnd) e mil vezes o apre, 

goava a imprensa nacional-socialista. nssi 1n tambem discursavan1 os Nf\d9res 11acjon~cs
socialistas om suas orações publicas. 

() t~rrorismo permanente da Hitler-Jugcn<l contra a juventude catholica. 

Em muitos districtos oasas, ·lares. fomm demolidos. o os mcq1bros da. JuvenCuc\'c c~t.nolic~ 

maltr~tadp,s por joven& hitle1·istas, não r::i ro a.os olhos ela propria policia, 

.&s ameaça,s ec1111omica~ c1111tra a j1mmtude ~ath olic~ 

Repetia-se ;i.os jovens catholi-::os e P seus paes: Og membros cta Juventude catholica hão 
obteri:ii,Jll co,Jl9ç;i.ç~o, ficariam dcsemprogaq qs; com cffetto. a Hltlcr-Ju~!mc! realizou contnic~ 

tos c9m numerosM pvefeitur11-s, camaras do artífices (Handwer~sc~ªmml)rn). qirecto.rlas ,1c 
f!\bricas, etc.: p;i.ra o futuro recrutamento, os aprendizes seriam escolhidos na Hitler-Jugenrl; 

muitos desses contractos foriim noticia,dos nqs jorn;ic~ 

\ prcs,;io econ11mica sobre os 11a~, 

Muitos foram ameaçados (frcqucntcment<! f-Ob forma ultimativa) de scrom clcspRchado~. e

mais ele um o foi de facto. Reclamações infnwtifüras: seria 111~pter 41na a,ttl~ucle l)ps!:il 
contra o E;stado, permittlr q4e seu filho ';!l consérvasse nas fileiras da juventude· c;i.tholic-1. 

<Na 1nesma occa.sião a qualidade c\f. memb ~-o da HiUor -Jugend fo1·a decl~racta "vQiuu't11 fia">. 

F'inaln-;ento. qua1,1do se tornou sobremoc:) 

uvielcntc, que mesmo semelhantes medidas 

não eram sufficient1,1; PIJ:ra apijlar a fiqcJi~ 

dacle elos jorcns catholicos. úm gi·upo apó-, 

o rn,t ro foi cti$SJlvido e eliminado, 

• Poçlcri~l1J.9S Jntci'rQ~íH': Porque f.6 autoJ'i, 
do.cJcs eccle.siasticas o os paes refutavan1 J 

clissoluc;i'i.o c~pontanca elas organizações ca

tholicas da juventude? Eis as raiõcs: .\ 

cxislcncja clcssas organi~ílçõçs e mesmo cwi. 
protecção estava garanticla na Concorclat~, 

Dcmaill; havia de ,sobêjo pÍ·ovas de qtie na 
HitJer-Jugend, desqe o inicjo, a Fé e a mo• 

r::ilielade corriam perigo. 

~ . A çscD]a catholica d~~a,pp,H'C• 
ccu ela. AIJcmanha e a i,ns• 
11,ucção N!lig·iosa. nas csçohis 
é muito limitada. 

1 . A~ escol;ts dh·ig-idRs M1; rcÍiirh>sos o(, 

religiosa~ foram i;ern ei,:ce1~<;1io fellJu\cla.s ( ou 
tra1wforinadas em. escolas lcig~), 

N,l A.llcJllap)1a co11l;iva1n-RC· em m•an• 

cio numero, !llil'JCCialinente as escol~.:, 
scaundari11,s dil;igidas 1)0r n::!igloi,11,~1 
Em 1936, por exemplo, .40.000 jQvens 

frequentavam e!lSas e,scolas, e 22, O()Q 

~óiuente as escolas do Estado. 

Milhares c)e 1;ellglosas (quasl 'toqªs 

tinham M.llia® os exames prescrlp• 
tos pelo Estado) foram atirada.s á,'r4i 

em emba1•aç!'llla. situaçii,ó ellf)nomlc:i 

(na Baviera.,· np 1ntow> 691)' '\~ · -~~~ 
yez), 

Conforme a~ ~ec1~raçoo~ da'ª a4~0-
rictadcs. o nwHvo er.11, o /*)guinte: f'f.:! 
l'cl!giCJsaS mat,-traViJ,ffieB!! !lOr\fflHia~ ~ 

ideol!'!!l'ia ~fl N§!liQR!l-!e§j)!l~!WllO, ,q\!~ 
devçria ~f CTISl,uii,qe .em to~~ as CS• 

colas. Mi!eH~ . gqç estariam dl,s· 

postas a a~a,úqonat a ri:!>rll?cti va Coi: • 
gregação religi(')&a (Cíl,!>Ç) m4ito raro, 

offereceu-se um po.wi permanente d,: 
ensine,. 

oi GQJl!t~ios (qijiisi 'todos com in@~S) dos PP. BGitedlcthfos. ,Josúitãs. Irmãoll .dfli 
Elscolas Ojµ'~iú/, · I1·m~o~ ~arla11~w.s, etc., foran\ todos ejimjnados ou transformado•, 

1 · A:i escol~ 11Jeme1•t~feli, qµ,uii *6~~s qfficja,i lllll!ltfl catliolicas ou Jlrotcstantes. perderam fflJ 

caracter confesi,{o.íial, Jlll,fa serem tr.i,nsfor.ma~as elll "c:icolas da conµuunidade alle~ã, '', iBtG '-' 
eu~ P.:iCO~íl~ ili>, ca~çter Il\tC!t1!llll-soc!llli~t~ 

Cont.-;~ ;J. '.\'B&~ten!lill da. população (O e.aso. niais famoso foi o de Olclenburg, <l!ldC t\t 
11.utoridaufjl vii:am,~' obrig'ada.s a ceder llOl' algum tei:npo) RS imagens e Crnciflx0o fQ• 

ram arr?~Cadoo d~s cscoias e. trt!n,SPQr~;i, ~os, ás centqiai;, em caminhões. 

11f~Gipj!Jnçflt~ ~!l~qe 1936 orgirni?:avan1- se plebiscitos ou insci'ipçõcs "livres" nas ~e.>· 
l,is confessi0n,e.s ou i!aJiemij& 1'. u,ua verdacleil:í;\ comedia. Os directorcs, os mestres~ 

?.8cola. as autoridades do Pll.rtiçlp, as i:lo Estado e mesmo a pr,licia influcnciav0m 01 

paes por todos ps meios po,ssjv11js cje pr>! pa~apq;i. não excli1i11ào as mais ruçles amea~ 

economicas fru·çando-os a votar pela esco /a "allemã '' (Deutsche Gemeinhschaft,sschule). 

Baldados foram os prote~ws dos Bis:pos e qoll y\giirio~ 

A par~lr qp ~~38 o Wiicion11,J-SQcialismr, não julga mais nrr.es.~aria n comerlla do~ °'r,le., 

bisei tos,. tr~nsformando às esc;:iHis catb, licas em escolq~ .. ,illcmµs ". simplcs1ncnte v.i,Jeq,

d~-.se tj~ (l~cret.os • 

P4rante o pcri9~0 ç!c prqt)l\g·anda d;i. "cscJ;,, :11,:1;t:M;,, o Nacional~ 

Socialisll~<l i11si&tlra sempre sobre o facto elo que pçssa escol(, ha vçria instru<'ção rcli!l'io~ 

!ll\, Na wn!!J.ç!C, pprtm, !ipscle q4e se ob lcvf. o rr,sqltado dcsejaclq. fico4 a mesma c~q;,. 

Ycz mais sujeita a restricções: Convidava -so o me~trc-escoln a negar o ensino cta l3ibli'\ 

como sendo um livro "judc(! ·•: suspendeu- ,o a jiceqga çle muitos sacerdotes para ensinar 

o catecismo .nas· escolas sob prptextP, cj~ ~crcrn Iwsti,; a,q Estaqo; p 11umero de tlorfl.ll ~li" 

t!nadas ao ·ensino 1;e1igiosq foi diminulc:lq Cl}ç!l't vez n1a,is; cm varies tjistriçtos M auton
da.dcs dcfcndorttlll o ensino de certas pa1· Lc:.1 ela doutrina chrisU\, por cxcmt)lo, o Antigo 

'.Çe,ij~,unc~~. N W.oist.olaa d.e SJQ i»llu.!O, e~~ 
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POR Q11E A ROSSA ALFAIATARIA. 
lllO~TOU o COBTE 11KENWAY'''> 

. * Para melhor servir nosso 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da época ! 

14 DE NOVEMBRO 

SANTA GERTUDE 
' Eslcbeu, na Saxonia, foi o ra uma alúlá abrasada de am::ir. l l'io, porque dellas. muito se 

berço de Santa Gertrnde:;_ e de I Todos 01< dias castigava o seu compadecia. 
; sua irn.ü, Santa .\leclllilde,;, 1 c;orpô: e se privaya de tudo o l Santa Gertrudes tinha uma 

ambas abbadessas. que llw parecesse um tropc,o grande preoccupação: compa, 
: Com cinco annos foi inter-, ú sua união com Deus. Sentlo recer diante de Deus com iQ, 

nada no convento· de monjas I sua serva fiel, era humilde e innocencia baptismal. 
benedictinas de Rodelsdorf. co- mansa. Em si só era imperfei- Constantemente era ella. ar
mo então era habito, 'l'ermi- ções, e as tolerava paciente, rebata<la ao Thabor ou ao Ge
nada a sua educação, não mais porQ.ue Deus, as tolerava tam- thsemani, e ambos os extases 
quiz Gertrudes abandonar o b e t t t r ella recebia alegre, pois eram· 
convento, e com r licença de 1 .. ~n~ ai:18

11t:lo~-~~er~n~la~~-~: 
1

~~ 1 a realização do "seja feita a 
. seus paes entrou pa,·a a or- t -Bondade diYina, é tolerar-me vossa vontade". 

clem, vindo a ser abbadessa de Elia ainda neste mundo". Ge.rtrudes escreveu as rev&-k Para oferecer, maior con· 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta, 

onde fora alumna. lações que Deus lhe fe:&. Ao 
• ! Como era de bom tom. Sta. Como abbadessa, ella era a I lado dos livros de Santa Th-e, 

1 Gertrudes conhecia perfeita- sena de suas monjas. reza, o "Mensageiro do Divi. 
Entretanto engana-se quem l no Amor" taJv·ez sejam uma mente o latim, o que lhe per-

ÔMBROS ANATÔMICOS ·1 

MOOl:RNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" . 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS;, ENTRETE. 
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

AR MAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES' 
NA CAVA, NA ESPÁDúA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 1 
PRE-ENCOLHI0OS I DAS 
MELHORES PROCEDÊN-
C I A·S; D E PADRÕES 

MODERNOS 

Dma Princesa Ora rendo a pobreza. dos arredores. 
ftSfél: 1 Mas onde foi particularmente 

extraorclinaria \a abbade~sa foi 

Abb d de Sa t e P . . . na reforma. da vida interna . da a essa . D a rnz de Oiher8 _ · ordem, creando o trabalho ma-
.F'landrine Chartte de . N,assau · Ionguvy. secretamente hugueno

~ra. filha de Guilhern1e de Oran- te. e que permittia fracassar em 
ge, principe de Nassalu, fUndador sua abbadia o protestantismo e 
dos Paizes Baixos e oonquistador o· mundanismo. 
eia Inglaten-a.. · Uma outra sua tia. Joanna de 

Nascera. por· occsião da révolu- Bourbon, abadessa de Santa Cruz 
~ão dos protestantes hollandezes de Poitiers, conseguiu por ordem 
e flamengos contra a Hespanha de Henrique III e do tutor fosse j 
Catholica; essas. luctas que ae a. jovem Flandrine transferida 
revestiram mais '-do · aspecto re · para ·seus· cuidados. · · 
ligioso que politico, crearam nó Depois de algum tempo, por 
~elo das familias aristocraticas sua livre vontade, Flandrine . se 
de então profundas· scisões e luc-· converteu ao Catholicismo rÍão 
ta~. ( obstante a opposição dos Nas.~au, 

Assim é que, ]1{)r exemplo, a e rec,-ebeu ordens religiosas. 
mão de Flandrine, terceira es- Logo após Joanna de Bourbon 
posa. de Guilherme o Taciturno, abbadessa. de duas abbadias, de 
Carlotta. de Bourbon -Montpen- Santa Cruz de Poitiers e de Jo
lliel" abandonara o Ca,tholicismo ciarre, escolheu a ultima, passan
pa1·a .abraçar a }¼:forma, embo- do o governo da primeira a Flan
ra sua. Jatnilia, os l3ourbun-Mont- drine-Charlotte, o que foi con
pensier pcrmapecessem catholi- firmado pela Santa Sé. 
.co~. . Logo deu a nova abbadessa 

creada no protestantismo logo mostras de grande rigor e capa
se fez Flandrine orfã de mãe; cidade, reformando os edificios 
Guilherme de Orange casado no- semi-destruidos por Leolipyn, 
va.mente é. morto e Flandl·ine fi. creando enfermarias em annexo 
ai, sob a. tutela dos Duques rie ao mosteiro fazendo-se hospedei
Bourbon-Montpensier e guarda- ra de outras religiosas que tran
da na. abbadia de Magdalena de sitavam pela França e soccor-

fabrica ~e Moveís "-Ma e e l1 i o n e" 
Ei;pecialidade en1: - Armações, Balcões, Vitrines, etc. 

Reformas de moveis em geral 

Execução rapida e perfeita de moveis de qualquer estylo 

NICOLA NIACCHIONE 

nual para as monjas, restringindo 
· as visitas no !)arlatorio, abolindo 
as funcções pa1,ticularcs,. tornan
do mais frequentes os reLiros e 
as cerimonias religiosas. . 

A grande abbadessa iniciara todos 
esses monumentos pelo seu exem
plo pessoal, evitando assim qual
quer reacção e arrastando as .de
mais monjas pelo exemplo. 

Todos esses afazeres internos 
não \mpediram que a Abbadessa 
procura:;so pela oração e por cor
rcspondencia a~sictua. converter 
os outros membros da familia. 

Embora infructifera quasi sem
pre conseguiu a Abbadcssa colla
borar na conversão de seus so
brinh05. 

Henrique de la 'l'remoiUe e 
Mauricio, duque de Bouillon e 
dois primos, Sicgeu e Hmlamas 
do Nassau, 

Pouco depois de sua morte tam
bem se conv(lrteu um filho do 
duque cte BouiJJon, que mais tB-r
de -foi o grande Turenne. 

Entre os correspondentes da 
Abbadessa 'ioutava-sc Màuricio de 
Nassau, que mais tarde viria ten• 
tar consolidar o imperio proles. 
tantc no Brasil, ma.logra.do 1-wlo.; 
esforços cios brasil<>iros. 

LÊR l~ l'ROI'AGAR- O 

"LEGIONARIO" 

E' DEVER DE TODOS 

mittiu um estudo facil da Bi- pensar que a ,;trn vida de união' das obras mais perfeita sobre 
biia. Estudando e- ornndo, San- com Deus fazia-a. negligenciar I theologia mystica. 
ta Gertrudes a v·auç:a va celere 0.s seus encarg~s te.rreS tres, O anno de 1334 trouxe-lhe a 
no conhecimento e amor de ~u_nca se esqu~cia qu~ era re- tão desejada união com seu Di0 

Deus. Alma prof.undamente IJgwsa e superiora. Nao só fa-1 vino Esposo. Era a realizáção 
contemplativa. a sua oecupa- zia os servi:os_ ma'.s _humildes I de >uas palavras: "Dizei:me 
ção predilecta era meditar a que tomava a seu caigo, como. entao com a vossa melodiosa 
sagrada Paixão, Qu,ando falava exigia O mesmo das monjas.!. voz estas palavras que soarão 
ás religiosas sobre a Crucifi- Intimamente ligado ao seu como doce harmonia: "Vê, o 
xão ou o Sacramento da Eu- amor por Deus, era o seu amor I F.:sposo já vem; levanta-te a 
charistia, fazia-se com tanta por Maria Santíssima. Cons- enla<;a-té 'com Elle estreita
emoção que muitas choravam/ tantP;_mente t_amhem <liri~iu-lhe I mente. Goza as delicias nec
comovidas. 1 orac;oefl cheias fie conf1ança. l tareas que manam da conte]1).-

Deus não dota urna alma Tambem se 0nt.r~g,.1Ya ús ora- plação · de seu semblante, ra-
inutilmente. Esta alma tão .re- 1 ÇÕ"'l Pd8s almas t'o purgato- tlia.nte de esplendores eternos, 
pleta. de graça e tão fiel na 1 
correspondencia. recebeu ainda.· 
mais, porque já tinha muito. , 
Santa Gertrudes era favore
cida com continuos extases, 

'. ---------~-· 
OR. FUCHS üos hospitaes de Nova Yo.rk. 

mx-ass is tente dos profs. Peter-· 
sou fl 01lhert. UROLOGIA, Rins e Bexig!i. · Hypertr_ophia 
da Prorst:11:1 0 Hydrocele sem operação·. DOENÇAS DEJ 

SENHORAS - Attende das 2 ás 5 hor.as. 
Cons,: Preclio Mappin, r. Conselheiro Chrispiniano, 150 

4.º andar --- Phone 4-4243 - São Pa_ulo 

e o am9r divino. era como o ; 
substraéto de to.das as acções j 
de sua vida. Kada de estra- , 
nhar que o m1~ndo .emquanto · 1 
tal nada mais significasse pa- ~---·------,-"."-"----,------ -----------

Noções elementares de racismo 
Curso do Revm~. Caron, O. M, I, ~ ~ 

O Rcvmo. Pe. ArLhur Caron, mit.ivo desapparcciclo quasi com-
o. M. I., realizou uma. série de pletamente - possuindo origina
palestras ctas qua.cs "L'Act-ion riamente o monopo)io da. bclle
Catholique ", jornal de Qucbec, za, da . i..ntelligcncia e da força. 
rcanac\á), publicamos um rcsu- Mas essa raça superior envilcccu
mo. se, degradou-se, vergonhosamc.n-

Pela sua consição e clareza, te pm• repetidos cruzamentos· com 
lxfrn como firmeza de doutrina as raças Inferiores e somente al
traclu~imol-o do jornal canaclcnsc.

1

1 gumas familias previJegiadas. co-
. mo a ele Gobincau, ficaram puras 

.,-(o)- tlc qualquer mestlzagem. 
Vachcr de Lapouge. retornou, no 

Entre as causas do dcscquili- fim do u1timo seculo, a theoria 
brio social e politlco contemDO• de Gobineau 'modificando-a em 
raneo, ha um elemento que tem face dos dogmas darwinistas. en-

• papel preponderante e é o egois• tão no seu apogeu. Os arian'Js 
mo coHecUvo ou .racial. sustenta clle constituem a raça 

Moldado em ideologia especlo- superior. Mas elle descobre algo, 
sa, sob o nome de racismo. el\o elle descobre que um principio 
se tornou a pedn, angular de um para distinguir aquellcs dos ho· 
prolermo Estado. mens cte outras raças, são certos 

Fazer uma exposição sum- caracteres exteriores notorios, dos 
maria da historia e da Uieoria quaes o principal é a forma do 
do racismo, isolar os elementos craneo dolicocephalo ou alonga-
basicos do sistema. Fazer um I do). 

ou ariana, cujos representantes 
mais numerosos, encontram-se na 
Állemanha. As raças inferiores 
são as semíticas, particularnicn• 
te a judia; 

d) A degeneração racial provem. 
do · cruzamento ou da mistura da 
raça superior com as inferiores, 

O dogma fundamental é o dog
ma do sangue ao qual se reconhe
ce um valor de "criterium" su • 
premo e primazia inconteste. A 
raça, o sangue, é a norma ultima 
de tudo, da moral. da po!itica, 
o do dil'eito, da religião. Tudo 
pi·ovem da raça e do sangue, tudo 
deve ser a medida da raça e do 
sangue ao serviço da raça e do 
sangue. 

Excepção feita. do communismo 
anarchico e naturaàista, não 
existe sisthema mais subversivo 
e destruido!'. Elle é anti-scienti
flco, anti-social, anti-christão. 

O sangue não é a séde e o 
principio de todas as excellencias 
o de todas as perfeições. As vir
tudes intellectuaes e moraes não 

julgamento sobre as consequen- Essas theorias teriam cahido no 
cias funestas dessa ideologia, tal esquecimento si não fossem aco
sení. o objectivo de nossa Iicção. lhidas J)Or certos allemães. dos 

A palavra "raça" é um termo quaes Q hiUerismo se constit-uiu provem do sangue - mesmo se 
de zoologia e significa um "grupo herdeiro directo. se pode encontrar nellc ãs vezes, 
rle indivíduos, petrencendo a O neo-racismo de Hit1er e ne estas predisposições ,- mas ellas 

vem ou da graça ou da activi• 
mes;na especic, tendo uma ori- Rosembcrg pode-se resumir nos dade de nossa intelligcncia e Vc.tl· 
gem commum e caracteres sem~- artigos seguintes: tadc, 
lhantes trausmissiveis por via de a) Existem grnpos humanos, A primazia na ordem moral 
geração·•. chamadas raças, que se distin- não está nos interesses de wna ra-

0 sufixo "isme" implica nu: guem - quem por caracteres phy- ça ou do sangue, é preciso col
n1a. sisthematização doutrinaria sicos homogenicos, transmittidos locar mesmo a:lto, remontar aos 
baseada sobre a noção da raça. pelo sangue, que é tambem a fins eternos, os quaes condicio• 

Se se ensaia de fa7,er historia séde e o, recinto de qualidade in · nam toda actividade humana. 
dessa doutrina nefasta, é preciso tellectuaes, moraes e reli5:iosas; o racismo emfim ataca peh 
remontar bem 1ongc no passado. b) Existem raças superiores c base o universalismo da Igreja, 
Acusa-se Aristoieles de ter ctlvi• raças inferiores irrcductiYcis umas, w•:: ensma que todos os homens 
elido os homens cm duas catego- às outras; . 1 : ::i 11·mãós na especie e no San• 
rias, os homens naturalmente li- c) A raça. superior é a nordica gue de Christo Redemptor. 
vres e os naturalmente escravos. 

O direito romano mesmo, de 
uma coherencia. geralmente tão 
forte parece cxtranhamentc illo• 
gico quando aborda a distincção 
das duas classes hurnan"~-

De um lado ell<' :, rrirma que 
o homem é livre pela sua natu
reza, doutro lado elle reconhece 
a escravidão, esbatecendo entre 
senhores e escravos descrimina
ções odiosas e crueis. 

A Idade Media preoccupou-se 
muito dos que chamavam "os po
vos monstruosos" mas c11a ja
mais se afastou da grande the.,e 
de unidade da csJ)Ccic humana, 
originad:i cm Adão. E' preciso 
C'lwg-a1· ao XTX sc,·ulo. para c11-
eontrar ós primeiros Lhcoricos ,Jo 
racismo idcoiogico con!Rmpora
neo. Foram. doi:; fra1H;e;;es. o Co11· 
de de Gobineau e Vachcr- de La
poupe. 

O primeiro Introduziu ~a litte
ra.tura "a noção de raças conge
nitalmente inferiores e raças in
trinsecamente soberanas". 

A raça branca e mais especial
mente a bn,.nca ptll'R- de t.od<t 

Indicador 
ACCESSORIOS 
para automoveis 

o MELHOR SORTIMENTO 

Importação Directa , 

íSNARD & CIA 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

Commercial 
BICYCLETAS 

TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCM 

ISN ARD & . CIA. 

BRINS 
Sc;>RTIMENTO VARIADISSIMC 

Imporlaçií,0 Direct.a 

CASA ALBER'fO 
LARGO SÃO . BENTO N.O 40 

CASIMIRAS 
STOCK COMPLETO 

Consultem a 

CASA AtBERTO 

Aurora - Printex - Pirituba 
Nacionaes e Extrangeiras 

CASA ALBERTO 
R. FREDERICO ABRANCHES, 151 a 159 (Sta. Cecilia)" 
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rGoverno lEVANGELHO 

1 O JOIO ). 
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Archidiocesano 
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: -'IN MEMORIAM" 1 

L 'Na Cathedra.l Provisoria, igre
J!j'a de Santa Ephigenia, dia ,13, 
·s 9 horas, haverá por intençãa 
'.de D. Duarte Leopoldo e Silva, 
&Cllemne Missa de Requiem, com 
m;sistencia Pontifical do Exmo. 
sr. Arcebispo e com a presença 
ão Collendo Cabido Metropolita
:110, das autoridades civis e mili· 
tares do Estado, que ficarão lo
calizadas ao lado dÓ Evangelho; 

Quarta-feira, s. Excia. Revma. decida, a memoria. :piedosa. de seü 
deu á tarde, audiencias no Pa- fundador, o venerando Blspo de 
lacio. A' noite, fez com o Clero São Paulo, Dom Antonio Joàqu!irt 
adoração ao SSmo. Sacrament,,, de Mello, a quem a ln.stltuição e 

Quinta-feira, S. Excia. Revmn, I mantença de nossa c~a de le
presidiu a reunião do decanato vitas custou tão penosos sacrif1-
da Paroquia da Consolação. cios. Relembra, outrosim, tam-

· no Revmo. Clero Regular e Se
cular, da Exma. Familia Leopol
do e Silva, que ficará ao lado da 
Epistola, e dos Fieill. 

Presldiu, á tarde, na Curia, a ' bem cheia de saudade, o norr.e 
reunião dos Padres Missionar!,,s : abençoado do saudoso Sr. DQm 
dos Japonezes. Procedeu, tam-1 Duarte Leopoldo e Silva. a cujo 
bem. á abertura da Kermesse do descortinlo e empreendedora tem• 
Colleg!o de Sion. 1· pera, deve o Seminario o flore. 

Na $exta-feira, á.s 15 horas, S cimento notavel que logrou at
Exc!a. Revma. chrismou no Col- tingir. Ao Revmo. Clero Arch1-
legio da Assumpção. E, á tarde, diocesano. quasi todo formado 
deu varios audiencias no Palacio, nesse educandarlo venerando, 

J:XPEDIENTE DO GOVERNO 
ARCHIDIOCESANO 

Sabbado, S. Excla. Revma, bém como a todos os fieis do Ar· 
esteve presente á Festa da Fun~ cebispado, devedores tambem. P.1·· 
dação do Seminario Centra'! d1.t Jes de ingentes benefícios á ins
Immaculada. Pela manhã, can- titulção de Dom Antonio Joa
tou solemne Missa Pontifical. quim de Mello. o Exmo. Sr. Ar· 

'.Audienclas ,do Exmo. Sr. Ar
cebispo: ás segundas e quinta
feiras, das 14 ás 16 horas. 

Audiencias do Revmo. Mons. 
'ligario Geral: quotidianamente, 
das 13 ás 16 horas. 

Expediente da Chanceliaria rio 
'Arcebispado: ;);odos os dias, das 
13 ás 17' horàs: ' 

Ao almoço, S. Excia. Revma, cebispo pede fervorosas orações a 
dirigiu palavras ternas aos .!IC• No~o Senhor e a Nossa Senhora 
minarlstàs. Finalmente, prest~ da Immaculada Conceição, pa
diu, á noite, sessão solemne em droeira do Seminario, afim de 
homenagem a São Carlos BoI'• que se possa conservar e desen
romeu, patrono da recreação dQ'j volver cada vez mais, segundo f\S 

Theologos, necessidades da Igreja, o nosso 

Expediente da Procuràdoria cl.a 
Mitra: quotidianamente, das 13 
ás 16 horas. · 

Expediente do Archivo: todos 
ps dias, das 12 ás 16 horas. 

- Domingo, dia '3 de No
•embro, o Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano deu au
diencias publicas no Palacio São 

CURIA METROPOLITANA 

A proposit.o do 84.0 ann!versa• 
rio do semmario Central da Im
maculada Conceição do Ypiran• 
ga, hontem commemorado, a CU• 
ria Metropolitana expediu o OO• 

guinte Aviso: 
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Luiz e visitou aos enfennos. Annivcrsa.rio da. fundação do 
Na scgimda-feira, celebrou no Scmina.rio de São Paulo 

Semlnario. Central, por occaslão 
da Festa de São Carlos Borro- A O de Novembro occorre ·o 84.0 

meu, padroeiro da, recreação dos ariniversario da fundação do 8'?· 
l'heologos. 

1 

minarlo de São Paulo. Comme-
A's 14 horas. s. Excia. Revma. morando jubllosamentc a pass~

deu audicncias na Curla Metro- gem dessa. data festiva, à Archi
politana. dioceso recorda, vivamente agr'a-

Attestado Eloquente 

l rium~~o incontun~ivel ~o "Gftl[NOCAL" 
o !1lustre Dr. Alf. Avena, eminente Medico Operador, 

formado pela Real Universidade de Napoles, conceltuacllsslmo 
clinico em oord Pedrito, Rio Grande do Sul, assim se mant-· 

f~ta: 
"Avesso por habito a dar attei;tados laudatorios a quanlv 

especifico infesta a therapeutica moderna,, sinto o dever de 
dar publico testemunho de que vindo, ha muito receitando 

0 preparado "GALENOGAL", formula do meu eminente col
lega Dr. Frederico W. Romano, tenho colhido os mais ines
perados resultados nos casos de SYPHILIS terciar!a, especial
mente, e cm todas as manifestações mórbidas de origem· sy
philitica. Sendo um preparado baseado em princípios scien
t!ficos e o que mais importa, privado de alcool, encontra a 
sua indicação positiva nas fonnas infecciosas. mais complexas 
o graves. Agora mesmo, tenho presente, entre tantos doen
tes t-ratados. um caso de ECZEMA syphilitico, rebe!de a todos 
os meios empregados e que resolvcu-c.e orilhantemente após 
Eómente 4 frascos de "GALENOGAL", 

Eis a expressão legitima dá verd:3-de, que expontaneame!1-
te declaro pelo bem dos que soffrem, representando hoje o 
"GALENOGAL''. para mim, um meio energ·ico de combat'!> 
á SYPHILIS entre os melhores prepa.rados, quer nacionaes 
quer cxlnmgeiroa." 

-(o)-

Na. Grande Exposição I11ternaclot1al do Centenario, r.tt:J 
Rio de Janeiro, cm 1922, foi o UNICO ·c!R&~ificado pelo Jury 
como Preparado St'ientifico - e premiado com - Diploma 

de Honra. - distincções essas que nenhum outro similar 

mereceu. 

Seminal:lo Central. Do program
ma das commemorações, para. 'l.G 

quaes opportunamente serão di.~
tribuldos convites, constará Mis
sa Pontifical, uma sessão litero
muslcaa e outras commemorações 
que se realizarão no ed!flcio do 
Seminarlo Central do Ypiranga. 

São Paulo, 28 de Outubro de 
1940.-Conego Paulo Rolim, Lou
i·eirc, Cllanceller do Arceblspado. 
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Anniversario do fallccimento do 
Dom Duarte J,eopoldo e Silv,i., 
Primeiro Arcebis!)o Metropolita.no 

de São Paulo 

'I'ranscorrcndo no dia 13 de 
Novembro o segundo anniversa• 
rio do falleclmento de D. Duar
te Leopoldo I e Silva, de santa 
memoria, de ordem do Exmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano levo ao 
conhecimento do Revmo. ClcrJ 
e Fieis do Arcebispado que a Ar
chidioccse, em testemunho de vc~ 
neração ao seu grande Pastor 
dasapparecido, prepara as se
guin!R.s commemorações para o 
mencionado dia: 

1 - Na· crypta da Cathcdral 
1 Nova, junto ao tumulo do Senhar 

D. DuR1ic Leopoldo e Silva, das 
6 ás 8,30 horas. S. Excia. Re
verendíssima e Revmos. Sacer
dote3, ordenados pelo saudoso 
Arcebispo, c~lebrarão Santas 
Missas em suffragio de sua alma, 
segun<j.o a ordem que segue: ~ 
6 horas, Conego José do Amaral 
Mello, Conego Sylvio Mattos e 
Pe. João Pheeney de Camargo e 
Silva; ás 6,30 horas, Conego Pau
lo R. Loureiro, Conego Pedro 
Gomes e Conego Antonio Alv2s 

1 de Siqueira; ás 7 horas, Exmo .. 
Sr. Dom José Gaspar de Afon
seca e Silva; ás 7.30 horas. Co
nego Paulo Florcncio da Silvei
ra Camargo, Pe. João Kulay e 
Pe. Antonio Leme Machado; ás 
8 horas, Mons. Ernesto de Pau
la, Conego Dr. Antonio de Cas
tro Mayer e Conego Dr. Carlos 
Marcondes; ás 8.30 horas, Con0-
go Aguinaldo José Gonçalves, Pc. 
Deusdedit de Araujo e Pe. Jesuí
no Santilli. Os Revmos. Sacer
dotes que celebrarem no altar 
mór da Crypta distribuirão, no 
meio da Missa, a Santa Commu
nhão aos fieis, e cada um, ter
minada a Santa Missa dará. em 
seguida, absolvi,,ão ao tumulo. 

A Crypta estará aberta das 6 
ás 18 horas para a visita dos 
Fiei~. 

A 
nesta 

boa somente, 
parabola 

segundo a interpre. 
tação que lhe deu o 
mesmo Senhor (v • 
36 e ss.) - são os 
filhos do reino, os 
que ouviram a pala
vra de Deus, accei• 
taram-na, e com el

la conformaram sua 
vida. Na sociedade 

'vlslvel, instituída 

26.g ocfMrNGO 1:>!°POIS. DE. PENTECOSTES 

quinto oomtngo Cfepofs eia t.pIpfian1a),' 

São Matheus, XIII, 24-30 
Naquelle tempo, disse Jesus ás turbas esta 

parabola: Assemelhou-se o Reino dos Céus a um 
homem que semeou a bôa semente no seu cam• 
po. Ora, como dormissem os homens, .. veiu seu 
inimigo e semeou o joio entre o. trigo, Aconte
ceu, pis, que ao crescer a herva e fructlflcar, 
appareceu tambem o joio. Chegaram-se, pois, os ,. 
servos ao pae de familia e lhe disseram: Se• 
nhor, porventura não semeaste bôa semente ·110 
teu campo? Donde, pois, vem o. joio? E lhes 
respondeu: o homem inimigo faz isto. Os ser• 
vos, disseram então: Si queres·, vamos e o ar
rancamos. Respondeu: Não, para que não suc
ceda, que, recolhendo o joio, arranqueis_ tambem 

d e n e l a permlttl~ 
~ambem a exiaten
cia de màus no· seio 
da sua. Igreja. E 
dispoz assim que 
proseguisse ella sua 
finalidade até o 
tempo da messe que 
é a. consummação 
dos seculos, qua.ndo 
o Rei~o dos Céus 
receberá seu ultimo 
complemento na Je. 
rusalem celeste on
de não entrará. nadá 
de imperfeito., Não 
nos escandalizemos, 
portento, si encôii:. 
trarmos · algum <lia., 

por Nosso Senhor 
tesus Christo, na 
fgreja, seríam os 
fieis. Ha que notar
~c. entretanto, que 
o joio - na inter
pretação, os filhos 
da Iniquidade 

o trigo. Deixae, pois, que um e outro cresçam 
até o tempo da ceifa; então, direi aos_ cegadores:; 
Colhei primeiro o joio, e atae-ó em feixes para 
queimar, ~ trigo, poré01, recolhei-o no meu 
celleiro. 

encontram-se .1:1.0 mesmo 

campo, crescem ao lado, bem junto, do bo'ol 

nos nossos Tem
plos, tàmbem o :Joio, onde talvez absoluta. 

. mente élle não deveria estar •. Nosso Senhor, 
o pred_isse · antes, para que se não lnfirmasse 
no'ssa Fé. Para prmittil-o tem razões di, 
''ine.s que aos limites de nossa intelligencia 

grão. Seria •mesmo difficil ar.rancal-o, sem 

damnlficar o trigo. A licção do Mestre insl-

nua, pois, que está nos desígnios. da Provi- nem sempre .é dado perscrutar, 

Critica Cinematog_raphica da A.J.C. 
-------A 

Orientação 'Moral dos Esp'ectaculos 
emotivas que a pelllculà contem. 
Cotação: Acceita.vel ~en9:. para 
crianças. 

''AMOS SONA'AR - Da To-

1 

dido de um. plano que architec
bis, com Sacha Guitry, Raimu e tara. Um assassinato e outros 
Jacqueline Delubac) Revela defeitos fazem com que esse film 
e.ste fllm a mentalidade morbida não deva ser vist.o por menores: 
de productores e actores franc.e- Cotação: Acceita,vel para adultos. CHIP, O AUDACIOSO - ]'}a,· 

Universal, com .Johnny Mack 
CHEGARAM COM A NOITE ·Brow e Bob 8*er - Film de 

zes, que não se cansam de exhi
blr os seus sentimentos asque
rosos. Nesta pellicula, mais uma 
vei:, é aproveitado como thema 
central a infidelidade conjugal, 
que parece consLituir a idéa fixa 
de Sacha Guitry. Nada ha pa
rp, explicar siquer um valor ar
tlstlcó ou technico, · pois o film 
se passa em dois sccnarios ape-
11a11, sendo constituído exclusiva
mente do dlalogos, quando não, 
apenas de monologos em,rvantes. 
E' um .film dissolvente dos bons 
costumes, o que deve ser repel:li
do pelo publico honesto, Cota
ção: l\fáu.. 

- Da Fo:s:, com Will · Lysse -
Film moi;trando as activldades de 
um grupo de ladrões vlsàndo 
comptometter do!B ourives reno
mados e· assim obter seu apolo 
em difficeis· tentativas de rou
bo. Um S'úlcidio, o uso da, em
briaguei; como meio de , 'revella· 
ção ele segredos profiss!onaes e 
outras falhas da ·parte .moral res
tringem o .fllm ás pesSÓas adul
tas. Cotação:. Acccita.vcl pua, 
adulto,. 

".fa.r-west" que _apresenta a, BC• 
ção dos respeitadores da [el oon• 
tra audaciosa quadr!Íha ·de J&• 
di:ões à serviço de coutrabandl.s· 
tas de armas. Ha scenas de luc• 
ta corporal, de tiroteio e assassi
nato. Não convem a crlançat'I. 
Cotação: Acceita.,·el menos para, 
crianças. 

MÃE ÁNTÉS DE TUDO - D& 
r.cµubllc Pictlll'CS, com FriedA 
Inescort e Henry Wilcoxon ·
Jailm dramatico cuj~ scenas ::e 

os 1>Ó1s BATUTAS Da dese11v01ven1 em tomo das diffi• 
únivcrsa.I, com Jack!" Cooper e culdades de uma· esposa. e medi-

OS DIAS ESCOLARES DE l•'r~ddie Barthnlomew - Comedia ca, em harmonizar os seus dois 
TOM BROWN _ Da it.K.O., C1ue apresenta ·as difficuldades de deveres: profissional e o. domes
com Sir Cedric Hardwicke, Jim• dois espertalhões - pae e fílho, ticó. A apresentação de um dl• 
my Lydon e Freddie Bartholo- - para se sahirem de comp1i- vorcio e dos preparativos para ,., 
mcw - E' a historia do direc• cados negocios de exploração ·pe- effectivação de um novo' çasà,
tor de uma escola. !ngleza que :;e trollfert:. Na parte moral ha a mento são_ os P?ntos prlnc~paes 
esforça para corrigir os máus ha- · t·t · - mas nao umcos - a serem se notar as at 1 udes ·1)ouco es-; ·t· . d A · 

1 
1 

bitos dos alumnos. Ha um '-'S· crupulosas de varios dos perso- ~ cn 1ca os:. manerra >ana pe• 
tudo Interessante ·da psychologia . . .. . ' la qual sao tratados esses e ou
do adolescente, sendo focalizados nagens, mclusive uma crtança, tros pontos attenua, em grande 
com sympathia os personagens industrlad_a pelo . proprio pae. A parte, os. inconvenientes de sua.· 
honestos. Os incidentes que se regeneraçao final dos membros apresentação. No final da pel
desenrolam no film teem uma j principaes .attenua as falhas. Não licu1a, os esposos reconhecem 
feliz solução, podendo trazer pro- obstante, deve o film ser veda- seus respectivos erros e se recon
veito moral para qualquer pu- do ao pubiclo infantil, em virtu• eilia,-h. Cotação: Aiiceita,•cl pa-ra-

. blicp. Cotação: Bom. de do exposto e de passagens adultos. 

PUREZA - Da Cincdia, com ==,.~~i~~;~;~;~~~~~i~==~~~~~§§§~~~~~~i~~ê§~iiiii;~j-= Proco11io Ilencira. e Conchita tlc ~ 

Moracs) - E' a historia de duas 1 
moças que se vêm forçadas a vi
ver em uma pequena estação do 
estrada de ferro. no interior. A 
eonducta leviana de uma dellas e scenas de furto, deshonestida
des, desrespeito e desobediench 
aos pacs e a pouca discreção no 
tratar a parte amorosa do film . • 
são defeitos nelle aponlaveis. He ; 
ainda ª notar-se uma scena em · Associação rios 4ntiqos Alllmnos 
que clara.mente se fixa a inten-1 .. . . / 
ção de cometter um =assinato, da Co11panhia de Jesus 
que aliás deixa de ser praticado . 
apenas em virtude de circums- 1 Em cumprlmento ao C11sposto e Bragança. José Franc!seo dt, 
tancias occasionaes. Pelo expos- 110 art. 21 dos Estatutos, a Asso- Queiroz Telles, Carlos Edmundo 
to deve esse film ser vedado aos ciação dos Antigos Alumnos dos Mil'ler, José Collaço de Carvalh'> 
menores. Os adultos acostuma- Padres Jesuitas, fará celebrar no Veras, Christiano Ottoni de Ro• 
dos aos cinema saberão julga!-~ proxim~~ dia 12 de Novembro, drigues Moraes, Pedro de Barros 
devidamente. Cotação: Aceeita- terça-feira, ás 8,30 horas, na Ca- Vaz Schumann, José ,Ant.onio da. 
veJ para adultos. pel'la. do Collegio São Luiz, Missa . Silveira, . Antonio Fellx da Sil• 

O "GALENOGAL '' encontra-se em todas as Pharmaeias 
e Drogarias do Brasil e das Republicas Sul-<Americauas. 

L. D. N. S. P •• N.0 063 N.0 3 Aps]c. 

UM SONHO PARA DOIS -
2 - Na Cathedra~ Pr?vis?ria, Da Warner, com Ann Sheridan 

Igreja de Santa Ephigema, 3:5 9 e .Jeffrey Lvnn - Um jovem· 
horas, s_?lemn? Missa_ ~e Requ;~~ hospeda em ~asa de sua mãe um 
com assIStencia pontifl~al do · 1 bandido com quem trabalhava. 
celientissimo Sr· ArcebISpo e com Commovido pela bondade de sua 

(Conclue na 7.ª pag.) hospedeira desiste afinal o ban-

em suffraglo das almas dos. Mes- velra Cintra., João Baptlsta. Pin• 
tres e Collegas fallecldos. to de Toledo, Mario Carneiro 

São de um modo especial !em- Leão, Joaqubn Norberto de To
brados os seguintes soeios falle- ledo, Alcides Doria d,e Barros, 
cidos após a Missa do anno pas- Gastão l't!eirelles França, Alber• 
sado: to Azer Maluf, Ismael Frederico 

Gennano Melchert Junior, AI" Franzen, Cysa.lpino Souza da. 
varo 1Guião, D. Pedro de Orlea_ns Silva. 

CasirTiiras, 
I • 

Brins, Linhos e Aviamentos'? • 
Só na C A·s /t A .J BE B· TO 
La.rgo Sa.o Bento, 40·- (S. Paulo) s:, 

• I 

Rua Frei Gaspar, 39 - (Santos) 

VENDAS ESPECIAES _AOS ~ENHORES ALFAIATES 
irQ7"''! 1 • 1 • • 1 -~·•-'J..JUII ,_ • • • , , t.! .•.u , , : ___ ,_., ___ ... ,_, ··":!·~· ~•.'."lteLl!!!:~~'.'."...'1->t<~ t:• --~~~- .:-' \ 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VlNHQ 

CREOSOT4DO 
de João d11 Silva 

~ $ilv~ 
)!;.,. ----(;~R•A•N~D""E"'T"'O!l!!'N!l'. l!'ÍCO _ _. 

Cü.NSEf.iffO DE /USTJÇA 
DO DISTRICTO . 

J!'El)EJ~A.L . 

Commissão Inter-Americana rte 
Neutralidade, reunida no Rio de 
Janeiro, comparecendo os dele
gados do Chile, embaixador Maf, 
riano Fontecilla; dos Estados 
'Uriiuoe, prof. Charle.-i Fenwick; rto 
MexJco, stt. Sa.Jva~or Nartine,; 
Mercado; e da ~public11- Ara.n~ 
tina, embaixador Eduardo Labou .. 
gle,; 

URBANIZACÃO DO RIO 
. . DE JÁNEIR9 

O Presid~nte da Republfo;. 1/.°~r 
isignou um 4ecr!lto-M ci:ean90 .9 
Co•1selll.o ge Jt1stJ.Ç11, do DistJ.iC~R 
J'<'dcral, composto d<> presicien,t~ 
,;icc-presidénte e. oonigedor°,' ,do 
Tribunal de AppellaçiQ, sob ~ 
pr<'sidenci!I, q.o prim,eirQ. Ó l'residep.~ d~ ~PllbliC!!, :J,S-

Ao CoAAelll() com~te julga,r as signou um deçreto-lei 4iBJJ0!1fiO 
rf'clamações contr:1;1. os juizes, ns sobre a execução dos planos de 
i-ccursos das :penas impostas po:.· urbanização do Rio de JarÍeil'o. 
!',CUS membros, proceder: ;Í, correc- Além dOS estudos Communs, ~ 
cúo parc}aes ell} ii.ut~, a reque, planos desc'rilµinariã,o as cj.esaprij;. 
1:mento <l,os inte1:essados. Os ac, Í>riações, seu valor, o orçàmento 
tos dos· orgãos do 'Ministerio pti,· elas ol:!r-11-s, e os lotes aHenaveis, ~ 
bl:co não estão sujeitos ás con• respectivo valor. 
, , :.. ,1e~. Quando. o total dos valores ve-

No impedimento µe um aos naes superar o custo total dl;!s 
m, :nbros cio ConsJfno; ser:ái· sub~~ desaprop1·iações, trabalhos e obras 
1 ;t uido pelo desembargador 'mau,· . a · Prefeitura do Districto Federal 
,i n tigo. emittjrã,, para cada lote de , ter~ 

re110 aiienaveI, \J.lll titulo deno-. 
ptlnado "obrigação µrlnmistjç11, 
da cidade do·R~ de J1méiro" que 

. vincuJará o dominio pleno (iesse 
lo~ e oµj-0 v11-ior nomjn~J será, 
igual ao · valor venal · prefixado 
para o lote. 

J-..s opi-igaç~i; emitMq.as poc!e~ 
rão ser tran.sferidas · a terceiros,· 
sem -desconto algum sobre- o res-

. · pectivo va19r nominal, ou dadas 
·em caução para garantia de -cm
prest/.nrns contral1idos com o fin1 
especiaJ de ct1stear a execução 

CONSEUHO CONSULTI
VO l)O B. N, e. 

o cons,:lp_o Qqrn,~Jtfvo qo Pe
P~ rtamentq ~acfm~~l 49 Çafé en~ 
cerroµ a sµa reumíj.Q pjl,rl!, o ~,. 

· tudo !'.!!L PfOP,Pstl!- orçalll.en~ri11, 
do pro)d~ l!-n~q. 

A se~jp d.e enc!!fnU?lf!!lto foi 
prrsi.did!'- 1P,Clo mjuistro lfa F~-
7.cnda, CP!Jl pre~nç;i. <ie tódos o;; 
membr'o,s, · · · . , . , 

Nas vari/1,s ses~êíei; real~d.~. fpi 
approvada a :im~posta q.q ofÇ!!.
m,·ntQ P!¼ qesl*zi ap~epiaP'l. 
prla adinµ1i,'ltrn,çjj.~ !JP pep11,rtas 
m<'nto. 

COMMISS..\O AMJJUCA~ 
NA DE NEUfPRA~·. 

'.dos planos de urb;mização, 

EXPORTAÇÃO 
PINHO 

DE 

O Serviço de Pinho da Com~ 
missão de Defesa da Economi<1 
Nacional re'so1veu

1 

e.stabelecer. 1>r~
ços minimps e condições d.e :ven
da pap11, ca~as ~Sf½l'.llll!-flas q._e 
pinho 49 ~~raµt e1moi:t?-vei,I P!k 
ri. ~ Africa do ~ul. A Fisca}~J~ 
ção ijii,~;i.ri;i. do }l(l.nco d$?. l31,-Mj,1 
/ietermip_ou que SQ sej;i.,m f Pmf!s 
ci4os eambios e guias de einbar, 
,que nas b:rnes ant~s wi,'~···· os 
n~ociq& effectuadoi; até 5 çlo cor
rent.e, fieando os negocios . P,O~e
riores sµ,eitos ~quellas CQn<iiçpes. 

LIDA-DE 
Partjti para Matto Grosso, afàk 

. S<,b a m'!i'!>Jd!!!;l!JJ~ 'tiP e~i,- µe as-sumir o 'cpqiando da 9,~' 
,rador Af[~~ ·4e ~ello F'i"?,,llC~ lt.elfijO Min~r, o ieµeral .. Marjtj' 

. foram r~~o~ 01; tl'.$~!ltºI! qa. Jo~é P.4ltg Guedes. 

l 1, 

~ 
'i 

( 

.··· ~ · .. ·•··-·a .. •··•-------- .. ··-.•.-·--··~,, 

-~-· 

BRASIL. 
• Afim de il'I.Spedcionar · os cor
pos e serviços de arnta da Caval-
111,ria, partiµ par~ o sul, vl11-j11n, 
do em avião militar, o ge»eril 
JO$é Pesoa; com destino ao Pa
r•ná, se8'u~do dahi para o Riü 
Gr;i,n~e do Sul, 

4 Noticias 
do Brasil 

1 JSO~ARJ>f;,U>A - F0i at

1 

de~s pelo f~ a.~ i~Ha- \ 
~ 'Q:}tup!\.~, documentos e are · 
cllivos do consulado. 

3 EXPOSIÇÃO - Communica
. do of:f.icial de Buenos Ayres, 
iaforma. estar alcançando g:ran~ 
~ e,;i:ito n~quella . capite.l, espe-
1!-it\lmente âs secções de art~ae
-t011 de- ·bÓr~cha; sub.:pr!Jdootos de -
eeco,, telas de algodão.' ·seda e 
~~ peli} ooiw? -0\)~e(!tos de arte-, 
e;.y,ta~; nw,clúp~ ti m.oveü;. 

S~htlis 
Rheunt11 ttafflt.) 
F e'l"ides em geref , 

«E4.JXUf DE 
NOG~IRAi, 

Miltl~ ~, cur.«t" 

Falou !tepo'* $4; ne1'ti;t-s ~ 
vaei: br~nniCM 11 ~ !'e

duzindo OS' ~ 1• ~ 
slilo annonclados peja agenei,L 
'officiose. do Rei.eh·. 

AffiflOOU o m-. . Wú;J$ton .Ohtao
cMu. ,que 'no m(lment-0 o ·mté>r 
perigo niié' era. e -~ie· qU9, 

systematice.m.ent.e a fo,Qlt ~ , 
gér.manwe. laaçà eonmi. a Inp• 
térra. 

tini·!-4~ iwr u~ lxlm0a at
• Sobre ·o licenciam.ento dos lcm;i. ·a rel1jde1lci11, dü 2,'i $Cl'E• 

servidor~ do lil:itac;IQ con\lQ!)(l.d0!> t11rio dlt eµÍ~~da do ~re.llU 
para, prest/1.rem serviçQ J\?.iHta.r, em Londres, nad& tendo .soffri<io · · · A aeção dos submarinos ff 
ºll quli-Jquer 09tro o~ri(s'at.orio, e~e funcçj9~~9, 4 600 - lllm nova cam~nha Rcil'th é. muito mais de se tenrer. 
foi ass!g. 1iado um dec1'j::to que t · d i..· h 
re

~º •. con ra. o · Jogo o .,1c o, a pois estes visam impedir lt$ 11-
';';'A· t 1 o O 2 INCEN~IAP6 -,- v~rmGoµ- po)i~ia cah·oo9. deteve 600 "bi- nhas de commercio brite,nnic~ 

r . . - , s i,ervi4~res do se µa ffi11&l'Uga(l11- de 5 do cor-1 cheil'os", tendo grande numero fonte vital da re6istencia, 
:i,;;.stado, .. quando forelll cgnvoca, rente UJP. lncenqip no con1tulado clelles sido embarcado para a Ilha . .. . . . 
dos par!!, prestaçiio de serviço mi- italiano nesta capjtal tendo ,sido Grandt. Acredlt.a O pr!llleiro mm'8tF" · 
litar 04 de qualquer .outro ser- . . . . . . . • . I que º rx:rigo duma invasão d:i, 
viço obrige,torio, em v!rtu<!e da · , · · · · · · ·· ·· · · · · · · ,- · · · · · · · . tlhas e~tá mais ou menos afas-
disposição ·,o.ega!, sefij.O ()Ollsldern,~ O· . CAPTEI,LAS, DO l\'ION'fE OE SOCCORRO tado, mas nem por i$SO se d~ve, 
dos licenci.ados ;,em ptejuií!() 11'.l 

1
. .. u r O· - J'OIAS USADAS E BRILHANTF.JS _ dP~cura'.· no preparo. do exe1'.~t9 

quaesq4er direitos ou va.µt;tge11s. . . . .. , bntanmcc-, que sera cada Yov 
·. . , . · . . 

1 

. Compro pfgando os melhores preços maior para amparai: PQs~iveil! 
t Esteve no ,gabinete _d? m1- Rn«1, Alvares n,,nt'-'a· golpe~. 
nlstro da Gue1·ra, em VlSltii, ao ... . . ., + ... ><, a!!i1 D· ·e·1 Mona e o 
~nerll,) Ji;uriCQ 1;11.Jtr;t, 0 ·general 40, 203 _ s.o anjar .. . . . · O governo cuida carinhosa,. 
·Niedenfuh, acldidó militar junto ;;::;;;::::::;:::::;:;::::;::;;:::::;;;::::=:;:;::;:;::;;:::::;.;;:::: ;:;:;;;:::;;;;:;:::;:::::;=====::;:;::=:;:;: mente do ade~ramento dum PQ-
-~ emPQ.ixada, allemã Que ha,: ·dias· ~~ , _derQ$0 exercito, pai$ cont~ P:Odsr 
re.,r.e.ss.ou. d .. o •u.,l do paiz. _on. de. 4e um momento pi.ra o outrt, 
fo~a em visita ~os corp-os e esta. E· ... :·.,·.. .x. . T·· . E.. R I o , R. d~encadear a; offensiva. qi.ie 

'belecimentos militares. marcaria o fim do,11 ~ados to-. 
talitarios. · · 

E S 1' A TU 'l' OS l}.0 S 
FUNCCIONARTOS ES-

A l{EELEIÇAO DE 
ROOSEVELT 

TADUAES " 
';}: l, . . 

A Commissão de Est.udo·s . (:)'.)s I O aeontccnnento de ma10r rc-
N.t1g·ocios Estadu;tes discuti~ Cl1l I levancia no pla~o . interna,monnJ 
mr.a reqnião, 0 decreto-lei f'-, dcst;a semana,, f~1 sem dunda a 
xando os princípios n·ér es 

1 
! segunda reele1çao de Franklin . . " a. a que n l R lt . q_everãq opedçcer os e,statuto,s dos ! .,,e 11,l].O OOSCVtl J)Rl'a. a pres1-

funccioj1ari.05 ·»ub1icos elos Êlst?, 1 clencia ,dOs ESt!l-dos Unidos ja 
do,s e ]4unic!pjos, e O prazo para A!lleric11, do Norte. . . 
qu1J PS mesnio~ sejam postos em A .campanha el!ó'It~ral ~ue foi 
vigol. · · · sem duvida das mais a111mada~ 

· t~rminou dia 1,, tenc\O os candi

NOVO E)\1BAlXA.OOR 
ARGENTINO 

Pelp 1' Bl'!J.Sil" chegou ao' Rio 
tj.e ,Janeiro o novo e~ibai~ador 
11,rgenUno, sr, l!)(luardo Labol-JS'lC, 
que fot recebido pelQ lntrodµctor 
giplçima,tioo do Ministerio do El'. 
·tf1r;QJ',. em 11ome qo 1·i,:s~cUvo 
:Vbt~tro. 

..,,..,.,.,.,, -"':-~" ,... ..... '! ... ~""-.--"-f!""~"":'!'"'.-:",""':""*""'"'. ~ ~ 

Ur, Th1rvnl Praih> 
0culista 

JJ,na ·se~or P. ·· Egydio, 15 
S.la1> :,1s:i4 -,- 14 iís 11'/ hs 
· 'f~lenJlpne 2-73l;i · 

:w,.--,,.~_,-4 .... ~~.ftr, ... -.~, •. wtw11'-~ ... 

COMS~Ll,10 F~DERAL 
:pQ ÇQMl\'JEJ.l:CIO 

'EtX:TE,lUO& 
J!i1µ Qffjcj.Q dP Jtaml!,r;i,ty :w 

~o~U1Q Feqerl!4 cio eommei:cio 
fi;:i,:tjriqr; fQ{ co111muqici!i~· :i,'prÓ~ 
xim~ cp.'!ga4i, no conente m.ez, 
4J m~i~ coinmercil!-i . in~~(!Z!l
ch.efja911- ppt· LQrd Well!n$mn, 
co~,a. <l,e eminent;es Mrllqnq,
liq~ ;d,1,, iq4m,trm, e 99 com
mercio e de nliinerosos techni• 
<ios. q!I- Qrim~~retinw~ . 

NOVO OESEMUARGA
QP:R O.O TJ.UIJUNAL D.E 

~~LLA.CÃ:0 

datos nesta data pronunciado 
seus ultlmos dlscur1m$. 

f,.s eleições foram concorridis
sup11-s,. temj.o sido reg'istrado ver
dadeiro .... recor-d" de· votos. Cal
cula-sé cm mafa de 50 . 000 . ººº o 
l'lumero (los votantes. 

:rntciacl!l, a, apuração, desc).e lo
go se evldencio1,1 a s4peripr:ic).ade 
11uinerieit do sr, Roosevelt sobre 
O candldi;i,to rep4!>liÇ!LilO sr. We11-
de\l Willkie. · · Depois de ap4ra· 
das · todas as urnas fico4 conf\r, 
m.i.d;,i. a victorla do sr. Roosevelt. 
O cand!gato do Partido Demo~ 
cr:J,ta obwve 60 % do /lUffragto 

1 eleitoral. · 
Conhecido este res4ltado, o sr. 

Wendell Willkle enviou ao can
dic)ito eieito,' o seguinte tele
gram1~: 

1' Miµhíi~. fe.'.[icit;i.ções pe1a s4a 
reélelç:i-o como pi;es!déµtc qgs 
Est!l,dos Unicj..os, Erm.e~·Q (j\Je a111-
poi; nos alegtelllÇ~ c!e que tanto~ 
CidadãQS !!Orte,jimericflrtOS l1ajam 
piu't!ci~d.o da eMção, I>e~J9~ 
Ili.e toda sorte . de fclicl!}ades." 

O resl/}tii,go, gs1r; fleições reper·· 
·çutiu em ttJ!!o mlmc!.P, 4 mi
pre~ de toqQs PI\ p.i,~ JJott~ 
ciçu' ;i,}Jt.µ1dap~nw11te 1!, reeleiç~: 

· (j.e ~oosevelt, 

OfF:ENSlV 4 G~EGA. 
Q (lecQ11~r da ~uerra. it1J,lo~ 

ffreJ?, tfP.lµ,'e sµrPrti~s . Pll,fl!, !l~ 
Com ~ !ff)QSellJ;a4cma d\i de~em- ~u.e ec;~q!~!W~µt :nu~ r!H>f4a. 

QarjffHm-' Art11w- WhitJJ.l!:er e !,O!ll vieta.rl!I- i~i9!Hl!!-· 
as tf/t1!1!{,r~P.<if:.s havi4ll,s ve.lifi- Pi; prtm-.elrqi; 4iafl 4c opera~p 
COU~ffll 1.!ffilt v~~!j, I)!l, ~liª +ºfli-Pl fl!,VOfl!,VeJs ~QS f~cii!t~, 
carp.;i,r,i, Crim!11l!-l do Tl'iP!ll'l@.i de te~ q!l ' ~,~g11 :rei;ui!-40 ein 4!~ 
APll~lJaçjQ go ~!ftQ,qo. P:i.p. e!ll!, verS~/1 f!1)ijtll~. Nos d~ 1mm!l~ 
ac11,b!:t qe ser noµie?,-do o Pf-. Qlo- qlll,t9~ 9 exercito 1wnen\co ~-e!l/fh.\ 

. g!n~ f~r~irf cJp V!j,Jier J].llZ ).ie Viij'O!P&!l,ffiel'll:f!, 1mstall40 Q :i.v:i.µ, 
' d~r~~t.q !J!!, ~- var!l, Clvr,J dí!, P!lo- ; Çíl ital~np no /iCCtpr q.e J~hinit, 
p1ta1, 4 mi~se. çlesi;_e n~vo cl~sen1- i e invad!n<io o territQrig 11,)ba11ez, 
?arg!). .. qq.r re?,l1zou-~ cl'.!!-. 6. ll.s 131 q:1.~.. iti!iim~ 1w.' prese.µt~ gue1.·1·a .. 
nor?.,s n!j. sll.!!i- do pres~de11te. .· . ., . . . . . , 

Segundo noticia de fonte gre
g/J., ump. diVi,são do exercitQ it/l,
)iapo composta de 17. 000 homens 
fpl ce1·ca<l,1J, e encontra · grande 
difflctt)ci,icle em proseguir a re • 
~ist.2ncia. 

A a viação Italiana bombar(leia 
incess!lntemr,nte as regiéies occu
padas pelos gregos. S.a)o1}ica e 
Patras são no momento as cida
des mais castigada,s. A popula
cão civil de Salonica. em vista 
dos tel'l'ivcis IJombardeios está 
sendo cvaçiuada pPr ordem do go
verno de Athenas. 

A avi,J.çíio grega, at1xili:ii;la pe
ja R)yal Air F'orce revida os ata
ques it!lliapos eÍli t·otja~ ·as fren-

Passa. em. ,'revi~tà'· a .seguir. !IS 

vari9s sect-0i-e.s da lu_cta e. oon
demna com ,aslJeras . pa,la.~fas lJ 
invasão da. Qr.ecia j:iel~ !01;!;'~~ 
iti\lianac. F.'romette que a G~·i, 
Bretanha, cumprirá sua pala.vra; 
au~ilie.nào. a qreeia, do nwlil<'!l' 
modo po,s.sivel. A este 1-e.spgtte, 
as seguintes palavras syntheti
sam o pensamento do sr, Ohur• 
ch(U: 

"Tenho tambem o prazer ,:\~ 
dizer que nossas forças estão -.. 
moYimentando, com o pro11osito 
de ajudar os gregos. tanto• qu~n
to nos seja possivel, tomandõ-~.'l 
em consideração as· nossas. dll·
mais obrigações." 

tes. O &vÍJ,;nço greiw é alJxifüi.do "llll1Z=m:::;:;:::;::;::==;;;;;;;;.,,,..-
JJeJa arma apre.a, qije .desempe-

1

: O!! 

nha in1JJort,i,1ite papçJ na guer-
rfl actual. . .. I 

D governo do gcnen1) Joiio Me-.l 
taxaç, como é sabido, lançou um 
e.ppeno sol.!c. \tand. o a :ijudii, · qa / 
Gri\ Breta:&ha. riíicla se sabe de 
positivo . a . resp!iito. _.de qu.alqu~r 1 

auxilio inglez. -Noticia-se o cles
ern.garque tje tropas ·britf!.nnica,s ' \ 
na ilha de Creta, onde foi es- J -· 

tabelecida uma base acro-navaL 
1 
(õ · 

Diz~,se ClllP · 40, ooo ti.omcrs for11-111 · ONTR~ (ABELLOS BRANCO§ 
desembarca~os c111 di~erfüls por- E QUEDA DOS [ABELLDS -
to& da Grecia. Mas nao ha con- · 

1 
.. 
1
. .
1 ~~[::i~}~n .. 1.·~~~~i~o::: ~º.~:~: ;!~:,=~Jç;·~ 

E'· evidente que a Grec1a ·;oi _,L_J __ ~ L 
poclerá coi1Únua1;' a reslst~ncia á ·. - · · - , - · ~, .• ,. ~ .. L 
lnvlj,são italiana se dl$puzev oie 
arp111-me11to 1) i:I~ 11.om~ns suffi~ 
cientes pp.pa f;.~er face, ;is Fmas 
mopernas e ao numero q9s f;i.s, 
cist~ , 

DISÇ•URS() DE 
WINSTON ,CHURCIULL 

0 pri11w~ro mmjstrç,· 4?,glez fez 
det!!,lhaq!l, expP~jção da. · wl\tica 
in~ernacion!l,l de· seu governo. 
.J.>@$,u llol)lenagem ao valôr do 
POVI> inglez, que com grande fjl• 
S~e»ci~ lJlijfi)j~µ OS :fllª1WS ge):'c 
!J18.Jllcos de, destruição do · Im~
riQ. A diminuição dos ataques 
~er11os, affir.Jrai,t · o sr. Chqrchill, 
e ~ POUC!J. ijltej1sJ9!1de Hlti.ffi!!-
!llel').te demonstrada. pelos bom
J:i,i,rcjeios allemães niio tem outra 
patm~ senão a coragem · com que 
os lpg·Jez.es souberam resistir <'ts 
investidas da aviação gcrmanica. 

8 . 

N.ot i eia s 
90 Mun.~p 

1 QUO'f.A ---e: O Perú a.cc.eitpy; 
o accordo das 14 naç&• 

american;tl!, em qt1e se :fixa a• 
qµotas de e~pO)'ta.çãq ~e p~é~·.' 

2 QIHl~l\i -, ·~ros fo+'affl ~ 
· distUfbios motiYados not1 !is• 
tados · uíii~os pelas' eleiçÕ!!s P~-t 
side11ciaea. · ., 1' 

3 ~Rm"~~~ ._. :J;>il!~l!r@it4( 
apoz sua mei~1 4ac~mll- ~ 

presidente RoOBe\réJt: ''Tem~ 
do provação estão reservad06 afl 
pai~" · 

4 ~Q~{ÇMH>EIQ ..- A oidaq.r, 

VJ.i\.GEM DO Clrf-4FE l>A ! 

N AC40 A PORTO 
ALEGRE 

OS MELHORES PREÇOS 
albal)e11?, qo ~oritZ!I, ~ etl.,, 

contra. sob Q fogo dos canll.~ 
gregoi;, 

Telegramm~s procedentes ,ie 
Porto Alegre· informam est:i,r con
firmada. !!, noticia de que o Pre
sidente GetuliQ Vargas ili, áquel· 
la capitll,l de avião, no proldmo 
di11, 12, deve11do alli permanecer 
até o 4111, 17, 

o NAUFRAGIO 
"ORA.O" 

DO 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presllnto e Frios - Vinhos Finos, 
F:rqctas. Biscoutos ~ . Bombon~ . 

G~n,~r~ AUmtnticfos · 

EMPORIO MONTENEGRO 
ltUA AUGUSTA, 1.H9 (Esq. R. Luiz Coelho) -;- Phone "l-ff85 

MERÇEARIA. A VENIPA 

5 DESMENTIDO - A !i,g~m, 
aliem~ desmente que o sr. 

Rqqo)f Hess fo~e victim~do du
ra1,1te um bombardeio aereo d!? 
Berlim. 

6 JUBILO - A opini~ó publi• 
ca. ingleza recebeu prazeire,,

S?,qtente a noticia <'!!, eleição ll• 
sr, Roosevelt, · · · 

7 MINISTt,:RIO N9tié~i1 

No naufraglo do vapor yugos-
. :, \O A>S · iwEl:1i9,RE$' PóFtqUE CPN'r!tM ll!,yo "Orio'\ torpe<ie@.dO por" um 

· submarino italiano; perec&l o 

AV. BR.JG. LUIZ ANTONIO, 2.,098 - (Em frente á. l,:reja· 
~1.mlada C1>ncei9") --,, PHONE 7-5453 

pão qo1'flf~~cl~i; ~.nriun,iain 
que o sr. Antony Eden ·-voltarii, 
a occupar a pasta do Exterior :li. 
Grã Bretapha.. 

t
. G A y .1\. e o L ~~~·inhem, \)rasilejro Pl!,U!O Bis-

p R 0'D U C T O 'D O PO de Oliveira. 
J;ABÓRATO.RIO WOA.SAN · i'~.t\, . Ps d~llll!-i!! m~ruJ~s brasileiros, 

j Mfl('A ~~ N,º 4111 ' '~/ IÃO l'AULt, que for?.,m Sll,lvos, éheg~ram a Li-

,t---------..... --...-----)--'-.,.._.c--.,. ..... ..,., ... ~ •... --.....• .... •. _;.;~~.'~:~~;;;_ 

E~~rim~n.~ a 
MANTIJIQ,!J "'IIANDRTRANT'/J" 

Kilo 9$000 

8 JNCORPORÀÇÃ-0 - Ser§, 
realiza.qf) em Hawal unt plei

to i:mra. se deddit· a incorpor&·· 
ção desta região entre os El;ta.• 
dos norte-?,mer~noa. . 



J, 

e A- ·r H o 'L-· 1 e o s -:.1:.,. :':::= •,:,,, ~· ,, 

~ 'l- . · .. 
·Je. •' ~' ', 

Comprem exclusivamente suas 101as e:~ffo Jresentéi na conhecida Joa/h:Jr/'a 

Ouça as ultimas noticias · ciirecta-,. 
men te das capitaes e . .urÓp.eas 
e o-m a ma r a vi 1 h a d e 194.0 ... 

l 
) ,, 
( 

q' 
í· 
l 

I 

C··AS-A --"'7~' 
-,,.:~-~-..,.-=----,.·_ ~-~Al>JO 

Officlnas 

Rua fS de Novembro N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) 

lotlelas de Interior 

propri?ls 

D. 

Unicos. <oncesslonarlos dos atamados 
relo.gios "ELECTRA" 
--~-... , ·.: , .. l 

1 
\. 

Odila Cintra 
Ferre-ira 

MARlLlA 
No dia 26. p.p., sob.re e, p1•e- que Jlt for.a secretll.iia • prê-'.1 · 

:side.n.cia ;do ReYmo. S.r. · Co- ·, · sidencia · de :O. O,dil& ~tr,a' 
nego Dr. Antonio de .Qàstro li'erreipl; constitue elemeato, 

alto .significado. Elia ctemons~ Mayer, assistente geral · da de· tão -a·ssignala. d~s qua.lidadesl 
tra um sadio espirita de ope- ·Acção- -Catholica na A1'.chidio- inteUeetuaes. e mor!l(es, q1u,; 

Juventude CathoUca de 
Ma1·Ula 

rasidade, dedicaçãQ e p1•evi· cese, e Assistente Ecçlesiasti- com sobejai 1·azõas Bio, 'quiz a · 
Na Pa1•ochta de São Bento, dencia. Sabé-!le que, 1>roviso- co <la Es.cola de Serviço So- Asaemblea. pril'ar á Escola. de· 

1111. · pro&Tessista ci-dade de Ma- ri.amante, <> preclio, u1lUt vez cial, reàlizou-se a; ass~mblea. seu ·-vallos,o concurso·. 
rllla, rea.11:D&;se. hoJ\;l, ;ís · 14 ho- terminado servirá para· o "Se. do Centro de Estudos .de Edu: - •ramhem _para act11&!li0 da te· 
rll,s, um11, cet1_monig. bastante minariÓ Preparatorlo" · q ti e :caçã,o Social, destinada a ele- soure-;i:a, Sra. Diu. Ba.rtholo
stg1;itt1cativa pata o mo-vimen- funocio,nar.á · em ; .Marilia, no ger :a .nova directorJa, dessa en, meu, deseja. o "LEGIONA.RIO" 
to catholtco. · proximo annõ. .tidade, a qual ~ Es.cola per'. as maiores felieidad•i.. · 

Trata-se da be~l)!l.o e do \a,n- A solemnidade de hoje, para tence. · . . --~ . 
çament<> do, pedrá. fundamenta.1 .a qual comparêcerá, certamen:, Feita a aP\t1'ação -verlfleou-se T o D º_ e A .T li o Li. e h1 
.r~ ~ J.Xredlo destinado á "Séde te, a maioria <las Asspci_ações bliver. sido .reeleita nara · pré-
11.a · Ju"V'entude Cl\tholica de ·Religiosas, Grupos Escolares, áj.dencia,. po.r .-votação· (lqasi cle.,.e ler • ; 
~artuat?, · · · · Gimnaslos, moços e represen- unanime, .a .. S'nra., D. Odilri:tCin-. •• L t: " I o N 4.· B. l o • 

Mode-lo 

5 S 1436 

5 valvulas 
ONDAS CURTAS . 1 

-E LO N G_.A S 

Um, R o d I o d e g ,Ponde o 1.-e a n r.:_e o o 

ALCANCE-DE, TODOS 

Oistribuidores geraet 

Casa Cundada em 18SZ 

R. 24 · de Mafo. 80 / 90 • Tel. 4-4528 • S. Paulo 

I_ 

Essa lnlclat1va aa uma: 1m- tantes ·da Imprensa e do Radio. tra ··Ferreira, sendo secretaril\ ==;:=======:::::;:==:;,::=========~==·============~===:::: 
pressão bem nítida das vistas . de Marilia, e todas ellas con- D. Helena Iraêy Junqueira. e. ,. · i' 
largas dôs dtrig;entes da Acção vidadas, será presidida po.r S. m

th
eAeus.or11e

1
e·e

1
ie'
1

1

··açã·
0

·~-·daDISnráa'. BDa .. r.tOb.doillo~_I_'. . ·n---· -er111·-· .. Ó&tholica· 'de Marilla. Excia. Révma. D. Henri(lue, "' 
. Iniciáda, .ha pouco, as suas I Bispo · Diocesano de Oafelan~ 

àcUvida_ des, o __ plano ela cons- dia, alem das aútoridades • lo- Cintra. · Ferreira, · -0oniíti.tuiU · · ·· ' · . e ' 
sign.ificativ.a hotnenag.eni urês• ,_,, . . . tr.ucçã.o <le uma Séde tem um caes de Marilia. , · Archi~iucesano 

Marmoraria Vidal 
· Especialista em tumulos de marmore e granito. ----: 

Preços modicos, - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
· BARÃO DE LIMEIRA N. 0 108. - Telephone 4-2312. -

SÃO PAULO. 

tada pelo C. E. A. ,S,, a.C(Uem · 
com rà.ra competencia, reco- (Conclusão da 5." ~-J PROCISSÃO a favor da Pa-
nbecida dedicação e grande rochi.a 'de São José do Belem. · 
exito vinha ha tanto tempo di- a· presença do Collendo. ·Cabido TRINAÇÃO a favor do Revmo. 
rigindo a Escola. de Serviço Metropol!iiano, dM- Aut.otida.des, Pe. Angelo Sevignani. 
Social. do :R~vmo. Clero Secular e Re• · CELEBRAR uma Missa a fa-

Intelligente, culta,· energica: guht1·, da Exmll,. Familia Leo- · vor da Capella do Cemiterio da 
altamente realiza<;lora., a. St·a. poldo e Silva e dos Fieis. Antes Freguezla do O', jazigo dos RR. 
D Odila Cintra Ferreira alia do "Libera me'.', pronunciará, PP. Sa:tesianos -e ja~o da Fami•. 
a· tantas , qualidades um trato é:it nome da Archidiocese, a ora- lia Caetano Cardamoni .. 
invariavelmente gentil, e, uma' çao funebre_ 0 Revmo. Sr. ?º~ ERECÇAO CANONICA da Li
liul1a de alta distincção, que Mgo Antoiuo Alves de Siquell'!1, ga Jesus Maria José da Par-ochla 
fez desta pioneira do Serviço Lente .do Setuinario . Central aa. de N.ª S." da Sa'.lette. 
Socia.t, uma figura <le'. relevo ImIIHtculaae.· Conceição. BENÇÃO de uma Imagem. a 
nas act!Y-ldades deste genero, 3 - Nas Paroehias· do Arce~ favor do Revmo. Parocho de Sta. 
em São Pe.ulo. bispado, em dia que f_ica ao· jui- /\g9stinho, 

N t t zo <los Revmos. Parochos e nas 
ão tendº -entre an º· a p.re- Commwitdades ReligiGSa§ niascn-

-: sidente reeleita, podido accei- -
· tar a nova investidura.· em vir- lil1as e femininas, deverão cele. 
; tude de uma longa viagem que, brar-se piedosos suffragios peila 
1 empreenderá. alma do Exmo. Sr. Dom Duarte. 

(31-X-1940) 

Mons. Ernesto de Paula, Viga
rio Geral, despachou: 

de Villa Caüto~, a fávor d.:, 
Revnio. Pe. -iljo. B.ecker. 

PLENO USO DE-,QaDENS. por 
um. anno, a fe.Vot do ~vmo. Pe. 
Rapha.el da Virg~m' Pólorosa 

BINAÇÃO a favor _dos RR. 
PP. Conego· LuiZ Gonzaga de All · 
meida, Luiz Mortiili, . Fridolino. 
Renner e Emilio ,Jordan. 

AUSENTARsSE da Arch!dlú• 
cese, por cinco dias. a favor do 
Revmo. Pe. Paulo · Aurisol Ca vau 
lhelro 'Freire. · · · 

CELliÍBRAR uma . Misso. a fa
vor das Cat)ellas do Cemiterio Cle 
Suzano e Cemiterio do Ai:êi.~,1. 

• Missa CJa.pltular 

Domtng(> pro.xlmo, As 10 h/)4, 
ra$, com a presença do Cokndo 
Cabido · Metropolit&no, he. verá na 

Procedeu-se, então, a nova 
eleição, da qual resultou a de
signação da Sra. D. Helena 

São. Paulo, 4 de N-Oveml.iro d() 
194(!.-Conego Paulo· Rollm Lou
reiro, Chanceller do Arcebispado. 

EXAME CANONICO a favor, 
das Servas do SS. Sacramento. 

. lgreja. Matri;;i~ santa. Iphige
-,,ia. cathArlral ··Provlso1·ia, a tra
dicional Missa Capituíar. f;er:í. 
celebrante o Revna.o. Mons. Dr. 
Martins Ladeira, fazendo a Ho
milia o Revmo. Sr. Conego Dr 
Carlos Marcondes Nitsch. 

1 

Iràcy Junqueira para aquelle 
cargo, $Ubstituindo-a na Secre
taria a Snra. D. Eugenia da 

RITUS PARVULORUM a fa
Mons. Ernl!sto de Paula, Vlg/1,• . vor da Parochia de S. Raphael. 

rio Geral, despachou: CE:C.EBRAR uma Missa na Ca-

Gama Cerqueira. VIGARIO COOPERADOR da 
A nova presidente ha bas- Parochia da Consolação, a favor 

t!l,nte tempo se vinha dedi- · do Revmo. Pe. Olegarlo da Silva 

pella do jazigo da Familia Julieta, 
Lebre Plnt-0, 

(6-XI-1940) 
ca.n<lo a Esc-ola, manifestando Barat-a. 1 
reaes qualidades de habilidade, OAPELLÃO do Hospital são-1 Mons. Ernesto de Paula, Viga-
perseveranc;a e dédica(;ão. Luiz do Jaçanâ. a favor do Revmo. •

1
, 1·io Geral, despachou: 

D. Eugenia. Gama Cerqueira, Pe. Angelo Sevlgnani. FABRIQUEIRO da Parochla 

_AD_VOG_AD_os '.Indicador Profissional 
Dr. Vicente Melillo Dr. Francisco P. Reimão 

Praça da Sê N.0 3 - 2.0 anda~· \ Héllmeister MEDICOS 
Dr. João Baptista. Parolari 

RAIOS X 
Sal11 13 

Chrisma. no mez de Novembrn 

Hoje, dia 10 - São Miguel e 
Villa Olympia ;, 
· Dia 17 - Santa Therezinhn de 

Chora Menino e Capella do Bair
ro do Biritiba Mirim, · na Pare
chia de Mogy das Ctüz.~s; 

Dia 24 - São Pedro de Akrrn
tara do Bairro de Pitangw ir::'. 
o Estação de Suza.no (E. F. e. D. · 

1 ME.DICOS NO INTERI()R
1 

1 ···-

li Dr. Luiz Melhado Caml}os 
. Medico Oculista 

BIRIGUY - EST. S. PACLO 
Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
~ Sala 3 • Te!. 2-15~3 - S. PAULO 

,Advogádo · 
D_r. Hugo D_ias de 

Andrade 

Clinica Medlco-Clrurglca 
Cons. R. Barão de Itapetlntn
ga. 120 . 9.0 andar . Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -,-- DJJ. J. M. Cabello Campos HOMEOPAT.HIA 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

.Rua Quintino Bocayuva N.0 54 
P. Pedrosa Tambéllini 

OIIDica geral e môlestlas de 
senheras 

Cons. Rua Libero Badaró. 137 -
4.0 andàr - Telephone 2·2270. 
Res.: Rua Thomé de souza, 55 -

MEDICO RADIOLOGISTA 1 · 
D. C I t·. »:;;.u 1 . - Dr. Rezende Filho r. . e es 1-no .ou :rrou .Radio • Diagnostico - Exames . · . . • 

Resldencla.: Largo São Paulo Radiologicos á. domicilio . .Cons.. Rua Senador Fe1Jó N.~ 

Telephone 7-4~~5 

N.º s· - Te!. 2-2822 Cons.: . 205 --- 7.0 andar - Tel. 2-0a3S 
RUA 7 de Abril, 235 Das 3 .Cons.: · Rua Marconi, 94 (Edlficio Das 15 (l,°s 18 horas _ Res.: nu , 

_ S.º _ Sa,la 323 _ Te!. 2_7276 R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
Telephoue 2-6326 - 'São Paulo 

Dr. Milton de Souza 
MeireUes 

Telephone 6-0565 ás 5 horas Pasteur) • 2.0 and. - Tel. 4·0655. Castro Alves, 597 • Tel. 7-Dlô'I 

ENGENHEIROS Dr .. Camargo Andrade Res.: Rue. Tupy, 593 - Tele

Dr. Nelson ·Sousa Ca,mnnt:t ,>hone 5-49tl - SÃO PAULO 
Da. Beneficencia ·Portugueza . e da I"""' 

RUA 15 de Novembro, 150 - 7-º Matêrnidade de São Paulo - Molel'jtias da Pelle e Sy.phllis 
flJldar - Sala 74 - Te!. 2•0035 Amador .. e. int. ra. do. Pr.ado ,Doenças de senhoras - Partos C R M i 94 5 o d 

Engenheiro Archltecto - Operações. • Cons.: R. Serrador 'l'el. 4_37•3s _ Dtl.s 14 ás 17 hs. 
OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 
ons.: . arcon , - . an .

1 Dr• Carlos Moraes de Architectura religiosa, collegios, Feijó, 205. Te1. 2-2741 - Das 16 
residencias conectivas - Rua ás 18 horas. - Res.: Trav. Brlg. -------------

Andrade Libero B a ct ar ó . N.º 641 - LuiZ Antonio, s - Tel. 2-0035 Dr. Vieente de Paulo 
R\Ul. Benjamin Constant, 23 - s. PÀULO , Melillo 
4 0 anilar • Sala 38 • Te!. 2_1986 · 

1 

Dr. Barbosa de Barros Prof. de Hygiene do Collegio 
· · . Cirurgia - Molestlas de senho- · Univers!tarlo 
----------- i e o N s T R u e T o R E s r-as. - Cons.: Rua senador Feijó Dlrector do Sanatório "Villa 

Luiz Gonzaga Parahyba !I Aff ~º _:º~el. ;~;7;;- ::e:/t;~~=: CONS. R. ~~r~~~~ 34 _ 6.o 
Campos onso Butti phone 7-1268 - consultas das anelar - Appa.rt. 63 - RES. 
Advogado Perito Constructor 10 ás 11 e das 14 ás 17- - Sab- Rua. Augusta n.0 2.628 

(Palacete Santa Helena) - j Estudos - Projectos - Orça- bados, das 10 ás 11 horas. 'l'elephone 8-3418 
Pr~ça. da Sé, 247 _ l.º andar . , mentos - Construcções 

Sa.la lOS _ Phone 2_4951 Alameda Glet~:a;:: • Telephone 

Joviano. Telles 
-e-

J. N. César Lessa 
Aa.'oÍaéJos 

, 'laqo da MjàertCGrdia N.0 23 
- Sàlla 904 ~ 

LtR E PROPAGAR O 

" LEGIONARIO 

C1tINICA 
R_Al;llOTHERAPIA 

Dr. M. O. Roxo·· Nobre 
,. Dr. Raul . de Almeida. ~raga 

ROENTGEN 
RADIOOIAGNOSTICO 

Dr. Raphael --de Ltma Filho 
Pedro Ca'bétlo''Càmpol!i · 

~ •. 'l • 

Exames ra.dlologlces j)Rl domicilio 

ELECTRICIDADE MEDICA - Dr. Andrelfno Amaral E' DEVER DE TODOS ___ _ 

OS CATBOLWOS A.V.BRIG,LUIZ .A.N'.l'ONIO,ll44. ....., l'EL, .2-G8i1 '- S P.A.VLO 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles· 
ti.as de o.uvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 2~5 -
1.0 and. - Anto. 1-lO (das 14 âs 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

ll'el. 8-2432 

DENTISTAS 
Arnaldo Rartholomcu 

Cirurgião-Dentista. - Radiolo~-i~, 
ta - . Pela Escola de PharmacL 
e Odontologia de São Paulo -· 
Clinica Dentaria em Geral -
Raios X - Diathermlà - Inf1·n. 
Vermelho - Coagulação - Trnns
mumlnação - VitD.lidi:tcle pul-
par, etc. - Trabalhos· por car
tão, hora ou orçam~ntos. -
Rua Martim Francis,..~. 97 • Tel 

5-3476 .:... S. PAULO 

Dr. CarUno de Castro 
Pelo curso de doutorado da F'a" 
culdade de Pharmacia ,e Oc!on , 
tologla ·de São Paulo • Cirurgi:l.ü 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentj~ta do Lyceu Cor::1cão cl•, 
Jesus ... : .. : Especiálldades: Pl\'Ot:c, 

, Corôas. P o n te s. Denta d 11ra:; 
1

1 

anp.tomicas e sem abobada pala-
tiila :..... Consultas: Das 8 ás 1~ 

j é das' '14' áB' 1'9 1.b.Ôras - Cons.: 
1 Rua.,·Direit:.;·. 6,t.,.i..; 2-.0 ·nndar -
' Sala 7-7A - Res.: AI. Barão d~ 

Ph,,.,,1.,oi,11... 4!l9 "'""'. S, PAUL{ 



A reeleição de 

A victorla de RoosE>Vêlt l'epresenta, antes de, tudo, ·tHlm 

ratificação plena á sua politica. io.teru e externa, palo pgvo 
amerir,a.no. 

Essa: v:ictoria, além da larga margem de vooos obtidos, tem. 
grande sigJ;l.ifícação por ,se tratar do 3.o petiodo írOVer:na
ment.al. E> pelas accusac::õrs fAitas ao presidente :tobre suas 

NUM. 4'26 

intenções guerreirai,, ~ 

Realiza--se na proxima quarta - feira 
a Assembléia Geral da Obra das 

vocações da Archidiocese 
DPsde que Washington recusou o 3.o mandato, os politieos 

americanos resl)€itaram religiosamente essa praxe. Tão forte 
era esse principio que os republicanos escolheram-no para 
um dos themas preferidos na campanha eleitoral, e é impossi
Vel calcular o avultado numero de votos obtidos por Wilkie 
apenas para que se não quebrasse a praxe. 

Out.ro ponto essencial da propaganda republicana 
excitação do medo nas familias americanas, pela declaração 
de que, reeleito, Roosevelt providenciaria o embarque de seus 
filhos, paes e esposos para serem trucidados nos campos eu. 
ropeus. Tambem por esse motivo ganhou Wilkie inn~meros 
iotos, visto sustentar elle que continuaria a apoiat' a Ing}a. 
terra. e a,:sim não vere_m muitos, differenças .aos -programmas 
doR candido.los, 

Por eR8Nl ,lois motivos, alhelo8 !Í ori<mtu(lão póliUca. multo 
pcrd0a Roosevelt. Porlsso mesmo su:i. vict.oria cresce clf valor. 

Apr-Rar cfo -haver approvado um progrnmmn radicalmente 
fi,olaeionista, O partido republicano, Sentindo t,er contra Si a 
opinião publica, apresentou um candidato :l'.avoravel oubllca
menle ao auxilio á lnglatérra. 

Durante a campanha eleitoral não se falou elo progl'attuna 
rf'publicano. f,Jnt.retanto, se vlctorioso o seu candidato, nilo 
exigiriam os chefes do partido o cumprimento daquelle pro. 
gramma? 

Além disso, ha auxiiio e 11,uxilio, e sem se afastar appa
rentemente da política: de Roosevelt, Wilkie poderia tomar 
esse auxilio praticamente inutil. 

E tant.o i><RO 0 verdade, que os Jornae;i totalitarios, que 
npregoavam Rer identico o programma de um e outro candi-
1lato, não inll'reHsando á politica externa yankeo o reHultada 
-elo pleito, <l<'ixa.ram t.ransparec·er seu desapontamento com o 
resultado Dleltoral. 

O melhor presente para as festas 
de Natal, Anno Bom e Reis -

da Juventude 
Catholica 

Folhinha 
Feminina 
para 1!141 - com reprodução de quadros celebres 

Pedidos: -
, Preço: 5$000 
~: 

RUA CONDESSA DE S. JOAQUIM, 215 - S. PAULO 

1, - Sob a presidencia. do Exmo. e por S. Excia. Revma. Dom Duarte 

I 
mente os prepararem intellectual 

- Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli· I a essa benemerit:t obra, conse- e espiritualmente :Ultes de no 
1 t.ano, quarta-feira, ella 1?., seg·un- guiu generalizar-se na Archldioce- scminario menor inici:,rem o ti· 
· elo anniversarlo ela morte do grau- se o interesse !)elas vocuções sa• rocinio ecclesíastico, 
de A_rr.el,ispo Don1 l)u:wte J..eo- cerdolaes. 'l'endo o Revmo. 8r. o IJl·ímciro Samlnarío _ PreJ):i.-
.poldo e Silva, ás 20 J1oras, no Concgo .João Paveslo, Secretario 
salão de festas do Gymna.slo de Geral da Obra elas Vocações, ob· 

1•atol'io funcciona na C:qiitn-1, á 

Ruá Albuquerque Lins sob a di-

Arcebispo creou mais tres se:mfl 
na1•ios Preparat-orios. Em .fundia• 

hy, Itú e Mog·y das Cruzes, con• 
fiando-os res11ectlvamente â, di~ 
recçio elos RR. PP. Dr. Antonln 
Ricci, ,José Marci.'t Monteiro e 
Lino dos Santos Britto. Conta o 

São Bento, realiz:u--se·á essa lm• 
portante assembleia, 

ti.elo um exito financeiro sem pre
cedentes, poude esta Obm, en-

reção immediata elo Revmo. Sr. primeiro 25 alumues, 14 o se• 
Conego João Paveslo, que, nesse gundo e 10 o terceiro. 

G~as ao novo 1fnpul~o claclo tre out1·as realí:1-ições instituir 

Çontra os desmandos da moda 
varios seminarios 1n-e1)aratoríos, 

que re~olham os meninos que ·ma
nifestam i11cli1iações para o sa-

miste1· é g1·andemente coadjuva
do pelo Revmo, Sr, Conego Fa

, biano de Bar1-os; O~ Pr~m., · Fun

O extraordln:u'io desenvorvr. 
11\ento da Obra: das Voc:i,ções, le• 
vou o Exmo. e Revmo. Sr. Ar• 

dai-o em 1935, conta hoje eom ceblspo Metropolitano a destancar 
cerdocio, afim de lhes preserva- 41 alumnos. -:-:- No co1•rer deste o Revmo. S1·. Pe. Luiz Gera.Jda 

'Mais de uma. vez a Igreja tem dentemente admittidas e segui- , bilidades, como si erros alheios • . culdadosa-. d 1 . h rem a vocaQao e ma,s .-inno, S. Excla, Revma. o Sr. de Mello tiara auxiliar o Revm1>. ehnmado a attençiío de seus fi- das para_ tristeza e infelicidade esc~ passem os propr10s,. a quem 
lhos,· contra os desmanctos das de sue.s victima.~... se viste, ou melhor se dispa ante =============:::::;================ Sr. Conego ,João Pavesio. 
modas! Temos nas mãos 11, pastoral do os olhos extranhos, sem criierio 1 A' reunião - como já, é tr:i~ 

dição - comparecerá elevado nu~ 
mero de fieis que aproveitara 
ensejo para testemunhar aos· &Ri. 
Srs. Conego João Pa.vesio e. 1.vi21 
Geraldo ele Mello a grande admi~ 

1•ação e solldar.iedade que votalll 

Hoje; maL~ do que nunc.il,, é pre- Exmo. e Revmo. Sr. Dom Jay-1 nem consciencio. ". . A g r a d a V e I e o n V ·1 te 
ciso repetil-o. A moda vae der-_ me Camara, Bispo de Mossor6. E estas "mãezinhas" que des- _ · 
ribando os bons princípios - os S. Excia. Revma. comprehen- conhecem suas obrigações mais 1 
unicos prineipios intangiveis da dendo a gravidade d~te mal dos elementares quanto á educação I A nossa representação foi dis- accrescentou,_ os prezados amigos 
moral cathollca - como se der- tempos modernos. qmz - como dos filhos, que lhes offerecem ro- tinguida com honroso e delicado l da imprensa estão agora em con
ribasse apenas simples precon-· Pastor vigilante e chefe amantls- mance e clnes envcz de catecis- convite para um almoço offere- dições de iniciar o julgamento da 
ceitos passadistas, velharias in- silno de um bispado que caminha mos dominicaes, são as culpadas cido á Imprensa Sorocabana pelo prova pratica de cozinha, que iá 
sustentaveis que esperavam ape- a largos passos para Christo - de tudo, e as primeiras a ~e Sr. Director da Escola Profissio- · se encontra na meza, á espeÍ·a 
nas pelo tiro de mlsericordia!... por mais uma vez os seus fieis queixarem. As primeiras que 0 2 na!, no dia 31 p.p. ·TrouxemoB · dos juízes. Trata-se de um almo- á Obra por elles realizada,, 

Todas as nossa tradiclonacs de sobreaviso contra os perigos da revoltam porque "as creanças não I deste estabelecimento de ensin0 ço racionalmente estudado e prê-, 
normas de modestia nas modas, imodestia. lhes obedecem, e são nimiamen- a melhor Impressão não só pelo parado .de accordo com os mais 
vão cedendo lugar a este "espirito S. Excia. Revma. dirigiu-se aos te exigentes". trato amavel dispensado })elo modernos princípios de dietetica. e.e ff f ena T / O d O 
moderno" que nos vem pelo ci- Vigarios da sua. diocese, pedindo- E depois de 'falar longamente Prof. Diogenes Marins como pelo Ao retirarmos, plenamente sa--
ne:rrut de Hollywood, e por revis- lhes que lu~tem p!rª furtar os e com proficiencia das falhas dd bem preparado almoço das di- tisfeitos, recebemos do Sr. Direc- Pe. Raphae/ 
tas e pelos theatros! seus paroc~1anos das influen- nossa Sociedade, no que se refere plomandas deste anno, srtas. Cecy tor como .lembrança da _Escolu G, 

E porisso a Igreja nossa elas delecterias da sociedaqe paga- ás modas extravagantes aponta- de Souza, Maria Bolina, Odette Profissional de Sorocaba, um lindo a/anti, S. J,, 
Mãe sempre vigilante cum- n!za.da., e futll do mundo J:?.0 - nos os remedias, pedind~ que "as casagrande,. Lidia. 1'.'a.gnl, Dlnorá e l~xuoso cinzeiro, fundido em . 
prindo a risca os ensinamentos d1erno . E com brilhantismo e Associações Religiosas tomem a Pereira, Edma V1e1ra e Elviri\ secçao competente daquelle es- No ,lia 15 do coITente mez, se 
do Mestre, não se cansa de ad• segurança, aponta o motivo de Ramo.\. tabelecimento. Deixamos tambem, commemorara' 

0 
Centenõr'-- N 

tir t in i t t d " 1 itando seu cargo a propaganda destas J .. ,v a~ ver -nos con ra as conven en-
1 

an as que as porque m Em conversa com os jorna~is- no livro de visitas, as nossas ini· 
elas e perigos das modas, impru- sem reflectir e medir responsa- ideas, e dec mo bom exemplo em pressões, nos seguintes termos: talicio do Revmo. Pe. Raphai!] r··-·-·· . ~ ... ! __ ..... - ..... - .... ~·-··-·-·······1 

1 
=~ Companhia l 

Paulista l 

1 ------- FUN~D~ EM ~~guros 1 
· é a mais antiga Companhia de Seguros l 

luru!;lda no Es:• de llão f~!!,\O l 
Opéra em Seguros contra ! 

INCENDIO, .l<"'ERROVIARIO, f 
RODOVIARIO, MARITIMO, I 
ACCIDENT~Se _PESSOAES i 

ACCIDENTES DO TRABALHO ½ 

• 
AGEN:TES E REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL 

Séde - São Paulo 
RUA S. BENTO N.• 2 3 1 

2-4918 Phones: 2-0247 

toda Pa te maxime na e d tas, disse-nos· o Sr. Director: 
r ' asa e · "Pouco tenho a accrescentar aos I Galanti, S. J. (historiador p11.,. 

Deus". No ensino profissional procura~ 
se formar verdadeiras donas de dizeres dos meus coHegas. De trio e professor nos _coíleglos & 

Adverte aliás que é possivel se., facto, foi estupenda a acolhida, Salvador do Desterro, São T .•• 1 .• rem m 1 b.d b casa, ao mesmo tempo que se en- 1 ...,.. ., 
a rece 1 as as suas o - e magnülco o almo_ço que nos de Itu' e Anchi'eta ,, No ..,,..1 servações "como soem acontecP,r sinam ás jovens o officio que vie- offereeeram o Sr. Drrector, prof. ...e va ri " 

com os meios tendentes á ret;or- ram aprender. Ministram-se, nas Diogenes A. Marlns e as alum- burgo. 
ma dos costumes, mesmo por que profisslonaes, conhecimentos com- nas do 3.º anno de economia c.o· 
não ha quem governe a con- pletos do que se torne necessario mestica desta modelar escola. a Como testemunho do seu pro,c 

tento de cada um". para constituir uma dona de ca· primeira do interior do Estado. fundo reconhecimento, a Assa .. 
- Mas, S. Excla. Revma. que co- M\ quasi perfeita. O programmr, Para.bens expressivos aqui deix'J ciação dos Antigos A1umnos doa 

nllece Como Pastor "eloso ,. dis- de economia domestica, a carg,:, d . r I RR. PP. Jesuítas mandar" cele .. " "' de tres competentes· professoras, em nome O JO na que represen- .. 
ciplina de seu rebanho, sabe que d. Zllá Dias de Mello, Vanda d'.ls to, o LEGIONARIO, semanario brar uma Missa na Capella dQ 
0 seu traba:lho não será em vão. ·saritos e Eunice da costa, é catholico de São Paulo. 31-X-40. Collegio São Luiz, á Av. Pa~~ 
Sabe que vencerá, porque a "or-
dem e disciplina é no inicio com- .assim dividido: Curso Vocacional: Luiz de Almeida Marins". 2324, ás 8,30 horas do referiü<i 
batida, termina por estimada e Serviços Domesticas e Hygiene 
querid2. ·•. do lar. 2.0 Anuo: Contabilidade 

dia, para qual convidou todos Ol\ 

seus socios. 
Como sempre acontece, a Igre

ja acabará por vencer. Porque 
conforme disse Dom Jayme Ca
mara: "Os bons elementos,_ pon
derados e calmos sabem desde l·)-

Domestica, Hygiene g e r a l e 
Infantil, alimentação da lnfan- Lí:R E P.ROP.AOAR O Após a Missa, será inaugurad~ 

. go aqu!latar o valor dessas pon
derações e descobrirão nas en
trelinhas desta singela circular 
o paternal affecto que a dictou." 

eia, soccorros immediatos; Pue o retrato do antigo Mestre !lll 

ricultura, abrangendo todos os -• LEGIONA.RIO 
cuidados e conhecimentos devi-

"Bibliotheca Pe. Galanti". Du
rante este ultimo acto falará ~-

dos á infancla. Chimica alimen
tar. 3.0 Anno: Puericultura e Hy
glene ; Dietetica, que se orienfa, 
na organização de cardapios nu
tritivos e sãos; pratica de Labo
ratorio, onde se ensinam os mo
dos de se reconhecer as impure- / 
zM, falsificações, deteriorizaçi'.0.s ' 
dos alimentos, aplicando então · 
os conhecimentos de chimica ge•• i 
ra'l; Pratica de cozinha, onde as' 
alumna;; executam o que apren- , 
deram em Dietetica theorica; e 1 

finalmente, Estagio do Dispens9.
rio de Puericultura, onde as me
ninas , em contacto directo com ! 
a criança. 1 

com esta DQ!l~ multo ger~l_. ! 

E' DEVER DE TODOS 

OS OATHOLIOO!> 

TapeceJ.ro 

bre a personalidade do homena
geado, o Dr. Moysés Marx, conse~ 
lheiro da A.S.I.A. 

Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA·SE 

CORTINAS, STORES, .MOVEIS ESTOFADOS, ETC. 

CARLOS 
ACCEITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

Rua Cubarão 412 :-: Phone 7-7763 . . São P~uto 
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SÃO .. PAULO, 17 DE NOVEMBRO 

PLINIO COR'Rt.A DE OLIVEIRA 

íJirector: 

Nmtsr:tSãt1 

Confedera,·ão 
Hoje, dia 17, realizar-se-á, no 

<!ll,]ão nobre dll. Curia Metropoli
. ia.na, a sessão mensal da Confe
lleraçfl.o Catholica, para as asso
cl:lçóes femininas. 

Presidirá a sessão o Revmo. 
Sr. Coneg-o Dr. Antonio de Cas
tro Maycr, Assistente Geral da 
Acção Catholica, e fará nso da 

pal:ivra o Dr, Plínio Conêa. de 
Oliveira, que discorrerá sobre a 
A. e. e suas relações com a Con
federação Catholica. 

o radio 
ataca 

do Vaticano 
o • nazismo 

Gnives accusações pesam con- O Radio do Vaticano, continua, 
tra. as at-titudes do Reich e são por seu turno. a denunciar-lhe 
por demais conhecidas. Enõretan- essas attitudcs anti-religiosas. 
to, a muitas pessoas ellas não Uma campanha systematica e 
bastam. Falta-lhes, não se sabe intelligentemente urdida, inter
o que, para crerem nellas. Tal- dieta, com! visível violação da 
ve~ lhes fa1te abrir os olhos ou, co.ncordata, todos os ensinos não 
ainda, uma pequena dose de bom impregnados de espirita ?1azista 
senso ou de boa fé. e toma as mais severas providen-

Não se podem negar os com- elas contra as actividades dos 
promissos que Hitler assumiu pa- co1legios catholicos. Aliás, tal 
ra com a Santa Sé, antes de se violação é perfeitamente igual a 
aboletar definitivamente no po- que se previu e se consignou ex· 
der. E' necessario mutita inge- pressamente .na,s paginas do 
nuidade acreditar que sem· te,es "Mein 'Kampf" e de "Hitler m'a 
compromisso. os catholicos lhe I dit ", Ell.a faz parte de uma 
dessem al)Oio. . campanha que ameaça as fon
noticiarios mesmo allemães, para tes naturais de desenvolvimen
se ver como transpira ahi o adio to do catholicismo. 
á Igreja. Uma por uma todas as Hitler já declarou que não lhe 
instituições de caracter j:eligioso interessa fazer martyres mas 
'l'io se substit-uindo ou se fechan- sim apostato,s. A calumnia, o sar
da em :favor de outras, com ca- casmo e Q isolameuiQ 1li9 as suas .,. ~ '~ . . 

CJF?Jyq:,y~/d1'}\'~ ¾ R!Bi 

EXPOSIÇÃO DE TRABA
LHOS NO PATRONATO 

S. FRANCISCO 

JUNTA AROHIDIOCE· 
SAN A DA ACÇÃO 

CATHOLICA 

Pede-nos a Junto. Archldloce, 

riamente, das 9 horas ao meio
dia e das 14 ás 18 horas. O 
Revmo. Assistente Geral atten
de ás segundas, quartas, quintas 

Em attencioso cartão a nós e sabba.dos, das 16 ás 18 horas, 
dirigido, a Revma. ,Angelina e o Presidente da Junta, diaria
Maria, directo.ra do Patronato mente; das 17 horas em diante, 
São Francisco, nos convida 
para visitar a Exposição de 
trabalhos feitos pelas alumnas 
daquelle · educandario. 

A exposição se abrirá. no 
dia 17 deste mez, e a sua ren
da será em "be11eficio do Pa.tro~. 

Por determinação do Exmo. 
Revmo, Sr. Arcebispo Metropo-
lita.no, o Secretariado permanen
te d.a Confederação Catholica es
tá ·runcclonando annexo á Junta 
Archidfocesana, senda o meamo 
Q llQ~ ~a..' 

post;as do Cuteclsmo, trazem es
tes "Ex.e releios praticas de Cate
cismo", ao lc;mgo do texto, nu
merosas e lnt~ressantes gravuras, 
que se destinam a fazer ,a crian
ca. melhor comprehender o estu-

thu8iasmo pelo estudo do ca~
cismo. Para isto, muito poder.ão 
contribuir os "Exercícios Pratlcos 
de Càtec)smo" do Padre Quinet, 
torn~ndo attrahentes as aulas de 
Religião nas escolas pubUeas 8 
particulares. 

Folguemos. po!g, com esta, pu~ 
blicação, de que muito bf>m sfli 
o Revmo. Pe. João Pheeney C, 
e m1va. Director Archidiocesaoo 
cio, Enslno R.eligioso: "A expe .. 

ríencia de annos tem fel.o resal"' 
tar clai:amente a necessidade>~ 
soluto. de um t,erto na mão dai. 
crkmçn..q, para ha.ver ve~ .. : 
mente iaproveita.mento no ensil:.@' 
do Catecismo. E' prec~ . ~ 
com que a crfança. não se-~ 
a ouvir a,q prelecções dadaS:'"• 
classe, ainda que . muito su~ .. 
ciosas, mas recorde em casa • 
transcreva para seu r.auerno 

USP 

.. · '.PÀI>RE e:. QU!NET i 
fn,p~ Arquidiocesano do Eosina;·aelisl~~ 

DOUTIÜN.-' . _ . 
EXPLICAÇAO DAS PALAVRA~' 
EL.OCUÇOF..S SOBRE IM-~CENS, 
lsX.F.RC!.(;IOS DE MJ;,'MóRf.A 

·Tradução de MARIA~PACHEco:·E· CHA,~...: 

CURSO ELE;MENTA~ 
... PJUMliIM)'A&:r~· ~ 

'lT4tV 
1
'0FlmNAS Gíú.FICAS DA "AV'E MARJÀ'; 

Caixa. 615 - . São Pau+o 
' __,, 

do e ao mesmo tempo achai-o 1· exer.cicios praticos. Indispen.'la~ 
ameno e interessante. vel se torna que viva a criança 

Dev~m os Paes e Professores os ensinamento..~ aprendidos; ~ó 
cathollcos acolher auspiciosamen- assim se obterá aprovcltamento 
te esta magnif~ publieação. A efficíente do ensino: enriquecen
lgnorancl,a. rel.ig:iosa continua a do a intelligencia com os conhe• 
ser o nosso maior mal, maa que • t ,.. __ . · -- ! 
infelizmente - cuid d crmen os ..,..,,,1cos da relig1ao e ~ -
combe.ter ta.U:,"'° se ª !~ multaneia.mente orientando :i, for-
so, Para O e~mo d e~tere?1

: mação moral da· conscieneia e tio 
0 0 ...,.. CJS coração 

.mo, devem. por gravissima obri- · 
gação, os Pa.es e mestres consa- "A efficiencia. do ensino reli-
grar o melhor de suas attenções. gloso por uma. Ol:ientação segu-
0 .e.studo d.a Religião é de todos rs., eis o que almejam o.s :Re\'mos. 
o mais :importante para a vida, Direct.ores Diocesanos desta Pro
e por isso mesmo deve ser cole vlncia, adopta'ndo como texto of• 
locado em piimeiro plano, aci- ficial de aül.a, no curso prima
ma. de todos os outros estudos rio, estes Exercicios, que não dis
que se façam. Cumpre tornal-'l pensando o. Catecismo D!oeesa
intere~nte ao alumno, afim de no veem completai-d com exà'ir,r 
:~ ~. o &Qsto .. e o tm- ·~:.-:vamaaa11a,sa 
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.Y:PROVACAO ii:(7Ci.ESHS'l'ICA 

immaculada Concelç~, 59 

Telephone, 5-1538 

Cillx.a Postal, 2849 

A.'1Slgnaturas1 

Anno . . . . l 5$J00 
" exterior . . 25$000 

Semestre . 3$000 

" exterior . ]3$000 
Numero avulso . $300 

" atrazauo . . $400 
Rogamos aos nossos Ms1gnan

\tes communicarem a muda!lça de 
seus endereços para a Caixa Pos• 
tal, 2849. 

ANNUNCIOS 

l'eçam tabella sem compromisso 

Não publicamos collaboração 
ele pess6as extranhas ao nosso 
quadro de redactorea. 

:) LEGIONARIO tem ·o ma,. 
.nmo prazer em receber visitas 
ás mstallações de eua redacção 
6 offlcma, mas pede que do 
ss;ism 6B mesmas feitas naa 
ílas., 3a:s. e 4as. feiras, poJ! e:x:i
genclas dQ s.erv'lço. 

L~ E PROPAGAR O 

º LEGIONARIO ,. 

E' DEVER DE TODOS. 

os CATHOLICOS 

CIMfRlANDO ••• 

CASTIDADB 

Ha uma attitude muito com· 
m~. e tambem muito signifi
cativa, que muitas pessoas cos
tumam assumir em face do eles· 
regramento dos costumes. Quando 
se propõem medidas u.i:gentes e 
91,veras !)lira a preservação da in
nocenc!A, quando se apontam 
tactures de dissoluçã,o morn.l CO· 
mo o cinema, os namoros, as 
praias, as piscinas, etc., taes pes
soas acham que as coisas podem 
muito bem não estar más l\ssim, 
que não ha malícia mas ingenui· 
dade. e que assim nada ha cle co
hibir, posto que nada ha a te
mer, e, portanto, no fundo, os 
maliciosos somos nós, que est1Jmos 
interpretando malevolamente ha
\lltos inocuos e innocentes. 

Quando, porem, estas mesmas 
pessoas são co]Jocadas deante de 
um facto concreto, manifesta
mente lmmoral, aeh.am-no muito 
engra~adinho, interessante, sabo· 
roso; e os que a condeni.na.m são 
UDS· by_pocritas perversos, que não 
querem ver que os nossos tem
posijá não-comportam semelhante 
rig:ldeZ estreita de prlnclpios. O 
que, t11aduzido em bom p'Jrtu• 
g:ue2, quer dizer: estas pes.~nas 
~ querem que se afastem as 
causaa, porque amam os effeitos. 

Dois factos dominam togq ll not! 0 

c-iario desta semana, e, embqra a im• 
FOrtancia e1eilei; se.ja m1,1it9 tja~s11H1;;il, 
~fio ambos sufficieniemaniÍl · itnRQP· 
ta ntes para relegar para seg~1ndo pla
no O\! atteng~o fHIQlica q1,1.ies1;juer fõU· 
tros acontecimentos. 

Proc1.1raremos comment11l·os c:om 
clareza. 

O primeiro destes factos l! a v1sl· 
ta que, ao Reich allemão, fez o "ca. 
marada" Molotoff, commlsarlo do 
povo para os negocios exteriores na 
Russia. 

Um diarlo desta Capital, em es
pirituosa nota, commentava o acor,
tecimento dizendi> que, se há dois 
annos atraz alguem dissesse que em 
1940 o "camarada" Molotoff iria á 
Aliemanha, immediatamente se per
guntaria se na qualidade de prisio
neiro, se na de vencedor. De facto, 
pela cabeça de ninguém, poderia 
passar a hypothese que óra se con
verteu em realidade: o dictador da 
política externa russa transpoz o so
lo teutonico, não ·como conquistador,, 
nem como prisioneiro, más como 
bom e leal amigo, recebido festiva
mente pelo chefe do protocollo na
zista na pequena estação por onde 
se. verificou seu Ingresso i,m territo
rlo na~lsta. Ahi, ou pouc:o m.iis .adi
ante, não me lembro bem, autorida• 
des nazistas e communistas, que vi.a
javam no mesm.o trem especial, des
emoarcou afim de que o sr. Molotoff 
pass.i.ssé em revista um pelotão na
zista, que ap~esentava armas respei
tosament~.. Na estação, duas. - bari• 
delras tremulavam , entrelàçadaà: 
uma era russa, e trazia os emblemas 
da fo.lce, e do martello; à outrà era 
allemã, e ostentàva a cruz swastica. 
Quando o trem que conduzia o sr. 
Molotov deu entrada na estação de 
Berlim, esta se encontrava _ repleta, 
de a'ltos dignatarios nazistas, que 
iam assim apresentar suas reveren• 
elas ao 'chefe do mlnisterlo do ex. 
terlor co·mmurilsta. A este não fal• 
taram, sequer, as homen,âgens dos 
diplomatas que, em. Berlim, repre
sentam as potencias anti-Komlntérn. 
Em outros termos; os embaixadores 
d-as naç6es · .que àsslgnaram o pacto 
ant.1-Komlntern concorreram para o 
mafs aútorisado representante do' 
Komi'ntern no mupdo fnteJro, isto 6, 
para o bolchevlstà Molotoff tivesse 
uma recepção oaloroaa, ~e este re
tribuiu por meio de uma solemnlda
de na embaixada . so\fietlca em Ber
lim. Accessas as luzes da embaixa
da, na esc1,1ridão da noite, os tran
seuntes, que do· lado de fora pudes
sem saber o que a fest-a slgnlficava, 
ficaram certamente pensativos, lem
brando-se dos longos, dos intermina
vels discursos anti-nazistas ou anti
sovieticos com que, ha não . muito 
tempo, reciprocamente se brindavam 
Mototoff e .Hitler. A medtçio dos 
transeu-ntes, certamente, ia longe, 
quando uma brusca interrupção· ihes 
cortou o fio: eram os avl6es da Ro
yal Air Force; po·ssivelmente alguns 
dos famosos "hurricanes" ingietes, 
que começavam a despejar bombas 
sobré Berlim, e perturbavam aaslm 
a confraternização dos totaiitarlos 
da cruz swastica, da foice e do mar
tello, e de outros emblemas conge. 
neres. ~-

Reatmente, teve razão o jornalls, 
ta que referi, dizendo qúe nlnguem 
poderia, ha annos atraz, Imaginar 
que o duello nazi-sovietlco teria tal 
desfecho. Ninguem,_certamenté, mas 
com uma resaiva: os leitores do L.E· 
Oi-ONAR~O". Naquelle tempo, os to-

ralitarios noe ct,amavam calmnnia, 
Ciores ê v1sion:ar·10s 1 porq\.ie denuri~ ;a. 
v~i!)QS a cumplioici~cie o~cult:<. e:,·:'; 
n~-zistªs e clé ~~us sequáGes cie wt., .. 
troe paizes, com os sovieti:;. A "ca, 
iumnia" passou a constituir a mais 
evidente das verdades. A 'ivisão" 
converteu-se na mais objectiva das 
realidades. Mas ainda hoje, conti
nuamos com a mesma pecha: "ca
lumniadores", "visionarios", "sonha
doree". Calumnladores que só dizem 
verdades. Visionarias que só disc~r
nem realidades. Sonhadores que so. 
nh~ndo veem mais a fundo a realida
de, do que quantos críticos que : e
mos encdntl'ado pelo caminho. As
sim Deus ,:ios conserve .•• 

~ .. 
Paralelfamente a Isto, emquanto 

se ,ohocam fraternalmente os crys
taes das taças em que nazistas e 
communistas celebram sua fraterni
dade, do outro lado dos Alpes não 
lhes faltam os applausos. 

PUnio OOlfteA DE Otl VEtRA 

Previsões· de 
st1badores -

Conta-nos um telegramma publica
do pela "United Press" no "Estar:lo 
de s. Paulo", quj! o jornal fascista 
"li Popolo di Roma" publicou uma 
entrevista concedida pelo embaixa
dor russo em Roma, sr. Nicholas Go
relklne, á. imprensa bulgara, na qual 
o representante sovietlco destaca a 
cordialidade de relações entre a 
União Sovietica e o eixo Roma-Ber
lim, accrescentando que seu paiz as
tava muito interessado pela situação 
nos Balkans". E o despacho tele
graphico accresce.nta que, em sua 
entrevista, disse o sr. Gorelkine: 
"As relaçõ11s d.a· Russia com a ltalia 
entraram numa nova etapa de cons
cielite approxlmaç'ão polltica e eco
nó~léa. No que diz r.es))elto ãà re
laç6es entre a Russia e a Allema
nha, seu desenvolvimento é excel
lente e cheio de cordialidade, tanto 
no terreno político como no econo
micO>. O sector balkanico continuá 
attrahi_ndo a attenção da U.R.S.S, de 
forma especial e me compraz poder 
ct,eclarar. que a Russia estã tambem 
muito tnteressada nas aspirações na. 
cionáes bulgaras, tendo sido Inicia
do com felicidade um novo perlodo 
nas relaçÕe$ russo-bulgaras, que con. 
tinuarã no futuro." 

Não foi outra a nnguagem ·do-or
gão nazista "Deutsche Allgemelne 
Zeitung", o qual- disse que "todo o 
mundo cornprehenderã agora que 
quando. Hitler enviou seu ministro do 
Exterior a Moscou, em 1939, não foi 
para fazer face is necessidades do 
momento, mas para a realização de 
uma grande concepção da política 
mundial. Esta concepção não :ie !i
_r,nitará ás vantagens poiltlcas, ás ga. 
rantias estrategicas, mas abrirá uma 
nova epocha para nosso hemlsphe· 
rio." "Uma grande concepção da 
polltica mundial", "uma nova epo, 
cha para nosso hemispherio", que 

melhor c911firmsição P:!fil ess~~ 
íi,Ui;,êi, cio 1.f.GíOrfARíOf' 

Vem a0ora o segun.oo tactl), 
Emquanto, sob· eis applausos da lm- · 

prensa fascista e nazista, co_m a 
sympathia dos tot~litarios do mun, 
do inteiro, a confraternização russo
germanica attlnge seu auge, do ou, 
tro lado do Rheno, as coisas correm, 
na apparencia, de modo bem diffe. 
rente. 

Na França occupada, dominadij, 
tutellad;1, o Marechal Philippe Pe
tain revoga successivamente, u_ma 
após outra, as medidas _anti-clerba.?s 
votadas pelo maçonismo dominante 
na Iliª Republica Franceza, e fran
queia ás iniciativas catholicas um 
campo de acção que a iniquidade li• 
beral lhes havia fechado inteira
mente. 

Isto não obstante, o Marechal lnl. 
eia uma vistosa, reapproximação com 
a Aliemanha e com os paizes totali
tarios. Muito significativa foi a 
phrase que pronunciou em um de 
seus discursos: a França precisa li
bertar-se de suas antigas amizades é 
de suas antigas inimizades. O qµe 
significa Isto, senão que ella preci,' 
sa romper· totalmente com a l(lgla
terra, e cqllocar-se ào lado da. Alle
mahha? E maís expressivas do q11e 

· _su.as phràses tem sido se1.1s· actos. A 
reapproxlmação téuto francezá, ou 
melhor nazistico:petalnlsta, não & 
apenas um estratagema do "hero& 
de Verdun" para illudl.r os vencedo
res de sua Patria. E'. uma polltica 
qué O· "Ílomem de Vichy" ·segue ae. 
1 lbt!raila, consciente, methodicamen, 

-- • .;., cun,üll mesmo ,,que,' a, ·ct~r c~edlto 
aos telegrammas, devá· perder: no ca
mi.nho solldarle.dades con:io a de 
Weygal'.ld!. 

Assim; el'.11 outros termos; emquan
to o vell'lo. estadistà quebra os gri
lhões com que o liberalismo havia 
atado a Igreja na França{ c(eserivol
ve actlva política de solidáriedade 
com os dois homens em cujas mãos 
estão as pontas dos maiores, é mais 
pesadós grilhões com que, na Euro
pa, esteja acorrentada a Igreja: H 1. 
tl.er e Stalin·, pois que )á agora não 
se pode faliar em um, sém ·se refe
~ir. tambem ao outro, 

Mais -ainda:' na reo~gan!sação clo 
Estado francez, não é precisQ, ser,. 
propheta, para prever que o: Maré-·. 
chal Peiain. "Nós, Philippe· Petain, 
Marechal de França e Chêfe do Es· 
tado Francez", como reiam bombas. 
tlcamente. os préanibulos . d~ suas 
leis adoptarã os mesmos prirÍcipios 
totalitarios que, represent~ndo a sup. 
pressão de toda e quàlquér or.dem 
jurid.ica, representam por forçá no. 
vos grjlh6es amarràdos â Igreja. 

Em outros termos, troc,im-se os. 
grilhões,, 

... * • 

Trocam-se, sim, mas lnutlln,ante. 
Dizia o Apostolo qLle "verbum Dei 
non est aligatum". Dia virá em que 
Deus se rirá de todos os seus adver~ 
sarios, confundindo-os na mesma 
derrota que os collocará como esca
betlos áos pés dá Igreja. 

E-mquanto iato não se der, deve. 
rã o mu-ndo padecer as consequen. 
elas de seus peccados. Mas Deus 
não tardará, pois que Sua misericor~ 
dica é sempre' maior do que· nossos 
crimes, e certamente não está tão 
tão longe o dia em que Deus huml• 
lharã os ln-i_migos da Igreja, e- exal. 
tarâ a 6sposa de Chrlsto: "Deposult 
potentes de sede, e.t exaltavlt · hu
miles". 

Mas, não tendo coragem de o "
confessar abertamente, encobrem ,. -
o seu dese-jo de que permaneçam 
oo ~ de corrupção sob a 
~a dJI,. :innooeneia.. Se isto x•.ão 
!6t llN:Poer-isia, nsda mais o será. C A T H o -L 1 e O··S :1:ucio,:,isto vem a propostito da 
tll.tims "'Conferencia Nacional de 
DÍifesa .-eontra a Syp-hills", reall
zi:iaa.-:-em. Setembro ultimo no Rio 
de,.Janeiro:""Como já tivemvs (IC· 

c~ú--de · dizer nesta mesma scc
~l.j,,.:aquella. Conferencia, que Teu
nfit,iúustrés especialistas de t,odos 
oa- recantos do pmz, veiu ,1onfir
mar, com a voz da sciencia, o en
stilo · traãiclonnll da Igreja a res
peito da Castidade. Da primeira 
ve:11, commentamos a conclusão 
que recomendava aos jovens a 

Comprem e 11. e I u alva m • n I e suas joias e seus presentes na conne<ida Joalharia 

CASA e 
Ofticinas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(EsqUina da Rua Anchieta) 

guarda de perfeita continencla ... 
at6 o matrimonio, como sendo o ~-

A STRO 
propr-ias 

A ACÇÃO 

Unicos ,oncessionarios dos afamados 
relog1os "ELECTRA" 

CATHOLlCA EM Ã.RÀRA.QUARA 

FAGINA 

• 
Aquelle clistincto prnüssion:i.l 

mostrou. na obra intitulada ":rs
piritismo e Loucura", que !'ecom
mendamos a todos os nosRos lei• 
to.res, que um factor de fuarradis• 
slma import\i.nci.a para o acc,·es
clmo do numero de louros nn Bra
sil é incontestavelmente a prooa• 
ganda _espirita. Pretende o LJ!~• 
GION~IO puQ!icar no proxlmo 
numéro, alem de trechos da I e• 
solução do alludldo Congre.1~0 ,le 
medicas, tambem trechos dC'Jsas 
estatlsticas. 

~~ 
Isto tudo posto, é de se lamen

tar que ci espiritismo se desen- ~ 
volva de tal maneira entre nó.,, 
Mas aamentações não bastam. 
Mais oração, màis estudo do ca
tho110ismo, mais Acção Catholica 
ºstas devêm ser à,s verdadeira; 
armas que os catholicos devem _ 
empunhar na reacção. 

Façamos nosso dever, e DE'Us 
certamente nos au.xlliaró. 

.. li< 
EtnquaiJto, na Allêmanba, ain• 

g.e.. ecoam os ultimos sons do ffi,
~IJ?J nstt-sovletlCQ, que hoje mos~ 
tm à nu' a aolú:laM<idade rfas 
ilua11 he~!~• se bem que estas 
ainda .PO,$S&m, amànhan retomar 
li. CQ~edlá e os disfarce;· de hon4 
tem, oooupemo-nos, nesta secção. 
de . out?'oS a&slU?lt:>tos. 

O primeiro de11e$ será 0 falle• 
cimento do sr. Chamberlain. Não 
é menos necéssario que, á beira. 
da sepultura do homem 1t cujo 
proposlto o DEOIONARIO se scn
t-iu. no dever de di:1ier tantas e 
tão duras verdades, infelizmmte, 
confirmàdas pêla evidencia rlos 
facto.s, não é necesarlo di?J'tmos 
<11.\6 re1embfomos todas estas trls: 
tella&. O tnal que hontem, movl

,ctos pelo dever, lhe exprovavv.mos. 
hoje pedimos á Deus que lh'o per-

. ~- O sanguê 'dos innocence8 se 
clama ao C*u ê pede a Deus vin
gMça, tambem consegue múi-CM 
veses o perdão do culpado. A C'e
·gueira, a-. lutl)revidencla; a ingc• 
nuld!Wé · absolutamente inconce~ 
biveis, de .,Oba.inberlain, occaslo
naram Pf,l'8, ~. Europa um!\ c.a.

:tastrophe que Séria dlfficil med!r. 
·10 me~os, que tantas lagrimas 
consigam de Deus o perdã-0 oata. 
elle, e a ffUc1clade eterna ~irtl. 
sua almli., · 

l. >-:B 
A. observagão que faremos não 

se refere, pois, a Chamberla.ln 
mas aos_ que se tornaram !"espou: 
savels pelas cerim-Onlas funer>iria.11 
subsequentes a seu fallecirhen
to. Como expUcar, como justlficíl.:.-, 

, que se tenha procedido á incine .. 
ração de- seu cada.ver? Essa Dra• 
tica deshumana ·não deve rPpug
nar apenl\S aos que são catholi
cos, mas a todos aquelles em que 
a sensibllidáde sabe vibrg,r co1n, 
rectidão. Assim, nos par~::e la• 
mentavet que a lnclnerac§.o se 
tenha verificado, e sobretudo q1!e· 
te.nba sido feita antes de qualquei: 
cerlptopia. religiosa.. 

>!( 
Todos se ~embram, certamen

te, da eloquencia demagogica- com 
,que os .cotnmunistas russos cos
tumavam investir contra o que 
elles chamavam gostos ex:irbitan
tes e sumptuartos do regime cza-
l'i$a .. Nã.o deixará., pois, de pa~ 
recer curioso, pitra, muitos Jeito• 
res, o facto de ter o governo rus
so de,cretado que os mareehae& 
sovieticos passem a usar a seguin
te insignla, distl.nctiv.a :le .',eu 
cargo: uma facha vermelha, .moi• 
rée, sobre a qual estará a cst,·ella, 
de ouro, com cinco pontas, tf•n .. 
do ao centro um diamante. O pesq 
total é de 36.il gramm8.s. 

~ 
E' curioso notar como todo~ 011 

e.lementos outrora afiliados á 
P-squerda. tem facilidade ~m ad
herlr ao nazismo, nos paizes c.nde,, 
a._~ tropas deste penetraram. A.~
sim é que a C. G. T. fran.:?eza, 
famoso reducto bolchevizante. se 
"converteu" ao petai.nismo lo-
go depois da occupação '!.llemã, 
Lobos, transformaram-se em e:or
deiros, em massa, co'.ilectivamen-

. te. Jubilosatnente, ao toque da, 
melhor meio de conservar r. san- não quiz limitar-se ao sim~!smo vem. De nada adean-~uernr il
de. Porem, J:m outras condmões das melas soluções, deu respost.a ludir os effeitos se não se tem a 
de tamanho vulto, que somos Jbri- cabal em duas outras con•~lusóP.s coragem sufflciente para enfren-
gàdos a voltar ao assumpto. approvadas: 1.0

) "A nece;sidride tar as causas. 
No domingo p. p., dia 10, 

realizou-:,;e, em Araraquara, a 
recepção dos novos· membros 
da J. E. e., J. I. e. e J. o. e. 
e das primeiras componentes 
da Liga Feminina de Acção 
Cat.holica. 

h<)llv ·t.id . t i _espada do Marechal. ou, melhvr, 
e um r uo prepara or O pela aspersão de um pouco de 

sendo que no ultimo· dià falo~ tinta. com que se assignou O ar .. 
o p.roprio Bispo Diocesano. misticio · de compiégne. 

A conferencia desceu fundo, das autoridades competen'tes c:1m· lil, para concluir, devemos trnns-
no amago da questão. Um,i, ob· surarem a publicação de obras crever mais uma conclusão, que 
jec~o que se poderia fa.zer, e que . litterarias de baixa espjlc:ie, ae- é a definitiva pá de cal sob1·e um 
de fact-0 foi feita, áquella t·erom-. ·sim como a sua divulgação;• 2.0

) velhlsslmo' e .emboloradissimo til-· 
met1dação exceJJente de uma per- . "cooperar todos na campanha. bú: ''-Divulgar, por todas ~,s !or
fetta contlnencla até o 1nat,rihJà· · de moralização do. cinema;· com- rlias, qtie a praticá da continen
uf@, é que, na situação âét•iill, a l:iatêndo os 'màus. fllms':e :pt·opli,;.· .. ela';·' ··não-e.carreta em atnbus i;s 
G®t1nencia não é gua-rdá1;i, e fiando os educàtivos, éte.·" · I~to sexos e: em ·todas a.s idades dls
~ piOblema. consistiria ·em 1;aber silll, é que se., chama imcarar o turbios de, sa.ude e alteraçao do 
oomo conservar a sauàe'-sem d!a. problema ~e frente. Tudo :i mMs d~enYolv~ilto phfsico e Intel
• ~erei:.llia, _ antreta:ino, ,que : ,sãg 1.1\\lllativgjj, IÍ.ile iUl-da :rnol- lectual.'t 

;er~sidiu a ·esta. solemnidade 
.Cl Exmo, e Revmo. Sr .. Bispo 
Diocesano, D. Gastão Liberal 
Pinto. · 

Ein nrepara.gão áoueUe Mto 

. A' tarde, no dia. 10·, no Thea. Novas "conversões" á direital 
tro Munltipal; rêtmin-se â A$· cohtfnuám a se operar: a G.G.T..,. 
semblea Geral da. Aeçil.o Ca. Belga, tambem ellà um famoso re..,i 
tholica., sob a' presldencia de .dueto socialista e bolchevisar,te .. 

. D. Gàstão_ LiJ5era_l- ~frito, .acaba de adherlr a-0 socialismo 
ria.~lotíalist& do sr. BiHtle-r, por; 

Apóà essa Assemblea, foi méJo· de um manifesto que, entrfí 
realizado. ütn !~Uval llttero- oútras a.ssiinatúras, tra.z a ci.c Si!! 
mu~fcal, · - ·, - · -1:ietl.ü '1é ~ 

I 



Sãp Paulo, 17 de l"rnvemoro. oe 1-:,4(J Lt.:GIUNAKJ~ 

Ao morrer Tro_tsk 
8CCU$0U $tolin 

Ao morrer v'ictima dos ferl
l!lent0~ que recebe.ti dn um ex
•corrr-:ligionario, Trotllky, uq1 

dos· chefe,:; da revolução .russa 
o exilado no Mexico, accusou 
~talin de o mandar assassinar 
por inl ermcdio rle sua policia 
~E~crcta. 

l~OS,. p~\- ·;~}\ªS. tf~tiVi[rac!~S. Sl!h· 
vers1vas foi J)reso pela lll'!Ulel
ra vez 'aos dezóito annos. 

A ~erscouitão ~ª l~reia no :f Ter e e iro Rei e~ " 

Como fartamente foi noticfa. 
do pelos jornaes, um .. amigo e 
admirador'' .. de · Trotsky, q4e 
,•ra i;rnilo familiar em sua ca
>Sé\ foi o autor do attentado. O 
as~a:s,;iiio / um judeu chamaq'o 
.Jacquc,s ;\Jortan Vandeireisçl1d, 
mas q1rn 1rna o nome de Frank 
Jar.;J{;con. 

Allwrl Gold111an udvogado 
amerir·:1110 de Trotsk~·. al:cusa 
:1 G. I'. \:. como mall(lalaria 
dfl ( ,,:11c•. tendo O criminoso 
agido ()1) sua orienlaGÜO. 

'l'rr•·, k.\'. cujo verdadeiro no
~n1P r-··:· Leiba Bronstein. nas. 
t:en 1,;1 Ukrania em 1877, e era 
filho ri<' um rico commercian
t<·? judeu. 

Soeialista desde os 16 an-

JI - O Nacio11;.il-Socia1i::;n,10 procura cmpobrc-
ç~r a Igreja, Amigo de Leiiiu, qÚe o fll'O· l 

tegeu na l•'inlandia, estava cm 
Nova York quando o tzar ab• 

Até o presente o Estadp Nacional-Socialista não deixou de 
dicou, tendo ido logo para Le·, pa_gar º·· sa.Ia,rio fii,[1,po J_Jara o clero 110 Orçamento. Sua supressão 
ningrado onde, juntame11te · · · t t 
cpm Lenin e seus correligionc1.. li porem já fqi annµnci;ida como certi.t pelo Min~t;:P comP~.r~r e1 

Mr. Kerr'l. · ( f\s razões \leias quaes q Estado Nac1onal-Soc1al\sta l'ios, ··tomou parte no golpe po,: d 
cpJ:\tinu1J. a pagar qs salarios do clero são certamente as e propa-

litico, que derrqbou o governo I gar1p,1). · 
de Kerc.nsky. . 

Uma· vez no . poder. Lenin Na verdade, em muitos distrjctos, foram reduzidos dl;, manei~ 
.. · 1 r& consiqera vel. fez de Trotsky, seu ministro 1 das RéhJ.ções Exteriores, cargo : . Q Nacional:Soclalismo quer destr4jr a base f4lancrira da, +~re~ 

que elle deixou para occqpar I Ja, - facto constatado pelos Bispos em repetidas occasiões. 
a pasta_ da Guerra. · . Numeroso. s coi:ivent:9s,. co!legios, cp_m s_uas propr1eda~es r.urae5, 

. . .. . r hospitaes, scminar1os, mst1tutos de ecjucaçao e de qenencen~~ !qc 
. ~ Russia ~~V~ ,l elle. a ~~ · 1 l'alll desapropriados sem ipcmniza.ção e entregue~ a or~am;iaç~s 

m1daveJ machma ele gue.iia, d ·'t·d "o Estado En1 1940 a,=zar da guerra na Austri_a , I ' o Pllr 1 O ou " · . . • r . . .. • . . 
que lhe ten1 dado. 1~m ~ape_ 1 cspccja!mente, foram eliminado~ grandes conventos celebre~ por 
de destaque na poltt1ca mter-1 · t· 'd d ·· · · ··· ·· 
nacional. 51.ll! im.igm .a. e. 

Os Institutos cathollcps e os conventos ainda existentes, a 
tal ponto sobrecarregados de imposlos · e t;J.xa,,s, estii-q condein!lacjos 
r, sucumbi;, 

~Trotsky-devia suosutmr 1,e-1 
nin, mas Slalin apoderou-se do 
poder. e data desta epocha a: 
inimizade irreconciliavel entre: 
os dois liderei:i d.o movimento 1 
bolchevista. ' 

1 fa~rica de Moveis "Mac-c ~ io ne" 

Foi-lhes especialmente mortal a prohibição de fazer conect'.l.s 
fora das Igrejas, Grande parte da renda de que a Igreja necessi
tà va desde longos annos para s11stentar o Cl~ro n3: P,!3:~B<!r!h p,11-ra 
as Ordens menqincantes, para as multipl~ r,ec~~idaqe~ 9lL ·bes 
11eficencia ecclesiastica foi elimlm1cja de µm IRomentP P.114'!!- · qµtro. 

III - É vedado dê mocJo I>fl.ftfç4lar o ~P.êillP. pu
bliço da 4outrirta christã. 

Especialidade _em: -,. Armações, Balcões, Vitrines, etc. 
Rêfor.mas de -moveis em geral 

Execução ra_pi.da" e perfeita de moveis d~ qualquer estylo NOTA - Referimo-nos aqui ao en!lino por meio de Cartas Past.<J
r~s e se1·mões · na. igrejl!,s e, Íl,;í,Q all. C!l~in,:1 ~s ~si:,qJa,; 
o~· nas 11rganizações da juve11tÍ1de, de que já, tratan}os. NICOI-A M.AÇÇfffQN!; 

R. FREDERICO ABRANCHES, 151 a 159 (Sta. Cecília) 
PHONE: 5-7927 SÃO PAUL0 A, AS ENCYCLICAS. 

Pohibem-se quasj sem excepçiio a publicação e a difusão da~ 
Encyc!lca:. l'll<P~S. 

Os J·es·u·1t·a·. 'C!. na P--o·. l.on·1a DÓze typographias que __ tint:am imp1·.es;SO.· a ll,ncyc!!ç~ ci:; i4 (!e 
. , . . .. , . ,iill . . '.. · · _ Março de 1937 H Sobre a s1tuaçao da IgreJa na M~~11,11p.a · forp,m 

Antes a.e de.sm~mpr11,da 11, Po, 
lonia, a. situaçª'o tj;il Çompanhliil 
de Jesus e1:a magn.ifica.nesse paiz 
de tradiç~s catholicas. 

Sua restauraç{to, 11,pós a . guer
ra de 14, a, n)!l,iQ;fa: dO§ BiSPOl! 
pecje ao Pe. Provin.çill,l, da e~
tão Província da Qalli~la, qq.e 

. lhes envie ás sua.s dioceses reli
giosos da Companhia. 
Sentir-se•iam: felizes, deplii.rav;rm 

alguns. fosse· enviado ap menoa 
wn Padre da ·companhia.- · 

F'undaram-se assim· àlgµmas re
'Sidencias. - que' ., se. eoiíverterain 

· em nucleoo · cie apostóÍado, prin
cipalmente v~ções saéerlj.otaes. 

Contava a Provln!)la da Polo~ 
nia em 1919, 478 r~igJosas; 57.6 
em 1925; 611 em lÜ:16; neste 
mes!llo ano, S:Çincji11,se a P1·i:i~ 
vincia em cjlll}S: ro1011ia f',{aio; 
e Pqloni;:1 Menor. 

: 1 desapropriadas sem indemnização. . 
Nqµi.~ relaçiio M 29 ç!e Novem- 1 Livretps, revistas, brocl\µras, etc., que copiaram trechos das 

bfp e noutra cjc 10 de Dezem- Encyc)lca~ Pii,p11-es for.am copfücapos: as pessoas que os distril>ui
bro, Q .ca~i:Iea1 primaz eia J?o)oa ralll, det)pas e aprisionad:i,:i. 
nia,. enumera uma imensidade de 

AS CA!l,T.48 PASTOR/\ES DOS BISPOS. 
momtruosidades, que se pra1ils 
cá;am 11~· Poionla çatholicll, r,o B. 
~tço d,s geraçf>e~ futtlras, na 
patrla cJag4eUe11 qlle esper/l,VH!11 JMtll,lõ 1:mi.m na~ura.')m!mte. 114merosas, durante os ulthnos a~
a!gum dia,' ver a terra ab~11çoa- nos, em cçnseq4epcia cjos ;iltaqqcs permanentes con~r.a a l~r~Ja. 
eia:· por Delis, viver num :,.mbien- Quai,i todas as cartas Pastoraes, a partir de 1936 f?ram confis
te de trab11,lho de· prosperidade cadas, Um outro leigo mais corajoso copiavam-nas 11.,s C§\!8nc;lida§ 
é" p.é .. Pll<{ · - ' . . . . j. e muitos sacerdotes procediam a sua!eitura . ~pe1:_ar da interdic9ão 

$. 'Emih~ncia· cita. num trecho . - geralmente, po.ren1, a palavra dos l3lspos ?!ªº che~av,a, ~als 
cl~ sl.jil, r!!Í!l!..âP. _9 . i;e.gµinte: "Nª' ,

1 

att\ oa fie~ 
1J,rchidiocese ge p9~mm deram-se 
tremendos moi·ticinios · em massa, em ~!l!'lir.ffYIJ.,, IreJT/. e em qutr11.,s a,!- j C- • OS Sf:RMOJ,;I,, 
<Mil-~ e ei/Jaaes fu11Ha.am ·íl- Jm.ill 
aUª noprega, ll cla1>sé intelleÇ!i413,l Não é só a p11lar,ra lj.Mna, 11- istmfl!- cj.e lipe_r5fll-!Je l}() jlJ.!Jpito. 
e P§ PMl)'es. Cadl!, qia recibo µos Espiões da "Gestapo fiscallza?1 tocjos ~,s S~l'Jn®§, ., _ 
tiçia de ll!>§aS§ITTi9S, mi.s n~o ,,ã<> M4lt9,s thema1>, _!lPmg p. ex. a es~rilJ~Jl-o, !Ul Q!f~tlíes YP dt 
11n~ cj)vajgl19qi;. Ps P!!,dres je· 1 reito n:}t\lr~l, os prmcipios da Igrej.'.3- pll,Fll. a· vicjll ~çj.ll,J. as_ id!l11$ 
suitas e c6nve11t4;i,es for:i.m ge~ dl!,s Enc;yclic!ls des Papas, etc:. . . sao e~lµf.llp.& 4a pre5UPl!,!;1W, 
pgrtl!,dos, Na Allem11.,riha foram q_g I o pregador que ous.a tratar _um t}).elJla 9-µe. r}f:I.Q 11,lfl!J.1!). !l-<J 
q~rlls catholieas po\jco a pouco Estado Nacional-Soeiallsta ou .fazer 4ma it,l4~11,o a _ ~rM.~YJ9f:1,Q; @ 

Todos os jornacs e IJolletins que publicam annuncios são obrl~ 
gados a Inscrever cm cada edição o numero de tiragem, - de 
111ôéiô' q'ue Ós. có1ÍlmeÍ-ciantês póssam comparar a' modesta tiragem ~ªs' publicaç~s 'catI10licfiís com a a:Ita tirftge111 das pÚblicaçôcs na.p 
cional-socialistas / assignaturas obriga to1·ias ! ) . 

Semelhantes medidas e muitas outras molestaçõcs pouco , 
pqµco occasionavam a morte da impren~a catholica. 

. InnuÍ:Qeros jornaes e revistas sem mais nem menos foram ell-
mipado5.'·' ' 
·· · Jornaes outrora catholicos famosos campeÕ<'s da liberdade da 
Igreja, são obrigados a publicar· discursos cheios de offcnsas c 
calumnias contra a Igreja, e· à imprimir em larga escala (como 
fo!. p're~cripto 'pelo Miplste;·\o cJfJ· Propaganda l as obscenidades tra
tadas nos · proccessos de ünmor{1,lidade · (Sittlchkeitsprozesse) conti-a 
à Clero e 0,1 religÍosçis. · · · 

'çentení3-s cje revistas catholiq1.s, algumas de grande importan
cia e alta tiragem, foram climil1adas, spb pretextos ridiculos (Assim, 
p. ex.' Michael, a antlg!' ~J.!11ge ·Front. I<ettelerwacht. antiga ·Wcst• 
éleutesche Arbeiterzeitung. die E:at-.qolischcn Mi.ssionen, as nume~ 
Í:P~~s. riv~~~s da juventuqe ~athplica masculil1a e feminina l. 

Grande porcentagem de livros catholicos foi posta no !ndex 
e confiscada, p. ex. topas as refutações do livro de Rosemberg: 
·~ O mYtho do seculo XX", E' verdade que na Allemanha ainda 
co~tin~a,i,;. a se~ · publip~ç!qs muito·s !i'vl'<is catho!icos. mas :,ão ]'.)U• 
blicações que tratam apenas pqsitivl1,mente a doutrina catholica: 
todo e q4alquer · ens!j.)Q. de cjiscussão polemica dos incontaveil; ate.• 
ques contra ·a Igrej~ tor11ou-se hnpossivel, 

B. 

E;m _m41i11-s ·reg1oes ~a Al/em11,nha · o viajante encontrava ,ma_,.: 
gens ·do· Cp+qµtcado, e,statt1iis da Vil\~ein e do~ Santos, capent ... 
nhas, '- princJpalmente nas encruzllhada8, nas pontes, etc. - Es .. 
sas lmagep~ e' s11-rit~rios foram cjeshonrados ás centenas. as es
tatyas Qtlebrn,da,s e lançadas aos rios. etc. A policia mostrava-!& 
"lµc11-pa~" 4e idi>µtificar os qtJ,e Unham comettido taes sacrllt-c 
gjoa .• , 

e. SlJPJ>R,IW.:Q.4M-SE ~JJIT4,S 
Çµl,i:!3, E1;0, 

PROCISSíõES, 

. ' 
A ngr111a est!!,be)Elcida .pejp Nacionl)ll-SociálÍ/lmo (admittindo só.'. 

mepte prgci,ssõ,es e peregrina~ões !>afiead!ls em tradição muita anti• 
ga) jâ · r!!stril11,Jlr.a bastante o 114111ero · desses exerci cios de piedade. 

Mas <.iepoi§ llS procis,sões tradicion~es foram igualmente impe• 
didas por todos os rp.eios. 

A fest~ dl! Çorpµs Çp,:Í§ti foi expressamente declarada: dia; 
Ut)J. 'fOcjO~ Oq anil.OS avisam,se de llOVO ll;S pessoas dependentes do 
1iis~d9 e q.o Piartiqo (qu11,~i a m1J,iori!l da popu)ação). Assim, po~ 
exemplo, em Fra11cfprt .s!M. um oratj.or peclarava numa reunião 
ol:)r~atorjll, d~ en1,prer,-adps qp Estag.p: "Nós sabemos que a pro, 
cis§jj.o 4o Corpll{l .. Chri.sti nãp é Ol.ltr11, cousa seníio UJlla demonstra
ção ç!l) Olltl1,<1Hci,smo poliHCQ (!). Po.rta11to estejam toclos avis!I• 
doª! Os qµe .. esoorii.m opter p pão dfl, Jgreja catholica podem ?la~ 
turaIJnen~ compii.reç;er ~ prnçissão; lllfl.S os que esperam til'ar sua 
subsistepcj!l. por parte qo lil.st.i.do, agir~ ma.is acertadamente abs• 
tendo-se, · 

:É;ri:i' varjl!,s · ci4ii4es !l- propril!, policia munida de aparelhos fo
tograppiçós po$tii,v1:1,-~ nas encru11ill:!.11da.s e controlava rigorosa
mente PS, p1i.J;-tiç;fpa11tes. 

:E' f11,!Íf;o çqÍ?,sf;lltado · pgp:ím que, apezl1,r desses avisos e unpe• 
4/mentps, µ)tlm!mlimt~. em mi,lt/ls cidades llnportantes as proeis
~~ qo Gorp»s Cfl,~i ~rem mais ei,p!endicjas e frequentl1,das que 
itn~s; ma,s 013 Jrmraes recebiam ordem de noticiar que sóiµente 
111µlhe~~ !906ª11 e criajlças tinham acompanhado a procissão. 

Nil.Q ~ cpjlqegem mii,ls aos peregrinos as vantagens outrora 
ysua~s. /lOmP ab11,t!ll1-e11tos em estrllC}as de ferro, as licenças collee
tiva§ p:i,ra atr?,vessar a fronteira (pPr exemnlo em Echternach>. 
etc. Sendo demorada a for,mação do 

jesuíta. em ger~Í, · este n~ lnicja 
SCl.lS ministerjos antes dQS 30 an~ 
nos. vê-se, ql.li!,O fei:tµ1do foi o 
trabalho desenvolvida ~ios aila 
negacjos padres jé&tiif:,;J.s. 

suffocad~. á faltll ti.e Ulberdl!,de lia ii.reJa, é c~igllgo, V!J.~ ll!!<fª f!,, prnJg 
.. · · · d t 'd de,sd~. ou c_ampo de copce!}tração, etc.. . . Centenas li.e ~çerdQte,s ca,thp~ J). Na Poloni!!-, ep ry1 .as " · - te •~ agar , lico,s tiver11,w qe supportar taes provaçoos, porq1:1e . n~ram . pr.. "' 

o N"!Jl\ff;~Q pos l>U.S DE FJ!:STA FOI RISCADO DO 
CAJ.ENDAIUO 

é)ont;tnqo a& dl!M f'rpvi11g,a:,i 
polonezas enJ 1 !!;31}, !Hª ~ãO!! 
coadj4tores, ?~4 §ªç1mJgw~ e ~q 
escq)asticos, 11~ l/!l.3IBl§li9!a. fflll§:
se de apostolas está ameaçaq!!, 9-ç 
ser compl~t:i.m~nt~ g.e~rnlg!¼ ~lê 
perseguição !l!l-~l1>ta. 
~ o I)azisrno ~ ~P.f'!Y'çc~ çgz;~ 

tra. a esçrav~qa Foleqiª1 com 
maior razão ain4l!- centri1, a r~lk 
gif¼ catholic~. · 

Na Ali~ ll, l1J.~t11, ~~!l~F!l 
~ Igreja foi-se interu;if!candQ ~os 
poucos, no cqrso de cinco ?-P!lfi~. 

o Car4!l~ JU!>M, pfim;~z 4W
PqlQJli11, ~lll1Jmffl!'!4!;) m~!,tg~ ~~ 
cercJ.9~§ <:l-.S~~ Oll nwrt~ 
n?, pris~, <Wl!f~~ªtª': !'~n~ 
traní.-se n~ pr~ã.Q <J~~iµi§ ~e Pik 
dre~: <1,h! ~~ !}um~!I, h~J
dos, ml!,ltrnta<Jos; ?,jg1,1iµ; forn.m 
deportidos piµ-1:1, a "/4.Jlem,Hlhil-; 
outms detidos noo 1<amoos ~ 
concentrll,ção. A)g4ns e)(ercem 
clandestin!lmente o mjpis~rto 
past.Óral · nestas re1$!9CS P.,ivada,; 
do clero, occultando-se 110 :qi.eiq 
do poyo. o Pe. · /',.. pobreyns~i, 
vigario de Znin, foi g~Hdo !il!, 
rua, quando, revestido de liübr.e, 
p<,lliz e qe estola levava o Viatt
co a um moribundo·, suas vestei; 
arrancadas, o · S.S. sàcrain!:lnte 
profana<io e o infeliz arrastado 
directamente para a prisão". 

0 :pr!n].elro cjia, · EI · verdade tot11.,l de Jesus Christo, - emquanto os 1:Rimigos da Iire-
0 Pre,s~(j.e~te Pl!- JuventJ.!cje C!l· ja, os neo-pagãos de todas as especi~ gozam _ d~ plena liberdade 

tho)ica, Eduardo Potwqroski, foi e ,n. es. m_o qo appio pPr p!l,rte do Nacional-Soc1al1smo, 
f~~iacÍ.o 'jiybÍicaménte na -pra~a t .,. 

gortyn, 
A !lJl.&I!- edjj:,ora mais fml*)rt<an· 

t,e 911, :P9l<mi~ er~ ?- t,,ivrl!rÍll ~au~ 
tp MMberto; ty.q.o · fc:>i tom,\tqo, 

IV 

l}lpNªive cà!Jiill!, terrenos e ~epo- 6 N4QJON/\L-SO(}!4J,1$!1'JO DESTJJ,UJU A IM,:f,Jt.Ji;N~4 Çi\s 

Q1,11!-ntQ a,as ,:iias tj.,e fei,ta recoµhecidos pelo Estado. não ha um· 
i·eglllamento ger:i,l que abranja todos os dlstrictos da Allemanh9., 
mai. eviqen~mente precJ,gmlna a tenq,encia a fazei-os desapparecer. 

li,m 111,111- Ça.).'ta l:'!Uitor~J ga ~qareslll.a 1940, o Bispo Rackl pro
~toij e1wrgicamente, porém em vão, contra a abolição de varias 
festas muito estimadas . pelo povo e já . tradicionaes, como: Epi
phan,.!a, ~ij,Q ;Jost:, I!llmaculaçla Cojlceição e ~utras. 

lfitDs dl:l lNros. TlldQ o pati.-inn-,. A· 
"°ip.qas obra!! !iioe~sana8, foi con- THO~J()~ E. 

f~%4
6

- ~· i;ªJ:!Jçj.Q g~e Q§ Ç!l~hQ!!çc:>§ 11,llemãfls tinha!}l Pl-'S!HliZ.!l@ !!n;t,_ · FORA!\f PBOHJBIDAS 4S FUNÇÕES RELIGIOSAS · EM 

Jgrej\l,s e $elllinç1.11i1;1s tiveram a ex~!l~nt~ !mprensii, !ll!!) h!!, q.e~J.'!a~ de 11,nn~s prgpag_11,vt !10P.l PI? pi .• 
ffl.!!Sn?,!I sorte. cipios · chrµ,tãos em todos os sectores da V!iia pµbliC!I, e Ã~!/!!'!,), 

~qp.wn !!ítt~lico, ql,li!.e§crn,er ·~ Dessa Imprensa: restam alguns qestrpçp,s, 04 IH}W!i llll-0 f!l§t!I, 
q~ ~jaiµ SCl4S ll!;)ntimepte!! re- ÇQq§!!! -iJgtJIDlÍ.,. ~org,ga~to os b.alet~ns officilj.e,s 40s :alpO§ ~el:'Y~ID 
fü1J,oso11, ~e oont.eippla.r iruW· ll<~»as pa.ra as communicaç~s omcui.es e as wuo~!l revl§t~ l!-fíl~ 
ferenlie a.· 6€,eR\l,S d,epriménteli co,- ga. ·~íúsw»~ cop~rvam-~ ,, e:,terei§ não pçdengo W!J#!.F ~ ~!1\!Ui mo é~ .. Que os homens de · fí: vitaes dí!< · defesa da Igr~ja. 
não se 'deixem 'to!llàr de desan.i- ' Lançando mão da .. Lei para oi; reEj.~ctorel! ii (;:lf3fift~i~~-~ mo. . - , gesetz) o Estado Nacional-Socialiflta cons.egue a~r~r tfl4P& @~ 

A!)flz,ar de t,odos esses soffri- I directores dos jornaes e das revistas . catn.ollcai,. ~~gp f_!!!,l!!,!lt9!', 
mentos e P.!!-§ ma~r~s l!-8flmµ;, j jornalist0,, e,sariptpr, cq)la~ra1or cje 1!11pren~f· !ltc. i: ol:!n!!!!:Q.Q _f!, 
a cruz de Christo sempre ven- se inscrever ~ "Rechs-Schcrifttumskammer (Camara d!!- PJtPl~, 
aeu, e 0111ie qJJer qqe e)la esteja cação) e ol>edecer ás ordens da mesma. 
sempre vencerá. · "Não ha Imprensa conffessional, mas somente uma irp.pren,s;il 

Esperemos pacientes a hora de aJlerpã. ", a&S)lll proclamou a palavrii, de ordem que ~MmPl!-nh~Vil- íl-
pe~ . acção de uniformizar toda a imprensa no sent)d.o ~acional-SPcia, 

lista, c4l, "Gleichzuscha~ten". E' proh!))ido á imPl'l:lllS?.- dirigjrsse _., ....,,, ... ..,. ..... _,.,,.,.. ----«+- li um grllpo determinado de leitore11 (quer di.zer :i.o pnvo pathol':COL 
Dr. Durval P.rado P\lblicar .r~J0,çõµ sopre as cerilllonl11,,5 Cll.thflllc~s, p. ex. nere1mmk 

OculLsta 
R,ua Senador P. Egydlo,· 15 
i:iafo,s 51S~i4 - !4°~ 17 hs, 

. Telephone 2-7318 . 

'1'!1<_ ............. --------·""·*"'~~----· ... ....,,. 

ções, f~t11.s eaclesiastlc11s, ete'} pois que tl,llio ISSO ~,~ prpi:w,g1H14a 
p_ara ~ Iireja. . . . 

1 

o NacwnahSoalalismo cri!'ll.l lllllíl- qµaqHp!!,q.e e!lorm~ <.ie Jor
n/3,C_s e re·v~tai; para wd11,s ll,/i prpfi~õe. s e praticamente o))riga todo 
cidad~o llllemão a tomar 1!-,';SJgnaturas. 

PUB~ICo· , . . 

Naturalmente, desq.e o inicio da e1,a naciona.1-socialista a!i 
!fl'al),;l.e.s e e,spl1mcwrosas "Jprna,<.iap Catholicas" (Katholikentage) 
tiv,!lram ~ ~r suspenl,JIS. F.ar mefo da legislação sobre Orçamen" 
tgs, {qi.ll4eira ~1--tra,µi;elro), 9 Es~qo Na,cional-Sricialista p6de iion" 
tr(;lH~,r ª;; Y1ªgem; no exterlbr; a,prpveitou-se disso para prohibir a 

· PIU'/;jpipaçãíl fios 11,llem~s c~Jholicos ao Congresso Eucharistieo d0 
~1J$J:ie1i'li, ~Q.Ç(l,p!j.o o d~creto á uj:tima hera. 

Nij me!ima pccasi~Q milhares de operarias alUemães po~'!n 
Pll<rtir PIJ.fl!- 11, cost?- dit, :i:>almacia e tpmar parte na organização 
"B:,?-fti:lupch Freude'' (Forç!l por meio da alegria"). · 

Quii,sl sempre nijo se lldmitte111 funcções religiosas publié3,IJ: 
aQrteja 011 proctssiio são por occasião de Primeira Communhão, da 
i.~ Mis&a, etc., embQra taes cerimonias tenham sido sempre de uso 
cqrrenl;i). 

O mesmo podewps 11ffirpiar com respeito ás reuniões sociais 
n!}s sédef! dll,s parochias: fest;ils do· Patrono da Igreja, etc. (Pfarr~ 
fe~w. Gem,ein(iefeste). 

Na gr~nde maioria, os salões ou casas, sédes parochiàes, fô
ram fecaaElQll ou declarados propriedade do Estado. O ministerlo 
Pll~01,1 i.mi deerete de modo a gue, no futuro, não se d1;? licenr.a 
PIU:ll, eonstr1,1ir iµna séde (càsa ane!(a, ou salão) junto a uma nova 
igreja, parquanto a religião, segupdo a concepção do Nacional• 
$ooiallsma, deve ser exclusivamente prl!,ticada no interior da Igreja. 

" 



~EGJONARIQ São Pau1o,·n de N~~ de :tMf 

: i·p:t?41U'.'.~ G 1 A 

1C o lll m-u,n hã o POR QUE A NOSSA-ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

' A palavra communhao é tão sactifició é uma âcção e como· ta.rá eua· MJ.,clli;}~~~o··~~b 

1 

conhecida, tão preciosa roes- tal nã<> se pode parar. que recebe.Íll<\;,, QUéJ:AA:Õ.0 :.ti:i.t• 
mo em seu Renlido, que seria Antes de tomar o Precioso Crer Côm Elle?·,,. 

* Para melhor servir 
clientela, pondo em 
moda masculina com 
gdncia da época I , 

nossa 
dia a 
a e/e-

inutil definil-a. .. Sangue, o sacerdote i-ecolhe Salutaris, quer d~el'.:IP,le:,Çl9;tl• 
· 1 D d I v'ra um na patena as parcelfas sagra. tem o ?,Utor da -~~v~~;:'~M-1· 

·· tai~ o a es~a p:~ a lhe ga das que a Liturgia grega cha- do o P.atli,e diz,.iiifo;::~:~ 
! sen ° novo. · u O 

• rimenta por certo ::m.iJ.s..'::êé>:iJn• 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século 1 

* Para proporcionar a .ele
gâncio., o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

.' õr11Ros ANATÕM_1cos 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA. CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCO(HIDOS, DAS 1 
.MELHORES PROCEDêN-
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

. 21 DE NOVEMSRO 

Apresentaçáo de N. Se,nhora 
Este é o ultimo dia. de festa E Maria, sem ter amcta conne-

· Nossa Senhora no ··an.no eccle-.. ·cimento de sua dignidade incom
s.la.5tico. Tudo quantc/:.sabemos··-0a.:,pai·avcl preparava-se para con
apresentação de Nossa &nho~: :seguir: ·uma gráça, que instante
n03 vem por tradição e por do- ::ment.e pedia a :Ocus.se realizasse: 
oumentos cxtrabiblk:os. ··Ser escrava da Mãe do Salvador. 

:Bc,gnndo reza a tradição, Ma- H:,,egillldo um_a revelação que Ma
riif-ti'lµu!. ,apenas treS'.annosquan-: ria se· dignou fazer a santa ~
do os-· seus paes a lew.ram ao bel da. Hungria no Templo: "Co~ 
Tem)'.llo, onde devia ficar para.: :mo os oihos cl.a Serva nas mãQS. 
reoeber ;un11, educação condigna: · de sua .Senhora, assim seus olhos 
A sua pos\ção. Ao !~do do ·antigo 'estavamfitos no Senhor, seu Deus 
t.entplo h~ria um. collegio· onde (Ps. 122) e as suas orações pe

,t:ie não tOSllC nun111<1e o meu sen
timento, não se elevaria a nÍinha 
alma mas como o menino apar
ta,do já do peito de sua mãe está 
descànçando nos seus braços, as
sim ·e.l>t.á a paz n,a minha alma". 

E Maria · tambem crescia çlll 
graça e santidade, oranclo e. tra
balhando ao lado da Arca da Al
~ança, sua imagem. A tradição 
reza que o grande veu do Tem
plo que se rasgou por occasião 
da .morte de Jesus. fora feito por 

e.s meninas· das mais ait&; ex- ·-diam sempre ·o seguinte: 1) A'l- M:arla e suas companheiras. 
t!rpes eram wcolhidas·paxa.-terem- canç,1r as virtudes da humildade, Cabe-lhe ainda estas palavras 
uma perfeita formação religiosa,. pacienct1:1- e caridade; 2) conse- de Sirach: "Quando era peque
e aprenderem a.inda. musica, pin- . g:1ür amar e odiar tudo a que na, procurei a sabedoria na ora
tura, bordados e: o que fosse ain- · De.us te~ amor e odio; 3) amar ção. Na entrada do templo ins
da necessario â \uma seu.hora is-·.: ~:proxiln~ e,tudo que lhe é .caro; tava por ella... Elia floresceu 
rae1ita de ed~ aprimorada. 4) a oonserva,,ão da nação e como uma nova temporã. Meu 

rantiu uma duração que será ma perol<W preciosas, - . . . . . . . 
' a do proprío chr!stianismo. S. ança e a·r,dor para .loUV'aY e in, 

. De'ixando_ cahir os fragmen- vocar O Deus qu,e pr-0tnett-0 
João Cr)'Sostomo commentando tos 110 c~hr:e elle reza: Com "inebriar seus A:postôfos ·:;rle 
as palavras d.o grande S. Pau- que retr1bu1r ao ~en_hor ?s l deH.cias 

O 
curirnla.r 0.·s pofõsº:Ue 

lo diz qne elle quiz .dar â pa- bens que Efle se d_1gnou ~1s- seus dons''. · 
lavra communhão mais força pensar-me_! To-~are1 o. calice . Pela Communhão, 

0 
Padt'ê 

1 e maior profundidade vendo- da salvaçao e 1nvocare1 o _no-, t·e<c:ebe em seu cora<;ão Aquelle 
i a_ como uma uniã:1 inÚn;ª. dos me do Senhor. lnvoca_re1 ~ com 

O 
uai ha de adorar a 

frn1R com o Cb,r1sto. Unmdo- Senhor, louvando-O e f1care1 
0 

. ~-
1 

. 1· 0 0
• t dos 

0
~ 

n:,s pe!· e_1 amen e a ' e IH~ llver dos meus 1nim1goS'. seus dons, satisfazer por to-f ·t t Ell 1 · . . . eus, agi ac ecR · p I o •. 

F,u_~ha'.,st1a, de~e_mos 1'.ºs Esse canto de acção ele gra- dos ospeccados do m.undo,e ·ín· 
u111_1 tambem u~~ ~s _outi_os, 1 ças é tirado <lo psalmo Cre. vocal-O, para alcançar novas 
P?I que todos_ nos hauri mos a I didi. Para testemunhar seu graças. 
vrda no mesmo corpo que 6 reconhecimento. toma uma· ge- Elle ergue então o calice com 

; o Cl 11
·ii-to. nerosa rei:;oluçã.o: a ele saber ~. mão direita faz um signal da 

COMMUNHÃO DO PADRE soffre,I'. 1 c:ru:r. <li:rnndo :' Que o Sangue dei 
C-alieem no psa1mo CX v cte- N. Senhor Jesus Christo g.-uar, 

signa uma das taças que o Pae l de a minha alma para a vid; A coinmunhão taz parte in-
de familia fàzia circular nos eterna. Assim seja! tegrante da Missa. Todavia, 

. ella só . obri~atoria ara O festins solemnes, em agra?~ci- Diz a rub_rica ~ue e!le toma 
p ·d e "'t I i . 1 mento a Deus pelos benefw10s todo o. precioso Sangue com a. 
ª ·re,_ mas 

1
~ ª pon ° O e; recebidos. Na Missa é a tac;a parcella. Quando todos .os·fieis 

q~e, 81 d aque t qt'.e- cons~gr~u I elo p1'ecioso Sangue e tambem J·ecebiam a Comrnunhão sob as 
~ao ~'.1 _esse ~rmrnar .º an C? é o soffrimento que o Padre, duas especies, o bispo· deix.11,v"a 

acri 1eio. 'scr:ia preciso qt~e \ a exemplo· de S. Paulo. saberá no seu calice um pouco do ·Pre
ou~ro Padre 1:'~smo que n~o I supportar contente. "Houvesse cioso Sangue com a paréeila. 
eShve

1
;se : 111 JeJum ~onsumis- o meu sangue de servir de li- que o diacono ou o suhdiacono 

se ª OSÜa consagra ª· bação no sacrifício, a serviço tomava quando todos já tives-
Quando se usava o pão fer- de vossa fé, eu me alegraria". sem commungado. Esse uso é 

mentado e que todos com- (Phil. II, 17) conservado hoje apenas na Mfa
mungaYam debaixo das duas A melhor das acções de gra- sa do Papa. A elle é que se 
especies, as cerimonias eram ças, diz ainda Condren, não es- refere a palavra todo. 
be1n complicadas. Hoje são 
muito mais simples. Após as I 

'oraçiíes preparatorias. o Pa-
1 drc faz uma genuflexiío e. to

mando a Hostia diz: "Toma. 
rei o pão do ccu e invocarei 
o nome do Senhor". 

Exprimem estas. palavras 
um granel-e desejo de com
nnrngar. N. Senhor de,;cja,•a 

DR. FUCHS Dos llospHacs de No1•a. York. 
Ex-assistente elos profs. Petcr

son e Silbert. UROLOGTA. füns e Bexiga. Hyperlrophia 
ela I'rostata e Hydroce!R sem pperação. DOENÇAS DE 

S.l!lNHORAS - Attende das 2 á8 5 horas. 
Con8.: Predio J\fappin, r. Conselheiro Chrispiniano, 150 

4.0 andar - Pllonc 4-4243 -- Siio Paulo 

come.r a Paschoa com seus . 

~~:;;i~lo:ais(L~~~e.~x~, Pa~:~. No t1· "I. !'.IS d,] •1 Inter1·o·r 
e~se pão! vida de ima alma! º · IJ l!f. U · · · 
Ellc lm·oca o Senhor, segun-
do Sto. Agostinho, invocar -
lnvocare -- é chamar em si. 

Sustentahdo na mão es· ! 
querdá a Hostla, por sobre a 1 

SOR.OCABA 
patena. 0 Padrr\ bate trcz ve. l Hora Rellglosa e ehronica ria do S. S, Sá.cramént.o dada pelo· 
zes 110 t>cito. dizendo a c;ida Ave-Maria 

1

1.,;xmo. e Rcrmo. t'.llº. Bispo Dlo· 
,·ez: "Senhor, eu não sou di, cesano, D. José Cario:; de 
gno que entreis em minha mo- A PRD9 Hadlo Soeicrladc Aguirro. 
rada. mas di:rni uma só_ p;ila- 1 Sorocaba incluiu e111 seu p1·0· Realizou-se. tambem, duran. 
vra e a minha alma ser::i sal-1 gramma a transmissão diaria te novB dias. de 27 de outu. 
va". 1 de urna chronica da Ave-}[a, bro a 7 de novembro, a Se-

O exereiclo da humildade e ria e, aos domingos, uma hora mana da Obra das Vocacões 
a ·confissão sincera de noHsa; religiosa durante a c1ual é lido Sacci-dotaes da Diocese. , No 
iudigcncia, diz o Pc. Corden' o Evangelho do dia. ultimo dia. pela manhã, ceie· 
- devem :,crnprc preceder a As duas transmissõe:, ~;crao hrou-se uma solemne Missti 
recM,ção · 'do:; dons de Deus n Ceitas ás 18 · horas. A cllrouica ~a_ntada, ~om ~i;sisteucia pon-

. . siírâ apresentada pelo prof.! tlf1cal e, a noite. encerraram-
sobretudo do maior clm, dons. ',1 , . 1 1· . tá Sº os t1·al.Jalhos co1n uma ses 
do supremo _dom ele Deus; que a cargo do H.evmo. Monsenhor s_ão no predio da Acção Catho-

. I " a1:ms e a 1ora re 1g1osa es ·, ~ · · 

é Jesus Chr1sto" Francisco Antonio Cangro Vi- hca, durante a qual, perante 
Fazeildo depois O signà.l da gario da Diocese e. Cura d; Sé. as autori<lades ecclesiasticas, 

cruz com a h,ostia sobre a pa- Festas e obras realizadas - civis. 0 militares. foi lido O re
te11a, o tmdre diz: "Que o A 27 de outubro, dia de Chds- latono ela semana pelo· Rcvi:no. 
Corpo de N. Senhor Jesus to-Rei. a Congregação da Dou- Co1!ego Luiz Ca::;tanho do Al
Christo gua1·de minha alma· trina Christã da Cathedral pro- mmda. 
para a vida eterna. Assim Seja.

1

1 moveu a "festa do Catecismo·•, Congresso Eucharistico Dio-
J<Jm seguida el!e co1úmunga. reunindo no largo de São Ben- cesano. - Sua Exeia. Revma. 

Faz rapida meditação. A pr0- lo, em Sorocaba, .10. 000 cdan." D. ,José Carlos de Agufrro já 
c0 vocal ó prohibida, pois o ças, <1ue · receberam u. hen<;ão rlcu inicio aos primeiros c:;-

Marinoraria Vidal 
Éspecialista em tumulos de marmore .e granito. ~ 

Preços modicos. - · A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMEIRA ,N. 0 108, - Telephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

tudos que preparam as tutu. 
ras solemnidades do Congres· 
so Eucharist!co Diocesano de 
1941, . 

Tal Congresso, como é satn
do é u-ma prclirniuar do Con
gresso P)uchatistico Nacional 
a s1: realizar aqul em 'São Pa.u. 
lo em 1942. 

j Ann1versari°'. Episc~opat. -

O . es"mo a . e .. d Já se acham em prepa.rath'Of Vlg 1 lllllV rsar10 a as obras e actividadcs para n 

d B. o· commemora<;ão do 16.º anni. 
p0SS8 0 1Sp0 10C8Sano vcrsario ela sagração de Sua 

d e .. H;xcia. Revma. D. José Carloõ e amp1nas de Aguirre, como primeiro Bis 
po de Sorocaba. 

Pode-se facilmente iwalrar o · do templo, a paz e a plenitude coração nella se alegrou e desde 
sacrifício .que essa:. resoluçãp cus- das __ graças de Deus e 5) ver o a minha mocidade procurei se
tou a paes tão piedosos e temen- Messias .e poder servir! a sua gufr-lhe" o rasto." E ainda ··•sou A DloeeRe de Campinas res
w de Deus, como São Joaquim Santa Mãe. exaltada. qual cedro no Lyhano, tejou a 14 de novembro p. p., 
e Sant' Anna, mas obedecendo a A Ena cabem as palavr:is do e qual cypreste no monte Sião. _ o vigesimo annivcrsario da 
uma. provavel inspiração de Deus, Psalmista: "Senhor, meu cora- sou exà'J.tada qual palma em ca- posse ele seu il!ustre Pasto.r, o 
procuraram propor.cionar a mais ção não se ensoberbeceu nem os des, e como os rosaes em Jericó. Exmo. e, H.evmo. Snr. Dom 
mais explendida e .santa creatu- meus olhos se elevam. Não an- Francisco de Campos Ila:-reto. 

J:;m ll/26, cm atten.,:ã.o aos 
bons serviços p.restados á Cau
sa da Igreja, foi honorificado 
pela Santa Sé con! os títulos 
de Assü;tente ao Solio Ponti
fício. Prelado Domestico e Con
de Romano. 

Outros movimentos religio. 
sos, da Diocese. - A realiza. 
ção da pl"imeira Communhão 
da&_ crianças dos grupos esco
lares, escolas particulares e 
centros de Catecismos, a, festa 
do Senhor Ilom Jesus, na Pa
rochia de Alem Ponte durante 
a qual e por tres dias foi pre
gador o Revmo. I•'rei Alfredo 
Setaro. O. F. M. -e a nova rc. 
ccpção de congregados dirigi
dos pelo -Revmo. Frei Conra
do Schew 1"1·a, nos deixam boa 
impresciiL> ,J ;,_s actividades re
ligiosas em Sorocaba. 

ra, uma educação quanto possi- dei em grandeza nem em magní- Qual oliveira especiosa nos cam- S .. Excia. llevma. nasceu em 
vel, digna della, ficencias sobre a minha sorte. pos, e qual platano, sou ex.alta- campinas aos 28 de março de 

O melhor pr.esente para as festas 
ele Nata1,'\~:nno Bom e _Rei$ -

Fofhinha da. JuyE3ntude
F e rn·í nTri a Ca~t.h.ol-i.ea.. 

· para rn.41 - çom_ repro~ução 44? quadros..celebrea 

Preço: 5$000 
P e.d I d() s: 

RUA CONDESSA DE S. JOA~U!M, 915 -· S. PAULô 

da junto da agua nas praças. As-
sim como o cinarrÍono e o balsa
mo que diffundem cheiro, cxha-
lei fraganc!a; como a mirrha es
colhida, derramei odor de suavi-
dade na minha habitação; como 
uma vide, lancei flores dum agra-
da-vel · p1rfume, e as minhas flo
res são · fructos de honra e de 
honestidade." 

Nunca uma mocidade tão san
ta .se preparou com tanta santi•, 

\r;;;;;;.;2=!:i:::!a:ii:;=ii=5=5illilii'-..-1:1-._""=;;;:;==:;:~~~~~~~-J; ~~-s .. p~r~,,~ }ll.i&,á.Q ~.ii, ctil;.u~. 

1877. 
Ordenado sacerdote a 22 lle 

dezembro de 1900, foi aos J 2 
. de maio de 1911 eleito llispo 
de Pclotas pelo Santo Padre 
Pio X. I•'oi sagrado ua Cathe
drnl de Campjnas. 

Tomou posse de sua diocese 
aos 22 de outubro de 1911, e, 
por acto do Santo Padre Bento 
XV, foi• transferido, aoS' 30 de 
Julho de 1920, púa a Diocese 
de Campinas, da qual tomou 
{l{)sse aos ·11 de !lO"e!llbro tio 

Nesses vinte annos de Bis. 
pauo, S. .l!lxcia. ltevma. exe
cutou uma obra notaveJ de 
apostolado, abrindo para sua 
diocese uma phase de grandes 
progressos espirituaes. 

E por isso os diocet;anos, 
gratos IJBlos seus lal,lorcs e 
contentes em obedecer a tão 
virtuoso Antistite, fizeram. ele-
var muitíssimas preces a Deus 
Nosso Senhor, para que con

. sêrve :r;ior muitos annos a vi
da preciosa de s,;u grundci 

· · ,Taes . inovimentos, embora. 
ds caracter muito particular, 
repercutem favoravelmente, de 
maneira geral, principalmente 
na Diocese. constituindo uma 
edifi<":.,nte demonstraç.ão d!l 
fá, 
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:?fu domj.ngo passado. dia 10, bllcas na Curia Metropolitana. ! ves, em Salto, e do Cabuçú, em 
~ Exmo. e Re:vmo. Sr. Arc-,bispo Sexta-feira, dia 15, ás 7,30 ho- Jaçanã. 
lll!retropotitano assistiu a Janta raíl, o Exmo. e Revmo. sr. Arce- Ritus Parvulorum a favor do 
IMissa campal, no Largo -1a Sé, bispo procedeu á benção da ca-1 n,,vmo. Parocho de Villa Ame
fl(lr occasião dos festejos ele 10 pc!la do Santissimo e em seguida rlca. 
de Novembro. celebrou a Santa Missa na Paro-

A' tarde S. Excia. Revma. con- chia de N. S. das Dores da Casa 
iledeu varias auditmciHs em Pa- Verde. 

AVISO N.0 138 

~ado. A's 14 horas, concedeu andlen- ASSKMBLÉA GI<;RAL DA OBRA 
Na SeRm1f!a-feir:a. dia 11. o eia especial aos quartanistas do DAS VOCAÇÕES SACElt• 

-!Exmo. e Revmo. Sr. Arcebisoo Seminario Central da Immacula- DOTAES 
l\X-0Sidiu a reunião do clero, Í1a da. Conceição, do Ypiranga, que 
'Curia. Metropolitana, ás 14. hs.,, vforam apresentar a s. Excia. De ordem do Exmo. ;:;r. Arcc-
~ em seguida conceedu audien- Rcvma. suas despedidas. bispo Metropolitano. çommunico 
,nas publicas, na mesma Curia. A's 16,3-0 horas presidiu a i·~u- ao Rcvmo. Clero e Fieis que se 
: Dia. 12. terça-feira. S. Exc-:a. niáo da Commissã-o ela Cuthe- realizará no dia 13 do corrente, 
~vma. esteve ausente cte São dral Nova. qu~rta-feira, ás 20 horas, no Sa
~aulô. A's 17,30 horas S. Excia. Revma. Hi-o de festas do Gymnasio de 

Na. quarta-feira. dia I!l, o presidiu a sessão de despedida ctos São · Bento, no Largo de São 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo· quartanistas do &minario Cen- Bente, a Assembléa Gemi da 
·t:elcbrou a Santa Missa na Cryp- tral. 1 Obi-a das Vocações Sacerdotacs 
t.a da Catheclral Nova, por alma Hontem, sabbado, o Exmo e da Archidioccsc de São PaU'k>. sób 
d.e D. Duarte uopolclo e Silva, Rcvmo. Sr. Arceispo procedeu, ás a presidencia de S. Excia. 
â~ 7. horas. 14 horas. á benção e enthr,mi- Re,;ma. 

A's 9 horas compareceu. ~m zaçáo do Crucifixo no Gfupo F.s- Consta do programma dessa 
·'Assistencia Pontifical. á Santa ' colar do Cambucy. ' ' solcmnidacle uma "Breve Expo-
Missa so~nrne celebrada m1. Ca- A' tarde. S. Excia. Revma. coP- 1 sição" dos trabalhos emrirehen
thedral Provisoria, por alma ele ced_eu algumas audiencias em Pa- didos pela' benemerita Associação 
'O. Duarte Leopoldo e Silva. lacio. no periodo de 1939 e 1940 e além 

A's 13,30 horas S. Excia. Revma. 
esteve em visita. ao Seminario 
Preparaoorio da Obra dus Voca
ções Sacerdotaes. 

CURlA METROPOLITANA 

(8-Xl-1940) 

A's 15 horas O Exmo .e Revmo. Mons. Ernesto de Paula, Vi-
Sl'. Arcebispo pmcedeu ã ben- gario Geral, despachou: 
ção dos paramentos da Obra dos Parocho ela Parochia de Bella 
rrabernaculos da "Lampada do Vista, a favor elo Rcvmo. Co
San~issim<l. . nego Paulo Florcncio d.a Silvei-

A·s _20 hora~ S. Excia. Rev'.na. ra Camargo. 
presidm a _sessao solenmc da Oora Vig·ario Cooperador de Hyo-ie
d_as Vocaçoes Saccrdotae_s. no -~'l- ! nopCilúl. a favor do RcYmo. F'l'.. 
lao do Gymnas10 de Sao Bcr:Lo. l p I M · 1 e · 

No dia 14, quinta-feira, :.:;. au O 
. ª1:1R e O armo. . 

·"', .. · R ·ct· ·- Fabnque1ro de Bella Vista a 
.<!,;(Cia. "enna. pres1, 1u a rcuniao I r d Rc c 1 

das religiosas ás 11 horas. e c:>m I arnr .º .vm?. . onego Pa uln 
• . . 1"lorcne10 da. S1lvetra Camarim· 

~guida. concedeu audrencrn.s PU• de S~.o Luiz elo Maranhão, a fa:. 

FITAS 
pa1·a todas as associa

ções religiosas, e 

pa1•a alvas, roq1.1ctcs o 
toalhas para altares, 

comprem na casa 
especialista, 

a .casa onde tudo e 
mais barato 

rua das Palmeiras, 94: 
Tel. : 5-4070 

vor do ReV1110. Pc. Eug~nio 
Sanche:,. 

Pleno uso de ordens, po·r tun 
armo, a favo1· dos nR. PP. Bo
nifacio Harink, Bento Caspers, 
Casimiro · Vloon, Plechclmo San
dcr~. Adriano Schalkc, Ray111un
do Lui. Cecillo Bruggeman, Lam
l~rto T..;,mboy e l%tanislau Pas-
~ionist.a. 

Binação a favor dos 
.Tosé de Castro Nery e 
lo Maria do Carmo. 

RR. PP. 
Fr. Pau-

Procissãc, a favor da. Parochla 
do São Sebastião da Ponte Pc-

de alguns numeras de canto, ha
verá uma Conferencia nobre a 
obra. do recrutamento Sacerdotal 
pelo Exmo. e Rcvmo. Mons. Ra
mon Ortiz, dd. Vigarlo Geral ela 
Diocese de Taubaté. 

Para assistir a esta magna As
sembléa. estão convidados o Col
lendo Cabido Metropolitano, :is 

Revn:im;. Parochos, Superiores 
Religiosos, o Revmo. Clero secu
lar e regular e as As.5oc!ações rc
lig·iosas d.o Arcebispado. 

São Pau1o. 9. de Novembro cie 
l!J1(!.-~-Concgo Paulo Rolim Lou
rnlro, Ghanc<?!ler elo Arccbi~pado. 

REUNIA.O DO CLERO • 

Dia. 11, seg~da-fclrn, co~ a ) 
presença do Exmo. sr. Arcebis
po Metropolitano, realizou-se 
ás 11 horas, na Cur!a M·1tropo-

. lit.ana. de São Paulo, a cost11ma
da reunião do Rcvmo. Clero Se
cular e Regular da Archidioce,e. 

Sachristão 
Offerece-se aos Rcvmos. 

Vigarios, moço, com lon.ga 
pratica, dando de ::li as 
melhores ,refereucias. ln-

forma~ões ue:ste jornal. 

,Q. Grão d8 Mosl-arda 
' Os Judeus aguar. 

davam no Me.ssias, 
um rei valoroso, um 
e o n <i u i stador, . um 
h e r ó e destemido 
que s~udisse o ju
go dos Romanos, e 
dominasse o mnnd<> 
inteiro. Foi-! h e s, 
por · isso, um des• 
aponto, quando Je. 
sus, o filho do ca.r• 
pinteiro se declarou 
o Messias promett.i
do, que viria. restau. 
rar e estabelecer o 
reino de l,srael se: 
gundo as p.rol}ho
ciatt fe-itas, primefro 
a Abra:hão, e detM)is 
aos demais Patriar• 
chas. Para comba
ter aqu_elle concoitô. 
er.roneo, e desfazer 
esta primeira illu

v~~&lMO se-XTO DOM~NGO - DEPO . .JS DE 'Mas, como· d ~ 
_PENTECOSTES de mostarda, crea, 

ceu e e~eudeu seus: 
ramos pa'r-a. tódoit oisi, 
.pontos da tens!, de' 
. .sorte qt1e a. elllJ, ac~ .. 

(&.0 domhigo oert0is da Epiphanla): 

São Matheus, XIII, 31-3!1 

Naqoe,fe teml'o, disse Jesus ãs turbas ésta 
parabol-a: O reino dos .céus ê semelhante ao grão 
de mostarda qae um .. homem tomou e· semeóu em 
seu campo. Na verdade elle é a menor de todas 
as sementes; mas depois de crescido;· ê. maior 
que todos os legumes, .e torna-sé arvore de 'sorte 
que as avcls do c6u vêm habitar em $euà ramos. 
Propoz.~hes tambem esta outra parabola:· 0 reil'IO 
dos céus é semelhante ao fel'mento, :que uma 
m1:1lher toma e Introduz em trez medidas de fa. 
rinha até que tenha fermentado. toda a !)Íassa. 
Jesus disse todas, estas cousas' em · p·arabolas á 
mlfttjdã~, é· não lhe falava sem parabotas para 
que se realizasse o que tinha sido di:to pelo pro. 
pheta: abrirei minha bocca· em parabolas,·e ma
nifestarei cousas occultas ~esde :a creação do 
mundo, 

correm, em. toda â 
parte, todos os se
quiosos de lnz, "lida 
e salvação. A outra 
para bola faltfr-11 O' 5 
de' outra, vitalida.ue 
da Igreja de Chris• 
t.o. Já. não oom;idera 
sua rapida. propaga,, 
ção, como aua. effi
cacia -interna, adnrl~ 
ravel. Como o fer. 
mento que em pe. 
quena qutmtiifade 
leveda toda a po-r
!,ão de farinha, M• 
sim a fC>l'ça interna 
da , Igreja renovou 

são, utiliza-se o Salvador de compar~ões to· 
madas aos factos ordinarios da vitla, para: ·in~ 
culcar a natu.reza e finalldatlé do reino/qlié_ 
Elle v·eiu estabelecer na terra. Assim as para. 
bolas desvendam-nos varios aspeetos do· Reino 
dos céus, relacionados, no emtanto, todos elles 
com o princ\i)io espiritual ·que o caracteriza o 
eleva acima das competições em que se deli·. 
mitam os reinos da terra. Deste geuero. são 
as duas parabolas que hoje nos relata o· Santo 
Evangelho. Na primeira, repiza o Mestre 
o principio e fundamento das obras :divinas 
inteiramente opposto aos meios escolhidos 
pelos soberanos terrenos. O· que é desµrézivel' 
aos olhos dos horiiens, nullo e ·insignificante, 
é justamente o elemento que ha de conéoner 
para as grandiosas ma~ifcstaçõcs · do. Deus. 
Como o grão de mostarda, a _menor semente; 
tão pequena que entre os palestinênses foi 
termo o,rdinario par.a se indicar coisas minus- · 
cuias, a Igreja no seu coíneço contou com à · 
força. ir:·isoria de doze humildés _pescadores. : 

toda à face da terra. 
b que niiO .11(•:'nH ni:miori.'stra a sua: origem ·df
Cvinà. Pói~. ;·! os doze pesca'd'O.i-es-'eram meios 
;tlesp1·óno1·ci.m:tdos para; uma. diffusão tão ra•. 
ir,ida do C'hri,Ciu1is1i10, a. austeridade e in,' 
,transigencía da doútrina 8 moral evangelic1Í' 
.estavam bem longo de· obte.r os applausos de 

'Uma sociedade enchafurdada nos crimes mal9 
· torpes. Não obstante, cm menos de um se-
: culo o Christianismo transform'ava. o Genero 
·Humano. 

Já no segundo seculo Tertuliano podia ei, 
crever: "Somos de hontem e enchemos tudo e,· 
qúe é v-osso (dos pagãos); :cklades, ilhas, cr.u,.1 
tellos, municípios, .assembléas, exerc!tos, trf. 
bus; decurias, a casa dos Cesares, o Senado, o 
Fo-rum." Era com a v'ista nestes factos que 
Jesus Christo propunha aquellas parabolas aos 
judeus. Sua intensão ir:µroediata, po:rém, ·s1.t
t.rahia a att.(lnção das multidões para a hu
mildade e desproporção dos meiÓs com que 
attingir effeitos · tão · grandiosos, dando a eu,. 
tender a na/ureza do seu reino absolutamente' 
clifferente e mais elevaqa do que a doa rei
nos communs da ter,ra. 

'. . ' . . .. 

Critica Cineniatographica_da A! J,C8 
·orientação· 111 oral dos Espectaculo_s 

MOCIDADE - Da Fox, com u'a mo~a,, ?,. shnul?,~, de .µn:t e Fernão'. Dias. Paes Leme. I>àdõ 
Shirley 'l'emple - E' a historia suicidlo, uni. ai;sassllui.tci cometti• o. carabter "cíescriptivo do film, 
de um casal de artistas a quem do para roubar, e Óutros defeitos nádá ha que mereça repprovação 
um amigo entrega, na hora d:i. fazem com que esse film. não de- no tocante ã moral. Cotação: 
morte,. um.a filha. E •a criança va. ser ,•Jsto por menorés. Cota- Acceita,;el. 
toma-:;e finalmente artista. Há ção: A<Ji:;cita.vel para· .adulú,s, CENTENARIOS .:01~ :PORTU• 
algumas seenas dcmonstrándo CARNAVAL DE VENEZA - GAL - Da. Lisboa Fi!m.e5 (Film 
elevada precocidade infantil e Da. Romulus Lupa., com Toti Da.l natt,tral) .,- Apresénta este filln 
certo exaggero critico. ·cormudo · Monte - Este fllm const!tue- um aspect;qs das solemnlda.des civi• 
O f1111do çom!co · consegue abran- prctei,.-to. para- 3. exhibição de voz cas e .. religiosas levadas a etteito 
dar essas falhas. Cotação: Ac· de umà. cantora lyrlca.. No ·en~ em Portugal, com.memorando ,o 
ceitavel men()6 para criaiwas. redo _}la algurna_s falhas· d~ or- 1 centenario de 3 grandes da.tu 

A CASA DAS SETE TORRES den1 moral que não chegam_ a ' luzas. Pode ser vtsto por todOtl
- Da Universal, -com Crtlorge assumir gravidade, podendo o! Cotação: AcccitamlI. 
Sanders e llbrgarct Lintl:sa.y fllnt. ser ass!s_t-ido por_ qualquer! PROXlMOS FILMS 
Apresentação, com caracter de publico. Cotaçao: Accc1tavel. 1 
v~roslm!lhança, da historia de NOITES lri1WAIANAS ':..__ Da CONQU: IS TA D O~ AS ,DA 
uma. ambiciosa familia sobre ii. Universal, . com Miuy Carlislc e BROADWAY - Acccitavcl para 
qual pesava uma antiga maldi- Jabinny Douris - Um moço n1a- adultos, 
ção. · ·A apresentação de um sui- -niaco- pcio jazz, consegue por DR.• '<JYCLOPES - Acceitavcl 
cidlo vem aggravar, mais ainda. meio deste salvar a má. situação pai-.i. aduJI-Os. 
,l jn.rte moral elo film. que ,~e e~nonüca . tie um hotel, Aigu- . 'fUDO IS.TO E- O CÉU TAM• 
desenvolve dentro de wn amb!en- mas sçenas de bailados e·. a . fu- · BEM' ...: . RestHcto. . 
te de Qdio e ele vingança. Não se t!l!dade do film, tornam-no dés- TESTEMUNHA F'ORÁGIDA -
recommencla, portanto, aos me- aconselhavel aos menores. óótà- Acceit,wel. para adultos. · 
nores, só podendo ser visto por ção: Acccitavel para. adultos. O IfOl\ÍEM QUE VOLTOU DO 
adulto8 de crit.erio formado. co- SAF'AIU - Da P.J-ramow1t, OUTJto J\1UNDO - Restrteto. 
tação: Rcstricw. oom Doui;-JM I-'airbanks· Jr: c Jl'OGO NAS VEii\S - Acccl• 

·Ma_ dalr.lne Carrol :_ Uma. caça.- tavel ))a-rà adultos. AO ~UL DE PAGO PAGO -
da na __ s selvas africanas. Peque- ESTAS GR.(\.N-t'INAS DE HO.. (la, U. A .. com John Hall, Victor r--· .... ·-· ........................................... - ... ·1 

t .\ .... ·~ .• t' 

Mao La.s·Jeu e Francis f"arner _ nas falhas na parte moral, bem JE - Ac<--eita..vel pa,ra adultos. 
Navegantes aventureiros em bus- como uma tentativa indirecta de· (Cotações da Legião da Decencls.) 

1 
ca de perolas nas ilhas dos ma- hQmicidio. · desaconselham O mm· NOTA IMPORTANTE - Os fo-

i
res do sul. us:im de meios illicl- aos ·menores. Cotação: Acéeitavel lhetos "1.020 Filmes", recen .. 
tos para conseguir seus intentos. para adlilt-Os. temente impressos, pod-~m !.Cl" 
Roubos, assalto!;. fraudes, Juetas BANDEIRANTES - Da P.· s. obtidos na. séde da AJC (Pro• 
corporaes, assassinaws, costumes , B. - Film hlstorico, apresentan- d!o d~ Radio Eicelsior), ou 
e;xoticos de nativos, perso~agens do traços da obra. patriótica do na Livraria Catholica, rua do 
ele vida incgular. surgem no Padre Anchieta, Raposo Tavares Carmo, 142. 

1 film, sob un1 aspecto ora tragi-
co. ora comico. As pessoas que 

nã.o estão acostumadas 'tOS es- •nd·1·cador Comm·erc·1·a· 1.· pectaculos ela tela. poderão ficar ff · . 
impressionadas e serem conduzi- -------------------------•-•• 

1 ,\1e 1·Com~anh1a J: 
i t = Paulista 1· .. 
t -· ~e Seguros 1I ci6!!.'!.~u!e 
; ~ { 1, 24 do Maio, ~O a 90-Coixo Po1tal, 2028 
,t • SAO PAULO 

- das a um juízo erroneo, r.azão 
i FUNDADA EM 190G l "jii,,,.,. · ·. _:;; 

+ ê a mais antiga Companhia de Seguros ! ACCESSORIOS · BICYCLETAS f fund~(Ja no Estado de São ~a~l~ f 
TORNEIO ESPORTIVO pela qual restringimos o mm 
NO COLLEGlO ARCHI- aos adultos de criterio formado. 

Cotação : Restricto. 
; t 
Q • ! 
; ~ 
., O · · S t Entre as festaH comnrnmora. 
~ pera em eg'llros cont.ra , tivas do Dia da Republica, que t INCENUIO, FERHOV IAHlO. f se realizaram no Collegio Ar-
f .lU)UOV IARIO, :M.ARITIMO, t chidiocosano, noticiamo,; o tor-
• A{TIDENTES PESSOAES , neio esportivo enlt·,e º" alum-
~ · ·' :,, ' i nos daquelle est<tbeledmcnto 
! -e- ' I . t f < e en:smo. 
; ACC!DENTES DO TRABALHO i I o torneio re.lli½aclo no dia. 
~. + 15 deste, ás 15 horas, contou 
Í .• f com um grande numero de as-
+ + sistentei:. que concorreram pa-

DIOCESANO HOTEL DOS ACCUSADOS -
Da. Metro, com William Powell 
e Mirna Loy - Film po!icia1 
apresentando as habilidades de 
um detective amador para solu
cionar um crime envolto cm 
mystcrios. Alguns dialogos me
recedores de reparo, sccnas de 
café-cantante e situações dubias. 
comquanto não ~e revistam de 
gravidade. restringe o fHm aos 
adultos habituados ao cinema. 
Cotação_: Acceita:rel para ;1.dultos_. 

LOURA E PERIGOSA - Da 

para automoveis 

o .MELHOR SORTIMENTO 

Importação Directa 

ISNARD & CIA 

AVIAMENTOS 
para· alfaiates 

TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCAS 

ISNARD & CJA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARlADISSIMO 

Importação Di.reeta 

CASA ALBERTO 
_LARG()_ SAO . ~~'l'O N.0 . -S0 

i. AGENTES E REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL l ra o seu maior realce e bri-
S.éde --: ; · a O Paulo lhantismo, logrando assim ob-

. ter um exito magnifico e com-
Fox, com Lynn Bari e Henry Wil- s T o c K 
coson - Um jovem medico, en- · 
ga.nado por sua noiva, vê-se en
redado em um assassinato, con
seguindo· afinal provar, a. sua. in
nqcenda-, A .1:11n.c1.u~ta ~v~ ~ 

COMPLETO 
CASIMIRAS 

i RUA S. BENTO N.0 2 3 1 pleto, tal como sempre acon-
f l'hc·:~~:: 2-02,17 _ 2-4918 ! tece com as festas daquelle ; f 1 edu(·a:ulario que tanto honra 
L !:i~·""••T ···-e•!,~,..: !•~· :, .. : .. ~· ~"!1~~'''~~~!'!",":'"!.;_!:_.~~~1~:~!:~1:ir·.?:-~Y~----'-"-~ ,, _;.~~l~.9 paU!!Et~ 

Consultem a 

CASA ALBERTO 
~.ROO EEN'!'O 

.~. :- -

Aurora - Printcx - Plrltuba 
Nacionaes e Extrangeiras 

CASA ALBERT~ 
10 1.,1-.:..r:wo 15N? B.!!;N'.I-9 -~~ • 
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Syphilis 
Rheumatismo 
f~ri~J~. em_ ~Elral ? 

~HIX!R Qj 
,-~QGlJ~IRA-. 

__ L ~ Ç I O N A R l q 

FMê(:>.ff·e · 
4~EMIG~ª 

TO~E~ 
VINHO 

ç~~O$@TÂPQ 
=..,..,.,.M;.,i,..lh'"'.!! .. re.._. s"-_ .;;d""'e"'c:.., u;:;r:.:;e;.::d;.:o:.:s....! i ,\ 

·CATASTROPlHE DO 
"ClDADE DE SAN1.'0S" 

A PRESIDENCIA DO 
SUP!ÚTIMO TRIBUNAL 

..... P~DER.1Ho1 

l 
taE:s de aml)os os paizes. . . 

. . Essa tendenc.ia nat.ural está aci
ma, ele quaesguer acontecimen
tos. O actual conflicto não affec
ta a rcconstrucção a que se de-

cie João da. Silv• 
·· Silrefra ·' .. 

~~~t\lDE TP"'!I~~ 

, Q sr. Presjden.te qii, Re!)l.fülic~ 
1J.S§jg1194 gecreto-lei p,elo quª1 é> 

' pr~igf!nt{: e vjix.:-presjdente do 
: : , Supremo Tribunal ·Federai serio 

nomeigçi; p.or teÍp.po . jndet\l~ll1ic 
n~g.~ pelo f'~!>Jc!eµt:€ cja Re'pl!\Jli
c~_ e : cçp~iderar-se-ªo empossa
d°i! !lledi~µt,e publ}cação do r'.!
.fe~~o acto nQ "D1ario Official". 

QUJTAÇÃO nos EM
·PJ?.Ji;GAPORES COM A~ 
lNS'ffTUIÇêlf;S DE SE

GURO SOCIAL 

•0 ~ sr. P;-esidente d~ Republica 
~gno·u um decreto estabaj.écen

,, • 4f) q~ · qs governós fedeni.J,' esta
°' dllfl e municipal não pagarão 

. clll}Jlquer subvenção sem apresen~-
-ta,~o de certiqãq pelo interessa

, d~, si lhe cabe·· ou, nãQ .·en< 
c~gos de contribui, para iusti-. 

,,;:'Jui1,&s de seguro social, e quaes. 
. ,, ~ eynw quitação das lnstitui-
, _ çõçs a que deve contribuir. · 
, .. ¾. -~sai; i,1stituiçôes poderão pro-

· mover~ penhora em ·execução j 4,
; CÍiçJ,d, nas mãos do govep10 (la 
-,, . .Importaucia que o inw,ressado 
· · hãó cli!i;;enciar r€eebei·. 

" f.s prorns 2.cimll, referidas se·· 
rãp exigitjas :1.as concorre~cias 
publicas. . 
. O decreto-lei estabel~'t:e ainda 

· ·-:Jl:S·, penas a que estão sujeitos o 
· a$.µinlstrador de socieçlade ou es• 
ta.~lecimento publico resporu;,a

. yel pelQ não recolhimento de con
'· tril;mi~ _descontada dos empre
,, ffiQS, 

CABEt.~S BRANCOS 
só tem quem quer 

os não quer 

EXECUCJ.O f'Aq ,AS
,r,; ('}'\r~u A M'-1 J:l<) ~lJPPTI'. 
:'. ·: · Jlv :_éinm rN A T, FE": 
:.:.: ·· DERAI 

Verificou-se dia 8. na praia de 
Botafogo um desastre de aviação. 
em virtude de um chogue entr.e 
o avião da VASl:l. ''Cida4e dJ 
Santo~" e o i• pc Ha vrlland ". da 
Shell Mex., que se verificou logo 
tjepo\s de haver o avião da V ASF 
leva1/tado vôo. · · 

EJt virtude do violento cho
que ·o 1'etdade de Santos'' preci
pitouase no mar, emquanto o ap
pa,relho da "{::lhl:!11" la,11çava,-Rf, 
sobre um predio. fallecendo toclor, 
QS tr-ipulantes e passageiros do;, 
dois appar.ilnos. ' . '' . 

Entre as victimas encontra
vamsse o ministro Hemandez ca
tá, embail:,ador de Ct!b~, sr. Gus~ 
tavo de Godoy Filho. prof. Evan
dro Chagas, J;.,aciis!àu . Roman. 
Alexandre f';!tabéfil Gfiég,. ~.qn.siJ} 
cja Noru!!ga, q~ trii;iijl~!l~!il [!!) 
avião da VASP; cómmandante 
Julio Costa, seg4µdo piltqt~- P~ulo 
Cintra, nadlos1'.~l~gr3:pbj.stg.,_ lilll' 
Lopes Aríl:l!ÍO, o )).ilotg cjo.' ?,)'..j~o 
da 411gl9-Me1-ic,;t1t, Çolliu. A\Jqot, 
e sr. Sebastião Leme Sal!e,s. 

NOTICIAS MILITARES 
O Presidente qa R.epubliCll as

signou d~cretos nomeando· o ge" 
r:cr;:: de divisão Almerio de Mon
ra, minisí.ro do Supremo Trifu-
L.1 Militar, e reformando defini· 
tivameute o general de divisão 
Constanclo Deschamos CavaJcan
tl, ministro do Sup-remo Tríbu• 
na! Militar, por haver completado 
a. idade limite para o serviço. 

o O sr. Ministro d::1 Giierra ne, 
goij approvação ao :contracto. dos 
serviços "Hollerith7' para apµ~ 
ração - d.as estatisticas sanitarias, 
·1rQposto pelo Serviço de Saude do 
1xercito, vist,o ~rem as macJlt-· 
>as alugadas e não vendid!Ul, 
onstit1.1inc!o fon~ de renf.lll< in
•mninavel para a .empreza qu!! 
')Zll,fá, a5$lm de previlegiQ ab· 
'luto e perpetulo · 

NO'VAS Pijoyrn~NCJ-AS 
SOBRE Q CAf~ 

P SI'. irtinistro da Fl:l,?a)ncla coma 
n1411jco4 ;í, ilnmens,J, q4c, !Ífim 
cjc H11cilhorar a medi,J, qm; preços 
tjq café e facl!itar a entrega tjo 
ca,fé na guota, sµppJementar, o 
{;iqverno resolvei.! ma,Jorar para 
7!)$0QO o, preço do,s c~fés ~ntre~ 
gue.s c;n quota suppl!mwntar. fi
:Ífando para esse preço' o t.ypo 7 
e111 vei1 cjo typo ?, corpo e1>tá li
xaqo. 

que induzam a este fim; b) 1c 
IT\edicaméntos qÚe se propoii.!la~ 
a evitar gravidez, a interromper 
a gestação ou em termos que in~ 
duzam a esses fins; c) de pre
parados pllarmaccuticos çle que 
·constem . refcreúcias detractoras 
aos que lhe são concorrentes, in~ 
culcando-fües propriecjacjes noci
vas; d) de preparados destina
dos ao ti-atamentQ qa syp11il1s e 
das denials cjoença.s venereas, da 
lepra e da tuberculose em termos 
diversos dos constantes da Jicen
ça do pepartamento Nacional de 

DIA DO ARM1srr[CIO sll-µde; e) ele especialidades r.i11a;. 
Co memoran " . 1 maceuticas ppr meio qe suas in-1 

misti:Ó ;; os · ~11~1 ºos ~:mf :r: dicaç~s therapeuticas com ill§i-
. · . . -... g .a, n. 1 nuaçao de respostas n_ or interme-

tes bras1lerros ortu e s b -1 . .. · · " · · · as ran ' p .!\'ti:! ~- •. el d10 de C!l,jxa~ pos~aes, instituto~ 
~-- , f ... ~z,e,s ll 4'lglell!:)s vi1>ita,- residencias e outros meios 
ra111 ç11a 11, pela manhã, o mo- · .. · · · . · · · · 
nun;iepto ao rei Albe1;to ·r,. de , ,. f 2) Q~ !),l1nu11q1q~ cjos prepar!l
tando flor . ·: ·;:tira · po _ , dps p!'ltmnamiut~cO?, fora gos ter-

. . es e ass~ . m a se mos constitntes da licença elo De-
guir a Missa mandada rezar pelos · · · · · · . · · · · · · 
solcjados mortos. Em. se~uicta v· - p~rtan:~pto Nac1~nal de. Saµde, 
sitnram n • . · .

1 
· _ · _1 i,o sei ao permltt1dos apos ce11.a 

B
8

ntl ·t · 0 cemitei tº S~o Jo~o sura previa. das autoridades sã-
.- .. · s ,a, o ~10.numen o aos mari- nitàriat. 

nneiros bras1%1ros mortos em Da. 3) N i d · ka.t os annunc os o exerci-
• cio da medicina, em seus varlos 

ELABORAÇÃO DO OH-1 ramos medicos. cirurgiões-dentis~ 
ÇAMENTO DE 1941. 1 ta~. veterinarios) so_· deverão figu-

. rar o nome do profissional, sua 
Afiµ1 de apresfüll' a elaboracão ' especia lidado. seus títulos .scienti

do orçamento de· 1941, o· ~r. · p;·e- ficos, local e l10rario da consuta ". 
sidente da Republica qetermtnou 
a s4spensão de todos os procces
~s que importem: a) na cria-:
ção ou reforma de quaesquer ser
viços ou orgãos da administra
ção; b) na extincção de cargos 
excei;lente!i e «?!11 consequencia 110 
preencllime1iw cje cargos vagos; 
C~ na CrÜ),ÇãO de funcções gra
tificadas e d). na modificação .d:µi 
tabellas e e~tl'll,numerarios. 

PROPAGANDA ILLICJ. 
TA E EXERCICIO IL
LEG,i\.L DA MEDICINA 

4:i 
~ 

Noticias 
do Brasil 

1 DIP - Notioia-2se que o sr . 
· Interventor Fecjeral deverá 

seguir para Rio de Janeiro, a.fim 
de combinar com o sr. Lom•iv'll 
Fontes a criação dol'.l. I. P. nes, 
ta Capit11,l. . · 

2 AGRICULTURA - Embar
. cotJ p1m1, Mli,çto Grosw, em_ 

companhia· c;lo generaú Rondou, 
o mlni;,tr9 çj11, /\!1ricu.Jturp., que 

Foram ~pp,rovadas pelo Presi- , vai ei;tµli~ o;, pro!>ieni~ relatl-
cleJ:'te d&. :fl.epqbllca. a{l .. l'!l!lOilmWll·.1 vo_~ . ll-0 ml.nisterlo, n.aqqelle E~-

0 Presld,mte da. Reoubllea qe.ççell p;r9p~tll{l Pfl}Q P~P!LrnJ,• W.dQ>. · · · · 
-s!gnou um decreto-lei d~poncl\l mimw NJicion11,J ge Saud!l §obre a · · 
'te aos officlaes e praças. çlo propa~a.P4a çje actos immc;,raes 1 3 ÇEN'fENARIO - Estiveram 
:'{ercito e da Armada requjsita- e llitcit:9$, 11- çoncwrencia desJell-1 j · ~m porto Alegre, afim ele as
~s por ~mtros Mlnisteri,os par!!- e O exeni!c!o !Ue~al da mecjjcina i sistir os festejos conunemoarti

"'""'~em dP. techn!c<'s naveqan- que: " _ 1 vos do centenario daquella cida, 
t<'s dos sérv!,:-:,s aeronau'!cos, se- l) Nao ser~ p~rmittjdo11 aq- cje, o sr. Presidente da Republica 

<\ "i-' n1.1nc!os: a) de med1eamentos an- e o sr. Interventor Fecjeral neste 
5 C'"'~~ ,, . ~. 11-,,i, f!"~Hfir,o.,~o ti-coµcepcjoq!l,~ ou em termos Estad~ 
mensal, a t1ttao de ln1emnfza.ção, · · 
dos de~çoqtos que soff.rerl;!m noi; -
vepci!llep.tos e vantageni; a que · 
tin!:lam qirnlto q9§ iiem, Mtn~te ... 

· "91 ~i;lgnaqç um 41lcreto-1ei . rtoi 
11,spo~o EJ:ÍJe :na Jiquidaçã.o e exe-

dicam ambos os ·povos". 
O "Berliner Nachtansgabe" 

prevê que os resultados dá con
ferencia será o estreitamento das 
relações entre Berlim e Mosco11. 

Crê-se ainda que a conferen
cia de Hitler e Molotov se des
tina a fazer comprehender -os 
paizes balkanicos da unidade '.l.e 
politica existente entre os esta
dos totalitarios. 

GUERRA GRECO
l'l'ALIANA 

Ainda não se decidiu o con
flicto greco-itáliano. Nem se po
de imaginar <iWJ.l o seu desfecho. 
As noticias · a respeito da lucta, 
são contradictorias.. mas parece 
que os g~gos pa~r13,m á offen~ 
sjva depois tje apii,rii,r os primei~ 
tos golpes jta-li!l-llOS. O exei,cito 
helenico !:lStá dentro do territo, 
riQ .a11>an13z, 0114~ se · aQµçeritm 
actualmente quasi toda a lijctà. 
Os Italianos q4e ainda se encon. 
tram no Epiro vão sendo i·eqra~ 
dos aos po4cos para fazer fac~ 
aos ~r9gos que at.acaram a Alpa. 
ll~ ' ' 

Noticias 
do Mundo 

1 OCCUPADA - A capital de 
ç!c Gabou, Libreville foi oc~ 

cupada pelas tropas do genernl 
De Gaulle. · 

2 BOMBARDEIO - A aviação 
britannica bombardeou for

temente a cidade de Durazzo, ca• 
pital da Albania. 

3 REVOLUÇÃO - Noticia-se 

1 que foi descoqcrto um pla.nri 
ele revQlução cjos adeptos do ge~ 
!1ernl AJ.Inanz!l:µ, ex-çandiçlato a. 
presidenci.a do Mexico. 

4 P4~t3;'\QEM -,-- O ~mira11t/l" 
qol !>rit!J,plliço oomi:nu11ic:01J 

nãp sgr J)®iY!1! evitªr !!, píl,S!l1~nl 
Pll S4l?~':'ffi(1§ ita,Jiim<l§ lW ~s· 
treito do Gibraltar, 

5 VIÇTI~A§ :,"_ Vm . ~}'ª'n4~ 
t;ermngt,Q ~loy tl)g!I, lJ. 

R4mania. . Grltnq~§ f!!ltif!lS:º§ ~ 
· p,oduziJ?,tn llfl!l ~li Jlj!~r:P,life" 

r<:>s, O n.tJm~ro µe · v!J:timii!-!! ª§" 
c«?nr:lP a 5. oo~. 

6 VISITA - o "qçn~w.;.tpr!' 
da. R@IS,nil!,, i~l'lf,ll'i![ Anú.:l• 

nescu, visitará a Itália a convite 
dCJ sr. Mussolini, · · · 

7 PRISIONEIROS - Os ~"' 
: gos tem a.'hnunci~do frequiin .. 
temente, grande numero lie pri• 

spes entre os cpmbatentes dG 
el(ercito ltall!J,no. · · · · 

A.nnunci11,-se que e plano do 8 BEL1;,0N,\V1' ...,.. 0a ~sta4oq 
commando cj~ fprças penipsttla- · Unidos · ' i$n~ar,a:,n ~.. .im,,.r, 
r~ lll-nçar tJmll- gr11-nde offensi~ um "d11i;troyel''?. o .!1Ludlow''· 4 
va no sector de Koritza para se · CCFimona não foi :~sl.stida., -pe~ 
qqsvencilhar dQs · gregos qll-e sl~ puplic"- · 
tiam !l reiiã~ · · · 

F ALLEC.EU O MlN 18~ 
TRO CHAMBERLAIN 

O ex-primeiro ministro Nev\lle 
Ch11,mber!ain que qirigju· o;; cje~~ 
tinos da Ora11·-Breta11ha, 4esq? 
1936, até Maio g_e 1940, fll,Jleceu 
tjill, 9 tjo correi.te. · 

O sr. -órthl!r Neville-Çp.1ml:)er~ 
Iain nasceu em Birmighan em 
11169, tepcjo occ4pacjo vartos pos~ 
tos mi114itr.riaes, · cjesde 1922. · 

9 ATTEN'fAD() ~ v Sr. ~ce-
bisp9 ~ Av@tro ~m Fo"~~ 

e t1m sobrin}io ,w ~~llW ~'!' 

mqna. f9ram victi,m~ 4um atten
t!}.cio por P!!-1~ c!Un} g.ein~nt~, CJ 
C/lt!ldo de sa4de qo pr~laqe é ba.s
t!l-nt~ séri0i 

10 CONFERENCIA ..,.. O mi
- ·· ni.stro l)rit11,npiÇ9 n,g. Capi

tiit ru~sa i,steve dia 11 en1 confe• 
rii?Jcia. com o vlce-commissl!-rio 
soviet!co das Rel~ões Exteriores. 

-, CUQW d!;! 11,e9rg.a_lj.'),S qa Oõrt.e SJJ~ 
t>rt.m.!). proferic;l.os ant.e!i .de 10 cJe 
Novem:b.ro de 19~7, o recurso qi,W, 
cguper, de§_de q1.1.e ·ª' lln.~ Jiij.n 
~j?o ilµ;eressacia, çteverá ·sd in,. 
-~ ~ çleç~ã,9 (j.Q j$ em 
~p insta.11c41, J)tli'a, ó 'l'rj,
~l -~ ~ppéJlll,çã.o, CltOOlÍ4Q -rt;. 

'-' o sr. ministro !li!- O-uerra 4e
cidiu que, nos deslocl!,mentos em 
pequena§_ 41$tancias, co1110 ili~. 
Nitnerof S~o )?auJo-Quitaunfl., só 
na.verá qµ,-eito á percepç~ <Je 
aju4a qe custo, quii.ruw ·ocçorrer, 
cô!ll a tran1,ferenei1L (}e ;;e(le, :qrq,,. 
g.an,;a de residenCÚ!, pr9vi®r111,· 
qt1e se t.ome effectiva ' na 'nová 
sé4e dura.nte o tezµpo da co:qi.,
missã<>, Clj.,rgo ou fl!µção. ' 

';(/BmrO/OH 
.P'/J11uvt1 ll'fl61/-,t?, 

Sua actuação na frente do go- 1 l TªANQlJILLI D A D E -
verno britannioo. creou uma for-1 - . ..._ L-ondr~., ~{)2:QU ge completo 
te opposição parlll,mentar e po, · soçego npct1.mw, r!I}. li@ggnga ~ 
pular que se c9_pcretizo1J em Maio terca-felra. i-rn.o se f!lgg;trou he-

i 
deste a11no. ·na demissão c_ie Cham- ij.hµm bomba1tle{Q !!,J!en).ão,-', . 
berlain. Esta opposição ganhou _, ~ .-,· --,-
terreno entrf,l o povo depois d!!, f O l> O C A T H O L J C .@ 
ll-§~pll,tura. c!.o p1j,1Jto de )11,111icl1, 
çqns~c!.1m~d9 .a prim~irl!- tjeffeççiQ 

. , ~ ~~tj9 _c;}(l, geei~~ clest.e •T.©al pti;r~ ». ~upeymo 'P.i
l)\r:lal ~~l, 

PARA 
00:RES DE ' GARGA,N'f A ,..... G!UPJ>ES 
~ 1 Q.S ~ }!; S . - . CO~STIPAÇõ;F;~ ~ 

. JfflONCHlTES · 

!#-

'.mi:=:=- ·-··' --* 

EXTERIOR 
MOLOTOV VISITA :SJRLI~ ..... 

f'e~ prJmej.rl!-, vez, cj~c!e 11, Im• 
Pl~~ .Q.Q reglmen iloVietico, 
1m1. cµefe de- Ei?ta<J.o rtlllSO v~ite, 
1,\lUf,I, ne.ção extrll,ngej.re,. Mo)otov 
ei;t$. prei;entemente em EerJJm 
9n(te c.on,fer11nciou com o w- Jiit, 
ier t QUttis rie,s:;oas q.e 4e!>t!i,, 
que no ·Reicl:l. o -embarque rio 
commi.ssl!-rio do povo par~ as Re· 
lações Exteriores da Russia reali
zado em MQscoii no dia 10 foi 
assistido por membros do gover
no e pelo emba!i,;ador nazista 
Junto aos soviets, Conde Von Der 
Schulenburg. 

Molotov a.travessou a fronteira 
da. Prussia Oriental as 1'7 .5 horns 
cio dia 11. Além c;l.e numero;,os 
officiaes allemães, esperava a 
chegadQ. do polltico nisso, o che~ 
fe do protocdllo cio Reich, Von 
Doernberg. 

Sahinqq <;111, "fffl,re'' Molotov 
pasoú em r«?Villt1;1, um corpo rio 
exercito q11-e lJle pre§tol! ali c911-
tinenci~ . ,:lo estpjt). 9 mmwtr9 
sovl.etic9 ft>l con1>!-Mr:µto J.Jo!lÍ>l4e 
officie,l 49 !l'9v~rno 1,1,Jiemão: 

40 mei.o 4!ii c!e terni-fgirfl., Von 
~\>l>lntr9P reçeeu ~u C9lie!l'!l- §9• 

vietic9. No mei;mo g~ foi ree.H
~!l-4ª e, Prime/re. coniere1wli en
tre o Fll-~rer e ~O!<'ltov. A en
trevista foi pro1ong!lda e a e11,,, l 
esteve pre~nte o sr. Von Ril>
bentrop. 

A viagem do Commtssario com-
munista causou gr11nc!e &nsa
ção em toda Europa. Em Moscou, 
segundo despacho desta cidade, 
crê-se que a ida de Molotov a. 
Berlim, será o mais concreto des
mentido ás noticias tendencios~ 
sobre complicações na amizade 
de ambos os pa!zes, noticias es- . 
sas Qll-e tem sido diffundi@s no : 
exterior por fcmtes informativas ! 
l>i:itannica$. 

RECEPÇÃO EM BERLIM COMMEN'f AI,U()S PA 
Gr~nde multid~o esperava na IMPRENSA ALLE.MA 

1
, 

capital ll,llemã a che~ada. de Mo-
JotM. O ministro a'llemão do El>· A unprensa per!lnense se oc- i 
terior, Von Ribbentrop, o gene- cupa extensamente da visita dl'l 1 

~O AS MEL.HÓRES POR@UE CONT~M ral Von Kell;el, Chefe do estado sr. Molotov. oonsi~rada como 
lf'1 ... A · maior n~i.sta, o sr. ·Himm1ér, che- ••acontecimento poüttéo ,ie prt-
ç #- Y. . e __ o_L ~ d "1"1~~·~ .. R '"'A t Le .M d .. ,e a ""~PP , o!"'r . Y, im.u.11- or em . 

. P, fJ O Q IJ O TO O O i=JJI~~ tlo ~,i,,,~~ e f11!Uim o org~o '' s0rres~µàei1e1i- t!()P 

't..A.BORATO}U() WOASAN 1'.,TD.A. _ ou~i; Jltó.<I ~e~io»fr!~- !!ilei e l>li:,lom.11,tica" ~veri: 
H. ~"- IJC8TAL N,e 41,i( _ SÃO PAULO· A estação !!-Presrntava,. um as-. ~ tendeneia dos tràtados :rllS,Sll-: 
-~- · , · ·· · peet() ~ivo, @lAa,ndeirtda com 1 germ.a,n!cos consll;te na . adaptas \ 

ilia.-lJ!lll!l~S'l~==-~--!"!.-"!'-'!'! .. --------.----~'-4!-:Pl,V~Jlg.~ ~.ci8.:B.~3, çQ,o r•ciproca doa inter~ vi-:·~---=-"'--~~~:--~ _ ... -:--:.;--.~_.,;- __ .. -···;--:-·-· .--~·.-·· ····--·· . . :···.··-··· 

i~glezá. no iiçtÍ/.aJ 1JonfHçtg. · 

!Jne Ji;~ q 

"LEGJQN4ª~ew. 

Ouea es ultiJ;ng~ noticia$ clire~a .. 
m.~n te clq$ capit'a~.$ ~»r~p-~s 
co:m a mo:ravilha de 1940 ... 

........ _.:i;e __ ,__ __ ---
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Federaçao das Conarega~oes Marlanas OS MÊLHORÊS PRÊQQS , 
E A MELHOR Qt:rALífiAtlil 

_:,, . . ,_::5,_.: 

Visita 
1. 

Sac1·arnen10 1·· 

oina «ias pr,atlcaS que figuram . Í'allectmentos, e fovantar-nos rlas mafa caras ao nosso coração de mundo inteiro: e finalmente a 
entre os actos d.é piedade de uma nossas fraquezas, permanecendo, Filhas de Maria, e procuremos - SUPPLICA - que expontanea 
~1111" de •ria é a visita ao ss. assim realmente comnosco, e isto prestar a Jesus o nosso culto de sahirá de nossa alma, quando 

Presunto e .tt"'rios ~ Vinhos F:i~ 
Fructas, .Biscoutlls e Bombons "' · 

Generos Alimenticios 

fiIYIPORIO MONTENEGRO· Sa,cnunento, até a consumação dos seculos? ! modo cabal, isto é, dando-Lhe considerarmos a nossa extrem:i 
A EUCha.rlstía é a mais subll- Sagrada devemos considerar a primeiro que tudo a nossa ADO- penuria ánte Aquel:le que tudo 

mé · exp~ do amor de Deus obrigação de visitar a Jesus no RAÇAO, - esse reconhecer sin- pode e que nos quer attendérl 
pá-rã com os homens, o sol rcs- SS. Sacramento e visitaiso com cero do nosso "nada" ante a Pensemos que Jesus nos esper ... 
:l)landescente na Igreja, o eentr0 frequencla: si, entretanto, não. o infinita Magestade de Deus - o e que á nossa visita esté cer.a
àé todo o culto cathollcol fazemos todos os dias, ao :inenos AGRADECIMENTO - pelos lm- mente prsa. uma graça de -~s~ 

RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Í.1$ Coelho) ...;. Phone '1-fflS 

MERCEARIA AVENÍDA· 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2,098 - (Em frente á i,n,-.. Consideremos que foi o amor não nos dispensemos nunca de mensos, innumeravels beneficlos cól que JesUs só nos concederá 

que movéu ó éoração Divino <!e co:inparecer á nossa Hora Santa qué dEllê recebemos constam.e- si a formos buscar em seu throno 
Jesus â instituição da s.s. :Eu- do 4.0 Sabbado, todo inteiro re- mente; REPARAÇAO - per tàn- de honra, em seu palaclo de 
charlstla, ó seu grande amor ás servado ás Pias Uniões. tas affrontas e pecc.ados com que gloria em São Paulo, na Igrej'l 

IminacuJada. Conceição) - PHONf: _'Z-51151 

Experimente a. 
· MANTEIGA "BANDEIRANTE'; 

Jtilo 9$000 : 
no.191la t\lmas, a aUR lmrri~ruio. Seja ~sta utmt das prat!oas No.S-so Senhor ~ offendfüo no ele $8.nta. Iphigenial 
coinpatxio pela nossa fraqueza, -============================ Não somos nós Filhas de Ma-

~e:u d:~: .. ~ permanecer no Ouro CAUT]j11,LAS DO MONTE DE SOCCORRO ~~a;:i;e:~ano~r=:~ 
Porque não retribuiremos com · - JOIAS USADAS E BRILHANTES ~ élo com empenho a doce coinpa-

nmor ao grande, immenso amor Compro pagando os melhores preços nhla de Jesus, a quem Maria não sahiu no "Diario de Per- ORATOR.IO EM MEMO.: 
< •. 

de Deus para comnosco? Jesus nambuco" conforme à original, · .:. ·· 
qul.z ficar no nosso meio oa_ ta. Rmi Alvares Pentea- D e I Mo ·na e o buscou sempre e cujn, separaç:lo accrescenta o Revmo. Conego XA- RIA DE KATERI TEHA•. 

. foi para Elia a m.ais profunda d6r · 
não nos deixar sóg, - não o· do, 203 • 3.º andar de sua alma; viez Pedrosa: ' KWITHA 
defxémós ta.moem tão solitario no "Els o que disse o Padre· Ma.J• em memoria do ly.rio de Moli.; 
Sactái:ro onde Elle nos espêrà! Na11y pM.r o "Dmrio de Penam- nwk! · 

EtÍl oorifldencia á sua ::;erva A' .• n· .. d· a o· R o t~ ar y e I u b liueo", pedindo qúe pubiicasse is~ :Rateri Tekàkwitha 4 dia 
Màrgar. . ida. Ma.ria, . abriu jesl· 19· seu t . . e· to como um protesto ao que se · · · · CofiM}ão amargurado e :ú'flicto dlllse da Sl!a pretensa ''Vl!lita" vfrgeXll _da tribu dos fro'(lu~~-s. 
peta liÍgràilciio dos homens e em e t h 1 • · ao :Rota:ry Olub de :!:tecife. que -Vi1teu no C.anadá, <>~•. 
ql.léJ,itas repassadas de ternura ·os ··· a o I e o s Agor~ nessa so1iêitUde ,;tU~ se 1'.nóJ'fet:1 em odor de Sàtrti4ade •. 
peíiiu quê 0 desàgravassem coi±i teve etn ~rnáÍnbUco de noticiai' 0 ptocéSifo dé Sttà C~~' 
a Vwtâ da Hórii: · Santa eí:ri' re- a prese~ do Sá:b16 astr,>rioriio ifaçÍO de-r& f'4é1" dist:ttfül<i , .~ . ' 
...,...,..,,..,~ .... ft;..~... V•~tan· d' º , u m .. -- · a···.. P.tdre Nally em um banquôte ro• Véttl~:11Ü~ :r;qla; ~Sffléí'.14 • 
~~ Í:;oo ~nto~; C~i l 8 d 8 faryano htl ufuà co!Sá mt11~ gri.t .. An:tí; í,repitra~otiâ". . .. , 
certeza de iitendén:Í:liÔs à wn oe- Vé. . . o riwriti;. 'P'é. ~eàl Láí~ 
dtdo Seu, e que de :mais corulola-:- Da CornmL,;são de astroriomos tar a que !ol convtctado, é ,io qua:r guln:é aeclaraçlo: Como toctos riós sabémos, n lrir• S. J., Partíeho de ~rllhnjíw,._ 
de\" óue obe(fecer· assbn ao run:>- que esteve em Pérna.rnbuco para I compareceu natunrlmente. . "Estou sobremànelra admirMo, pernsa. cathi:ilica dó rnurtdó 1n- gâ, béfizêü nos 1J11Wifto-s :dÍa:, 
rosô d•to de Jésus qite. por nós . . . . ·.·. ·. No dia seguinte 08 rotary,anos disse O Pe. Mac-Nelly de que te- teiro tem éhamádo a attençâo aos désté tnez tltii ô't'àtó'tfõ ê1U. •• 
m,. ftrmiolii sem cessar. se anni- observar O ultimo eciypse de sol, .ne Perna:inbuco exultavam, an- nha havido a.lguem que quioosse iwus leitores para. it suspeita. de r.noria da S!tn~ Itoquifià. 
~ sen1 hitettuPQ§.o; se subinet- razia J)àrte o Revmo. Pe. P!.lulo nuncfando o comparecimento rio dizer tamanha falsfdátle (reteria- parentesco que tem o Rotácy+· O pegtlén-o otatér~ f-iOIJ .a 
i:tuUÍa seni interi'úpção se sul>mette Mac Nallv. s.J .. aue foi alvo ue lllustre Jesuita á sua reumão. se á cronica de Hontem, hoje ·e_ Club com â maçonaria, M~Clcia• beirá de umà é8ttàd~; it": fel· 
flté a sof!rer os rilatores. ,titrajes. numerosas manifestàçóes de apre- Fora uma cillada armada peÍos amanhã e torcer a verdade· dos 1 .1)âo que foi .explicitamente con• consrUido Côiil pedra cio ~m:. 
contantd qtie reéeba as nossas vi- rotaryanos, que occultaram a na- f.actos que foram os seguintes: demnada pela Igreja. E esta sus- I)o. Nelle podem ser vista~· • ., 
sitas é :recebendo-a:;~ nos con- ç~ tureza da reunião a que fora con- Os scientls'tas americanos 1,;;- peita continua de pé,, apezar de rias a,llegorias rélaUV'as ã;; -tf.. 
solatt .. ~l?.?!r-n~ 1;1os. nossos _des- Entre estas figurou uin jan- vldado aquelle sacerdote. ram simplesmente colwidàdflS pa- se, esforçarem ?s. rotaryanos por da dé Katéri Tékàkwitha:. ·: "======~==::::===================:. . A respeito o Revmo. Conego ra úm almoço. Não iie talou em Urnpa,r o totarys!llo da brotoeja ~ ...:..,,_ ~. ~-~ 

I.. · · t b. ·· · d Xàv!er Pedrosa. publicou uma qualquer soicedade neni em ques- maçoniéá. •. . . , FRANCISCANO êITA:00 ntett;mn . io entre estü àntes carta recebida daqu~le jesuita. tão de endossar idéàS tfo· qUal• tholria'. devem .~b.r notado os ~0,~ NA ORDEM DÓ nt1 
que declara: quer pessoa ou a..ssociação. Con• . o oos pe:n'làm ucanos • como ~ 

C Q t h O 1 i C O $ "Convida.dos para uma 111eren- Vidado a dizer ,as minhas !mpi'és:. Rotary entre nós tem. Sido prd- . 0 sarge:ntô Léoii 1:Jéd~ii~. 
da eu e o Dr. Gadner, 'não ;racilei sões, disse em poucas palavrM O \ pagado, defendido ê louvado éltt que tez parte de diversas tliú• 

Pittrocmado pe~ 'Federação ca- , versldade de Nossa 
nadense de Estudantes cathoii- diana. 

senhora, In- em acceitar o convite. que pensava do Brasil é do :seu todas ~s letras do a-b-c por 1uem dítcfos de ínfántaria einpêi!i'hâ;. · 
Nenhuma referencia me foi fel~ povo. melhor representa o pensamento é das fiá$ operações beliicas. :d~ 

coé', reali:lou-se em· Quebec, Ca- Entre os canadenses destaca
:t1ad4,. um congresso de estudan- vam-se os RR. _PP. Geor~es Leo 
tes cathoHoos àmericânos, ')9na- Pelletier, Capellão. dos estudan
d~~. SQb.a presidencl.a do Rxmo. tes da Universidade çle Yaval, <le 
e Revino. Mons. Chaumont. D1- Quebec. Árcade· Guldon O.M.:::., 
:rector Diocesano da Acção Cntho- capel'lão dos estudantes da Uni-

· 'lte& versldade de Ottawa, A. M. Da
. . .O· CongresSO: versau · prlnctili\l- n!/!, O.M.I., caJ?ellão da i<'edél'a

,ment& aóbte Acção Càthollr..l, at- ção Canadense de Estudantes Ca
tmglndQ outros aspectos da,s i;.c- tholicos, -Ottawa; Emile D~qulte, 
ttvktades untversita.rie:s dQs dois c.s.c. e Germano Siilanàe. e. 
patir.eg, S. e. ca.pelláes da J. c. c. ; An-

A "Seinana •• coflstou de sec- gelo :ft>!Aria. Bissoneth, o. P. ; Ofo
ç5éo de e.stl,tdos na Universidade rard Chlpiet, P. S. S. do Exter
de Sa.1m Lament. alem de 1.:m nato Clasleo de São Sulpicio; 
banquete com concerto e visita~ Georges Harrington, capellão da 
coÜecttvaA. Federação dos Estudantes Ca-

E temos . representantes anne- tholicas das Províncias tnarlti
xos ao cQÍ'pO docente conta,.,a-se mM, etc. 
os RR. PP. William Ferreé S.M., Por occasião ·do CongressJ fe
da Universidade Cstho!i')a ae ram preparadas as bases para 
Dayton, Ohio, Sylvestre Herrer, novo cõngresso Inter-americano 
de Ohio, M. Dawming, de Nova a se realizas e1h Bogotá, Colom
Ye7rk. Michael Grace, da Uni- bia, em 1941. 

to sobre qualquer reunião, muito Nada disse a respeito d~ 'Eiotary a' tactic.a . tnaçon1cà. em Petrtam- 14 á 25 de· junho do a:nno Min~ 
menos sobre a natureza. d" qua.1- Club. Mas disse multo da receç- buco o sr. Marlo Mello que pre• !!acto, fez jus á cruz de gúetra 
quer associação que se i;eunisse. ção magnifica que füera·,.n aos sa. mais o· seu titulo de maçom .e. a duas citações, das qua~fà 

,Convidado a falar, expressei a sc'íentlst.as americanos. tô d os que o de CatbOliOO que dfa sêr.. J;)i'1n1eirá áttr ·-fa CÍUê ~11~·•/f~ 
minha a:Iegr!a· e o· meu prazer em quantos fomos encontrÍtndo. · De Em Pernambuco, portanto, no- em todas clrcunstanciü · 
me encontrar no Brasil como modo especial, porem, falei do tein bem OS . cathollcoS, d :-wta.ry plo de corage'tn. e sangu&-- .. i,

0 

sc!entisia, mas sobretudo como· grande prazer que, corrio sacerdo~ _e9tá, pe-rdend0 terreno pelo sim,.. e,. ·lt segunda; que chefes -,~;jné,, 
sacerdote cathol!co e jesulta, em te' catholico e Jesulta tive mn ples facto de possuir como .ieu receu a estima de- seus c'Íiefeâ, 
melo deste scenarlo magnifica em V'er. o magnifico eicempio do povo apologista . um cônhecido tripfn.. e a confiança de seu& com~ 
que os membros da com~nhla cathollco do Brasil, onde os meus ga:do cotno é ó Mario Melfo que, nheiros. . ,:· 
de Jesus trabalharam no pass,a.:. irmãos trabalharam çom tanto defendendo tão SQlic!tamente o O sárgento Bédrune e itf-!J-
do e continuam agom a trabalhar successo, especta:Jmente o Pll.dre· :Rotari Club, o tem tornadó àfil~ cfscano da província de Tólo~ 
tão dllígente e fructuosaT!l\."tlte. Malagrkla. da mais suspeito para os ver- àsslm como um seu irmAO; 

Quero assegurar a V. Revma. Outro facto a salientar: fl'iió dadelros éàthohcos. àctualmente ded1ca;ge coiliple-
que estou prompto a fazer o que subi a tnbuna a;Iguma, mas falei tamente ao énslno. . . 
f • =••n · desf · 1 d Quem tívér 6-UV'id"S de entender or ne..,...,.,..r10 para a:rer :iua - o meu lugar na ri:teza; não hou- " · , Escreviru: há pôu-éó te$)0 
quér falsa Impressão que tenha ve cerimonia ritual alguma e se entenda. E dépo!s não se quei- que s6mente "desejá qú'e ~' 
origlnádo o meu modo de agir alguem J:m que, ue· u:ina slJ'npie.o; xem os rotarlos de andarm0s IN~ lhe eoncedà a:s grà4ag d1f àé,. 
em si isento de qualquer culpa." presença a uma merendá, coilclu~ VENTANDO que O Rotàry elub ragein e energia para forÍi:iÀr. 

Revoltado com as explorações para endosso a qualql1éÍ' C<)!Sa, · e vlriliz·ar •Adas· as ;..1m·· a" ·d·,;,,ª 
f it. · é suspeito ;,_,.ra os cath(llievs. "" "' "- .... e as em torno de seu nome, o afasta-Se intetraménte da ve!'l':Lade .,.. crianças para a gloHá, de Cbrf!Í- · 
Revmo·. Pe. Marc-Nelly compa- e poderá ser taxado de m~ntiro- Quem com farello se n:tL<iturà, . to, unico Senhor do Iiiünd~ e 
receu á redacção do "Diario r:e Sô. '' dlZ lá o anexlm, percos o co- para a victoria final d&.~ 
Pernambuco, al!.i deixando a se- Publicando essa declaração, qw, mem ... " tholicismo". · ==================== 

ADVOGADOS [ Indicador Profission 1 i MEDICOS NO !N~Rt#R 

,~ Dr. Luiz Melhado Çatqjos · - · Dr~ Vicente· 'Me:HHo 'Dr. Franciséti P. Reímão 
Praça da Sé N.0 s -:- 2.0 andar f , . Hellmeister 

S&la 13 · Ruà São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala 3 - .Tel. 2-1543 - S. PAULO 

Dr. Plinio Corrêa. de 
Advogado 

Oliveira I P. Pedrosa Tambellini 
Hua Qu!ntino Bocayuva N.0 54 
_ 3.º-- Bala 323 _ Tel. 2 __ 727a R. WenceSlati"Braz, 14, 3.º and. 

Telephone 2-6326 - São Paulo 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

'R~ 15 de -Novembro, -150 - 7.0 

ENGENHEIROS 

andar - Sala 74 - Tel. 2-oo35 Amador Cintra do Prado 
~llgenhei_ro Architecto 

MEDICOS 
Dr. Hugo Dias de 

Andrade 
CliDfcà geral e molestias de 

senhoras 
Cons. Rua Libero Badaró. 13'7 -
4.0 andar - Telephone 2-227~. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. João Baptista Parolari 
Cflnica Medieo-Clrurgléà 

Cons. R. Barão de Itapetinln
ga, 120 . 9.0 andar - Tel. 4-0343 
Res, R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Celestino Bourroul 
Resldenc!a: !4rgo São Paulo 
N.0 8 - Te]. 2-2622 - Cons.: 
Ru.á 7 de Abril, 235 - Das s 

ás 5 horas 

-------'R_A_l.;..O_S __ x;...;...,_.;..._ j Médico Oculista .-: . -'.· 

BIR!GUY - EST. S. PAµl.Q ------------- ~ --- . . . . 

Dr • .T. M. Cábello Campos! HOMEOPATf-'IIA 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico - Exames 
Radfotoglcos á. domfcHlo 

.t:ons.: Rua Marconi, 94 (Edifiéio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 

Res.: Bug Ttlpy, 693 - Tele
phone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVJ:DOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. Rezende Filho' 
Coiis.: Rua Senador . Feijó .' N.,. 
205 - 7.0 andar - Tel. 2-à. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: ffl.là 
castro Alves, 597 - Tel. 7-âlC!'l 

DENTISTAS 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Architectura .religiosa, çollegios, 
residenclas collectl\Tas - Rua 
Libero B a d a r ó N:0 641 -

Dr. Camargo Andrade 
D6 Beneficencla Portuguer.a e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
- Operações. - Cons.: R. senador 
Feijó, 205. T~. 2-2741 - Das 16 
ás 18 horas. - Res.: Trav. Brtg. 
Luiz Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. Nelson S1>USa Oimpos 
Moiestias da Pelle e Sypbllis 
Cons.: R. Marconi, 94 • 5.0 and. 
Tel. 4-31-36 - ])eg 14_âs 17 hs. / 

Dr. Vicente de Paulo -------------........... 

Arnaldo Bartholomeu 
Clrurgiâo~Deilttsta .... RadiolÓifS
ta - Pela Escola de Pb.armaeia 
e Odontologia de São Paulo. .. 
CUntea i>eawlà em Geral. -
Raiós X - Oiatheriniâ ..... Infra: Rua Benjamin Constant, 23 -. 

4.0· andar - Sala 38 - TeL 2-1986 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Advogado 

(Palacete Santa 'Helena) 
?raça da Sé, 247 - 1.0 anelar 

Sala 103 - Phone 2-4951 

Joviano ·telle.s 
-e-· 

S, PAULO 
. Dr. Barbosa de Barros 

· ·. · ·I Cirurgia - Molestias de senho-
C o N s T R,U e To R E s ras. - Cons.: Rua senador Feijó 

Affonso Butti 
N.0 205 - 2.0 - Predio··Itaque
rê - Tel. 2-2741 - Res.: 'l'ele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás H e das 14 ás l't - sab-
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Estudos - Projectos - Orça

mentos - Construcções 
Alameda. Glette, 359 - Telephone 
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Dr. J-osé E. de Paula Assfs 
AtUunto c&i santa casa - ope
rações e tratamento das moles
tias de oavidO, narlZ e gatganta, 
Cons.: Rua 7 de Abtil, 235 ...;. 
l.ó and. - Apto. llO (das 14 ás 
17 horas> -- Te!. 4-7551 - :aes.: 

Tel. 8-2432 
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par, etc. - Trabalhos. por êàr. 
tão, hora ou or~mentos. · · ...;. 
Bila Martim Francis~ 97 - ·-reí. 

5-5476 - S. PA~O . 

Dr. Ca:rlino de Castro· 
Pelo curso de doUtorado · da F'â• 
culciade de E'b~rmacia e oêt_on_ .. 
tologia de São Paulo - Cirurgião 
J:)entistâ diplomado em 1-914,; _ 
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Jesus - Especialidades: Pltots; 
Corôas, p o n te i, Dentaduras 
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tl.Qa ,.,-- .. Consultas: Das 8 áii é la 
ff ~ ,14 '8 19 horas -. Cl>ÍÍI.! 
Biia..~.· 6t ..- 2:0 andâi' -

l 
Saia 7-1A ...... ~.: AI. Bar~• 
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A vls!hi <lê l\'Iblri'l.ov :i Berlim ~tvidiu, com a. luclu na. At- ~iiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiwiliãimõiiiiõiôiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,.========-i=iii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~íiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõãiii 
t,.imJa, as . .;11,tençõcs UlWJdiae.s clnr:rnte a Remana. ·_-: 

Após a visita de Hitler á França, e do seu encontro eom: A 
Fr':wco, verificou-se que· os esforços d.e Laval e Serrano Suner 1 

tOl'a.m em ~te frustrados por v·arias circumstancias. 
A si_tuação da Africa, e o prestigio crescente de De Gaulle 

impediram q'lle a Fran~á cedesse ás pretenções de Hitler, pois · 
corria. o risc9 de não ser mais obedecido pela restante das co, 
Jonias. · · 

ameaça . nazista na ~atria ~e Santo f stevão 
Na Hespanha verificou-se identica . resistencla mi. opm1ào 1 

J}Ublica á tentativa de arrastar o paiz á guerra, para servir o 
eixo. 

Em vista dessas circumstanciar::, que impf'dcm o ntaq11e a 
Gib.raltar, e de haver fracassado a invasão da Inglaterra. res
ta.nd·o assim apenas. a possibi,lidacle do ataque ao Imperio pelo 1 · 
càn.al rle Suez, Hitier necessitava resolver com a Russia a 
questão dos Darda.ne-llos. 

A U. R; S. S., por todas as formas e em todos os tons. 
f(lZ com=<ta.r sua opposição ao. dominio dos Balkans pelo eil;o, 
lãOlD. desrespeit-0 á sua. zona ue influencda.. 

Hitler invadiu os B:ü'lrn.ruJ, pelo dpminio praticamente ab
!ioluto da Rumania. e da Bulgaria, pondo ertl situaçüo "ritlcn. a 
Hungria, que já sente o p,eso <lo seu .a.lliado, e -!i. Yugo-SJa.;·ia, 
liO mesmo t-i:!mpo que a. !balia ataca a Grec:la.. 

A U. R. S. S. não se moveu, apesar disAo, RMta. :t-P'1· 
!las o problema da Turquia, q1te é em gra.ndé parte da. pró, 
pria :ltussia, J)Ois o dotttlnlo dos Dardanellos pe1o eltQ virá etl•· 
gàrrafar, pelo sul, ·as · fotçà-8 marlttmas 's-ovleticas,, itti'f.letlindo
llle o a<.-cesso ao M~dit-&ra.nf.!o, 

Verificando u. inutllh.latle dos esfori;os junto á Hespn.nh11 . 
.... para o que afiv'ellura nova.mente a nr,n.scarn anti-corrimu
nista, autorizando JlU:l _imprensa a atacar o governo de Mos
cou, Hitler deixou. a farça e resolveu entrar tnais uma vez 1 

em entendimento com os sov·iets. j 
Pu.ra esse fim vale muito a lemhranç::t da guerra russo-! 

ftnlandezU:. l' a imprestabilidade do exercito moscovita. .Dos 
fracasso~ de sem; alliados tira o fuehrer grande proveito, pa1'a 
se impor como senhor uni.co da Europa. 

Assim, a, desvaJorização das for(;as nrnsas pe.rm1ttlu•lhe 
exercer press1o s11fficiente para que Molotov se abalasse de ,

1
· 

:Moscou a Berlim, afim rle deeidirem, em primeiro luga.r a st>r• 
te da Tnrquia. e mais remotamen.te Q abandono da China- nas 11 

mãos 1los nippõe~. 

"NO S-S O 'P.A:0" 
A easa prrkrida pe1a8 meíbor~ famWas de São Paulo 

P..iO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 

A. ·gravw. ·li netma: · most1·:1-n<1s / 1·:i .. Ao. f1mdo a Casa ão P;ubl• Ho1-ty, não estar-á elle soffrendo I i'lsmo na Em. ·opa. Central, e, a 
A pr~. dos "Qua,tt·o A.L,;aclanos" -ment.o, ch:itna.-nos a at.tcnção !)e· L'oil.'ler111cncia11 de sna culposa ne- n.l:vstramento do noo•pa,gn.nlsmG 

em Budapest, Cada um dos_ mo· Jo i+eu esi.ylo :wi,tdlectonlco ,;, ~- tllgencia na. repres.~ão do hitle· no mundo inteiro? . ·-- _ 

Largo do Arõriclie, 51 - Fones: 4-.3228 •• 4-3737 
Praca Ma1·echal Deodoro, 4-26 Fone 5-4229 

-.1/ • :,.:,- •••• 

numenio!l l:unen:uun uma, pro· melhanÇA ,\Om o eúit'-i-clo do Pa.r

vlnein. pet'dida pclo Tr~tado ile lamento Inglez. 

Trianon, depol~ ela G1·:inde Guér• O!i jorn:ws notici,u·:im a tent.1.

tiv.1, il-e sequestro do regente Uor-

T a b e 11 i·o n a t o Ferreira da Rosa 
19,0 TABELLIÃ0 DE NOTAS 

~~ • • .,. u·• :..:: nnd'lilwu ,. ... 

A situ~çâo juridica da Maca-· 
' 

ty por ag·entes hltleristas. E' tle 

se espera.1· que Deus, livre a. Hun· 

g1•la. da poliiica. e das armas de 

1 

Hitler, que tem leva.do a.s suas 

Dr. Ara ferre ira da Rasa 
ESTA' INSTALLADO A' RUA QUINTINO BOCA.YUVA, 
176, TERREO (CASA DAS ARCADAS), COM ENTRA· 
DA TAl\íBEM PELA RUA BEN.J. CONST.ANT. 143. 

• no Bra-sil· 
1 crout.rinas pernici-Osas e a per

das festo.s dn" "Semii.na da Pa- nuava. cm_ vigor aqtiella ordem.! seg-ui(!áo rclig·iosa a varios pai~ts li 

nar1a 
A "Liga de D<.:fesú No.c\ori'll", 

·de Pelotas, promovendo f~stejos 
c:ammemorativos de uma dat.'.l. 
nacional, incluiu em seu .program· 
1118. o seguinte: 

"Grande sessão solemne 112, Lo
~ Maçonica "Fraternidade", cm 
homenagem aos gramles vultos 
da nossa Independencla, em sua 
respectiva séde á rua Andra~ Ne
ves. como sua contribuição". 

A. respeito publicou "A Pàla
vra ", daquella cidade, o ;;eguin
te: 

. "Extr.anhou álgue!ll que, pela 
primeira vez, em Pelotas, fosse 
incluindo no programma offlcial 

TELEFONE, 3-6029 

tria" uma solemniciade ~.ficiál No dia :27 de Janeiro do anno oe' Qua í AI . t 
da Maçonaria., e por isto pei;gwi:., 1939 o mesmo Jl,llin.lstro d·a Ju.s- eut·opeus. n ° ªº nuran e 
toa-nos si está ou não .pr:>hibído' tica. conceroa ao "Dia.rio" de 

. ' . 
0 funccionamento da. Ma,çonarla Minas uma entrevista na qual o T b 
no Brasil. sr. 1:rancisco de Campos ,dizia o an, er,, eri, Franca a lg' re.ia 
.. Vamos responder ao gentil in- l seguinte: - · , · , · .;J · 
terpelante com dados "tambem "A ordem peta qua1 tê>l rechadi,.1· •1 n s "1 s .. te sob r e o e S t U d O 
officiaes''. O que OODsta ao -::erto a MaçomW.'ia ccmtinua em !)leno- · 
é que a ,J.unta Executora. do Es- v-igor. As 0011suitas qae me têm 
tado de Guerra, a 23 de 9ntubro sido feita.~ 'pelas lojas do vaiz, do Catec·1sn,o 
de 193'l' mandou fechar as 1ojl'\.s. venho respondendo invaJ:iaV<:.l· 
maçonicas e em Minas Gemes mente-pela neg.a.tiva, isto é, "Niío 
isso se deu no dia seguinte. é permittkro o funccionamento 

Em Janeiro de 1938, o :Minis· da Maçonari11 •• • 
tro Francisco Campos declarava Mais adiante informou o 11· 
aos jornaes cariocas que· contl- lustre tlt-ular da pasta da ,rusti

ça: "Fui procur~do, ha di.9.s, J)P,lO 

genera:1 Moreira. Guimarães, que 

Nao é só no Brasil in!'elíz- 1 S. Excia. Revma. '!\Tons. Au-
mente que o P~tudo do cate-1 vity, Bispo de Mende, escreve 
cismo tem Rido negligenciado · por accosião da reabertura dos 
peloR catholicos, em França cursos escolares: 
t.ambem Re faz sentir o vazio ,. Seria gravissimo engano 
.deixado na formação espiri- acreditar ser possivel refazer 

:nela move!llça. (;!nc 11ossos 
educàdores-apoH t olrn, cuid-em 
pois, sem negligencias o en. 
sino das scienciaR, ele fazerem 
seus discipulos amarem a fa
milia, a terra, a França e o 
Bom Deus! 

Refutando os ataques fascistas 
ao Santo Padre 

velu falar commigo a respeito do 
interdicto contra a Mal)Onarin .. 
Dlsse-llle o mesmo qu.e acabei 
de afflrmar aos senhores: "Está 
prohibldo o funccionamento lla 
Maçonaria no :Brasil". Fa lnndo 
que as loja.~ estavam reabrindo. 
perguntamos no sr. Francisco de 
Campos: - Que providencias to
mará o governo? Serão punirias 
as contravenções? 

.tua! dos moços pela abolição 
do ensino rflligioso nai1 escolas 
officiaes e na esrola "neutra". 

· Como sempre e nas horas 
de provação. a voz da Igreja 
se ergu.e adve.rlinclo e ensinan
do. 

a alma franceza sem o soccor-
1'0 de Deufl a, á Sua revfllia. 
O atbeismo de um modo ge. 
ral, nunca foi fonte de idealis
mo e muito menor de patrio
tismo. 

Aguardando que os princ.l• 
pios catholicos sejam illtrod,u. 
zidos no ensino primario do 
Estado, nós mantemos as pre, 
cripçõM e sancções editadas 
por nossoR predecessores, no 
que diz· respeito á escola neu. 

Os ataquos ao Santo Padre 
l)Or Roberto Farinacci, editor 
do "Regime FaRcista." da lta
lla, provocaram repulsa ardo-

SACERDOTES P O L 0-
.NEZES DEPORTADOS 

PARA A SIBERIA 
A Agencia. polone21t "Pat" 

noticia que após a occupa.ção 
da Polonia pela Russia, resol
veram os Soviets fazer uma 
"limpeza gP.ral •·, deportando 
.;!l.ra a Siberia todos os cida
dãos wlonezes considerados 
perigosos pela influencia que 
gozavam. 

Por esse motivo foi envia
do para o interior da Russia 
grande numero de sacerdotes 
catb'.olicos que foram submet
tidos a trabalhos forÇf\dos. 

Tapeceiro 

rosa por parte do Bispo Gio
vanni Guzzani de Cremona. 

O interesse do Sum·mo Pon
tifico pelas v'ictimas da guer
ra e a condemnaçüo do Vati
cano aos trabalhos de Alfredo 
Oriani, foram os motivo!! des
tes ataques offensi vos, accasa 
o Bisgo. 

Os escrlptos de OrlanI fo
ram, collocados no Indice dos 
Livros Prohibidos, devido aos 
seus muitos erros. O proprio 
autol' repudiu-os antes da sua 
morte. O Bispo Cazzanl disse 
lamentar que "aquelles · que 
fizeram te.rmlnar a tragica dls
cordia entre a Igreja e o Es
tado na Italia, semeiam agora 
desconfiança e aversão con
tra o Santo Padre na mente 
do povo italiano, e particular
mente num tempo tão gi:ave 
quanto este". 

ACCEITAM,SE REFORMAS E COLLOCA•SE 
GO~TINAS. STORES.. MOVEI$ ESTOFADOS, ETC. 

CARLOS PUD.LES 
-.C.EITAM-SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR 

Rui CQbatao 412 :-: Phone 1-n63 :-: sao Páufo 

QuerAr edificar sem o Divi
Vejamo;; 0 que, rfo:em Alguns no Creador é conRtrnir nu 

Prelados da França aclual. : tra''. 

S. Excia. respondeu: "Evidl)ll· 
temente". De então pura cã. ne
nhuma ordem foi baixada para 
que a ma.çonaria ~e reii.bris..<:e. A 
ultima palavra que ouvimos a 
respeito foi a do J'I.Iinlstro da 
Justiça reiterando a prihiblçiio 
do funccionamento da ~ociedade 
secreta". · 

(Do Dla,rlo" de Bello Hol'12on
te). 

Ah! estão, prezado consulente, 
as palavras "claras e "offic!aes ·• 
do Ministro da Justiça. 

Acho, portanto, bem rnzoavcl 
a sua admiração por ver incluída 
nn progr,a.mma '' off!clal" cios ff.s· 
tejos da "Semana. da Patrla" de 
Pelotas, uma. "Grande srssão sc-
:lemne na. Loja M11çon-ica" •. 

S. l<Jxcia. n.e:v·rna. Mons. Pa
liége, Arcebispo de Toulouse: 
"A prova está l'eita. A igno
rancia religiosa é Pxt:ensiRsima 
O catecismo não foi aprendido 
ou então foi esquecido". E 
S. Excia. RP.vma. ordena que 
s.A faça em sua Archidiocese 
o seguinte: l) Em toclas as 
Igrejas e capellas abertas ao 
publico, e em todas aR Missas, 
sem excepção, será lido "em 
voz alta e intelligivel'", um ca
pitulo do novo catecismo; 2) 
Serão na mesma occasião, cla
ra e summariámente explica
das algum;ts questões; 3) A 
leitura de cada capitulo será 
repetida inteiramente cada do
mingo, até que todas as ques
tões tenham sido explicadmi. 

Não queremos adiantar. que es•- U::R E PROP AG:&B o 
te facto vá. contra.ri-ar as orà4"lllt 

do Governo. O que lhe PQ®moa. ··• -----------

! 
adiantar com segura.nçll. é que - ~ LEQIÔNARIO " '' 
nenhum catholico, quer seja ou-----------

oººi:>i, Wf Vinhos Pindorama 
~~ dos "Irmãos Maristas" de 
~~'9 ~EGl~~ii,.'):' Garihaldi (Rio Grande do Sul) 
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ao Temos a .satisfucção de commun-icar 

clero em geral e demais interessados que !<fl 

acha a distribuição a cargo dos srs. 

-Rodrigues & Cunha 
Rua Brigadeiro Tobias, _749 

SÃO PAULO 

Te-1. 4-0370 j 
à 

Tendo em "stock" os seguintes typo!i: 

CLARETE MALVASIA (p.a.ra missa) 

BRANCO (para missa) 

S TINTO· CABERNET 
não funcciona.rio publico, pode l lr agstsJlr a ~ "~-aRd~ sessio 

"-~---~=~f•.; 3 
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Lamentamos vivamente que o 
'Marechal Petain tenha dissolvi
do a Confederação Chl'istã dos 
Trabalhadores, magnifica entida
de de apostolado franceza, que 
prestou á Igreja consideraveis 
serviços e que, paralellamente a 
i5to, ou antes exactamente por 
causa disto, foi um dos ef-ficien· 
tiss!mos instrumento-5 de comba
te ao 'cornmtmismo. 

Entretanto, foi esta a noticia 

J\nno XIV 1 
Ui rector: \ 

PLINIO GORRtA DE OLIVEIRA .. 
SÃO PAULO, 24 DE NOVEMBRO DE 1940 

Hora Santa por urna paz com 
A Junta Arch!C110cesana ae AC· 1 temente esnesl.nhada entre tan-1 E temos Uína ~l<>na confúinça I ést_es NOSSOS_ desejos, d: • mó.do_ a 

cão catholica de São Paulo. obe- f tos povos. mas tA.mhem uara oue de aue todos os ti:lhos cht Santa .f-ormar um 1mmenso co1o, cuJa-s 
decendo a vontade da Santa __ Sé l o conreri;o aivrno e os auxmos hu- 1 Igreja acolherão ge~~µ:i.t)nt_e ,_ vo_zes suppllcantes, sul;)iil® _ para 
fará rea4izar hoje, ás 17 horas: 1 :aianas, cne@,Ssem rnaIS uma vez, ~
na Igreja de santa Ephigenia, · .emquamo poss1ve1, a. toctos aquel
uma Hora Santa em prol da Pàz'· ·1es aos ouae.5 os norrores ao con
com justiça, que é a Piiz que·' t1icw hay'ia causado ctamnos e 
Deus deu ao mundo e não uma sorrnmemos. 
paz qualquer feita á custa de le- Mali. ooroue esr-a !Ucta ctesnu-
gitimos direitos. ::"'>ri":- i,.m · v"v. de d'.!!ünu.u· non-

que communicou, em recente te- Será pregaQor O Revmo. Pe. 1:.1€· ti.imã' mli:i.~ violenta. e a Nossa 
legru.mma, a Agencia Havas, se-. ralcto de Pr()f-ncii Seg:and. s _ v. D. v-e-z .me,mmeu-a ae ...-az. fica como 
gundo .informe publicado pelos Devem compare<->er todos os que aOM1l.~a :oelo estrondo das 
à.iario.~ de.~ta C,apiUl'l, -- 1 membros das Assoei.ações funda- al'mM. vGllvemo" o Nosso cora.cão 

mentaes (JUé, JEC, JOC mas- e,._ Nossa alma.angustiada. cneia, * culinas e femininas, JIC femini- poiem/d:e. conr~nça, ao Pae das 
na. Benjamins da Acção catho- Míser!coroli<s e J:Jeus de toda con
lica. Liga Feminina da Acção Ca- solação e ~pioram.os para o ge
tholíca). bem como são oonykla- nero numano tempos mais cal-
das as Associu~ões Auxiliares,· e mos e serenos Aquellc que 
especialmente as Federações Ma- domin11 e curva a vontaae 
rauinas Masculina e Feminina., rir.o nomens e cDm um 
do Apostolado da Oração, dos simples mov1menco ou 
Círculos. Operarias. etc. aceno aa sua vont.ade 

O LEGIONARIO formulou, em 
tempos, a. expressão de sua viva 
esperança no sentido de que a 
Finlandla, paiz protestante, fosse 
salvo das garras do communismo, 
pois que, ainda que o protestan
tismo seja como é. uma g-rande 
heresia não deixa. de ser verdade 
que o communismo constitue um A Bcnçftü" do &.anlissuno -~E'rú 
mal mil vezes maior. dada pelo Hevmo. s1·: ?ºnego An-

Dentro da mesma logica não tonio ele Castro. _Ass:;;.ente Geral 
podemos deixar de elevar a' Deus dil Act.são Cat.hol,ca. _ 

si{ 

; ~ · s t,-·, e a ~~ ~i -. 
J l 

o alto e penetra11do o ceu. n01 
obtenham a graça e misericor
dia divina. 

Esperamos, outroslm, - o qu~ 
é de grande lmportancia - que'. 
esta cruzada de Ol'l{()"Ões se-js 
acompanhada de obras de peni
tencia e de emmenda da v-!da de. 
cada um, tom.ando-se mais con
forme ii le-i d€·Gln·isto. 

Ist-o estão a ex:fgir as an-gus~ 
tias presentes e as 1:t'L<rtes l)l'rs~ 
pectlvas de maio:·es pel'ig-os que
pode trazer o dia de anutnhü ;: 
isto exigem tn.mbem a divma.· 
justiço. e a m1se.rtcl:ltdia dlvtna,· 
que· devemos _procurar cruwUtar. 

nossas preces pela derrota do to- 1 Divu,lgumos u ser,uH' n _ carta 

t l ·t · B lk que foi cnvwdü Pt-1:t N. unc1utura a I ar1smo nos a ans, em ge-1 . . . .: 
ral scism.aticos, reg-ião qµde elle Apos.tolica as Aulontiades Eccl-,-
vern soffrendo expressivos revezes, SlUSlica~. 

dirige e muua o curso 
d ,., ~ a-contecunentos. 
Sabemo,', iocta,·1a, que 
as 1'Hlssas onu;oes ~e
::\.s 1'-losso.~ oracoes 
sero.o mais effi
cu1<.es si o. r lias 
se tuüren1. em 
pet·feita e e,, •n
µ!e.l a ru.;;lo çle 
corac;oes as dos 

Mas .. JJOI'Qúe nada é· · de tantO' 
valor pài~ aplacar e tórna.r Jit'o"' 
plcia a div.ina-..~ruie. corno a 
Stlnto Sael'iflcio"liluchariÍitico, po't 
meio· do qum·:o · mesmo Redet1lP~ 
tor do genero'ilum.ano "em tôdo 
lugar se s~tiica e offerece em 
oblação pura", desejamos, que 
no mesmo dia em que se rea.114 

zam estas sagro.das funccões, to
dos· os ministros do altat:, ao oe~ 
!ebrare.m a Santa Mis.~a ~.cPm pte~ 

l dade e fervor, se unam ' espiri
tualmente a N6s, que offorecere..: 
lllos o Santo sa~'rificio wbre , <,, 

mas tambem onde se concentram PRECES PUBLIC."S PELA PAZ -
esforços particularmente •premen-
tes, dns forças neo-pagiis. 

Os caLhol!cos de Athenas, nos
F.os Irmãos, dir!a·iram nesse sen
tido um appelio commovedor ao 
-mundo, ao qua1 correspondemos 
as.~lm, de todo o coração. 

"Rio d,' J(melro, 12 de Novem
bl'O de 194~.-., 

Exmo. e Revm_o. Senhor. 
CUIJJP!'O o dever c1-·• levar ao 

conhecimento <le V. Exda. Revma. 

N o.~~os li lllü<lo:i 
F'ilh JS .t,; a.--.,in1 

! como ~~o a n1)rox1 ... 
mar-se o p!l.~satlo 
mez de MaJ,J. •.:onvl
d-amos 1, todos 0.5 o "MOTU PROPRIO" pelo (jtlfll. 

o Santo Padre ordena preces. pu· fiel~ e ae maneira es 
blicas pela paz, no di;t 24 de No- peciaJ as crumças, ª 

~hegarem-.~e "º a1tar 
Tvrulto · expressiva foi a irradia- vembrn. :la ::;antissima Vir-

~ão da- emisora do Vaiicano. "E' do conn,..cnnento de todos ;:em. Müe ele =w;, 
Constitue ella uma advertencia que. desde o moment:i em que uma ,Jara imnwrnr 0 ,

ao jornal madri!enho "Alcázar", nove. ·e JJavuwi:,a g-uei-ra comecou i ;,,,_,ilios e protec
que teve a simplicidade (?) de I a convu1s101iar a Europa, Nós cão divina, da 
affirmar que o nazismo é chris- I nacta temos ctelxaao cte tazer cto mesma 101 "'ª· 
tão. A emissora da Santa Sé I que a g-rancteza aa restJons,l.lJi!-i- nes,e moui,;uco 
mostrou claramente, atravez de I dade do munus por Deus a Nós 
varios aasos concretos. como o connacto exigia e -que o 1~osso 
nazismo é um authentico perse- amor paternal para com toaos 
guidor oo Igreja, e como desser- Ds povos ,-os SUGg·erüt; istu. não 
ve os interesses da Catholicidade só para que ma.is equrcattvameu
aquelle jornal hespanhol. preten- tB e conforme a ju~c1ca se res
dendo insinuar o contrario.. tabelecesse a paz e concordia tris-

O floresciniento· da 
Obra de Vocacões , 

l 
A formação de um c'iero mune

roso é fundamental para o de
senvolvimento de uma sociedade 
catholica. Em um paiz de mais 
ele quarenta e dois milhões de 
habitantes, como o nosso, e que 
não conta com mais de seis mil 
padres, os esforços dos catholicos 
devem convergir para a solução 
do problema das Voc~ções. apoian
do e auxiilando em tudo as auto
-rldades ecclesiasticas. E. feliz
mente. graças aos esforço-~ des• 
tt.s e a comprehensão dos catho-

!!coe, Progride cada vez mais a j 
Obra das Vocações. 1 

ora.eu~ 1uu.-, 4ue, 
~m coao o muu
clo, no prux1mo 
d 1a ;,:4 de No· 
VCffil)rO, LO• 

dos se uw,m 
a Nós J)ara 
e1evarem 
perees pu
blicas au 
A 1 t i s-
s i 111 o, 

S<lpulchro elos Ap0stolos, na Ba ... · 
silica do Vati<moo. 

Por tante_ de "Motu 'Propr.hJ••· 
·: .em v!rt;ucle ela Nossa ~totida~; 
ele Apostotica. manm1môs que rWt 
dia 24 de Nove1nbro todos a,quetL 
les que são obrlg-auos a- c.-lew!W' 
e applica-r a M1asa "pro po-pulo''.; 

-a .celebrem e appliquem segunde. 
as Noss&S i~. 

Queremos tambe1n que todos·' 
os delll3.is saoe-r:(iotes. tanto dO 
clero secu-lsr, como do elero :re
gúla.r, conileqam e sa-lham que 
farão coisa. a. · Nús muito gi,ata 
s( nesse doming-o, 24 de Novem-

. bto, · ao immolar a. Hosi;ia 'tiwina 
.,e reut'lirem t.ambern ás ~. 
intencãM. ' 

E· as:'Nossas intenções são es,.· 
tas: que pelo : vitl-0r i'n.fimto de 
tanto sacrlficios:Euehal'i:sticos''~ 
mo nesse ·dia· se oHereci:!rã~ · ~' 
Eterno Pad~e em todos <m in.'f!--i 
tantes e reeantt:38 do m-undo, ~ 
ore pek,.- etema-''àesea-nso :'doo- que-:, 
tombaram· mortos por causa owi 
guerra; que se consigam os-'·éon-: 
solos celestw.es da diir-ina g:r-aça.: 
aos exilados, aos profugo.~. aoi 
dispersados. aos prisioneiros, e· 
a todos aquelles que soffl'ern e 
choram pelas calamidades e es
tragos do presente conflicto; que, 
finalmente, restabelecida. segun-' 
do a justiça, a ordem. aplacados 
os ani,91os pelo infltixo da cari
dade christã, uma paz verdadei
ra una e ir.mane todos os povos 
da familia hum~na. resta-belecen~ 

_do-}_he.s a tz-auquillidade e a pro.s~ 
. J)el'ldádt, i 

Dado em Roma. junto de São 
Pedro, no dia 27 de O-utubro, na, 
Festa de Cm·isto R-ei, no anno 
de 1-9'10, segundo do Nosso :Pon ... 
t:ificado, · 

P,o .P,apa XII.,. 

=======-· 
Novos 

Sacerdotes 

Em São Paulo, estando a fren
te, como secretario Geral, o Re
verendlssimo Sr. Conego João 
Pavesio, auxiliado pelo Reveren
díssimo Padre Luiz Geraldo de 
Mello, a Obra tem tido um 
exito extraordinario. Por seu lado, 
os catholicos estão se capacitan
do da obrigação. de auxiliai-a, e 
e\ Assembleia Geral da Obra das 
Vocações, realizada no ultimo dia 
13. sob a p1'€sidencia do Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo Metropi
lit,ano, foi uma prova do interes
se geral pela Obra. Os -resultados 
são visi),'eis: ainda este· anno fo. 
ram fundados tres seminarios 
Prepa.artorios, em Jundiahy_ Itú e 
Mogà das Cruzes. q1:1e com o de 

........••..•..••• . . . ' .. Renovação da directoria da A. J. C. 
Queil'a V. Excla. Revma. pro~• 

da A. J. C. são por demais co-1 o momento um dos dirigentes da viderrciaz- ~i·a que ~ sua Dio- · 
nhecidos no jornalismo catholico Juventude Universitaria Cathoh- cese,_ totloa 0 -·Clero e t,odos os fieis 
paulistano, pois que. alem, de li- ca. Critico da Orienta.cão -.i.VIoraJ: ~or:u _nm ·-com fervor e geneu 
gados intimament-e ás 'labutas da dos Espectaculos vem p1-estantlo_ 108 

"1l. ~Ste premen~ appello 

"Annunclamos com immensa 
satisfacção a ordenação do 
Revmo. Sr. Diucono Ma.rio Mar
ques e Serra, no dia 8 de De
zembro ás 8 horas na Cathedral 
de São Paulo, Igreja de Santa 
Ephigenia. O neo-sacerdote ce
iebrnr:i pela primeira vez no dia 
9 ás 8 horas da manhã, na Ca· 
pé'lla do Mosteii'o de Sta. There
za, rua Monte Alegre. 116. 

São Pàulo, vêm apresentar um 
grande avanço para a solução 
do importante problema. Para 
quem conhece o trabaiho desen
volvido pelo Seminari.o Prepara
torio de São Paulo, e a impor
tancia desses Seminarios, pode 
considerar o enorme· prog~o 
da Obra das Vocações. 

Esse progresso não é só em S. 
Paulo. Alastra-se pelo Brasil todo, 
numa intensidade bastante ani
madora. Assim, fundar-se-á mui
to brevemente em Bello Horizon

E no dia 1.0 de Dezembro, ás' t~, um 8eminario Praparatorio 
8 horas, na Capella do Convento sob a denominação de "s. José". 
dos Padres do Sagrado coração Acolherá esse seminario meni-

DI I 
nos de 7 a 13 annos de ida-de, 

de Jesus. o Revmo. acono 1 . _ . 
, dando-lhes a mstrucçao equ1va-

Leonard0 de campos recebera O l 1ente ao curso prirna110 e prepa-
sagrado sacerdocio, e no dia 8 de rando-os par.a ent,ra.r no Semina· 
Dezembro cantará a Primeira rio Menor. E' uma noticia bas
Missa Solemne, em Jacarehy, ás ta.nte enthusia.smante para nós 

10 horM.. que SAbemos que o unieo apolo 
para o hwnanida.de é o Ca.tho

Pedírnos a Deus Nosso Senhor, licismo •e este necessita de um 
abençoe estas cluas aln:,.a.,:: devo· Clero nut,1ero11Q -~ Q .w,eu ~-tada&.~~--~ ··"~ -

En1 substituição á antiga direc
toria. que renunciou ao carg·o que 
pelo long·o e,;paço de cin
co annos vinha occupando na 
direcção da Associação dos Jor
nalistas Catholicos., foram e'lei
tos por unanimidade de votos, 
os srs. dr. Luiz Tolosa Filho, 
dr. José Neyde de Cesar Lessa ·e 
e Leonardo José de Carvalho, res
pectivamente, presidente, secre
tario e thesoureiro. 

Os nomes dos novos directores 

Comm0-vedora 
sympathia ao 

Recebémos aos ttevmos. Pes. 
Salesianos _e Novi<;os do Institu
to do Coração de Jesus. um bel
li.<!simo quadro áe São João 
Bosco. 

imprensa catholica, a A. J. C. a 
dois dentre elles eleve os mais as
signálados serviços, o dr. Luiz To
losa Filho. advogado que traba
lhou na Procuradoria de Serviço 
Social, e ex-director do "Mag
nificat ", um dos dirigentes que 
por primeiro ingressaram na Ac
ção Catholica, conservando-se até 

expressão de 
LEGIONARIO 
sinceramente a magnif1cn ofre
renda, que collocada em lugar 
de honra da sala de seus redac
to1'€s, de onde São João Bosco 

acompanhará e protegerá os nos-
Em nome do Instituto fez-nos sos trabalhos, em prol da Boa 

a entreg~ o seu Director, que t_e· 
ve a gentileza de escrever tuna Imprensa, cuja necessidade e 

delicada e honrosa dedicatoria. vantagens elle tão bem compre-

<.>_ ~~~9 ~- ~a. 

seus magníficos e incansa.v.eis ser-_· de Sua ·Santidade o Pa-pa·Pio XII. 
viços desde a cr-ea,ção dessa im-· 
portante obra, que constitue por 
ól'a a actividade maxima da A. 
J. e. 

Deus 
Revmà. 

guarde a V. Excia..' 

t Bento, A1•ceblspo de Cesal'ea, 
Nuncio Apostoliso. 

O dr. José Neyde Cesar Lessa, 
redactor-chefe do LEGION-ARIO;' =============:
foi um dos fundadores da A. U .e:, 
e pelos assigna,lados· ser.viços que 
tem prestado á causa catholica, 
é pessoa de relevo em nossos 
meios. Sua situação de reda-ctor
chefe do LEGIONARIO lhe asse
gura credenciaes de va'lor no jor
nalismo catholico de todo ó paiz, 
pa,ra o exercício destas funcções. 

O sr. Leonardo de Carvalho, 
que é dirigente da JUC, vem pres
tando os mais destacados serviços 
que a eleição pai-a o cargo de 
thesoureiro vem proclamar alta.
mente. 

A eleição dessa nova directoria 
se realizou no dia 16 p. p , teRdo 
participado deli.a varias socios e 
membros da directorla da Asso
ciação dos Jorna!Jstas Catholl

. coa, e selllio a vo~ ~e. 

_Agr_-adeaim-entos 
ao LEGIONARIO} 

A proposito de opportunos oom• 
mentarios publicados pelos LE..' 
GIONARIO, sob.re a publica.cão 
do poema da Vil:gem, do Padre 
Joseph de Anclrlet-a, :feita por, 
ordem do Aretiivo N-àcional, reoo.; 
bemo-5 este telegi,amma: 

"Muito grato ~ngeiras ref-e. 
rencias LEGIONAIUO sob sua 
brilhante dire~ ··fátas Archivc 
Nacional e seu Dírector proposl,. 
to ediçào poema de Anchieià._ 

Cordeaes saudações de 
Vilhema de Mora-es, 

Dlrector dq ~~o Na.cw..
i.i.a~ "-
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Rogamos aos nossos ass1gnan
tes communicarem a mudança de 
seus endereços para a Caixa Pos• 
tal, 2849, 

ANNUNCIO.S 

P•m tabeJla sem compromisso 

Nio publicamos collaboração 
:fe __ peas6as ext~nhas ao nosso 
qu.idro de redactorea, 

O 1-EGIONAR~O tem o ma· 
··o prazer em receber visitas 
á$ iD.ttallBÇQes d';! eua redacção e otficma, mas pede que não 
$81am es mesmas feitas naa 
2as., 3as. e 4as. feiras, pol'f exi
genclas do serviço. 

11Rostos des• 
Drovidos de 

artificios'' 
-"!I 

,Palavras do San
to Padre ás mo
ças da Acção Ca• 
tholica Italiana 
O Santo Padre Pio xn, -falán

de. ha. pouco tempo, a 14.000 mo
ças italianas, por occasião do 20.0 

aDDive.rsario da fundação do nu
cleo de aspirantes da Acção ca
tholica, pediu-lhes que comba
tesi;em a .. imoàestla àa .mO®, ac-
t.ual. . . . . . 

Comparou s, Sentida.de as jo
vens que se torn::im escravas da 
"tyrsnnia da moda" ás pessoas 
insensatas que ..ae lançam cega
ment;e ao fogo. 

Lembrou ás moças a pas.'lagem 
de São Paulo na l." Epistola aos 
Cortnthios. e. 11, v. 13-15, em 
que o Apostolo declarou que os 
cabellos foram dados ás · mulhe
res para lhes .servir de veu. 

o a.udltorio estava formado 
pelas representantes das organi
sações da Acção Catholica para 
moças. 

"Moàa. e modestia deveriam 
andam par a par, diz o Santo 
Padre. Mus a moclestia não está 
arais na moda. Convidando as 
Jovens a evitar a_ vaidade ambi-· 
ciosa,· disse que suas orien~ras · 
na Acção catholica deveriam-mos~· 
trar-lhes como serem mod~as 
e. ao tnesmo tempo cultas, espor~
tlvas, graciosas, naturaes, sem ~ 
orJentarem por toda,., as vu:lgari
dades da mod_a que reina pelo 
mUlldc:.. 

Fea:rap!da allusáo á guerra, ln· 
lifCBJldo a missão da reconstruc
Qão cathollca que. deverá ser em
prehendida pelos filhos da Igreja, 
i.p(is a_g~rra •. 

. O P!lPa ~numera., então, os 
prtnclpaes afazeres dos catholicos 
dicando a miSsâo de reoonstruc
pttriclpaes affa2eres dos catholi
cos, moa v~ terminada esta ca
~ que abala o mundo. 

"'Reconstruir a sociedade sob 
'bab'es. catho1icas ". 

"Be.stai;n-ar o valor da Blblla e 
sua morai". 

•~urar a familia, dar ao 
matrimonio a aureola da digni
dade sacramental. · 

"Aos esposos, o sentido de suas 
obr!t,tç6es e a con.sclencia de sua 
responsabiliclade". 

"'Reafflmlar na sociedade a no
ção justa de autoridade, de dis
olpllna, de respeito á ::;relem so
claa, dos dtreitos e deveres de 
pessoa humana". 

,.Eis o vosso i:lever ele a.ma- , 
nhã". 

"Os homens Ingratos esq~
• que dependem de um Senhor 1 
loberana ". 

l'ODO C.tTBOL:iCO 

•is&CiIOiiA&lO,. 

Teleg-ramma publicado ne~a seman:1, 
l)t'los jomaf'S dia.rios, informa-nós ·ae .. 
que, no l'erú, o Sena.do a.pprQvou o lillill:&• 
flscq po~ bens da$ Con(l'ega~ Reli· 
glosa.q, pelo que con'i&a haver a Santa 
Sé incumbido seu Nunció eqi Lima., de 
apresentar ao governo ~ Republi<',ll, vl
y.lnha uma nota de protesto cathegori• 
co contra tal facto. 

Ní' l{lst(lria jú. centenaria das re,1111· 
plicas latino-americanas. esta persegui
ção está muito longe de ser a primei
ra. Surdas algu~, ~!amorosas out~, 
ylolentas todas, as peneflliçóes tem stl-• . 
cudido constantemente, ora \IJDll, ora, 
outra d.as novas Nações, t~ndo em 
constante sobresaJto a San&a lrreJa, . ou 
nos tiaizes ma.rfiDMS do ~iiieo, .ou 
nos do Atlan~lco, l)o Urupay ao .l)Je-

xico, pas.§ndo pelo Brasil, a l&'reJa tem · 
conhecido, ao par de phases longas de 
tranquillidade, tambem duras prova
ções, e a Historia reÍigiosa da America. 
bem se pode assemelhar ás ()Ondiçóes 
dos terrenos vulcanicos, onde · constan
temente, ora em um ponto, ora. em 
outrv, ha um abalo de terra que abre 
no solo algumas frinchas, pie a-fl&ixo 
a.le,.m.s edificios, . ~peja IIG"°" · 1111 _ po- · 

. puliwões operoSllll altwaa lava, 11em, 
com~do, determJnat uma dacfuellas ca
tastrophes completas, como, -wr exem-. 
pio, foi a de Pompeia. · .. 

~abe-se geráltnen$e quê as popu~ea 
que ~blta.in terre110S desta . .11atureza. 
adqlllfem. com o tempu, UJWl extranha 
tranquilidade. A iniermttenci3 do JllJI.) 
su~ propor9é>es lia~ modera
das, o cosimne de ~templar . o ~riro 
e do por assim dizer dorinh' e- .te . 
dansar sobre elle-, calleja vs esplrltos e 
os tempera ~- QU!'lq~r impressão 
de médo. De sórie qae se alpm · ·dia. 
uma. rra11dt! ~NIPhe ; de proporÇQes 
'"1m~ soQRVler, e ~lante »a• 
cato e .~iD,lldo conira.,o mew. s6 re. 
~onheçeri a au~nflcld~ do perfro 
quando ás Javali ~ fiverem soterrado 
meútfl w, 8113 casá, e já não Jiollvel' 
tempo de tugir. Attrtbuo a Isto, a re
lailva. lmprevldencia da,- opinião. catho• 
Uca mexic•, ·em faee do, perlfo q11e 
se ~nsava uos hÓrizontes ~- .t 
perseg-uiçio mexicana, teve duas P~: 
uma. le{islatlva · e ouira execvtlva.. Na 
prime~ pha$e, flseram•se leis truou
,lentas contra a Igreja,, inas IJli · pessGali 
as mais proxhnas á' seus JUJ~, tpia.n• 

do procuraaas pelo catholi°'1$ so~ 
ironloameme, dkendo. tratar-• ele 
"hespaDholadas" antf-clericaes perte1.: 

. tame11te pla.t.enioas, çentra, as ·11ua• não 
~ ~~ria perder o tepapo de rearlr, 
pois que, sendo . pr-efun.damente catho• 
Uco o ' puvo mexJeaaq, 38 auioi-ldadés: 
~riam as primeiras a não Por em eae• · 
ou9io taes ~s. que. ficariam lÍpenac C4J• 
mo letra. :uaoiia, Pl'Q. contentai' os. ar.• 

crise . J}esencad~a- ~lo9 ·· Ji.lsPll,'J ,M 
, Olinda e Pará ifir-Uies-i · cértamentt" 

uusado a lmpreR8i.o de w,v. rai11. ew. 
céu azul. Mas foi 11~eaa.rl,a a illv· 
mina.çáo fulpraote deste ,ali), Pata que 

. eUe~<i Rercebe!isem que em Jogar de um 
céu de anil, o que na ~Uda\lt: lia.via 
era 11.Dl céu baix,o e plll,Dlbeo, asphy
xlante e ietai. que iió com a rCltcçio 
d9S dois grandes Prelados se poderia : 
clareat, 

Porque tanto desconhecl1.11enio da si· 
tuação objectiva, a ponto de um con• 
flicto religioso, occiorrldo no momento .. em. que com. mais aguda necessidade, as 
clrc~tancias reclamavam uma reac
çiAJ, ser tklu. COJD9 um rafo ei:q, céu se• 
re~? 

li;xiw~mente por J!!to: a. eo))fiança, 
dc,s ca.thoitcos em sua eYld~oté supe~ 
rlorldade, o ardil de seW1 adversa.rios 
que jamais os alarmava.ni inutilmente, 
e só lhes faziam sentir a, pre1;são das. 
algemas quando lh'as tivessem previa• 
mente liga.d<1 aos punhos allegaJ,Uio se
rem Joias preciosas, o ha.bito de coexis
tir ~ . ~~ de ~t,as ltftervesceneias 
antl-clerloa.es . que .se a.ssêmenuwam -a. 
rumores .' subterra.~ de ter~motos 
jamais convertidos ~m rqlldade,. todo . 
Isto çoraeorreu poderosame~de para. crear 
o amblen~ neees$1&rl11 para, um. gol.de 
oliliado Ç9ntra as IUalorla.$ oathullcas. 

N-o é 011~4> o ca90 -do Perú: Pa.lz 
iradklonahno~te Cll,tholfeo, evidente
mente síia 'to.nnação . fberq-ameri-Oa.na o 
vlncüia de t41,1 . ma.nelra ao Çathollclsmo, 
que o Perú ·preclsa.ria cortar 'as Jilals 

Plilkt ·f1MdA- BE 8LI VEIRA 

Prot,t,ern.as 
re·l.i·giosos 
na Amarica 

Latina·· 
) 

proru.nÍfàs - ra.12es de. seu .. pass~q,. para 
consepir ser etfé~iva.mente um paiz 
anti•oa1-llco. Eq.tNiànto, a realidade 
dos fa,c1os :, a iue. a se · pre1Jenola aro· 
ra: a dffpeito. de.. tudo "1o, a perse
gul9io -" t.nende, e a SiirHa Sé se 
Julp na '1M"*i'e~ de . iatérvir. 

i'OU'bos . clyv.trin:mcis de- ""9S leciSlaP. . *. 
res pbàmaáfias; Asibn, as leis au:sl' 

1 
i\~thoUcas se fora.m sommando 1lmail âtf Parece-me que du.as causai., amba.<1 
~utns e, e,nquaue )leJ'Ql&Mei& : ....-,e1- nallite. se~ na A.aerlca J,,aU-

tamente supporta.ve.l o és&ado de "~ · · na. iaato '81'~ se pede penieber a.tra-
na pratica, legislativamente a Ili~ vez dQ noUefarlo dos JornÍles, cencor-
da. lcreJa. no Mexleo era perfeftameQte rem para isto; 
calamltoltll,, Mas os ~ ...,,._ A ,,___ delilàs ., a ~la re-
sorrlam: uda disto apresen&ava JNfl· Uglosa. De per st, a. ·1ga,oraacla. rell-
gos! A .pratica era tlKlo: que impor- .g-iosa traz as co~uencil!,S que iodos 
tava a iheoria? . (labemos: nio po~ haver verda4elra 

Um bello dia, entretanio, as eolsas lormação religiosa, sffm ter por base 
,nudaram. · . Começou . a. ferver. nos· ar- uma insirll(lçáo catecheticà.. solida., e os 
raiaes antl-caiholicos um. ardor e.,t;ecu- lfflMlnveiüeaies . q11e deoorr(lDl Ala <ia· 

' tlvo extraqrdlnàrio. Como adm!Ulr .que renola. &lesta· lnslnlc~ ·, si.'O tau&qs, ,_ 
uma Rep\lbllca bem or,a.nizaaa. tiv.se seria verda~éh:amelde neoessa.rio ~o 
leis tão "modetisas "; e niG lhe desse, ... um llvro, pàl'a. os analysar . e '-enume• 
exéciuçio--? 'A1J -niên'ós· em pàrie,'.era pre~· iar· devida.mente. . . . . . . . . . 

\,r-,:; .• .,, .,~~ ·e•;)-•',· • '- • :,::_",:",•;• • ,·•• ·.•. • • 

~ .. - cisb ~xé'~iftál~ls. :· Sêrla posslvel uue o 
' .. _mero, 'por uma ae9io de basijdores, 

mantivesse a.,slm' o palz- dlvorelado da 
reaUda&, 'tepl? Ficaria bem á Icre
ja pleitear a. ille,cecução . de lels. já ap
provadas? Os anUcJerfcaés entende12m 
que nió. E, assim, da phue l~JaU
Vlt se passou brusca.men&e pa,rir. a pha
se executiva, e o. sangue deis ma.riyres 
começou a jorrar abwada,Ílteaiente so-· 

No ellltanto, quero abordar _3t9ra ,um 
.aspecto ei,peofahn~niei marcante, .destas 
iionsequenolas. E·, ~ Idéia lntelràmente 
~rro11éa que 'forte eontln&'ente de ca• 
th9llcos possue, entre nós, a. respeito do 
-ve,lho · amblto. de acçio da, IrreJa.. 

l>odê.-se · afflrmar, sem med11 de · erro, 
que ainda lia. extensisslma.s ionas da 
opinião. publloa que. vivem sob a ln
fluencl11, . do precon<ielto erroneo, seiun
do o qua-1 a · 1-&T'eJa goza de wda. a 11· 
berdade desejavel, ,· expande ,ao mai.id
mo o seu raiÓ de acção, quando tem a 
libffl-dade. de realizar, no interior dos 
tetnplosª as funoçlíes sairadas. A Jeris
Jaqáq sobre a familia, sobre o trabalho, 
wbre ~ ensino. sobre a propriedade, a 
r~ressão á. lmmoral14ladê nos cinemas, 
nos theatros, no radio, na Imprensa, o 
combate ás here.sla..c; que fervilham pe· 
las ruas, tudo Isto constltue, ou ·maie
rla lnielramerate alheia ji, Influenciá. da 

~: 

bre o solo medal:ano. 
l,;to que se deu no Mexlco, parece ter 

sido, em' varias occaslões, com varian
tes maiores ou menores, a BlsM>rla. ba• 
bitua! ~s perse,-illqóes rell&iosas na 
Amerhla. Foi esw, por e:,;empJo, e en
tre muHo•· ouwos, o ":iso de Dom vr
taJ. Tenho por lncontestavel que, ao 
iempo do Santo Bispo, . a maioria dos 
observadores mperfh:laes que se- debru
çassem sobre a ""*6dade brasileira., 
teria. a. lm~l\o de 4111e era optiina, A 

e A T .H o L 1 

... ..; ....... -:-.:;."':..:. .,_...~ 
: Jgre,Ja, ou. 11'9 lllenos 6, ~ eUa,. the• 
ma perfeitaJJ.íuie adJeé:Uw, .. dó· que cJ~,-
la deve. c1lidar ~ ~upaçi9 ~b-: .. 
!!Oluta1;11ente &CO.Orla, • , 'illt; por ~SW 
111esmo pode llll!' a~ e "*'~ ·, 
pelas oatm.'I eon-entes do. pe~~to 
lntetra_.11t,f 11, seu t,Í;lla;~t,. ~ . qw á. 
IcreJa assista o direito de 'se sinUr fe
rid11, . em ~s· .. actlvidades essenclats, 

Leio XIII, e · 4fê~. delle -~ os : 
seus s11ccessores, tem lns.lstldô · Ylva• 
mente sobre o que ha de erroneo, e at6 
de ca&astrophlco pesta cence~. · Más, 
JnfelialDt!llte, esta conceJ)9iq· ll!oda. pes~ · 
sue ralzes ~- ..,uitos Í!,mblemes· . bas• 
tante vutos da opinião pi,bllea, e for• 
ça, é d4zer IJlle até mesmo certos cdlao
llc!MI <iulWf! e 1~, a.ooeitaqdq ,~~ 
b9ra, -em 1.b~. e peii;sa-,;it4) .con~rlo 
como e, verdade~, procedem na praU•' 
ca · exactamente come se houvesse. ac• 
ceito todos os erros desse .funesto ]lbe• 
rallsmo. 

Da.hi o facto de, sem deina.siada. :Irri· 
tação p11r ~rte da oplliliio publleJ!-, ter 
eldo posslvel caos. lnlm!Jt;IS Íiii, lgre• ar
ra.nvar, -~ lotlum'- desta-, o ensill!I, a, 

Jeglslaçã4> · u. tl'lllJalho, .., t~w.~. :~ 
propriedade; .a iDa$Ü. ~ath9.llca ·aanila 
,niiq sa,be. mui~ l:~, que i~ é ln~ 
telramen• . erroneio, · 

Felizmenk,. n-~ Bnsll, ji ho,ive a.. 4!~· . 
te r~to f~d~ m11~ffoa.çõ1,1s,. i @ •• 

trli1$Pho was.slçq ~ l.,iga. Ji:leli.ral. Oi-, 
tholk,a,, Sém duVWil ~- dás ~' ~v. 
las paf!~s, de nafilll!, vf.,. r~Ugf.-, J~-, ' 
va á saci.de que os ~~~009 Ji-.·~ .. 
estãq dls"1!ios 11 · Pf!n»iWr, ])9r ~-·· · 
pia, sem QIÀ. vudá!fflra, '.onda ,de .P~~ 
testos, que ~ ca~sse _o e0$i~. r•~ · . 
ligioso das ll$COlas. P,11\JQ~. ~ t91'~-- .. 
é. reoonh~e~r Q1'e este uaJN!.lh• d- ~· ,' 
clareclmenl,Q da O)lialM .pub.-,··•. já. 
tem aUl11&'idq ~u,lt11411~ .- .~D~!:.fll~é~i O, , 
ainda, tem ~uito ~, â,. pêr~~r. ·• 

Oostuina-se alle.rar que, .. na .tmerrca 
Latina, ~mais bouve. um • mú~f~téC 
heretlco qualcluer que attnddsse, em -,pos, 
de si, ,rra11des massas. PN1testante~ ey- ;; 
i.iiritas, etc., jamais comeg-uiram all,~~r··i 
da Igreja. o affecto das · pop1llag6es~: · ,E,, t! 
esta uma: verda.de. evidente e 111-0ontes, 
tavel, pela- qual devemos prestar a Deus . 
as mais, liumlldes ao~ de graças, Is• ' 
to não. obstante, n~. deixa de ser ab, 
solutamente venladeir1f . que O trabàUÍb 
subrepUciG das SÓ<lJedades secretas, bem' 
come a. acção da- Uteratlll'i européia, 
tem alheiado da Igreja,. conskleravels 
porções das "éllte.," , lntellectuts. 

·, Tll.Dlbem neste sen*lcJo, u. hq,Jé'.uma rê~ '" · 
acção ,vfgorosà. A l.Taivé'81da4e: CatJao..-
llca Btàsgelra,se ~-a~ 
de 'lllJJII, vtotorta, · pi-oxllaaa., &amllem sliJ• 
põe. vfciorlas- anierlom ·.4as mais s1.-
niflca.tivas, pois . qlle ha' M&'WllllS deu-
nas de a~ atnz ·nãe era. . ~ve1 
pensal'•se Hl'laménte eJJJ 1al \\SSIQDpto •. 

Enú-etanto, é lneollifftllvel t1'e. foi o 
a.lheiaménto destàs ·. "éutés" in&eUec• 
tvaes, roubaéla!! honieni_ :nelo JlberaHs-· 
mo e pelo · socialismo, !l hoje· por essa 
g~ • áll.feetR, heresia· 4ue. syDtheU. 
sa 119 . dos a1itel·iores, ,: que é O Wl• 
zismo, wa . dGs respo.maveis -·pelo facto 
surprehe•dente de tantas naçées ibero
americanas terem, ao par de .. JUMsas; 
densamente. ca•houcas, lmlJl-- .prO~\lÍll>, ·· 
artística., sclentlftca, Jlterarla,";in~
f.uaJ, Q'Re fica muita» verzes .ll uma eoil:. 
,slderavel dJsl&Dclà da,· ilú&l'.lna. cath.O• 
.Uea. 

Estas as duas notas · fundámê'itaé.l'f '- · 
Haveria, ~vu, ou1.raa alDdà :a-· àéol'e'S~' ·· 
cea&at. ., , · . 

EÀtreianw, • convem,'que se:·.~· 
apenas na ' deslgna94• · do !Dai.-· O re
medlo noo pode deJ~l". ~e ·_~r. 1~pJo: 
de um lado · um irallàlho · l.úie~ pe~ 
santlflcaçál> d@ -Clero • a.~eoto, · ia.'f 
vocaçúes . saéerdotaes:- ao .oabo· lado, 
uma luota. · v}forGSa .em prol do .desen• 
vtMmea1o .da---~- catbollca;- á qual 
ineamJM!, pela acção <lGIIJurada das as
sociações l'lmdameniaes - ~ auxiliares, 
resolver o lll'Oblema' no que · db respel• 
to " concurso dos lefros. 

Approxlma-se ~ora o Conrresso. Eu
charlstlco. ~ · melhor, oecaslão: µara 
pedir a. NQSSO Senhor essas grandes &Til-• 
ças cssenclaes, de cuja obtenção depen
de enÍ tio larp escala. .o triurnpho da 
Santa Igte.111, pelas Jncommmensuntvels 
exúmsúes aa America la.tina? 

e O :S 
· Comprem e 1l e I u sr II ame n te ~uas joias e seus oresentes na conhecida Joalhatl~ 

CASA e A,,,.s T R o 
proprías 

R41NA A fi'A% lflt VARSOVIA . ~ . ·. ,. . . 

·.•_<J~llf~IKI QUA 1'!{11, tra:zer -~112: 

á terrti?·,NA-9, 1'9,S d~o eu, más 
;i... separ~. . PQl'Que, de ll.oj9 

em ,giant-e,, llll.l'tl~ Jllµna c.àtt!l 

cinco pes,soas, 411'il,lidas- rres 
contra duas, e duas contra.. t.r@s. 
Estarão dl.-Mfdoa: o pii-e· iri1-
tra o filho, e o filho contra o 
seu pae; a iuãe QO.Qtra a fflba, 
e a fJJJla Qqatra a, mãe;--~·- so· 
~ra contra sua ~on, e a . n9rn 
contra a sua sogra". (São r~,,
cas, cap .. XÍI, ·.vers. 51 a 53). 

Estas são ·palavr-as de ,Nosiso 
_Sen~or Je!JtJ_8 Úhri11to, e, COÓ\O 

são p;dal'ras d'e Deus, PfQ~U

zem o qiie_sig1;1ificam. Mas. ~m

t_ão:o S~vador, o "Princlpe da 
Paz", riãQ ·..-e1u · trazer paz ·~-º 
Xl1U~do? Vei\,, was uma pai '3tf· 

. ter~1:1.te, -~u~. os .. :tll,\UUlanos ~~o 
l)Od:em -cóm~ehender. "A w
vos. de.lxo, a·. m(nha paz ·rq~ 
~011 i m$A ~9 val!a àQ11 r,om, 
~ IU,. Q . lll\U14~··,. (São ,TQã? 

. ç~p: XIY,. Ter. 27) , . ' 

Ha,, portauto',- !Jua.s esRe(1'<~s 
de paz; a paz que Tem àe OÔus, 
e: a. pàz·. ;lJe ,éni. do mun~o, 'a 
paz verda4',elra e . a paz de 
iuentfra.; A ~ l\llil vem 4e 
l)e1q3:reakl,·llQ ·fq(lQ '(las co-ns· 
cle~Cia.(I, 'e re~Q~, nu,ma m~-

'. JQâ- ,:()11.~UÍi:/ ~ik,;; os ·1ust.<.1tt. 
l\him1viu que, ~!tSté mú~. 

. Só se -.COJJqu.lst,\I, ,e. 11e manteDJ. 
4 cus~ d.e ~JíÍe. · 'p~rra se~ 
tre~as.' ·E'. esta . »az que . cN 
·• ·'t.· ' ' . 
:'1Ãleg1:ia ~s $alitqs, no .meio !la 
~su.~-; ttl~ula.~Q~. . ' 

A. PU que T•m d-O m•Jnsfo 
Porém, ~ .devia..· chamar-SE 
paz, .. mas · ~t,agnaçãQ. Es•.a.g 

nação em q11e as conscle11ci~ 
. são T'iqle11.tad_as, o, bem é pos
tergado. e .ii vercúi.ae, adul~era-

; da,_. ;E' .-.d.~ta. p~ .. que se CQf!· 

tvma. dizer; . <CRem11 a 'Pa~- em 
VazsQYia.:",.lil' •a. paz em qi:e 
o bem é ~ietl1i-aclo ao .mal,, a 
'vlrtud~ ao' vlclo, ·: o. àirelto á 
iuJ~ti~a.. Iil' a ~ llit.s transi
geD.clas, . •. agçomod~Ni 
4as covar4ias, paz_ do pene.a, 
'dor én4Úrectd.'i' li.O )leeeado, p.az 
dos cbaréQ3 ~-dQS.sepul~hros, 
!!or iUQ, . 4liz a lci'eja-, 6lll. súa 
oração,.oUiçial »-ela .paz: "Ob! 
De.us, de _Qllei:Jl pfocedem os 

!!@tos des~s. os rectos cün
,~~lli_os _é as ·o_bX:BS justas,. ÇOl\• 

c.e<Íei ;·i~!los·. ~vos aquel!.a 
pa:z que o m'lljóo :o~o pode, dar, 

' ..• , ·,.... •,. <. 

.l.lfim- de ~'I~ Qll,~9~~ oor~.fJÕ;S 
,~J"~,,;9!3· V0~!>,8 ~daxuen, 

. ,!O!i, e,_ u.,r.es .g,;i; ,temor dos. ir,«., 
·llllgos, goaemQS d_ias tranquil

los .sob a, vessa ~tilcção": 

. · Hoje, to4oa os catholfcos i:Je 
São. Paulo, O~~ecl!!ndo ás de· 

. terwinaç.çies
1 
- lkl Sa"1to Padi;-e e 

da. Curta. ' Archld!ocesana, er. 
.~uerão ,P. °PeUB,Pr~ces pela JlaZ. 
À Acção . Ca~t;iqlfoa. fará reaJi. 
zar Solemne Hora Santa, con, 

forme está annunciado em ou, 
tra parte desta foi.lia. E' ne
cessario ·gue todos,. sem exce·()· 
ção, unam as suas oraçõ,~s, 

afim de que tenhamos, não a 
paz de VarRovia, mas. a paz de 
Nosso Senhor Jesus Christo. 
E, como a verdadeira paz é a 
franquillidade da ordem, ~' a 

! . ordem nat~ral. das coisas exige 
que a ·Ig-reja seja considerada 
a primeira instituição entre to

. das,. pri~Ji~a, ~m dignidage e 

autoridade, rezemos pela· exal

tação da ·Santa· Madre Igreja, 

porque só assim J;>oderá haV'çr 

paz para 'os homens. 

Offic-inas 
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· À, Com~i~ão P~:'.m~nente de zeram· e111 duvida -até o caracter 
Acção Social, inaugurou a sua di- humaml'-dos selvlcolàs americanos 
visão de "Moral Social" premo- :e foi i)i'eclso uma-'SuJ!a··PapaI 
.vendo nos _dias ;19,20 e 21 do cor.· •·para se dlrtmlr · a questão. 

LEGIONA RI('\ 

·v - O Naclona,l,Soci&lismo conspúrca a honra da 
Igreja. 

-s-

reiite, unrn serlé de conferencias, . . Mas ne1:iL. só os· oivili.2','ldos se. 
e.'-&irgo do . ~evmo .. Pe. Plen'é · julgam superiores. Na Africa ~- I A. POR MEIO DOS. "PROCESSOS'· 
Char!e~. -s. J. · mos varias tribus (!ue nutrem um 1 

As. publicações naclonaes-soclalistas atacavam express11,mente 'l 
Igreja como tal. O systema da mora!! cathollca seria cont:a a na• 
tureza; e celibato espee!a.!mente. a causa desses males; os que es• 
colhem .6 estado religioso seriam homens perversamentl: dispostos. 
o celibato deveria ser prohibido! 

- ,As conferencias do. notaveJ · pro- grande _,seiltiménto . _de superior!- Nos processos, intitulados "nevisenprozesse,. e "Slttl!éhkelts• 
fessor jesuita qµe, reuniram u~ dade sobre ai; demais. Os ba~~us prozesso" , Processos por delitos comettidos com dinheiro_ extran
auditorium numeroso e séiecto (()_- po~ exemplo, dizem ser el~es os geiro e para de1itos de immora!ldade) o Naclonal-Soclalismo lnicl'l.
ra·m subordinàdás·· aos Ségumtés. homenr;"_ de.sc~ndenw.s da. dfvln- va uma tremenda offensiva. multo bem preparada, contra e. Igreja 
themas,. - · · · < dade. Os· demii.ts f9.ram_ gerados cathol!ca. Os· dirigentes do 'tercélro' Reich sabem perfeitament(-, 
. _"La sáuva,gérte- des clvillsés'!, por proc,essos menQ~_ d~tµ_f~can- quão profundàmente enraigada no povo a!lemão é a estima· .. pelo 

"La. actilalitê di:s béatitudes", tet. .. , , ... ':.•,;• ,,· .. ,·. ···:! ,.,. estàdo'sa<lerdotal e rellgiosó. Para·cónsegu1r· premeditada sépam
"Prophétes ou 'vislonaircs?. o Conde Oobiliéau; considerl!,va çâó· do põvo a!lemão e da Igreja cathó!ica, era nec,esse.rio em p!'t
Na primeira de suas. conferen-. sunerior o .éhomem•-dólicocephalo, melro lugar destruir essa· estima. · Com esse Intuito foràfu orga-

Na realidade, a porcentagem de delitos comettidos por sacer• 
dotes na.s diversas dioce~es era insignificante, como o demonstram 
as estatlst-lcas publicadas nessa epocha pelos Bispos. 

O que o Nacional-Socialisnw desejava com sua propaganct3, 
manüestava-se tambem claramelite nas conclusões que ella · proprla. 
tirava dos prócefsos: Qu~reis ·verdádell'amente continuar a confiar 
vossos filhos e filhas a home11s tão infaínes? Quereis continuar a 
ser 1. !eml;)ros de tá! Igreja? E' de se notar que o período dos pro• 
ceSS<.-s concedia com o dá propaganda mais .ii1tensa contra as esco• 
las cúnfesslonaes. contra as organizações catholicas, 13 a propa.• 
ganda pela apostasia. 

cias pronunciada coh10 as demais, isto é, aquella. que·tlvesse -P ora• n!z.ados os prõce.55os. Trataremos principalmente dos processoa por 
na. sala "Joã() Mendes" da Fe.- nê:) redondo. Ve1;ific0u-se porem causa da lmmoralld.ade do clero, 
culdade de Direito, o Revmo. Pe. que a maiqria elas tribus africa
Pierre Charles exàmlnou as theo- nas' são constituldas de homens 1. 
rias racistas. desde as mais an- doilcocephalos. Era prectso pro
tiquadas até as mais rejuvenes- curar um novo critério "selenti
cida.s. O racismo é· ·uma concep- fico" ... , É;deÓidlràm os rJ1.cistas 
ção orgulhosa, generalisada em que, ;.uvertor,serJ.a; o dólico!!~phalo 
todas as raças que se consideram de ce.bellos. )ourois e l olhos. azues ... 
sÚperiores. E esse. tehdértcia é an- É é este: o· sc\entitlsmo . q1.1e pre
tiquissima notándo•se ' entre es . t-ende d~itruir ·ª fratern!d84e Jtu~ 
p9vos mais primitivos, A,s&.)'.l'io.<;;_· mana. procure.ndó ·ra~r o,s. ho-. 
bi.bylonios, medQey, perl,lls, .ezyp- men.s elíquecidos de. ·sua fil!ação 
CÍ'58, todos . ~f~·, SÇ , éons°idêí·á:vám dMna., Éntre. os póVóS <i,tie . Eis 
exelusivàmertte· :povós ':íupcri.óÍ'es. . "sur,et"-ho'men~" consideram in~ 
Arlz;toteles me.t1mo élassiticavái ...os Íferlores,' ~cnhun,,. ele 'façto · mérece, 
homens em livres !')Or naturez.a e ser . desta forma açotmáaôs. Em 
cséravos pór na'tureza. Os !lvres ;sut\ stpi:plici.dà!=le, os: pdínitlvos 
seriam os gregos.·Tódos- ~s barba- demonstram posuir todos os atrl
ro.,i necessarúi.mente' deviam, nas- butbs c:tli;' i.rttel!i!(encie._- AÓ ·contra-
cer escravQ?.: f..s tl)eorias a.ristote-1 :io;° éõhçlt'.te ~ oradçr, fôdos_ os 
Iiéas v_êm se1iao reproduztd.as atra-' pov,ós f~.râó pr?itressos.·. é.tóda.r.açe. 
ve3 dos tempos. :e.aseaa<IS nenas, sera trande se corrêhponder ple
oii descobridôrés hepanhoes . pu- na!l'lênte. a ''grai~n 'tie 't>eus. . 

'A .. ..... 'Y••: ' .~.. • .... -

·_ Nunca é -,tarde pa .. 
ra · se· dem<iilstrar 

a gratidão··;,·, 
Cutltylt&, .E., fio Paraná., 28 de Nóvemb1'0 de· 'Ul3ti. 

Ao t,abota.torlô ·, do· .'~GALENOfJAL" Pelot~ - Rlp·1 
Ôránde 

do SuL.,·. 

Ha .:m\lit.e ' IÍOV6$, ~•' -~wn};riào com.· o dever, " imppsto 
·· r,ela · mlnl\t, · con.acleneta · e · I'éÍó- lil!lltlMMt.o, da.· ,gratidão.-

.. irá.s-eôito:·NtmcA E'.'·,TARD.i 'P~pt~ ;~11:'_Í)~ONS
·'l'JtA:R A. GRTIDÃO, áqul estou, Jll,ta positivar ll!llª gran
de vietÓrl& ·40 seui blcoinparavei· "GALENOGAL''. •. 

Casado · lia. dO!a annos, sentla•:Me _'m'Uitó . fe11z. e mais 
é.inda, porqúe· j& -~~·'primeiro a.n:no fof o meu lar~.8rindado. 
com 1.lll'Ui;_ menl.n&, que se . t.omou 'desêlé ' logo ' o éii,Íevp . aos 

. ,aes .. lnffltzM~t.e;' porém, no~ altcria.,foi em J?OUCO des
a.pparecendb; por~ue nossâ. filhinha, desde que nasceu, '~pre
sentava. · pi'lénomé,nos · extranhos que nos ctetxaram ·apprehen
sivos. Olhos, riarlz, ouvidos - ·supuravam, · supuração · 'fé~ 

tida! Que desgosto! · 

. ChaJ'ladÓ ~dfc'o .a.migo, logo -d~gnosiicou: i;yph,Úis her
. dàda'. Intclou~se: () -'tratament<>, ai!lé.s clélicado, está v'isto, de.
-40 o té~ ~ahisáo' da: criani;a.. Pois éiari;>s senhores, foi 
uma 1~ utai\ie& «ie oito :in~zéá; sem ' sé : adiantar i.im 

•l)asso! A- de~ e o-~ Ji nos assaltavam, e não 
. -86 a nó.s, mas ·ao ''J'roptio··sn,tteo,· itue é um grande amigo. 
· A grita,. Mtkla l)&~ 'ÓS aenhêres:·se,üe agora; Foi. o pro
prlo medico. que comprou. 'na Phannacle. '. Minerva. · Ulll vidro 
do "GAL~OGAL;'. e nos_ trowtt: iniciando a experieDcla 
eom uma. eoJJterttilr& · éle Ufó em um pouco de. leite, uma, 
v~ !J.O dia, dunn~ 1,Unl!,_ lU!lt'n&Jta~ O resultado foi estu
l!ienoo! Na ~d& aemana uma c:Qlhe-rinha de chá, tambem 

·uma ~ez ao dia. Col,Bpleta e miante victoi:iat .N~ flllit
nha. está ~I~ cura.da, com umã. lltldlss1m~ pélle, 'e 
·.nos, o que diz.él'•lheS,- sel}ão .•• multo e muito obrigado e os 
mais smceroa í,arabeftl,. 
. o ll\Ctii~o per môtivos pattlculaté11, otcUltà-se, ma:, nos 

ellvlal'eÍ!\06; dentrô ell\ breve, Ílosaó retrato, junto a nossa 
· idolatrada tilb.hlb.11,, 

Octaviu ·sa.nt.os de Figueiredó 
Firma recon.hecid.11, pelo , 3.0 notarto Homero Ferreira do 

Amaral. 

o "GA:LEN-OG.A.L" encontra-se em todas as drogarias 
. do Brasil· e Republlt-as SuJ-Americana.s. 
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Consideremos primeh-.lment.e em si mesmos OB delltós tratadoo. 'B. POR· OUTROS MEIOS 
. .. 

nesses processoa 

Eviden.teme11te todo ·bom cathollco sente saber que taes deli
O Nacional-Socialismo utiliza to-:1o~ oi meios ao seu a.Ycanee 

para diffamar a Ig~eja e stus repxesenêànles, Citru·emos aqui OIJ 
·principe.es: to!! foram realrtl.enté praticados por sàcerdotes e religiosos. As au• 

torlde.des · ecclesiasticas· não deixaram de estigmatizar semeU1a1;t<-1; 
érlmes·-e Clllltlge.r com sevéi-ldade os culpadoi;. E' precisO, po1ém, 1. 
attender p11,re. os seguintes factos: 

A Imprensa em gera 

A unprensa omc1a1 ,cio J.'>artiCIQ vrmc11,aJi11ente estã. repleta de 
de injurl,as. Mult/l,s carice.tur-as ridlculartzani os Bispos e os padrea 
Assim por exemplo, o ".Stbw.atze K'.orps" mostrá.Vá . um Blspó oom 
mitra e· baculo ·no meio. de tifüà mane.da de porcos oom a. inseri• 
ção: pascé oves n1eas <Welde méine - Lam.mer). O periôdo illus• 
trado Dle Brertnessel (Â urtiga) . publicado !lá càsa editora do 
Partido. FÍ'anz Éher- Nãchf., destaca-se cspçcialmente · oelo · niveJ 
'Jalxo de SCUB . ataques contra a Igreja. 

· Muitos desses delitos tinham sido. expladós ha annos, t:irande 
parti,! dos culpados já e$tavam reconci!íados dépois de uma ·confis
são diante doá respectivos superiores ecclesiastlcos: trata-se ger:i,l
·mei1te· de crtmes comettidos muitos e.nnos atraz. etc. A "Gestapo" 
(Po!lcia secreta do. EStado) teve cbnheclmento pesquiZando os ar~ 
chivos secretos das Dioceses ou ·das · Órderts religiosas. 

São geralmente delitos insignificantes, de pouca 1.mportall(;JA. ,
12 0 

TeaÍro • 
0

. Cfnemá 
exagerados pelos jornaes e pelos procuradores impériacs. . · 

. Um cathollco não póde frecjucntar o theatr'o no terceiro li~i&h, 
Em varios casos _mencionava-se um "re'.tigloso", mas. na ver-! sob rlsco·de yer arrasta.do 'tlO lodo tudo que lhe· é sagrado. ô"~ 

.-d~de trata-se de indi.vlctuçs ~xputsos ha -o.nnos das communidade:; 1 trhiho uhter den, Lllldén." e varias companhias, especialmente· li, d«.. 
religl_osas; em nurnero.sos casos os Su!)erior~s podiam provar que Kràft dUi'ch F'retidé" representavâtn .. peças artticler!caes e anti~ 
tinha.m procedido á expulsão dos incriminados logo após o eonhe- lmnioraés que ultrapassavam O periodo dos communistas. · 
cimentq do dellto; entretan~ os infelizes figtirave.m ~os jornaes o mesmo pod~mós dlrer do ·chiema; basta mencionar a. p&l«, 
e dienté dos trlbunaes·sernpre como "Franciscanos", etc. Fá.lava- lieula "Jeuúcsse" (Jugend) nos e.à:t'te.zes em 1938, 
se até de re11giosos qua.ndo eram homens ttue nunca o tinham siéln, 
porquanto tr:atava-se de empregados de .algum convento ou· de jo• 
veru aspirantes. 3 • Nos discursos dos dirigentes · do· Pattidc, 

Nos processos as testemunhB.!i eram com frequencla influencia
das por ameaça.s oú promessas durante os interrogatorios. ("Você 
vae ser enviado â. Dachau, para o campo de conoentraçã.o, se não 
confessar que esse padre o tocou dê ms,neira Impudica", falava um 
funccionarlo da,· Gestapo;_ num caso absolutamente provado - e 
tambem em: 0utros casos semelhantes, lguàlmente cêrtos) ·-~ As pé!'•• 

guntas da Oest&ço suggeriam deposições aggravarites. "Dlgà log-' 
que o-padre fez isso'cofu você" - em vez·de: "Diga a verdade". 

~- Observemos em ·sefUidá a publicação d~ processos: 
tenção de propaganda ·era clara, porquanto: 

A ln-

Poder-se-ia c0mpletar um volume respeitavel collec'cionando Y 
.offensas aançe.das contra a Igreja· pelos r~.srionsaveis do Partido • 
do Estado. Cómmummertte os trechos mais fortes foram supprimi• 
dos noif rel.âtoriôs · officiaés tro t>. N. B., prineipa!mênte quando se 
trata de um discurso lido tambem no extrangeiro. Algumas cite.
'taçóes: 

·(v. Etudes, 5 mal 1040. pag. 268: "Dans un avenlr ..• atê 
pag. 270" ..• cn."cn··ant .le Fu:tirer'': FaÍ!endo àbstração da. an,. 
torldade do "Etuéie.-. •• . SR bem os que 9.S lôtaÍidades cítadaa d,o 
authenticas até á ultima· lctnj, 

4. Nas demonstração publicas 

A Imr;rensa.. Ne.ciolli).1-Socta!!sta públlc.e.va elevado num~ro de I Provavelmente não cJ1<?r.rou M co11llee1ménto cl.o extrangetro f!U.11 
delitos-· ·por ella propria. inventados. va.riaS' -pessoas cu:JQS .. deUtos na Alleine.nha. davà.1\1-se :dcmoni;trações. anti--religtó.sas até então a6 
vinham me11cionados nos Jornaes, ,segundo te.stemunho dos Bispos, coilheclda., na RuS1:1la. Eis alguils · exê!hploa: 
não · existiam em absoluto. · outrps del,f.tos foi·am Imputados P- Em muitas clQades a· s, A. péí·corria· as ruas em grand~ ca .. 
Igreja. sem Just-lç.i alguma, porquanto os a·ccusa.dos eram loucos minhões; estes. levavam inscripçóes como esta: Livrae-vos dos Ju;, 
ou pessoa~ não-eccleBlasticas. · · deüs ·e· ti.os Vigarios ! . . . Nos ea.rro1f vlnha.m pessoas J)hantasla&ul 

de rellt.tosos é re!lgiosas em forma de caricaturas e multá.$ vezea. 
.em attitucie ·obscena.. Assim, por exemp'Ío; em Filãurgo, em Agos• 
to 1935. - Outra fila de carros com inembros da s. A; iam a 
AltóttirÍg, famoso sanctuario dâ SS.- Virgem. para ce1ebràr matri~ 
monios em e_stylo neo-i)agão -çom .(iiscursos offensivos á Ig1·eje., na 
grande praça diante da capéUa. Em Hamburgo os nazistas orgal'll• 
zavam em 1938 um cortéjo reprê®ntando úma zombaria da priiclssão 
de Corpus Chrlstl: em véz do ostensorlo ·levavam uma cruz gama.da., 
O "Osservatore Roma!lo" de 24 de Juntto 1>U0Hcou a photogra
phla de.5Se cortejo blasphemo. - Em· 1939 o Arcebispo de Pade!'• 
born teve de protestar contra uma demonstração anti-christã or• 
ganizada por grupos do Partido nas ruas de Paderborn, 

Os processos foram lev.ados aos tribuna.és em longll8 series rle 
modo a produzir Impressão de não termlnarém mais; pa.r,a e86e. fim 
muitos incriminados tiveram de espetar. nas prisões mezes . a fio e 
mesmo annos. 

A imprensa era obrigada a publicar os processos "ih exténso":· 
esse mandato foi lançado pelo Miriisterlo da P1·opaganda, 

Ós jornaes tinham de i.nÍ.Jjrlmir mais. ou menos litere.Ímente (IS 

extens6s discursos dos· Procuradores imperlacs, mas citar apenas em 
algumas pa~avras os discursos da defesa • 

. Trànsr>ortava.m-se · gratuitamente;· em camlnbões, os Prefeitos 
Actos dll' violencia. contra. os catholieo5 . das aldeias e peuqénas localid.adés ·atê o _,local d.os p1-ocessoo, onde 5• 

os mesmos . deviam assistir às sessões dos tribuna.es. t>e regre&;c, 
deviam fazer çonferenclas publicas sobre a immoralidade do clero 
catholico, 

'Coni bastante frequencia os mémbros do Partido motestaram 
os cathoÜcos, . espancaram os membros das organizações catholicas, 
organizaram assaltes ás residenclás e -sedes dessas organizações. Em 
Coioriia havia nâ cithedral uma cerimonia para a juventude C':i 0 

os numerosos ca.sos de. lmmoralldade ·nos círculos do Partido thoUca. · Quando seus membros saiam, foram atacados, aos ollhoa 
nunca. podiam ser publicados. da po!lcfa, 'por jovens da Hitler-Jugend. 

o Nacional-Socialismo PQdia. tantas Yezes quanto· quizessé or-
3· Consideremos, fina.hnent.e, as fjn&lidades em vista pelo Na41lonal- ganizar demonstrações anti-religiosas, reunir milhares de S.A. ou 

Socialismo, nesses processos, da Hitler-Jugend dia,nte do palacio de um Bispo ou de . Ull1 Vigarto 

E' absolutamente ridículo falar de uma. "depuração". em in• 
t.etesse publico. Com effelto, extel1508 relatorlos pormenorJzados li• 
dOs · com avidez caw,avam muito maior clamno, . pa.rtlctilannente á. 
juventude, do que os crimes em sl mesmos. Ma.is de· .tunJI, vez os 
Bispos protestaram com essa maneira Impudica de tratar os deli
tos,, nos joruae.,, 

para f?-zel-os gritar durante horas e horas, - tudo is6o não pe!'• 
turbaba. á ordem· ptÍblíca, ·não oftendla. os sentimentos do -povo al· 
le-tnão. Desgraçados, por~m, dOs cathollcos si t.tvessem a oàsad!a de 
organizar alguma modél!ta homenagem a. seu Bispo, ã. e.ntw:da.'. ou 
á 8ahida. da. Igreja: arrasta,wes em masã&, golpes lan~os eoin 
bruta1ida«re e mesmo bombas tnçeridia.rlas, - els as . :medidas cuja 
apPlicação contra o povo sem arma,s ptova.va a energia e· a intre~ 
pidelf da. Policia.. • · 

A intenção do Nacloi'lal-Socialismo revela-.s& no facto da re- A 21 de Julho de 193G oriran!zavam uma demonstração ~-
criminação a meude repetida: "Ç>s Bispos m~ram-se tolerantes O Vigarlo Schmalzl de Pollenféld rui. Baviera, pará protestar contra 
para. ~oni esses crimes". - E' certo que os Chéfes- da Igreja era:m os sermões do Bilipo de de Eiéhstatt e ós seus. Duas longas filas 
demasiadamente indulg~ntes e confiantes para com os sacerdows de autómovels, mótôcycletas, etc. mov!menta.vam-se na noite 10 
que promettiam correcçao - ~~ontecendo O mesmo com os Supe- dia 21 em Pollenfe!ld, com s.s.,, S.A., NSKK (formações naeionàl
rlores ecclesiasticos, - falta, al1as, -relativamente pouco grave .. Mc•.s I socialistas motorizadas) pelotões de aviadores e membros da -Juven-
as declarações pelas quaes os i3ispos mostravam detestar os crimes '. tude de. Hitler (ver a descripçção da. dem:onstração no "Elchst:ãtter 
não podiam ser publicadas. · 1 Anzeiger" de 22 de Julho 1936) para ahi · gritarem e exigirem \\ 

. . punição dó viga.rio. No dia seguinte o pro!)rio Bispo de Eiohs1iatt 
Os Ministros de Estado, lgualn'l.ente; esn discursos transmlttld:>s' teve de vlr a Pollenfeld pa,ra defender a honra do VjgÀrio . 

·~10 radio exaggeraram de modo incrivel o numero de delito~; -~. · Os nazistas ataea.ràm os BlsPoB n,esmo PhY6icamenté", Com 
1'1'lin1stre Goebbels, por ~xemplo, falavp. .em milhares desses delitos, 1 fré(!uencia ameaçavam de mort.e o Carde.ai F'aulhaver; gritavam 
em toda a historia da humanidade não haveria esta.do algum, pro-

1 
nas reunUles publicas e nas ruas: Pu~Jem•nol Para o murro!- A 

fissão alguma que tivesse comettldo tantos crimes (!ue.nto o Clero 
eà.tholicci (li). , (Conçlue na s.a pagina-) 

~casim i ra.s, 
.s.·6 na 

B ri n·s ,. Linhos e Aviamentos? .. " 
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ALBERTO 
,Ffiua Frei ~àspar, 3g - (Santos). 

SENHOAES ALFAIATES 
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·-·- LEGT0NAR1O São PauJo. 24 de N'O'\"efflM'o de tMO. 

Governo 
POR- QUE .. A NOSSA- ALFAIATARIA, 
ADOTOU o CORTE 11KENWAY'''l 

• 9 

·Archidiocesano 

Propheta"'lnJ sl.lsC'itabo eis et 
ponani verba· mea i·n ore ejus. 

Susci-taref o :meu arauto e 9orei 
minhas patavras em seus-labio$ 

Deuteronômio, e XVIJI,-v 18 

Exmo. e Revmo. Sr. Arcebi;;po 
M-etropolitano. 
Exmos. e Revmos. Srs. Conegoi,. 
Exmas. Autoridades. , . 
Revmo. Cl-ero. 

" Meus caros seminaristas. 
Amados·irmãos,em Nosso Senhor, 

* Para melhor servir nossa 
;;/ientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da época l 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século . 

* Para proporcionar a ele 
gância, o conforto e a como 
didade 100%, que o nov• 
corte "Kenway" empresta 

~ 

I ÔM8ROS ANATÔMICO~ 1 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSYEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHI DOS; ENTRETE
LAS. DE LÃ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, M(NIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL} 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELH.ORES PROCEDÊ-N
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

, 1 
! Domingo. dia lí', o Eiano. e 
i Revmo. Sr. Arcebispo Metropo
! litano, cantou â-s 9 horas. solem

ne Missa 'Pontifical, por occasião 
das solemnidade de Santa Gen\a 
Galgani. 

A' tarde, deu algumas audien
cias no Palacio São Luiz. 

Na segunda-feira. ás 14 horas, 
recebeu audiencias na curia. A's 
16,30 bOl'RS, pr-esidiU a reunião 

, da Commissão da Cathedral 
1 Nova. 
1, · A's 9 horas de terça-feira, S. 
1 Excia. R,evma.. esteve presente á 

festa da Bandeira. no Estadio 
Municipal. onde procedeu á ben
ção das bandeira~. 

A.' tarde, esteve ausente de São 
Paulo. 

Na. quarta-feira, ás 15 horas, 
S. Excia. Rcvma. presidiu a re
união da Liga das Senhoras ca
tholicas, na séde da mesma. 

Concedeu. ás 17 horas, audien
cias no Palacio. 

Quinta-feira. S. Excia. R.evma. 
ce1ebrou ás 7 horas. na Capella 
das Irmãs do Bom Pastor, e pre• 
sidiu a profissão de novas Irmãs. 

A' tarde. recebeu varias pes
soas em audiencia, no Palacio 
São Luit. 

Sabbado, S. Excia. Revma. 
celebrou em Santa Cecilia. Deu 
a Primeira Communhão ás crian_. 
ças da Escola Caetano de Cam
pos da Praça. 

Visitou, ás 15 horas. o. Car
mello de São Paulo. Finalmente, 
ás 17 horas, deu audiencÍri\s em 
Palacio. 

CUltIA METROPOLITANA 

i Oraç,ics para lmplo,..,u <Ir 0,:-us 
1 os bcnefidos da Paz 

coração paternal do Santo Pa
dre, angust-!ado pela horrorosa 
tormenta que continua ª devas
tar o mundo, volta-se· para Deus 
implorando · clémencia, e quer 
junto ás suas orações as preces 
de todos os filhos da Santa Igre
ja. São estas. as palavras do An
gusto Pontífice: ~ 

"E' do conhecimento' de todos 
· que, desde o momento em que 
uma nova e pavorosa gueri·a co
meçou a convulsionar a Europa, 
Nós nada temos deixado de fa
zer do , que a grandeza da res
ponsabilldade do monus por Deus 
a Nós confiado exigia e que o 
Nosso amor paternal para. com 
todos os povos Nos suggeria; e 
isto, não só p,ara que mais equi
tativamente e conforme a justi
ça se restabelecesse a paz· , e a 
concordia tristemente espezinha
da entre tantos povos, mas t;am
bem para. que o conforto divino 
os auxilios humanos c!J,egassem 
mais uma vez, emquanto pos.si
vel, a todos aquelles a quem os 
horrores do confllcto havia cau
sado damnos e soffrimentos. Mas, 
porque esta. lucta deshumana. 
e1n vez de diminuir continua 
mais violenta, e a Nossa voz me
dianeira de paz fica como que 
a.bafada pelo· estrondo das armas. 
volvemos o nosso coração e a 
nos.sa a-lma angustiada, cheia, 
porém, de confiança, áó Pae das 
mlsericordias e Deus ae toda a 
consolação, e imploramos para o 
genero humano tempos mais cal
mos e serenos Aquetle que domi
na. e curva as vontades dos' ho
mens, e com um simples movi
mento ou acenó de sua vontade 
ctirlge e muda o curso dos: acon-
tecimentos. -

Sabemos todavia que as nossas 
orações serão mais cff1cazes sé, -11, 

ellas se unirem, em perfeita e 
Do Exmo. sr. Nuncio Apos- completa. fusão de corações, . as 

tolico no Bra..~u. reccb€U o Exmo. 1 de nossos amados filhos. E as
Sr. Arcebispo communici,J.çâo do I sim como ao approxim.ar-se o 
"Motu Proprio" que s. S. o Pa-1 passado mcz de Maio. convida-

, pa Pio XII escreveu na f~-ta de mos a todos os fieis e de manei
i Christo-Rei, documento em que o ' ra especial as crianças, a c:he-

J -----------------------/.-----------------------, 
DR,, U'CHS Dos ho:;pitacs ele Nova Ymk. F .. Ex-assfotente elos profs. Petcr· 
so11 B sm,ert. UROLOGIA. Rins e Bexiga. Hypertrophia 
ela Prostata e Hydrocele sem operação. DOENÇAS DE 

SENHORAS - Attende das 2 ás 5 horas. 
Cons.: Predio i\iappin, r. Conselheiro Chrispiniano, 150 

4. 0 andar -- Phone 4-424'3 - São Paulo 

. garem-se ao altar da Santi.ss\ma 
Virgem Mãe de Deus, para im
plorar os auxílios e protecção di
vina, da mesma forma neste mo
mento ordenamos que em todo o 
mundo, no proximo 'dia 24 de 
Novembro, todos se unam a Nós, 
pa-ra elevarem preces publicas· ao· 
Altisshno. E temos plena con
fiança que todos os filhos da' 
Sante, Igreja acolherão generosa• 
mente estes Nossos desejos, de· 
modo a formar um immenso cô
ro cujas vozes supplicantes, su
bindo para o alto e penetrando 
os céus, nos obtenham a graça e 
a. misericordia divina. Esperá
mos :outrosim - o que· é de gran .. 
de importancia - que esta cru
zada. de orações seja acompanha
cli?, de obras de penitencia e da 
emendá da vida de cada um, tor
nando-se mais conforme a lei de 
Christo. Isto estão a exigir as 
ang·ustias presentes e as tristes 
perspectivas de maiores perigo~ 
que póde trazer o dia de ama
nhã; Isto exigem tambelll a di
vina justiça e a miserlcordia d'i· 
Viila que devemos procurll.r con• 
ciliar. Mas, porque nada ê de 
tanto va101;' para aplácar e tornar 
propicia a Divina Majestade co
mo o Santo Sacrifício Eucharis-' 
tico, ·por meio do qual o mesmo; 

.Redemptor, do genero humam/ 
"em todo o lugar se sacrüica é· 
offe1:ece em oblação pura", de
sejamos. que, no mesmo dia em 
que se realizam estas sagradas 
funcções, todos os ministros do 
Altai•. ao celebrarem a Santa 
Missa, com piedade e fervor se 
unam espiritualmente a Nós. que 
ofícreceremos o Santo· Sacrificicr 
sobre o sepulchro do Príncipe dos 
Apostolos, na Tulsillca do Vati• 
can<'A 

Portanto. de "Motu Proprio ". 
e em virtude de Nossa Autorida• 
de AposW!ica, mandamos que no, 
dia 24 de Noventbro, todos aque1.·1 

les que são obrigados a celebrai~: 
e applicar a Missa "pro populo ": 
!I cedebrem e appliquem segun«-.' 
do as Nossas intenções. Quere•, 
mos tambem que todos os de• 
mais sacerdotes, t'anto· do clero 
secular como do clero regular,. 
conheçam e saibam que farão: 
coisa a Nós muito grata se n·cs, 
se domingo, 24 de Novembro, a~ 
lmmolar a Hostia Divina, se uni-, 
rem titmbem ás Nossas i.ntençõcll'., 
E as Nossas intenções sã.o estas:: 

1 ' 
(Cónclue na 8.ª pag.) 

Dom Duarte Leopoldo e Silva 
tor: Fazei-vos, pois, um com elle, e 
que a sua obra seja a vossa tarubem.. 
8éde, com o vosso pastor, salvado• 
rcs de almas, e sereis santos entr~ 
os santos". 

-~--- · -:oração pronunciada pelo Revmo. Cgo. Antonio Alves de 
'Siqueira no 2.o anniversario d.o fallecimento de 

Dom DuarteJ a 13 da c:orrent-e 

Curvemo-nos, pois. ás 
l)iedade que enricam esta 
gloriosa. 

Fale-nos dom Duarte. 

f!o.res dti' 
sepulturai 

_Com a eloutrina que lhe ou viremort•' 
r,erto haveremos de·-.senti.r ainda <t 
rorejo do orvalho celeste, com quEj 
a graça de Deus, pelos meritos dei 
nosso chorado Pastor, nos ha-de vi"! 
i;itar o coraçã{) piedoso e attento. . j 

to·do o bem que lhes consagr&-moo, 
todas <IB manifestações que lhes de
dicamos, todo· o amor-saudade com 

Dom Duarte Leopoldo 8 Silva. que perenfaamos sua passagem junto 
E!Io finou-se, na adorniecida ma- a nossos córações 7 

"Ningucm é lnsensivel ao espéc
taculo de urna vida una,, logica, sem
pre de aceordo comsigo mesma. 1,; 
quando 0sta virla. não é a sequencia 
v11lgar de actos lrnmanos, mas a. re
velac;ã.o rle Deus e de seu ChrisLo á 
humanidade, ella é a mais impre,;sio
nante forma de pregação apoJtoli
c·,a". (7). 

éurrtte·· ut comprehendatls (9). · 
Busquemos, pois, dos seus escrlp

tos, colher hoje com mão saudosa. 
um ramal1iete de flores mystica.s. *** 

/1 viua. l'!lrlstã. t\ um continuo clli,,,'. 
drugada de um · cansado· novembro, 

*** faz dois annos. 
Toda:via, no recofüiido aconchego Como tantas vezes, ha annos pas· 

deste Santuario onde, nesta hora de sados, hoje tambcm nosso primdro 
eYocação, palp-ita o coração da Ar- Arcebispo quer falar-nos. 
chidioesec de São-Pamk>, ?1>resente Vem de longe a sua voll, 
a nosso espírito, · enlaçando suave- Não. importa. 
mente os nossos pensamentos e· cai- Dl~se-o elle mesmo: "O corai;:.âo 
relando de ouro os nossos afectos, humano tem especial acuidade para 
- elle sobrepaira. nuni'd.olorido halo as-vozes que descem do alem". (3) 
de afectnosa saudade; Ouçamos o que eHe nos quer di-

Nós o sentimos, não_ apenas no zer, · elle · que se nos apresenta hoje 
esfumo brumoso de nossa: maguada · como· uma carta de J ('s11::; a Nós. 
lembrança, mas ainda a esten'der so~ epistola estis Christi(4). 
bre nossa almá ansiosa o pallio que- Entremos em seus pensamentos, 
l'ido de suas mãos enricadas de ben- elle o propheta que Deus mystica
çãos, agora celestes. mente nos envfa, porque suas pala-

Nosso primeiro Arcebispo, hospe- vras são as do mesmo Senhor. pro-
de de Deus, está :!unto oo nós. phetàm suscitabo eis et ponam ver-

A morte não é a ooparação total. ba mea in ore ej1,1s (5). 

O que ingressa, na eternidade, fur- .Penetremos nos adites de sua al-
ta-se, é verdade, aos nossos s-entl- ma, "como quem entra numa catho
dos; mas os .la-ços de amor, de dral'', rica de mysticismo, dC' Jlieda
afect(), de carinho, escreveu· um dia ele, de suavidade celeste, de arrou
nosso pranteado Pastor~ "os laços bamento espiritual, •· onde passeia 
de amizade em Deus, que ·A sombra invislvel a majestade de Deus... (6) 
cios altares se .. formaram, não os po- Destarte, se.rã lenitivo para nossas 
ele quebrar a mão do tempo, ou se- almas a evocação de hoje. ·· 
cauer enfraquecei-os a distancia". (1) Será. um reconforto., esta. saudade. 

A.caso e-nos ,·,,dado ·pensar que à E esta lembrança, um ensino re-
omnipotencia de OC'11,; faz presentes cundo. 

• ~' 5 ·!!Q;;;W,. _ _ _J®~-4~ 

Bem podemos ajustar á existencia 
rlo Sr. Dom Duarte a expressão for
mosa do Cardial Mercier. Atrav·ez 
de todos, os seus anuo,;, elle pregou 
apost.olicarnE'nt.('. rev~ando Deus o 
J esm; Christo. 

Fel-o com seu exemplo. 

Incitava com a smt vos. 
Escreveu tambem, como o dissera 

de São Francisco de Salles, •· Para 
«largar o raio ele ~cu apostolado. Es
crevia po,r necessidade de mais am
pla c:ommunicação. de mais vasto 
auditorio. füscrevia como se prega.s
S(' -~- por amor de Deus 0 das alnias. 
p; pc>r que a. palavra lhe vinha ,;Pm· 
pre inflamrnada. tinha. o nst.ilo (IUf'll· 

tf'. qnente e luminoso". (8). 
No seu munus de Pasto1· e ;.;ulel

ro para o céu, ensinou sobretudo a 
vicia christã. a piedade, a. virtude. 

Doutrinador, vigi!dnte, -bem sabia 
que nos caminhos do espirito, é ex
tremamente importante co.rrer na 
trilha não á aventura. senão, co1u.ó 
ensina São Paulo, de maneira que 
atUn;ta.m~ .3.-_~SQ ~~vo. &iç 

Kada mah; grato â memoria rio 
· Pastor desapparccido, cujas nnícas 

preoceupações eram o bem espiri
tual de seu rebanho. 

Nada mais util para nós mesmos. 
Alem de que, veremos ainda, re

tratada no esforço que tracejar,:nos, 
a vida mesma do nosso saudoso Ar
cebispo. 

J<Jffectivamcntc, elle viveu int.e11-
samente o que dizia de viva voz 8 o 
que escrevia, após reLemr.e.ra1· a. :tl
ma em longas visitas a' Nosso Se
nhor Sacramentado - ora no calado 
silencióso do seu Palacio tranquillo, 
ora no refugio querido de Villa Be
thanla, então asilo propicio á me
ditaGão e á prece, ao som incansavel 
do JUar, em cujo marulhar estranho, 
para. as almas recolhidas em Deus, 
vforam sempre ressonancias inEini
f as de ete.rnidadc ... 

Tendo logrado a. alta. perfeição a 
que o destinava o excelso· munus 
episcopal, bem é que á sua vida, ex
perimentemos realizar a nossa, para. 
que sejamos santos. 

".Ninguem na terra é chamado a. 
mais alta perfeição que o bispo. avi
sa experimentado apostolo (10). 
Ninguem tem programma de vilht 
maill confol'lue a,o do Divino RedelllJ.)-

minl.rn.r para o céu. 
·. "A vida é marcha ascendente Jlarai 
Deus. Peregrinos do céu, de lã ·~ieo 
mos, para lá caminhamos. Dum :iu. 
mus in corpore peregrinamur a Dea, 
Todo cle;;vio dt-'lise caminho é deli1·io, 
e delirio é tambem loucura, pois tau. 
to faz delirar do caminho como des~ 
viar-sc da rnzão''. (11), 

(Continua no proximo numero), 

1)- D. Duarte. Despedida aos par()il 
chia.nos de Santa Cccilia. 

2) Amado Nervo. E! archero di·,ino, 
3) D. Duarte, Discurso no Cougrns-

so_ Christo Redemptor, 
4) Cor. III, 3. 
fi) Doutor. XVTTJ, 18. 
6) D. Duarte, llluminm-dR, p, l (11. 

• 1 

7) Carrl. /\lorcicr, l,;i vie intérieure, 
XVI. 

,;) D. Dt: :tl'ê8. ,\ rtigo sobre S . .F'ran.. 
cisco de sanes. 

9) . I Cor. IX, 24. Cfr. D. Columbz 
Mai·mion, Le Christ vie ele l'àme. 
p. 4. 

10) Card. :We.rcier, La. vie lntérie1ire_. 
P. 198. 

11) D. 1 )u a rtc. ;\ligallias (2,a. ~dic:l 
J). :u • 



São Paulo, 24 de Novembro de 19,iC, LEGIONARJ(I -·-
Critic_a_Cinomatographica da A~J.C. EVANGELHO 

'01·ientação lt1oral dos Esf)ectaculos 1 

Um pastor protestante que OlltCll1 r 
a palma da Victoria. Os factos 
que apontamos· poderão conduzir 
a falsas conclusõcs os cspectado· 
re,5 desprcvenid::is, razão pela qual 
restringimos o fllm ás pes.soas 
ach1ltas 'de criterio formado. Co
tação: Restricto, 

A destruicão de , JerusalArn 
n,undo 'J'UDO T8'f0 F, O Cirn TAM

. :BE~I - Da W. B., com Bctte Da
: ,is e Charles Boyer - Apesar da 

publicidade, do nome dos aitis
tas e da longa metragem, o pre
:;ente film não é mais do que 
uma repetição d& velha, historia 
iiá tão explora.da-·, e que se resu
me- no seguinte-: elle. ella e a ou
tra. Um casal que não se en
tende e que entrega os filhos a 
uma governante muito dedicada. 
lntrigas de terceiros e da im
prensa (sensacionalista já em 
1850), reavivam o conflicto con
jugal. que leva o ·marido a as
sassinar a propria esposa. para 
em seguida se envenenar. O des-

P A R A 

enrolar do film é muito discre
to. não deixando vislumbrar in
fidelidade conjugal. mas r na 
cauda, o \'cneno) no final o es
poso confessa que, de facto, 
amava a governante. Aplica-se 
aqui o texto do Evangelho de São 
Matheus : " Eu porém vos digo 
que todo o homem que lançar 
olhar cobiçoso a uma mulher, já 
ent seu coração commetteu adul
terio com ella." Ha um outro 
facto para o qual queremos cha
mai• attenção: não sabemos por
que no film figura nm sae<)rdote 
cathol!cc. cujos conselhos de 
ccnfessionario são reve:Jados de 
forma dubla. e figura tambem 

DORES DE GARGANTA GRIPPES 
TOS S E S . CONSTIP AÇõES 

BRONCHITES 

DELIRIO t>E UJII SABTO -
Da. Paramount, com Albe1·t Dek
ker e Janisse Logan - Enredo 
inveroslmil e absurdo: um seien-

· tista. depois de ingentes pcsqui- · 
sas e ensaios consegue reduzir as 
prôporções do organismo animal. 
Desse facto resultam situações 
pol' vezes comlcas, po"r ve1.es tra-
gicag, como assassina tos e ata
ques de animacs "monstruosos". 
As crianças e as pessoas desacos
tumadas aô cinema poderão se 
lrnperssionar diante das passa
gens apontadas. Cotação: Accei
tavel para. adultos. 

O JJOMEM QUE VOI!l'OU DO 
OUTRO MUNDO - Da A1;t
Fllms, com Pierre Blanchar e Isa 
Miranda - Na tela a historia 
de Mathias Paschal. assumpto de 
um romance de Pirandello. No 
tocante á moral ha a se notar: 
vida irregular de varias person1t
gén:1. aititudes reprova.veis de 
outro3, scenas inconvenientes, 
etc. Uma sess.ão espirita apr!)~ 

·sentada não Chega a adquiril· fo
ros de seriedade. Pelo exposto 
deve o film ser rcstricto ás pes
soas adultas de solida formação 
moral e rcliglos,a. Cotação: Res
trieto. 

CONQ UI S TA D ORA S t>A 
BROADWAY - Da Metro, com 
George Murphy e Lana Turner 
- Com essa traducção que se 
deu ao titulo original "Two gírls 
on Broadway" ( duas jovens na 
Broadway) tem-se a impressão 
que se vae repetil· aqui um enre
tJo já explorado e bastante in-

e 
Depois de varios 

dias occupados no 
mil1isterio, retirava-se 
Jesus, com os seus. 
de Jerusalcm para. 
Bethania. Os disci-
pulos, maravilhados 
e o m a grandeza, 
magllificencia. e ma
gcstade do Templo, 
chamaram a .at!Am
ção cio Mestre para 
a solide:& daquella so
l,erba construcção. -
'· Na verdade cu vos 
digo . não ficará pe
dra sobre pedra.. -
foi a resposta breve 
e paradoxa) do Sal
vador, na qual repe
tia apenas uma p1·e
dição já feita, dias 
antes. no domingo de 
Ramos: Continuando 
a caminhada, quando 
fora da cidade, já sós 
sobre o· monte das 
oliveiras, os apostolas 
perguntaram a Nosso 
Senhor o tempo da
quelles acontecimen
tos; e. servindo-se da 
occasiãc, pergunta
ram lambem quaes 
os slgnaes que de
nunciariam a consu
mação -dos scculos: 
dois problemas que 
muito os· preoccupas 
vam. O Divino Mes
tre respondeu com o 
sermão apresentado 
1~0 evangelho deste 
domingo. 

* F.'.ste discurso de 
Jesus Christo prcdit, 
p r ! me iramente, os 
factos que prepara
ram e acompanha-

o fim do 
VIGESIMO SE'J'IMO E UL'l'll\tO l>OMINGO 

DEPOIS DE PENTECOSTES 

Sã.o Matheus, cap. XXIV, ver.;. 15-35 

N;iquelle tempo, d~ Jesus a, seus discipulos: 
Quando virdes, a abom~nação dai desolação prcdtcta 
pelo propheta. Daniel reinando no Jogar santo (aqucl
le que lê, entenda.), então os que estão na Judea 
fujam para os montes; ·os que esiáo,- no terra1;.o não 
des~,am a tomar a sua tunica.' Ai! das mulheres que 
estiverem proxlmas a ser mães, -ou estltercm a1JJa
mcnta.ndo nesses dias. Roga.e, para. que a vossa fu1:a 
nã-0 aconte(,la em temp0 <le Inverno, ou em dia de 
sabbado. Nesses dias haverá tribulações quacs nunca 
houve, dlll>'dC O começo <lo . mundo até ·hoje, nem ha
verá, jamais. De sorie que si o Senhor não abreviasse 
esses dias, nlng'uem se salvaria, mas Ellc os abreviou 
por causa dos eleitos. 

Então se alguem vos· disser: Eis aqui esti o 
Clnisto, ou acolá não Jhe deis crédito, porque su;. 
gh•ã.ó falsos chrlstos 4' falsos ·1>ropl1etas que farão · 
grandes prodígios e cousas tão admira.veis .que, sl 
fosse possivel, atê os ,:eleitos seriam enganados. Eis 
que cu vos predisse. Si, pois, VOS disser aigilém -
Eil-o aqui no _deserto, não deveis sahir; ·Eil-o a,qul no, 
intcrio1· da casa -- nã.o llte' deis credito. A.sshn con10· 
o rclampago sae do oriente e a]>parece até ·no ·occi
dente. assim sera o _advento <lo Filho do Homem. 
Ein toda a parte, onde estiver o corpo, ahi se rcu11it·ão 
tambem as- á:guias. · · · 

Immedíata.mente depois da affllé,;ão destes di~s. 
o sol se ha. de escurecer, e a· 1ua. não dàrá :a su'a: ela• 
rida.de; às estreitas cahlrão dó céu e as \'Írtu<les ·.dos 
céus i;erão abaladas. Então ap'parcce1'á o sii;-nal do 
Filho <lo . Homem no céu, e todos os povos <la terra 
derramarão lagrim.as de dôr, _e verão o Filho cio Ho
mem que vem sobre·· as nuvens do céu, coin gran_1lc 
poder o magesl.adc. E enviará os. anjos para ajuntar, 
ao som de trombeta e em voz alta, .os seus eleitos 
dos -qÍtatro ventos do mundo, do mais alto dos céus 
ató as suas extrem.id_ades. Da an•otc do fig·o tomae 
a semelhan1;a. Quando já os seus ramos se ' acham 
tP.nros, é come~am as folhas a nascér, sabeis que está 
proxtmo o estio. Assim vós, quando virdes tod.'ts es
tas cousas, sabeis que o Fifüo <lo Homem esµ, . pro• 
xima, .Já. ã. porta. N:t verdade vos digo que esta ge
ração não passará sem que se cumpram todas aqucl• 
las ,cousas. O céu e a- 'terra passarão, mas nã-o passa•; 
rã:o as minhas pala\'ras. 

Nesta nova _ erJ. 
(!Ue ha de dur&r af.4· 
o fim . dos secull:>a. -
hão de, surg.ir mui
tos falsos christoo e 
falsos prophetu qut-, 
oom pretenções de. 
reformar a sociedade, 
Invocando abusiva
mente o _ nome d& 
Chrlsw, afa.5tam ó 
homem · de seu Sa1· 
vador, para encami
minhal0o nas vtàs dG 
erro e da condemna;
ção. Por Isso, á ad
vertencia amigo do· 
Mestre: "Não Ilies 
deis crédito". A doo• 
trina divil1a. a dou• 
trina da · salvação en
s~nada. por J e s ú s 
Christo é a Doutrina 
dá Igreja, toda a, 
boutrina da Igreja, 6 
só a Doutrina d& 
Igreja, "oolumna e 
fundamento da ver
dade" (São Paulo). 
Tém, pois, os hômens 

_os meios necessarios 
pa1'a be1n conh(:ccl-à 
e pratical0 a. Si al
guem agora vier com 
ensinamentos outros 
quo não esse.~. ainda. 
que seja um anjo . do 
céu, não merece cre·· 
dito. 

Vem · aqn!, ·a nre
posito d,as maravilha8 
que possan1 operar ·011 

falsos doutores, um.a-' 
ronsiclcração· sobre· às 
diversas phascs do· 
milagre, -se11o CÚvino 
que justlfie1t nosso 
asscntimc.ntó racional: 

. ás verdades .por ellle · SÃO AS MELHORES POR<.iuE CONT~M 

GAYACOL 
PRODUCTO DO 

1
, c?,nvenientc. Felizmente este 

film envereda por um caminho 
I . d' to 

1·a111 a destruição de Jcru'sa-lem·, aq tempo do im
perador romano Tito; e, con10 a ruina· da cidade 
santa seria. nos dcsiguios da Providencia, a fi. 
gura da Catastrophc final ·do mundo, !lCCreSCCll• 
ta o Mestre, numa coordenação loglca, e para 
satlsfa7.er á segunda pergunta elos disCIJ)ulos, 1m1a 
noticia sobre os signacs preliminárcs inunediatos 
do termo deste universo. - A djjsolàçãµ predita 
por Daniel, como signal dó · êsfàcêlà1n.ento · éio · 
povo judaico, provavelméntc. realizou-se 110 anilo 
66.' quando Cestio Ga!Jo cercou e -profanou a 
cidade santa. Os· fieis' fugiram ,e o Templo ficou 
abandonado. Seguiu, para· a l'alcstiüa. u1na se
rie de revezes c1ne culminou na. desesperada, l10r
renda, e desastrosa guerra dos Judeus contra Ró· 
ma. na qual ,Jerusalen1 sit-iada. foi theàt,ro das 
scenas mais barbaras e horripilantes, i:;ois que 
mães se alimehta-ram com. as carnes de seus fi
lhos. Incendtado o Templo. déstrúida a cidade, 
o judeu ficou sçrn pátria, errante pelo mundo, a. 
carregar a maldi<;í\o clivlna. num testem1t11ho vi
vo da ellvindadc elo· Messias por cllc rcjeitaclo; 

ratificadas. O· milagre por isso que lnsolito, at
tral1e a attenção: .depois, é garantia da. doutri•· 

· na com dle ju,<,tific,ada, serve de credencial aos. 
embab,ado1;es cic Deus, e demonstra a verdade 
de suas nalavràs. ·- Mas, chegada .a hora- êm' 
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mais 1scre . apresentando, mcs-
mc. algumas passagens bem in
tencionadas. Entretanto, subsis
tem as sccnas de liberdade de 
costumes e de trajes. Ponto bas
tante crlticavel é a quasi cffcc
tivação do casamento da princi
pal lnwrprcte com um divorcia
do. E' por tudo isso, um film 
dcsaconsclhavel àos menoi·es em 
geral. Cotação: Acccitavcl para 
adulto~ 

Este mi8Sionario franciscano I Santissim~, pru1c1pau'.1entc no --r ESSAS GÍ1:\~'l>JJ',;AS OE TIO-
pregou em 44 a1mos de minisw- que se refere ao object1vo de sua JJ,; _ na ilfctro, com Anlte Loui
rlo 326 missões, em 84 dioceses paixã.o e morte: a nossa salva- se, .fane Brvan e Lcw Ancs _ 
differentcs revelando-se assim ção? Nada nos Impedindo de a : , · · 

Offerece-se aos Revmos .· 

* 

· que esta doútrin.a estú.- plenamente comprovada 
pela força mesma dos milagrei; operados- cm seu' 
fav.ó1·: hora, em que tqàos tei,,. os lheios para, l'C• 
C011hcéeféâ; e: admittiÍ-t< elll nome de Déus; de:i,-,, 
de ·é.5sc wmpo, coine~ a -doutz~ ~ím.-·-reoo-
nhccida a ser crJtor-io _ de VCl'.àade, de sorte .(lUft: 
se . devem rejeitar qw.11t~s prepç.ões a.:ppa;re,:a,n.i 
qµe lhe sejan,, contrárias. iiruia qhando viel'liem, 
a:companhadas dos rna1ores piodigfas. --' · "·si- nÕftj 

~u alguem, alnd·a que .. seja um anjo do oéu· vo11· 
f''ange!izar dlver;,amcnté • dó . q'lre ,vQB , p-oo~ 
~eja maldito" (aos GáL:I,· &),_·- Por i&aô, not~ 
}j,õe o Senho.r .de .sobreaviso: "Não lhes ~is cre,' 
dit-0 - Eis que VOS precli.s3C. ... 

* Fina1ln~Í,te. pass~.das as_ trlbula<:õe1f d~ vt,.j 
um il1strum<mto efficacissimo uti- Elia recorrermos e pedil·mos as 
tilizado pela Providencia para a graças neccssarias z)àrtt ·a nossa 
salvação das almas. Explica-se a sanctificação. e se não progredi- , 
sua prodígios.a actividade, e · o mos na vida espkitual, devemol-o · 
fructo enorme de suas missões, pe- pois a displioencia em pedilmos j 
la extraordinaria sántidade de sua essas graças, e se impbramos, de ! 
vida. lillle foi realmente um dos a ellas corresponderemos. 1 
maiores pregadores de peniten- A devoção á: Nossa se.nhora. 
eia que nos foi concedido. O 1. conduz naturalmente á do SS. 
grande orador sacro Barberim dis• Sacramento. São Leoµardo rea
se uma vez ao ·papa Clemente XII llzara o ideal do catholico, fa. 
que nunca ouvira um orador que zendo da Sagrada Missa O centro 
o impressionasse tanto. O proprio · ·real e verdadeiro de toda a. súa 
Papa Benedicto XIV assistia sem-. vida; e O hunttlde santo é um 
pre que podia ás missões de Leo-

Viga.rios, moço, com longa 

pratica. dando de ,:;i as 

melhores refere11cias. In

formações neste jornal. 

A qu.Sda de Jcrusalem e a dispersão de Israel 
fechan'. a cpoca do povo escolhido. Entra na 
sua plenitude o Ch1'istianismo. a iclac\c nova de 
Christo e sua Igreja.. 

da. e o,s dias terrlvels do !mal poi; ·t.empoo, ~. 
parecerá no céu o signal do Fi:Ího do Homfim, s; 
cruz da Redempção, para segurança, dos eleitos . 
e confusão dos reprobos; -Comcç:arâ para os fie'!$/ 
servidores de Jesus Christo, a era nova da Eter•' 
ni.d.ade na gloria de Deus e de Nosso Senhor Je• 
stis · Ohristo. Ouçamos, pois, a exhort&ção do-' 
Apostolo; ·vivendo nesta bem.avel'!turada esperan
ça, da gloria celeste; - i 

cxcmplo aos catho!icos de hoje, 
nardo. para ouvk suas praticas. tambem muito devotos do Santo 

Os pontos centraes de seu apos- Sacrificio, mas que não sabem 
talado era implantar e arraigar multo bem 110 que consiste, por
no coração do povo a devoção que estudam a mystica alada an
ao Sagrado Cor.ação de Jesus, á tcs do catecisi110 desprezando a 
sua Sagrada Paixão e á adora- este, e por falha de humildade, 
ção perpetua do SS. Sacramento, não atingfado aquclla. 

Trechos da vida estudantina de 
uma Universidade norte-ameri
cana. Um suicidio precedido de 
sccnas impressionantes. tentati
vás de roubo e assassinato e a 
má índole de urna das principaes 
personagens, acarretam a prohi-
b!ção do film para menores. e 
adultos impressiona veis. Cotação: 
Acceit.avcl para adultos. 

FOGO NAS VEIAS - Da W 

* 
rivalidade entre·· irlandezes e és
cossczes é apl'oveitada nesta .pel-1 
llcula ._que descreve os esforços 
vãos de um chefe de familia pa
ra impedir o casamento ele uma 
de suas filhas. O modo de pro
ceder lneorrecto dos principaes 
personagena. si bem que repara
do no final, torna o fllm dcsjuntamente com oculto a Nossa 

Senhora. J:i naqucllc tempo. o 
~cu mais ardente desejo era. ver 
proclamado o dogm:i. da Imma.
culada Conceição. Elle sabia que 
Ma.ria era o maior inimigo do 
pcccado e o seu odio a elle era 
proporcional ao seu amor por 

Hu_mildc, São Lco11ardo sabia B., oom I'riscilla Lanc, Thoma,. aconsclhavcl aos menores. Cota
·que só Deus <;onvcrtc Ós pccca- , ]'j1it.chc1J e llcnnie Morgan - A ção: Acccit.a\'Cl para adultos, 
dores, não sendo o" pregador se-
não o meio habitual escolhido 
pela Providencia para a reforma 
dos costumes. Preparava-se· pois 
para as suas missões por nm ac
crcscimo de penitencias, pelos 
seus proprios peccados, embora 
a sua pureza revaliasse com a de 
São Luiz Gonzaga, a sua austeri

~lia. 
Nunca terminava uma sua. mis

~ão sem dedicar uma pratica. á 
mais virtuosa das Crcaturas, e 
mais poderosa diante de Deus. 
Se a fé do Centurião romano ob
teve a cura a distancia de seu 
servo; se ,Jesus se compadeceu ela 
viuva de Naim e resuscitou sem 
nenhuma intervenção o seu filho 
unico, como relegaria ao. esque
cimento um pedido de sua Mãe 

(Conclusão ela 3,a paginaf 

dade com a de São Pcdrn de I po)icia nunca intcrvciu. Em Hamm. cu,1de de Weslpha!lc, a.pés 1 

Alcantara e a. sua dedicaçí\o com I uma cerimonia na igreja. membros da Hitlcr-Jugend procuravam 1 
a de um São Francisco Xavier, impedir o Arcebispo de subfr no automovel: alguns jovens pula- 1 

Desse modo. elle atrahia p ·vam no estribo do auto e cuspiam o carro_ , emquanto outros csfor-

1 

. apas d ·· b J T d · · i d'd 1 ,. · 1 as suas predieaçõc.;. çavam-se por cnu a -o. u o _isso nao mpc 1 o pe a po,1c1a. 
Pio VI que O vira e conhecera Em 1935 o _Bispo. de Treves, o Revmo. _D. Borncwasser, fel 

pessoalmente conferiu-lhe 
O 

titu- alvo de molestaçoes e msultos ~~ parte da Hl~ler-J~g·end em Bad 
lo de Bemaventurado. Kreuznach ,onde acabara de nnmstrar a Conf1rmaçao. O mesmo 

succeclendo varias vezes com o Arcebispo de Fribourg e o Bispn 
do Munstcr. ! 

O melhor presente para as festas 
de Natal, Anno Bom e Reis -

Em Julh() de 19.38 bandos organizados da S.A. como.are-! 
cernm diante do Palacio do Bispo de Rottcnburi; e gritavam rontra · 
o nc,·mo. Sproll. Ali;um; grupos forçaram a entrada elo pa;lacic, ! 
clemaliram tudo e finalmente encontrarnm o Bispo cm oração ' 
dia.nte do S.S. f<\Ji insultado durnntc um quarto ele h,ira, mas 1 
recusou a. deixar a capella.. Em vez de proteger o Blllpo, a polida 
obrigou-o a deixar sua diocese. 

Folhinha ·da .Juventude 
Feminina Catholica 
para 1941 - com reprodução de quadros celebres 

Preço: 5$000 _ 

Pedidos, 

JWA co.:--;uE::_;,j.\ l)I_:; s. JOAQUL\l, 215 S. PAULO 

1 
Em Outubro de 1938 membros das organiw.ções nacional-soci!l.• 

listas penetraram á força no pala.cio do Cardeal Innltrer, em Vienna 
'e destruíram todo o inventario. Não encontrando o Arcebispo 
vingaram-se num sacerdote, atirando-o por uma janetla; o infeliz 
soffreu graves contusões e morreu em conscqucncia. alguns dias 
depois. l Vel· o "Osi;ervatore Romano de 15 de Outubro de 193âl. i 

---------- ---=------· 

Ouça as ultimas noticias directa
men te das capitaes europeas 
com a maravilha de 1940 ... 

~-- ·------ 71!!!!!!. ==--=---

Um Radio dé grande 
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Syphili~ 
Rheumatismo 
feridas em geral ? 
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NOGUEIRA> 
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FRACOS e 
ANEMICOs· 

TOMEM' 
VINHO 

CREOSOTADO 
. "<íêJoãd'éiá. Sit~ · 

Milhares de curados =----------..i · intendente estabelecerá normas BRASIL- a, Inglaterra ·:como·. ·respon!iá,'VéÍ 
pelo actual estado de cousas e 
pela 'continuaçãô: do c;onflloto,0 

' 

· ···': Silveh-a· · · ·· 
,'.c;l!Âj,lt?l(TONlt:O ,, ,,• 

)HSSÃO ECO::>-,:OMICA 
BRITANNICA 

"chegou ao Rio de Juneiro rlia 
·ifJ: iie1o "A vila Star ". proceden
~-de Liverpool, a M\sgão Econo
-mfoa Britannica. c;1efiada pelo 
Marquez de Wilii:1 .,:011. antigo 
"1~e-rci ela India. r;u2; nm em 
,1s1ta aos pair-,8 :-: ;. ai.1cricanos 
;iíu·a estudar o incrc:ne,n~o ào in
~Í;canÍbio commerc,~"l da Grã
Bretanha com esses pabcs. 
· A referida Missü~. composta de 

· 38 pessoas. entre as quaes figu
;ram sir Henry Getty Chilton, ex
embaixado1· ingle.z na Hespanha, 
. Ài'gentina e Chile, Hon. Robert 
H, Brand. um dos maiores ban· 

.o.ueiros da City, Almirante sir C. 
'Fuller. lord Forres, sir Ch. G. 
Gtb8on. i;ir Ernest Johnson, te
nimte-cel. sir W. Sincla ir e sir 
j ,; , Walúer-Smith, não cstabele
oor,á accordo commercia1, deven
d(): estud,.ar a possibilidade com
m,ó;·cial e apresentar relatorio. 

··A Missão. que foi cumprimen
tada. a bordo pelos embaixadores 
Régis de Oliveira, Geoffrey 
.Knox. embaixador inglez. Mauri
cj~ Nabuco de Gouveia, secretario 
géral do Itamaraty, esteve em vi

. sij,a, no mesmo dia. ao Ministro 
Oswaldo Aranha, iniciando-se a 
seguir a8 conversações com os 
tei;hnicos brasileiros. 

.Esta commissão de technícos 
bi:asiléiros é composta elo embai
xador Regis de Oliveira. minis
tros João Alberto e Calo Mello 
Franco. Major Alecastro Guima
r~ês, Fràncisco Alves Santos Fi
lho, G. Dantas, Pranklin de Al
Ínçida; Euvaldo Lodi, Octavio 
BÚlhões. Valentim Bouças. Leo
nirdo Truda, etc. 

,No dia seguinte a Missão este
·ve no Cattet-e em visita ao pre
.sidente da Republica. 
~ ( '. 

necessarias á administração, re
qui,;itan\ t0chnicos do Minhte
rio. moviclcnciará a seu criterio 
os melhoramentos e ampliação 
necessariol!, e mandará levantar 
um mappa discriminativo dos lu
cros das emprezas extinctas: pro
videnciará para que o Ministerio 
tenha os relatorios e mappas que 
desejar; apresentará balanço em 
cada exercício. 

Ishil. e Eduardo Labougle, rcs~ 
pectivament<', foram recebidos 
em audiencia especial para fa
zerem entrega de suas ereden
ciaes ao presidente da Republica. 

do crime de insubmissão. o pre
sidente da Republica assignou o 
seguinte decreto-lei: 

"Artigo unico. - Ao crime de 
insubmissão commettldo antes de 
3 de Maio de 1939·não se appli
ca o disposto · no artigo 184 da 
lei do serviço Militar". 

Sobre ás rclaç6es italo-germâ"' 
nas, o chefe. do governo italiafüj ria suas tropM 'atravessar o ter• 
declarou serem optitt!as e àni~ . ri.tório bulga:ro e itacar· a Grecia/ 
madas do esp!ritô-'duma· estreita· óbrtgando:a. \t"se''deféhder nUrrla 
collaboràção. A Ita;lia, declárou nov.a frente. 

O sr. Itaro Ishi! chegou ao 
cattete em companhia· dos se
cretarias e addldos militares da 
embaixada japoneza, sendo apre
sentado ao sr. presidente, a quem 
entregou as credenclaes, pelo mi
nistro Oswaldo Aranha. 

o sr. Benito Mussullni, continua ·A adhe5lú'> d!l, Hungria aD "ei• 
a incrementar o intercambio com- xo" totalltarfo, concretiza.da na 
merclal com· o Reich. conferencia de Vrenna fez com 

Declarou que a Italia terá sa.- que se augmenta.sse as pr-0babilt• 
O pessoal das empresas nada 

terá que · ver com os quadros do 
funccionallsmo. e o superinten
dente vencerá 6 :000S000 mcn
saes. podendo pa!·te d-.>s lucros 
ser distribuída pelos funcciona
rios. mediante approvação do Mi
nisteric. dependendo deste outor• 
gai·. tambem, a applicação dos 
saldos em novas industrias. 

t:isfeita todas as suas extgencias dades da guerra ser resolvida des• 

4 N o t i e i a s t.erritoriaes. A F'raM!l terá de ce- ta maneira. ' 
der tudo quanto constitÚia obsta-

Ao despedir-se, o embaixador 
a.presentou os secretariós e ad
didos ao chefe do governo. sen
do em seguida os mesmos apre
sentados aos membros da casa 
civil e militar da Ptesidencia, 

d o . B r as i 1 cu10' ás re:Iações franco-ita11auas, 8 N O t í eia s 
f 

ante, da guerra. - -
' A Italia vencerá a Grecia, pro- do M u n d o 1 MEXICO - o general Ama- metteu o sr. Mussulini. Os helle-

Os serviços portuarios e ferro
viarios continuarão directamente 
subordinados ao Mlnisterlo da 
Viaçãô. 

A' sal)ida foram executados os 
hymnos japonez e nacional. 

ro Soares Bittencourt que nos mereceram esta guerra mo-. 
como embaixador éspecial reprc- vida pela Tie.Jia, pois compromet- 1 ATAQUES - Conventry e 
sentará o Brasil na · posse do no- teram sua neutralidade offerecen- Birmínghan têm soffrido vio
vo presidente do Mexico em 1 de do bases navaes e aereas.,a Fran- lentíssimos ataques da parte da 
Dezembro proximo, partiu pelo ça e ª Inglaterra. aviação germanica. 
avião da Panair no dia 21 do Naturalmente, o exerQito ita-

O REGIS'l'RO PROFIS
SIONAL DOS PROFES

SORES· 

A apresentação das cre\:iericlaes 
élo sr. Eduardo Labougle, en\.bai

. xador argentino, obedeceu ao 
mesmo cerimonial. 

corrente em companhià do coro- liano ve~ ,encontr:mdo 'obsta- . 2 PROTôCOLI,O' _ A Hungria 
nel st.enló Càio de Albuquerque culos. A zona montanhosa não/ ,,.asslgnou em Vienna, ás 12,48 

'Lima. A missão brasileira será é proprla ª g4erra fulminan~. horas do dia 20, um protocdlla 
complétada pelo secretario da Logo porem, que as armas fas- · e mte · · bl · iot rt 1 

NOTICIAS MILITARES nossa émbàixadá, no Mexicó. cistàs consiga'.11 removei: este~ obs:- :p:esent:::mn: ,;:rno ad~ a;:~ 
Em seguida o general Amaro ta.cuias, a Gt~cia _será. derrotáda . d ~st os :mtrustros 'teleky e eia-

o presidente da Republica ap- · Os officiaes da Escola do Es- Bltténeourt partirá ém cómpa-· em pouco · tempo e os hefleno:s a, · ' ' 
' nhia 'daquelle·· 'officl"l para os' receberão_ o ·m_' erecido, castigo. k1, provou as suggestões apresenta- tado .Maior do Exercito seguiram "' 

das pelo Ministerio do Trabalho, para Ribeirão Preto, afim de rea~ Estados Unidos. pnde desemi:::e- Em seu discurso, o sr-, l\1Mssu, 3 RJil1:IRADA -.Em v!rtude•de 
no sentido d<'\ serem registrados Hzarem manobras de quadros, nhará outra Importante missao. lini accusou acremepte a Ing'là- t.erem sido rompidas ,suas li• 
por esse Mlnlsterio dos os pro- sob o commando do tenente- terra, por desenvolver· mpa ca.m-f nh~ dô sectór do sul da Grec1a-, 
fessores que estavam no effecti- coronel Tristão A. Araripe, sub· j 2 RAJ)IO-DIFFUSAO De ~anha que o orado_r ~enom:n'.1' o.~ italanos foram obrigades a se 
vo exer<'irio da profissão na da- director do Ensino. Acompa- accordo com portaria do ge- offensiva da mentira · Assnn,. retArarem em direcção (lé Argi
ta da· pul.llic;JÇão do rlecreto-le1 nham os officiaes brasileiros 6 neral Mendonça Liba, ministro j foi enormemente exaggeradll o rocastra. 
2.028, que rt"gulou esse registro. officiaes do exercito paraguayo. d2. Viação, ficam suspensas as j feito da marinha !ng!:za em T2;- ·----------.,,,...--
provada a circumstancia pelo autorlsações pl).ra a installação e I ranto. Neste port<\,,Ce ~àcto f_1- · 
certificado de registro pí·ovisorio * Seguiram para a Ilha Gran- funccionamento de novas esta- ' caram avl\rlados tres beilonaviv 
no Departamento Nacional de de afim de realizarem manobras ções radio-diffusoras até que se-, f~s~istas. Entretanto não ,são ve
Educação - sem que isso irnpe- de accordo com o programma do ja. apresentado ao presidente da r1dlcas as perdas que os ingle
ça o Ministerio de Educação de Estado Maior da Armada,, 0 cou- Republica o ante-projecto do co- zes prazeirosamente annuncit>,m. i 
estabelecer novas exigencias pa- raçado "São Paulo", !levando a digo Brasileiro de Radio-Diffu- O discurso do "duce" foi a.t,a· i 

· ra a habí',tação dos professores, bar.do o contracAlmir·ante João são. Ficam resalvados apenas os ratoso, durando. · 30 · minutos .• 
exigindo 1,~validação dos registros Francisco de Azevedo Milanez, direitos das autorisações já con- Grande numero de pessoas ássls-
anteriorcs. 'commandante-chefe da esquadra, ferida~ tiu e applaudiu · as palaVras · do 

Essa providencia, foi proposta O cruzador "Bahia" e O tender primeiro ministro fascista. 
porque o registro foi ,tberto em "Ceará"• 3 CANADA' Foram con-
30 de Abri1 c:lo corrente I anno, e cluidas. as negociações. entre A GUERR !\ NOS 
até agora nenhum profe,ssor fo. * Ao contrario do que se di_- os governos do. Brasil' e do Cll,- BALKANS 

(ABELL08 
BRANCOS 

1 ra. registrado, por falta Cic indí- vulgou, o general Góes Monteiro, · nadá, _para. estabelecimento de , 
cação de quaes as repartições ap- .'quil ainda não· entregou a.ô mi~ representações diplomaticas nos I · Continua a J.wita· rnt1* as for~· · 
tas a certificar a qualidade para nlstro da Guen·a· o seu. relatorió dois. palzes, tendo s.ido. nesse sen- ças da. Orecia é da, ,ItaUa. ~ of- . 

1 
o registro. . . sobre .à missão que acaba .de des-:. tido trocadas notas. relativas á I fen~ivà grega,· s.e. que" esboçava 1111nTrirw~nr'l'~rjT!'lr-:::I..: 

. empenhar nos Esfados Unidos, criação de uma legaç_ão do Bra- : desde o. ~icloi da . guerra: .t<>1·11.a.-

l
' NOVO PRESIDENTE DO só reassumirá o exerciclo ·do car- sU em Ottawa. e ,,de• uma lega- se cada vez mais vogorosa.-e.tem 

SUPREMO TRIBUNA[, go de chefe do Estado-Malar do ção do Canadá nesta CapitaL éausado grandes perdas·· a.ós ita:'-
FE'DERAL Exercito em fins deste mez, Jianoii. · · · 

· 4 LLOYD - iJu1gando-se in~ A prlnclpal':zoná· de operações, 
0 presidente da Republica as> * O ministro da Guerra autos compat!bl!isado com o con- já não ê o Epiro·e"i;!m''.l'tertito-

risou a. representação do Exercito selho de Administração do Lloyd rio albai:J.et. · signou dia 19 um decreto .nó- . 
meando O ministro Eduardo Es•· nas provas do pentachio m!litar Brasileiro. que represent.ou con- Toda a attençã.o ··está· :rc!tada 
pinola para presidente do Supre- -moderno do 12.º Campeonato tra a sua actuação na empresa, para KOritzia. cídade 'áTusneza 
mo Tribunal Federal. Sul-Americ.ano de AthJetismo,. a o almir·ante Graça Aranha, re- , que está sitiacl,à pelos gr~gos. Os 

0 ministro, que foi nomeado realizar-se em Buenos Aires em solveu afastar-se da presidencia hel1enos dominam as montanhas 
para O Supremo Tribunal Fede- Março dt 1941.. ' 1 do referido conselho, até que o I e sua artilharia· multo ,estrago 
ral em 5 de Maio de 193:1, vinha ministro da Viacão decida Sobre tem produzido nesta cidl'!,di, que 
exercendo a vice-presideneia do' * Dispondo sobre a prescrlpção o assumptô. . [ é uma praça forte fascista, A 
Supremo Tribunal Federal', e as- .... - .. , ___ , ... · · . .. . pressão é d~ tal forma·. vfohmt:i, 

A VISITA DO PRESI-

4 lHSSOLt,rÇAO ....,.. Foi dissÓl• 
, vido. na , Suissa · o partido- nà
zistá, que estavà prei,.a,rando a 
subversão das instittúções .helve•· 

'tic~ 

5 Miss.;:o .- . uma mirMo -ca• 
nadensc, clle'fiada peta sr. J&• 

iues Macúinonnón, . inlc1*rá éní 
breve uma · visita aos p;úzes · da 
AmeriCR do Sul. 

6 DE~AP1'ABECIDO '-:- Ni.O 

,...... DENTE DA REPUBLICA 
~ jAOS :EST~:~S ·1!.~IDO~ 

que em Roma se admitte para 
breve ·a queda dà :cidid~'. Parte 
de Kóritza já foi tomada wlos 
gregos que descendo da,s ·monti
hl)aa, se insta:liaram ilt>S arrat,al
des, depois de expulsar os italia
nos a golpes de bayoneta. 

· regressou i súa -b&lie·Úl11·-&ViãO" 

italiimo aue éotnbatta. ~ . Gré.-' 
eia. O ref~rido appa,relho era 4l· 
r!gÍÕO ~lo' genml l!ltt,crid.fütft. 
ex-secre.tario do Partido Fascista, 

~MPRESAS INCORPO- Noticia-se cite. ~tte~d~tido u~ 
· RADAS AO PATRIMO. convite d~ sr. Franklin Roose-
.. · NIO NACIONAL vele, presidente dos Estados Uni

dos da America do Norte, o sr. 
presidente da Republica visitará, O Ministro da Fazenda baixou 

:!rlttrucções ás empresas incor.po
.rá'das ao patrimonio nacional, 
,estâbelecendo que' ditas empresas 
i,erão administradas por um su
perintendente nomeado pelo pre
sidente da Republica, continuan
dã·,rto regímen adaptado até ago

,,ra:/,emquanto não forem estabe
?-tectdas novas directrizes. Será 
:procedido o levantamento do ac
·ti~ e passivo, nomeando o su
pêrlntendente um director ou ge
reí1te para cada uma. O super-

· em data ainda não fixada, a 
grande republica do norte, retri
buindo assim a visita feita pe
Uo presidente daquelle paiz ao 
Brasil. 

NOVOS EMBAIXADO
RES DO JAPÃO E DA 

ARGENTINA 

Os novos embaixadores do Ja
pão e da Argentina, srs'. !taro 

"'OS. MELHORES PREÇOS 

'!} 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Aiimenticios 

.EMPORIO MONTENEGRO 
JtUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7~0035 

,' 

·MERCEARIA AVENIDA 
·;A.V, BRIG. LIDZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente ã. Igreja, 

tmmacuJada Conceição) - PHONE 'l'-5451 

'. iExperimente a 

~'.'A/IANTEIGA' "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

StJD Mf0/011-' 
Jl'/JllíJVl/,-/J'fJ6/llíl. 

EXTERIOR 
CONTINTJ AM AS 

FERENCIAS 
CON-

Os políticos do "eixo" estão em 
lima verdadeira offensiva diplo
matica. 

Depois dBg celébres conferen
cias entre Hitler-Franco, Hltlcr
Sunnel', Hitler-Lava!; Hitler- Pé
t.ain, Mussulini-Hitler-Molotov, 
era de se esperar a concretiza
ção de algum plano. Mas as en
trevistas ainda não terminaram. 
Nessa semana, o chanceUer do 
Reich esteve em entrevista com 
o rei Boris da Bulgaria, acer
tando os planos para uma acção 
conjuncta de ataque á Grecia, 
em auxilio das tropas peninsula
res. Diz-se, em Londres, que o 
rei Boris ainda não accedeu em 
-conceder aos .al!emães o direito 
de passagem pelo territorio bul
garô. 

leazzo Ciano e von Ribbentrop, 
alem dos representantes de va
rias paizes alkanicos. 

Nesta conferencia discut-iu-..e 
a reorganização da Europa, prin
cipalmente dos palzes balkanicos. 
depois do actual confllcto. Isto é 
que se chama vender a pelle, an- i 

tes de ter morto o urso ... 
A noticia mais importante des

ta reunião foi a adhesão da Hun
gria, representada pelo Conde 
Czaky, ao pacto triplice, que des
ta forma torna-se quadruplo. o 
paiz governado pelo regente Hor
thy passa dessa forma, official
mente á categoria de nação tota
litarla. Telegrammas de fonte al·
lemã annunciam igualmente a 
proxima entrada na guerra da 

· Hungria e da Rumania, que se
riam jogadas contra a Grecl.a, 
alliviando deste mo'Y' a sorte do 
exercito italiano. Esses rumores 
parecem receber confirmação, pe
lo facto do chefe do governo ru
meno, general Antonescu ser es
perado em Berlim. para impor
tante entrevista com o "fuherer". 

Os ministros do exterior dos 
paizes totalitarios não têm tido 
descanso. Ellei; tambem realwam 
longas co!lferencta.5 e em tal nu
mero que seria demasitdo longo 
énnumeral-as niµIU!. resenha se- DISCURSO DE MU'c:!SO . . 

No seçtor do rlo Ka.IâmltS 'ÓS. 
itall~Os retrócedern, ' 'S<JffrMdO 
pe~dâs perdas de homens P, 'de 7 BELLONAVJ!;S ...:. Afflnna-~ 
arma6, -em Lon\ftés,que os ftl)'IIOB cou

A aviação grega tem sido.:au111- rà,ç1uios a;llemies estio agindo 
Iiada pela Rôyaf Air Force, nos .:riO·,At;lalli,foo: o "Biapirck" e o 
seus ataques. ás bises. it&!iiinàs.. ·«von Tirpki". , 
da Albania. Deste. :modo, a· '1~a-
lia não tem prioridade nem -mes~ 8 VIOtAÇ:ã'°O - 'I'ro·pil.S moto• 
mo na arma aerea. tieadas italiànas tef!ttat.a,m 

Espera-~e entretanto uma ·gran• ate.CM." a Grec1& peaa;· Ui'qua,ra&. 
de offenstva. ita.}lanà .. P;' ,e- q\18_ àtrâ~O' para. ·is&O. parte dO 
1!e .pode espetar dás pá.lavras de ·ten~~~-l&vo. l!<iuve :rests
MUSSU)inl. Essa oifehSiva, êómo.t· 1-Icia. 'ala jl,llltlld&'voB, que apre~ 
se insinua, be1n' pode sér ãesen- l\ettdêr.am 130 •'tanllil', e· 1.-!M 
cadéada pela Allemanhà, que fà- metralhadôras leves e tóo pesad11i,, 

~ndicador ·commercial 
ACCESSORIOS BICYCLETAS 

l 

para automoveis TODOS OS PREÇOS 
TODAS AS MARCAS 

o MELHOR SORTIMENTO ISNARD & CIA. 
Importação Dlrect& 

ISNARD & CIA 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

,; 

BRINS-
SORTIMENTO V ARLU)lsm,JO 

Irnpottaç,ão :Oltec~ 

ÇASA ALBERTO 
·t.AB,Gô e!O J!EN'l'b · N.0 · '.O 
;_f. 2$ i . j [f .J .Qi C _. 

manai. As mais importantes ao P 

que parece sãq ~ :rea;llzad8.6 por · LINl S T o e g e O M ~- L !I T O 
CA~IMIRAS .r: 

Ciano e Ribbentrop, ministros da Consultem a . 
Italla e da A.llemànha. 6 "duce .. falou ao ppvo, em .. ,' ,,, .' · 

1 
Nó dia, 20 t.etUllU..se·em Vienna· Venezze., pela i;egu.nda vez, de;;- CASA. ALB:ÊRTÓ· .. 

um,11, conf~cit, 6. (ttla.l e.steVé de o !nlcio da guerr•. ;\!lm aeu . . . 
~~~te ó ar~_ffltt~r ... ~~.~.1-, d~,Ç~fO, o~;-. ~~~j~~1:l .• ,_~ .. -~~-i:~,,:_ N.0

_ to -~!lO ~O .UNTO N,0 t.e-.' 

AlJ.l'Qra - Prlntex Pirituba 
Naclonaes .e ·•~n.s.eJ,as'· 
CASA ALB]1;ftTO 
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Federação lartana -,eal1lna sabemos que justamente a ca.-u- . 
sa dessa persegg.tção é o in<ilf• · 
ferent1smo, o pouco . conhecimen
to, o desprero, o qdio pe!Q.s en
siname.ntoa do Evangelho? Como 

Importante Circular da -eun~ 
Meh'opolitd'ffl:»: de Porto- Ale~ 

~~ou-~ no~~--~-~ _que se ~. a"V'1tla:.fae:u ooraçao . .aatemo deoepciona- catholltlaa e~ ~--llão Um•• da.~ iitlciaU.vss cte maí.or 
clq, no ~Q A.1.1\1,l;JlP.ÇW,, umi., ele ~ . 04 ~ dos Ido, a plltMe de Jesus, "Muitas · podemos admitt!r que rut nossa a~ pratico para os catholi
'l'ante ~ ~fr,zier>to !)$,ta as . rzae$rea. j~us mdtc.4-UM!, entio, &ão ás chamadas. poucas as es- Patria, no nosso Brasil que ~ co1; em geral. é sem duvida 9, que 
ASP~tel!· da QapU:,al. Houve- o ql,!e f817ta-Ya fazer: despojar-se oolh1à.M" tenta, a reluzir, no avelludado do se tomou por occasiáo da nona 
\Ula. ~- J!lici, R_eviu,;i. h, dioa. 1'eUf.l bens, fa&er a caridBde, Qµantas jovens passa.ram este seu Céu, ·•a cru.2 de Christo se>São plenaria da Primeira Se
.,Jilcl~ B9l,erto, uma ret.Uliio segl&U-o, E o Evangeli.stll., então, anno :Pelos nossos .Asp!rn.ntados! aberta em astros", não podemos mana de Estudos da Acção ca
es_pecll!,~ ·Dl!ta · Mestraa · d.e dia que o mancebo, a.o ouvir No emta.nto, alguma.s, baldados admittir que os direitos sa.griulos tholica do Clero da Arehidiocese 
Aii'plrantes peJ.a ~ Gen.l de aqu.ell&s ,paJ.av~. affastou-se de todos os coruielhos, infl'uctifera.S da familia, da sociedade e da de Porto Alegre referente ao apos
Asp~ e uma pMestn._ patl' Jew.s, a~o e tristé, por- todas aa insinuações da graça, religião sejam esfacelados pelos talado da Bôa Imprensa. 
as As!)kan~ -por i,un ~bro da que po!8Wll. mUitos haveres. E desanimaram, meio caminho an- pl'opagandistas de doutrinas cor- Visa essa iniciativa inculcar o 

· l)lrectorla 4', · ;Fedaração. Esa o 3111:<!Stre; depals de ter commen• da.d.o. Vós ciutras que perseve- ruptora.!.. dever de, ardorosamente. ag!.r em 
'l'ai'de de :ReeQlbim~Dto q1,1e :te~ taidO com os seus dl.soiPUlOll, a rastes, que lucte.stes, que vos sa- Qual deve ser a acção da.s Fi- favor do 1evantamento moral da 
'"1!u Q .beW.lmo. n\lmVO dir a$~ d&QueUe jovem que tio criticaste$, que vencestes, sois as lhas de Maria? Orar, sacrifi- imprensa, em uma camp,anha de 
anais de fRO Aspin.Qtfli, timnllàou belll âolll'.Mln, .COJ:lQUistar o seu co- eseolhiàas <!e Maria Santlsslma! car-ro. ser apostola. Santificar- formação de uma consciencia ca
«>ttl a :leJ.IÇ§o do SSUl.o, Sacra- · raqlt:?, t.ermina com esta phrase: E. neste ~ eocheis de a!e- se e trabalhar pela santificação tholica relativamente aos deveres 
menta.· Tranaerevemoa a se,uir,, "Mu.ltos são 98 chaII11'.dos, pou- grfa a vossa Mãe, que do céu vos do proximo, pela causa de Chrls- da imprensa. de combate, lntran
e.lguns trechos da citada pa-_ •oos os esoolhidos." .oontempla, que ausculta O ryth· to. pelo engrandecimento d& Pa- slg-ente, ao "habito pernicioso da 
lestra: Quantas jovens .9uvem,. um .'mo untsono dos Vosso.5 corações, tria. Aproveitemos bem os dias tntolerancia com os suppostos de-

" Ce~ '.fez, . -caminhava Jesus dia; fàlw d!l6 magnttlcencias de em ctstoles e diastoles de fé e que Deus nos concede. Quando fel tos e omissões dos jornaes ca
nos confina da.· Judéa·, além do·- M"1'ia santissitna, ouvem falar piedade, 'transbordantes de san- quantas outras, dispersam o tholicos ". e de persuação do gra
Jordão, quandQ. numa· curva da.' de uma assoclá()ão que reune-mo- .. tos e ardorosos sentimentos; co- rempo, a mocidàde em futtlida- ve dever de lhes dar, preferen
estrada,. <lef10nta-~ •. repentina- ças no seu gremio, ·as quaes se . rações ainda hoje emba.Isamados des, por não terem recebido co- :::ialmcnte, as suas collaborações, 
mente, com· um jovem rico e ·de ornam com O glorioso titUlo de pelo ·perfume eucharlstico, asse- mo nós, a graça 4e tanta soli- correspondencias, noticias, etc., 
posição social qlle, provavelmen- · :Pilhas. ~e Maria, escudam-se llOb nhorea.dos por um Deus nelles cltude que no.s rodeia, sa.lpamos bem como annuncios, participa
~. tendo ouvi4Q falai' das mara,;. 0 JD,Wltc? proiector da Virgem. e hospeda&,. recompensar Deus do desprezo ~ões, convites e mais ma.terias 
l'Wlas operadas pelo Filho de encbem-SI-! de santo o~ulho por Proximo está. o dia em qUe pu- dessas almas que não o .servem paga, ... 

Srs. Viga-rios.. Reitores-: de -. 
J::w. coa{l;futores, capellães. e . .as,,, 
sistentes ecclesiasticos devem ârtr· 
em "frequentes .s.Lk>cuções e· iei
terados a-visos oom os tle:18 em 
geral e com as associaç6es ~
gtosas em particum pam·.que-io
mem parre activa, cada qual np 
meio em que vive, neste movimen
to geral em pfOl do e.posto~ 
inadiavel e insnbsffl;aivel do j9r
na! catholico. de cu~ expa• 
de pujança depende, em gr~ 
parte, ;a co.nsolicmção -das-conqu»
tas da Acção cmthol'ica~ b) • 
obriga-ção em conscrencla de to
mar parte activa nesta campa~ 
nha, alem do clero secular e ·• 
guiar, os componentes de con-

..._,..,..,,,................... • ·W~ 

Dr. Durval Prado 1 
Oculista · 

Rua Senador P. Egydfo, t. 5_ . 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hl · 

Telephone 2-7313 .:; 
J\:•• : ~·. ~ria, das SUII$_ curas_ ~iraculo- pertencerem á plµ.lànge maria- · bllca e solemnemente, i~is a- porque não O -~; não O Foram baixadas varias instruc-

su, ,dQ seu aposto~ Junto aos_. na. Pan.. jJ.IIlto dessa · assoclàção w a. yossa consagração á Ma- a~Qram porque não O conbecem ções. para essa campanha de tão gregações .religiosas de a.moos os 
PQbtes. aGl'l ~clores, da bon-llllío .traziQas pela mio de uma ria, "EscolbWas -~as'', vos ., r.t/w O conbecem .porque_ não grande alrance. Entre ellas se sexos, os militantes e asplrantéfl 
llac;le q\le •lMt· itrad.f&va. de todo o ,attup., pelos ~- de um sa- <lirá ~ _ Nossa Senhora, quan.- !9l"am nascidas e ~ucadas como podem destacar, pelo seu caracter da Acção C&tholica, os semina• 
seu set .h~ e divino, d~j& cerdote, péle,: ~ . de uma l.kl ~ de todos 08 fieis, pelos nóo, na rellgJão divina de Chris- geral. as que determinam: a) a ristas em ferias, as !nnandades, 
Wvir -~ ~ aesae· -Jesus, .uma. mie. YeNadieiramenie. . christã. . labios do ministro ~ sem1or vos to e na escola sublmre de Maria I insistencia rom que os Revmos. confrarias, apostolados, co~· 
Ja]iana:,(J,lle lh' ~ a. vida . . . . . . . • · ~bamar uma por uma, para vos ~------------------------ ções ma Manas, liga.s euebarlsit,,. 
etel'na, wn comelbo que lhe.s1r· _O'fll enfuusiasmo juventl ~ ap-.. . d do alta." lbi- r---,--------------------- cas, conferencias vicen:tinilli ·•• 
- de .cuia ,l)WII. o ·l'Qlltq da. vfda. proxima, ela Pia :Unl!i<>;. oncl~. llÔ4 =~ :;s vos d;é. :do Mar 1D o r ar i a V i d a l quaesquer outras s.ssocmcões Jllo. 

. lnforma-ee P!1t' Qllde déveria. poucos, lhe$ siM:l !,\pontados todos aJoe~ . flaerdas . nt . . Jigio:,a~. b~m como todos os e&• 
~ o·. :M$e, u.e· ao 8e\l en- 04 dev~es e ob~àções que•·o ti- 90lillÍll ~~ e ;~i:en~ Especialista em túmulQs de mal'more e granito. - tholicos dignos deste hotll'080 m,. 
~t.ro e -ao •a~i.ó, dobr,il. Olil ,two lhes irit impor, deveres e quando recebernes ~ vossa tão Preçoa moqfcC)S, - A. VIOAL NETTO. - ALAMEDA me; cl a instrucção aos ~!• 
:ioelho!i eDl tena' e 81111 ~ pre- obrlga.ções que, quamdo bem com-·. . BARÃ-0 D-E L}ME;~R-A N. 0 108. - Telephone 4-2312. - noo, por parte dos professor-. 
embllloS. I*'iJUnta-lbe' com sim-. prehe.ndfd()S, não constituem um a~ medalha e. fita iw_u1. E SÃO PA ~LO. nos gymn'.IBios. coilegios e esco-
~ · "Bom Mestre que I J)e!lO!!(l fardo, lllSs sim um pra- ~:,_lffl!dileet6.s, oonttnua- '"-::=======-:-:-:--:-::--:-:-:--:-::--:--::-:----:=::::::===::::=::== las catholicas sobre os "dever-. 
..__ ___ -.._:M_ A_.,.,. ... fª"~r ....: ... º,.ai- zel', U!n__ gozo sobrenatural:_ ao rã a ~vewr oomo num ecllo d_es- .M .. ··--M ...... --· .... • do8 fieis em re'=,.,, ao nosso ... M .. , Jl\,Ali:í-V.,,l41'a ..... "'.V ~ ~ i,.,a,t.- te d1:a. benooado todos iDs- • . '" •• • " ........................... a .............. ""'6 ............................. ! ~""-' \l~ 

~ga.r a VJda' e~.. :Keçon- mesmo t.e.mpo . que visam o a per-· tantas :a ~ ~~:s baB- I. ~--- ______ ! rio cat.1101ico e á boa imprensa em 
~-lbe ~: "PQrQ.\le .me. i.ll.ter· 1 fefç~to es.J?lritua. J das jovens; tand · · t.aJ COHim ' _ f "-,--· - A f geral concitando-os a serem SJ>OI" 
l'0"8 ·IOÕI"• o _._.. 6 'l;lom?. ·$ó ~do-lhes, uma protecção O pgra 'que ua,men , T tolos leigos nas suas famf'Jia&:···é lllt• , •. l\fas si- qwaeres e11- Qlda eapeclal ~ª . que possam te-. ria. pratiêa de todas !IS vt;r- , ,====~~ Co m P a n h .. ! no. ctroulo dos seus pareotea ., 
trar 'n,I, 'rida, etel'M, obseru os -~ ás sedueções do tnundo. e tuàea, que ÍlWl'I& abandoneis 06 l . . . 1 a !.': amigos; d) a nomeação wr 
~,, ....., Quaes.? _. •• fragilld:!'de humana. · deveres: da -vossa Pia União, oom- parte dos Revmos. Vigarios, ,.,.,..,.. 

• . . 1 . prehendendo se~ ~ll:l:Qr, às p • • t ,._ 
~t;a..the º tllOfO •. Jesus en-. Infei1:l.lnente, porém, para à!- • 1~==5:;..1 --~ • , P. • s a 1 cada um dos sectores-·de -Sim J:l'a.-
11u,mera-lhe. e~,'. um por um, -g'WnlWl de-IM, essas obrigações co- exigencias do verdadeiro espil.'i- ~ · - ilt.i -~ il ~ rechia anteriormente dividida.. d,t 
t- ~~~ t . """"' os_ -~ que_ . de- meçam a QSSUinir proporções 1 s + uma commlssâo para que Dão det-
vlam l!el' :~v8*s, ao que o phanta$ticas. demasiado pesadas Sim, jovens aspirante:;, pense- I .le ell"Jf. 0 !.: cure de "ue.s.fazer preconcei~ 
.tovem·:dectan:~ ''M'ás~.,.túdo 1s- p&l'a ~- .sua juventude cheia de mos um pouco nas :nossas. res- I ___ .... U• . 5 U r S formar um ambiente fa~vel Jí 
SQ. tenho observad<f.~de a. .mi- lUusão nas promessas do mun- ponsabilidades ma1·ianas: por- ,¼ ~ imprensa ca.thol'ica, combater · 1.-
wv, i:noo~~e: •. Que: me, reata fa. 1 do; ã.s. prohibi~ afiguram.se- ventura, Maria um dia escolheu- f! FUNDADA EM 11J08 f.· imprensa neu.t.r.a., ilnmol:al e lle-
:iier?" O':')ilvangéljsta; então, es- lhe .por demais ,austeras pa.ra a. nos entre mil e tantas outras retica e despertrur. por todos 9 
creye 1,wji(i>,ní'ase.-rl!velad.~ da liberdade que· desejam usufruir que poderia ter escolhk'lo, cha- i é a ma.is a tiga Co h" d S ! · -a1c.an 
·t.e.rnura '. do coraçió I divino d<> como moças da sociedade. · mqµ-nos _ao pé do seu altar com 1 11 ~ m e eguros ~ :

10

: 0 :,0 se~ ~· ;:z:~~ 
Kestre, d.o s?u ~nso,,àffe~to E' _assi~ que, não tendo a for- predilecç~s , incomprenemiveis, + fu~a no de São PauJQ t boa lmpr-ema; e) a IID?mo9'ó. 
por aq_~ll.e, J_º_':e~ ta.o .cheio de ça ·d_e ti&da sacrificar para O .· pa.ra depo~ somente_ .usar-mos a 

1
. ;_:_ por parte·élií:>:Rev.mo. C'2e:Eo -secU!a:i' 

. i!Nltas aistiO,siÇoeS. ·· ·· ·;; ,, cumprimento dos devéres de ·Fi-1 nossa _fita azul. vestumos o nos- • e regulal- e .aos~ de _.QQI-
"Jesus · fitando •J:lelle ~ olllo,s, lha de . ·Maria, entristecem-se so uniforme todo feito de a.lvu.-

1

. t legiOB çat~ "Silem. das, '*ª 
p amou_ ' ... ".boU:.iõ' --.,..;,ue~ .. _-;;~, llêábl'Uliham:.se ;,,:; __ nimõ;.;.c ' ra e enternecidas, cantarmos nas ' Opéra em Seguros contra . rlmon!a.s ~ Prescl'l.:.+ ....... 

~ ... "'t QU ' ~ _,.. e ,~ .. ~ .... n '' t'"? N- : ' ~ 
Dbeéià ·a sua smcer1dade e a rec- afas\am-se da. Pia União o proc~ 0 _ eu prome 1 · ao, ' IN-OENDIO, FERMQV IARI0. t tambem festlvaes;-.'.kennes5eS, etc;. 
Uclio da sua COOleieDcia . m&Ri- . · · ao 1940 desse senti_menta.liamo t H.ODO O ; em favur da ooa miprej:l,ja, 11.,_ 
~a àtravei daqi.ieJ.la súnPklli ~ ~ _Maria Sa.nt·issima .... ' por piedoso, Maria exige das s1,1as fi-1 t. . VlAnlO, MARITIMO, ; mean<io as ~ que ._ 
eaor!ssáo. ADio_ l,l·Q, porque ª'- certo aco~f.llhe., e_*isteciào, lha-a a acção. J ACCIDENTES PESSOAES ! 1 marãü a s1 a ornsn~o "dali.. 

,.., .usas_ que renunclar.am tão .. gra.n-. . , · , ' - ,,,_ '"1"" 
J:ieae, exhuberanté · de vida ardo- de ~ria por tão. pouca cousa A · e~ wn d~ n4s cabe nessa .

1 
- e - ! ! mesmo~." . 

Rlla, a mqcfdade .. rle t-odos os se- e repetirá e~ no fundo do grande mst:itwc,ao d!vtna que é ACCmENTES 00 _TRABALHO ½ EsBn.s instrueções, desta~ 

;.;..;..;-..;:..;:..;..;.=-;=--:;;.-=-=-:::.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='-=-=-=-=-;-::.-=-=...:.=_=7=""-=·;·;;;;;;;;;=_ 'ª ~ré-Jl!, ca~. um papel a ; dentre a.s·1lli1Rràs -e ~ _ ·deiiem-penh&r ma1or ou menor, , mas c1s:s crne .1iJram be.ixa.das P'!• 
conforme o que Deus pede e dá. f ·• ! Curla. Metropoffl;a.na ~ Arcl:11Clie-

O CAUTFJLLAS DO MONTE DE SOCCORRO uro - .TOJAS USADAS E BRILHANTES -

. . ..... ~ Compro pqando os melhores pregos 

Kue Alvares, Pentea- D I M 
: QQ, 293 • 3.0 audar a e , o n a e 0 

Noil dias que ak&~. ma-Is J , T cese d Porto Ale Já ...,__ AQE:Ni'.SS E R-EPRESê-NTANTES E-M TODO O BRASIL T e gro, nos,......, tio· que nunca, a Igl'eja ,recisa , uma boa idea do ardor com qUt, 
da acção indivi~I e social dos ·' s-.Ll = n.. I • T~~o • nn _ ,c:ue - creio ra·u o ~ a ....,,...._Ja se =Y> na. sol:w;ão de 
catholicos leigos. Poderi:amps t S , 

0 
t um dos mais gra.ve.s probleIUIWI 

permanecer ind~rentes quaooo I R U A . li E N r O N. 2 3 1 ! 1 dos nossos tempos: a mora'ilfi.. 
vemos a nossa :Igreja pei"Seguida t P.hQDes: 2-~&47 _ 2-491$ f / ção da imprensa. Que os catl»-
como tem s.ido, ultbna:mem;e na. I l licos saibam r-efrectir e tirar dà-
Europa oonvulsionada.? Qua,ado , .... , • • • , ...... • ................................................................ ....,", .......... ~.· hi os devidos ensinaJnentos. 

-. ADVOGADOS 1 Indicador Profissional ! MEDICOS NO INTERÍÓR 

Dr. Luiz Melhado Cam~ 
Medico Oculista 

Dr. Vieente-MeliUo 
Praça ~ Sê. N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr.· Fr~meisco P. Reimão 
He~r 

l\ua, Slo Bento, .224 - t.0 andar 
- eai. 3 • Te!. 2-1543 - s. PAULO 

Adv,ogado Dr. Plimo Corrêa de 
Olk'eira P. Pedrosá. Tambellini 

Bu. Qulntino :Bocayuva N.0 54 
_ s.o _ Sala 323 _ Te!. 2-7276 ·R. Wence,slau Braz, 14, 3.º a.nd. 

,Tel€phone 2-6326 - São Paulo 

Dr. Milton de Souza 
MeireUes 

°R'JA 15 de Novembro, 150 - 7.0 

ENGENHEIROS 

andar - Sala 74 - Tel. 2•0035 Amador Cintra do Prado 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Engenheiro Archltecto 
Ãl'chitectura religiosa, coliegfos, 
residencias collectivas - Rua 
Libero B a d·a ró N.0 641 ·-

S. PAULO 

MEDICOS 
Dr. litigo Dias de 

Andrade 
Cllulea ,eral ~ moiesiias de 

senhol'll.S 
Cons. Rua Llbero Bacia.ró, U'l -
4.0 andar - Telephone 2-22'10. 
Res.: Rua Thomé. de Souza, 55 -

Telepbone á-0565 

Dr. Ca.margo Andrade 
Da Beneficenci.a PGrtugueza. e da 
Maternidade de São Paulo -
Doenças de senhoras - Partos 
• Operações. - Cons.: R. Senador 
Feijó, 2'05. Tel1. 2-2741 - Das 16 
ás l:8 horas. - Res.: Trav. Brig. 
Luiz Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Rua Benjamin Con.stant, 23 -

'·º andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 · Dr. Barbosa de Barros 
· · 1 Cirurgia - Molestias de senho-

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Advogado 

C O N S T R U C T O R E S ras. • cons.: Rua Senador Feijó 

Affonso Butti 
N.0 205 - 2.0 - Predio Itaqúe
rê - Tel. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
:W ál 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 1 o ás 11 horas. 

l>r. João- Baptista Parolali 
cnn~Q Medico-~rgica 

Cons. R. Barão de ltapetlnin
ga, 12-0 . 9. 0 andar . Tel. 4-0&-43 
R-es. R. Santa Cruz, 103 -

Teleph-one 7-4826 

Dr. Celestino Bourroul 

RAIOS X :amIG-OY - EST. S. l'.A'O'Í4 

Dr. J. M. Caf)ello Campos HOMEOPATHIA 
' ' ',·~--

Ba.ltio • Dl~co Exames 

MEDICO RADIOLOGISTA 
D1:. Rezende Filho~-· .. '.. 

Residencla : Largo Sã.o 
N.0 8 - Tel. 2-2622 
Rua 7 de Abr-il, 235 

Paulo Radiolo&:ico8 â. domicilio Cons.; Rua Benaáor li'eiJó ·-N;~ 
20.1) - 7.:0 anda.e - Te!. 2°08'!t:, 
Das 15 ás 18 hora2 - Rea.: ·RíJa · 
castl:o Alwi, 59.7 - Tel. 7-81~ 

Cons.: 1 Da..s 3 .CODS.: Rua Mareoni, 94 (Edlfict-0 

ás 5 horas Paswur) - 2.0 iwd. - T.el. 4-0666... 
aet!.: ~ Tupy, 59a - T.ele• 

Dr. N-elson Sousa Campos pnone 5--4941 - SAO PAULO DENTISTAS 
Molestias da Pelle e S.yphtus 
Cons .. : R. ~coni, 94. 6. 0 an4. 
Te!. 4-37-36 - Dwl-:lc4 ás 17 -b.s,. 

Dr. V ieente de Paulo 
MeliUo 

Pror. de Hygiene do CoJ:1.egio 
Uni'\,ersitario 

Direotor i, do Sa.natorio "Vil.la 
Ma<!OO~ 

CONS, R, Marooni, 34 .. - 6.0 

andar - Ap~, 6~ - RES. 
Ifoa Augusta n. 0 2.6.2.!i 

Telephone 8-3418 

OUVJ:pOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Arnaldo Bartholomeu 
Cinurgião-D.euiista - ·Radiologia,; 
ta - Pela ·Escola de Pbarm::icia 
e :°d~ogia dt! ·São Psulo 't' 
Qintca Denta.r.la em Geral ..._ 

Dr. José E. de Paula Assis Rates x - Jlit\thel'mlll. - Infra-
Adjunto da Santa casa - Ope- -iVermelho - COagulação • Tra_ns• 
r.ações e tratamento das moies- 1lluminação - Vita.licLade pul
t.i.as de ouvido, nariz e garganta. · ,par, etc. - T.eaballloa por car
Cons. -: iwa. 7 de Abril, 235 _ tão, hora ou 01:çamentos. -,:-
1.0 and. - Apto. uo (das 14 ás Rua Mai:tim ~~. 97 - Tel, 
17 ho1-e.s) - T.e!c. 4-71wl _ Res.; 5-543:6 -- S. PAULO 

TeL 8-
2432 Dr. Carlino de Castro 

(Palacete Santa Helena) 
l'raça da :Sé, ·,247 - 1.0 andar . 
·ti&Ja 102 -,- .Pho:t1e 2-4961 

Perlio , Conskuctor 

Estudos - . Prójectos - Orça
mentos - · construcçõea 

Alameda Glette, · S59 • Telephone 
.5-ffl9 . C·LJNICA ROEN.,.f.GE·N 

Pelo curso de doutorado àa Fa~ 
cuklade de l?harm!l.Cia e Odon
t~ ~ São Palik, - C1nÚ·giiQ 
Dent!Bta diplomado em 1914. -
Ex-dentista-do ·Lyceu Coração de 
Je.sur. - Especialidades: Pivots, 
COrõas, Pontes, · Dentad.uraa 
anertomicas e sem abobada. pala• 

. . . 

•o;~i,a-il-o Te. 11 e s 
··;_é,;,;,;. 

,,·~ .. ~-.N. ~-- J.~ 
~ 

'J.ae , .• ~ N,11 21 _..._ __ 
LG E PROPAGAR O 

.~. LEGIONA'RIO" 
. -. \.~ ,: . . 

. B'· ~ .l)E TODOS 

OS C4'1&4iU,.lQGS 

.. RA1>tOTHUAPlA 
o~. M. O. Roxo Nobre 
~. R,aul de Almeuui Braga 

ELE.CTfUOtDADê MED~CA 

RAOtOf.)J AG«OS'TICO 

Dr. P.aphael de Lima FHho 
Pedt-o Gaoet~~ Cà&lpos 

2Ws ~ em domicilj,) 

- Dr. Am.ket.in" Amaral 

·-tina - CoustJit.as: Das . à á.s li 
e das 14 á.s W horas - Conv.; 
.Rua. Dkei1a, M - 2.0 andar .

j Sala 7-7A - Res.: Al. Baz:ão • 
~ba., 4119 - S. FAt1J4l 



Nota ln ternacional · 

A Hungria no 

Desde que fràêiissôü em sen ataque t, Inglall'1Ta .. Hitler 
traba.)liâ rel>rilmenle .para con:;Pgnir .nóvos alliudus, se}tt rom 
tt:u.t:Hloras promessas. ou por :imeai;as. 

ANNO XIV SAO PAULO, 24 DE NOVEMBRO OE 1940 NUM •. 421h 

A ultim'lt conquista fo.i a Hungria., integrada no eb:o con
tra sua vontade. 

Por emquanto é o unico resultado prático, além da 
allhmça com os soviets. obtido pelas incessantflR actividades. 
e pelas viagens de Hitler. 

Record·açôes de outras epochas 
A Hungria, inidal:rmmte desconfiada do nazismo, inici0u 

com a Austria, aquella infelkisRima politica df' nnifw com a 
Italia; da· qual resuUou para a patria dos Habsburgos o ~eu 
üesapparecin:íen.to. tragada pelo Relclt, ,:cm que o fasci:-iw.o 
degSe Um ~SSO a seu favor U despeito daR formaes Pl'OUlC»· 

·sas a DolHuss e Sclluchnigg, oR dois heroicos chancellf'.res que 
se sacrlfica.r-am em defesa de sua patria. 

Desd-e esse facto· a Hungr,ia, verificando a supremacia in, 
contestavel d-0 R~ich nas ct·ecisões do eixo, e certo do incon'rli
ci.onalismo racista. procul!ou entender-se directameute com 
Berlim. 

l'lla.s a sua politi-ca. fo'i extremamente infeliz e falsa, A 
Hu.ngria_ cntre~ou;se ·a 11o_m pol:iUca d.e v·istafl curtas, apoiap.:io· 
~ nazismo e _pt!)Cli!'lH.1do àQ mesmo tempo ey,it.ar sui iutUiJ'ação 
JW,.paiz. 

Pri12Cipalmfônle errou ella. quando não t:eve a lar.guesa s~ 
rJ.clent~· pará cio~prêhender que a propria salvação dependia 

· ~ manutençiío d-os Ba-Jkans o mais intacto e po.cieteso posálval, 
iú'.iti:I de. que a s~s petilpectlva de guerra ll(1 sud-este e·ar.ó-· 
_pe~ amedront1HSe os üicitatlores. 

Pelo conu·~1:io, a sua :ltmbiç!\o terrilol'ial lev-0u-.a a apoiar .. 
com a DuJg.aria. · i:t politic:i.. · do -eixo e ele Moscou de cer·co ít 
·Rumania, que aünal ca.hht na sltuai;ão lamentave} que: ·110Je 
't'emos, e será aman4ã. a da. Hangria, quan.Jo as tl'opns gcr
ma.nicas se iuslalJarem no pa.iz. 

Destruida a. Runia.nia, e com o apoio da Bulgaria, o Reich 
fará da Hu.ngril). o que lbe, convier, com a plena acquiescencia· 
lle Mussoljnf •. 

E' mais uma nação da. Europa, que sem ·um gesto de 
heroismo e. <le defesa, sem derramar ao menos uma gota de 
sangue, que lave a. pi'-0pria l.on.ra·, desaP.pa.rece de numero dos 
:pâaes livres para. passar a obedecer as ordens do fueurer. 

Governo A ~
l~I · . O Imponentissimo palaclo de Budapest, sobranceiro ao I ca dó islamismo que 

· · . · · . 1 corno sentlnella dos povos. civilizados no Oriente europeu, cs Hoje, lnfelizme.nte, o 
. rc ·1 · ·10-c·esan·o rio, recorda antigas glorias h1mgaras, das epocas em que, êhristã. 

' . . : , 1 cavalheiros_ hungaros lutaram por muito tempo contrà a. amea-_ apoia-se. ha ·Hungria· para. 

pretendia destruir a 

novo p:1ga11ismo vinclü 
sua expansão. 

civilização, 

do norte 

Capelláo da Escola· da Educa~ 
. ção Domestica à· favor -do Revmb. · 

(IU&· pelo · valQr infinito de tB.ntos . Pr. cyrillo, O. Carm. 
sacrificíos EuchiH'l.stiOOS, como Binação· a favor ào Revmo, :ee. 

{Co»elusio da. 4! pag,) 

nesse dia se- offere<:erão ao Eter- Vicente Passionista. 
no Padre. em todos os. instantes Rleno .. uro de ordens, por um 
e recantos do mundo, se ore pe- anno, a favor ·dos RR. PP, José 
lo eterno descanso dos que tom- Jung Diefe:nbach, S!lvest.re 'As
ilaram · mortos . por causa da conati e '.Mons. Domingos Ma.
guerra; qwi .se consig~~ os con- galdi; por tl'es melleS, a favor do 
solos celestiaes da divina graça Revmo. Pe. M6-nuel Sambacle; 
ilOS exilados, aos profugos, aos até 31 de Dezembro, a favor do 
dispersados;. aos prisioneiros, e a Revmo. Pe; Eduardo Rebouças. 
todos. aquélles que sof{rem e cho- Confessor 0rdinario do Mostel
ram · pelas (lllJamidades e estr,a- ro · do santlsslmo Redemptor de 
gos do prei,ente conflicto; que, Itu';a favor do Revmo. Fr . .Me.
finalmente, restabelecida a or- theus .Katelaat·. 

cio Primeiro; ele Santa Ceclliu. '1 a 
a. favor do Revmo. Conego An- i a 

·tonkl S1>lustfo Areias. 1 
Pleno _,uso· de o_rdens, _por um 

imno, a f.avor dos RR. PP. Con-
. rado . Stefa,.no e Luiz P!Íssl.- · 

Seniana Archidiocesana de 
Acção Ca:thot.ca 

Binação a -favor do Revmo. Realizou-se com o mais· com-
Pe. C-Onrado Stefano. pleto exito, a primeira Semana 

Trina~ão a favor cios RR. PP, Archicliocesana. de Acção Ca.tho
:Luiz A!)ves de Siqueira -Castro, iica, na cid.ade do Recife. O pro
Jeronymo Vermin e Guilherme granuna el:i.borado com muita fe-

. Ari. licidade. !oi cum})t"tdo á risca, 
Proc.iàooo a favor das Paro- resultando brilhantes e magnifi-

. chie.s de Cabreuva e Calvario. 1 eas todas as solem.nidades. No 
Romaria a favor dt\6 Pa~ochlas 

I 
dia 22 de. Outubro. ás 6.30 ho.-

da. Penha e ll>irapuera. ras o Exmo. e Revmo. Sr .. Ar-

dem segundó a jU.stiça, e apla.• Romaria IÃ. Basillca de N. $. 
,gados os animOS pelo influxo da Appareclda, a f8. vor du, Ob.ra ela 
·oartda.de cllrlstâ, uma · paz ver- Adoração Perpetua ao ssmo. 
cladeira una e irmane todos os Sacramento. 
po\'flS da familia. h-umana, resta- Missionar!os diocesanos pai·a os 
i,e1ecendo-lhes à tranquiilidade e Japonezes. a favor dos Revmos. 
·a prósperidade. Fr .. Martinho Fr!ese, Fr. Vlrgi-

Ri.tus Piu·vulorum a favor das I cebispo Metropolitano, D. Mi
flarochias de Una. e N. S. cio. 

1

,.,i·uel de Lima Valverde. celebrou 
C..rmo da Liberdade. na cathedral da Madre ele Deus, 

Bmação a favor dos RR. PP. a Missa do Espírito Santo. ten
Cecilí.t) Bruggemann, Plechelmo do havido commurihão geral pa-
Sanders. Lamber,to Lambooy, rn os seminaristas. 

gil!o Nagel e Fr. Bonifacio Dux. 
Dado~ Roma, junto de São 

Pedro, no dia 27 de Outubro, na Exame canonico a favor das 
testa de Cbrlsto-Rei, no anno. de_ Irmãs Franciscanas Missionarias 

:p. lfi 'de Maria e do Mbsteiro. da Im-· !!!! seiUlldO do Nosso ont • macuiàcla Conceição- da Luz ... 

Pio, Papa XII." Assistente Eccles!a.stlcô- da Ju-

- Bento Ca.spers, Raymundo Lut, Nas. sessões p!enarias i:eali:m
AdrlaHo Schalúe, Fidelis. de· Pri- das no Gabinete Portuguez de 
mario, Domingos Herculano ca- ,Leitura, fora,m discutidas por 
sarin e Pedro Versmlssen. conferencistas emeritos, perante 
. Erecção canonica da Obra dAs ttma assistencia nu·merosa e en

·vocaçóes da Parochiu de Santo thusia.sta, varios themas, dentre 
E;d:uardô. os quaes citamos: A vida sobre

Fabriqueiro da Parochia de natura:! no mundo moderno. pelo 
Santo Eduardo. u favor cio Revmo. Pe. João Baptista Por• 
Revmo. Pe. Angelo Giolelli. tocurrero Costa, Assistente Ec

Ci,.pella, por. um anno, a fayor cleslastico archldiocesano de Ac
Attendendo aos a.nhelos elo Pae 

Commurn da Chrlstanda,de; o 
Exmo. sr. Arcebispo . Metropo!i
,a.no rut por bem determinar: 

1 - No proximo domingo, dia. 
M, todos os Revmos. Parocho:; e 
Viga.rios Economos celebrem e 
appllQúem a santa Missa segun· 

. do· as intenções do Se.nto Padre. 
os :demais saaer-dotes ao muno
lar a. Hootia Divina unam-se ás 
lntençõe~. acimà exaradas- no 
"Motu proprlo". 

2 - Promovam-se especi.aes
B~lemnidades nesse dia, · ta.es co
mo :Hor~ Se.:cttas, a recitação do 
terço de Nossa senbOI'l!,, Adora
çaes ~ Bençãos do Simtlssinlo 

· Sacramento, afim ele que todos 
os fieis, unindo-.!iC de .coração ás 
preces do santo Padre, Implorem 
de Deus os 'beneficios d.a paz. 

3 - Façam-se, ainda nesse 
dia, pregações sobre o mesmo as
sumpto, despertando em todos o 
fervor pa~. a cruzada ele orações 
desejada pelo Banto Padre,· nio 
omittindo lembrar ,as obras de 
penitencia e verdadeira contrlc
ção, que obteD.ha.m. ela mlserlcor
dla de Deus Nosso Senhor Ieni-
11-.o para os atroaes soffrlmentos 
que ora castigam os pecoados dos 
llomens e das nações. 

De ordem de s. Excla. Revma. 
Sio Paulo, 20 de Novembro de 

JMO.-conego Paulo Rallm Lou
l'IIN,. Chanceller do ~do. 

EXPEDIENTll 

'\l!pi1'» Coope.ra4or de OSasco, 
li fMialr *' l'levmo. 118. V~ 
-•,'ll!&J.~ .. 

ventude Estudantina Catholica, 
a favor do Revruo. Pe. Dr. 0e.: 
raldo Proença Sigaud. 

Ausentar-se da Archldlocese, 
por 20 dias, a favor do Revmo. 
Pe. Luiz Friuli e por 5 d'Ía.S a 
favor do Revmo. Pe, Alex.o.ndre 
Armina.!.. 

da capella da AQdeia Velha de çá,J Catholica. 
Baruers. Posição moderna do Apostola-

'I'est,emunhal de ordenação II do Leigo, dr. Luiz Delgado. Pre
favor do Clerigo Alaor Abud da ,idente da Ac-cão Catholica. na 

Rittts parvuloru111 a favor da 
PSl.rochla de Santa Cecília. 

Silva, Arcbidlocese do Recife. 
Bençam de uma imagem a fa- Forma ç fio sobrenatural do 

vor do Revmo. Pe. Marcello mundo moderno, Revmo. Pe. 
Licença. por um anno, ao I áaydon. · f<'ernnndo Gomes. 

Revmo. .Pe. S1:lvestre Asoonati ' Sentido apostolico da vida in-
para dar Jjleno uso de ordens, VIAGEM DO EXMO. SR. AR- terior; dr. Rodolpho Aureliano, 
por oito dias, aos Revmos. Pa- CEBISPO METROPOLITANO Presidente Archidiocesano dos 
dres da Congregação Olivetana f1. A . e . 
de passagem pela Casa Religiosa Afim de presidir as "Confc· Unidade sobrenatural do Apos-
de Villa Esperança. rencias Episcopaes" dos Exmos. tolado moderno, Mons. José Del-

Parocho, do Calvaria a favor- Bispos da Província Ecclesiasti- gado. 
do Revmo. Pe. Miguel da Im- ca· de São Paulo,. a realizarem-se Acção Catholica dever da 
maculada Conceição; de Imma- entre os dias 26 e 28 do corren
culada Conceição, a favor do ro na cldAde de São Carlos, par
Revmo. Frei Thlago Maria de tl;.á da Estação da L112 dia 25, 
Cavedine. · ás 12 horas, em carro especial li-

Vígarlo cooperador de Santa gado ao trem de carreira da 
Ephlgenia, a favor do Revmo. Companhia Paulista,, o Exmo. 
Pe. Jooquirn de Brito; do Cwva- Sr. Dom. José Gaspar de Afon
rio, a favor do Revmo. Pe. Bo- seca e Silva. DD. Arcebispo Me

. n!faclo de N. S. da.s Dores e tropclitano de São Paulo. O re
Revmo. Pe. Sylvlo da SS. Vir- gresso de S. Excia. Revma., a 
gem; de Immaculada Conceição, esta capital, dar-se-á. no dia 29 
a favor do Revmo. Frei Fidelis do corrente, ás 14 horas. 

f irica ~e Moveis " M a e e ~ i o n e " 
Especialidade em: - Armações, Balcões, Vltrlnes, etc. 

Reformas de moveis em geral 
Execução ra-pida e perfeita de moveis de qu~lquer esty10 

NICOLA NIACCHIONE 
R, FREDERICO ABRANC-HES, 151 a 159 (Sta. Cecllia) 
PHON&: G-7927 SÃO PAULO 

Solemne "Hora 
de Adoração'• 

dos Artistas 
No dia 22 · deste mez realizou

se na Igreja de Sauta Iphigenia 
uma solemne "Hora de Adora
ção dos Artistas". Foi pregador 
o Revmo. Conego Manuel Corrêa 
ele Macedo. 

A exma. sra. dona Antonieta 
Serva executou ao or_gão, no ini
cio da Adoração, o Preludio ele 
Haudel. No primeiro quarto de 
hora, o "Co1·al 147 - Jesus a-le
gria <los homens", de Bactl. No 
seguudo quarto de hora, a "Ora
ção de Põellmann". No terceiro 
quarto àe hora, a "Meditação"'; 
de F. Fr.ancescbini. E no ultimo, 
a "Supplica ", de SC'humann. 

Termlllanào o Hora santa, foi 
exec.utado a "Tocata e Fuga em 
~ ~ ... ~Jj &. .. ~, 

horg presente, ctr .· .RU:y Marquez. hoürn do Circulo CathOllco e ru:,-
Presidente Archidiocesano da J. Collegio Nobrega. ' · 
C. B. TE . 

Sentido soei.ai do .Àpostolado LEGRAMMAS RECEBIDOS.' 
moderno, Pe. J'osé Tavora, Assis-· Os organizadores ela I Sema-
tente ecdesiastico da J. o. c. na Archidiocesana ele Acção c,a.; 
na Archldiooese. tholica . recei:Jeram os seguintes. 

A mulher christã no Apostola- telegrammas: 
-do moderno, srta. An.nita Paes Cidade do Vaticano - o sto.' 
Barreto, do e_ onselho da L. F. 

1 

Padre_ congratula-se com a lnaui 
A. e. guraçao em· Pernambuco dit Pr1.: 

O apostolado moderno na vi-
1 

~eira Sem.ana de Acção Catho1 
da parochial, Revmo. Pe. Dr. · lica, concede benção apostolica 81 
Pubfü Calado. 1 auspicia feivorosa actividadé nw 

Responsabilidade sobrenatural ca_usa da fé. (ass,) Cardeal Ma,i. 
-do moderno. a.postolado feminino, ghon\. . 
Do1.-1tm·anE1á Maria José Torres Rio - AgT:.decendo communf-' 
do Conselho ela J. F'. c. ·B. cação, invoco bençãÓs diViUA8, 

Na sessão ele encerramento o Junta Al'chidiocesana e quantos, 
Revmo. Pe. Emmanuel Montei- tomaram parte Semana - Car..; 
rn falou· sobre "A Accão Catho- dcal Leme. · 
lica, parte integrante · do minL~- Rio - Agredecendo communr.,'. 
teria parochial.". E o dr. An- cação. faço votos pleno exito se
drade Bezerra: Sobre: A Accão fl!ana de Acção Catholica em 
Catholica cm face do neo-pag·a- communhão de orações - A~ceu 
nism<>. ele Amoroso Li.ma. 

SESSÕES DE ESTUDOS 

Foram realizadas sessões de 
estudos no salão da Confraria de 
São José da Agonia, na Basfü
r11; cio Carmo. para os homens da 
Acção Catholíca e Juventude Cu
tholica. 

A Liga Feminina da A. c , e 
n Juventude Feminina, tiveram 
sessões de estudos no salão de· 

ACTOS RELIGIOSOS 
SEMANA 

.DA 

Durante os dias da Semana dt> 
Acção Catholica, houve missa e-: 
communhão na Basilica de Nos .. : 
sa Senhora do Carmo. No der:; 
mingo de Christo-Rei, encerrou.~ 
se a Semana com . uma ml~i 
cantada e communhiio geral, ~ 
Cathcdral da Madre" de Deus. 'I 

Dom Eliseu van de Weyer 
Encontra-se nesta Capital o 

Exmo .. e Revmo. Sr. Dom Eli
$CU van de Weyer, Bispo Titular 
de Gór e Administradol' Aposto
lico de Paracatú. 

Quando em 1929 foi confiada 
á Ordem do Carmo a Prelazia 
de Paracatú, foi Dom Eliseu es· 
colhido paJ'a seu primeiro Admi
nistrador Apostolico. Pelo mui
to realizado durante a sua ad
ministração, conferiu-lhe a San
ta Sé a dignidade episcopal co
mo Bispo Titular de Gór. Re
cebeu S. Excia. Revma. a Sa-

Tapeceiro 

gração Episcopal das mãos dot\ 
Exmo. e Revmo. Sr. Núncio~ 
Aposfolico, em 27 de Outubri>J 
festa de Christo-Rei. 

Domingo, 24 do corrente, nai; 
Igreja do Carmo. Dom Ellseu .ad--i 
ministrará a Ordenacão · Sacer•i . / 

dotai a tres carmelitas, irmãos 
de habito de S. Excia. Revma. 

Durante a sua permanencia. · 
nesta Capital, está Dom Eliaeu.i 

hospedado no Convento do Car.*'i 
mo. rua Martiniano de Curv_~ 
r,.• 114. 3 

.. ......... ... ·- ::5. 

Decorador 
ACCEITAM-SE REFORMAS E COLLOCA•SE 

CORTINAS, STORES. MOVlWi ESTOFADOS, ETÇ. 

CAnLOS Puo'LES 
AGCEITAM•SE SERVIÇOS PARA O INTERIOR -~l 

Rua CQbatão li\2 :-: Phone 7-7763 : :·:. São Paulo 
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A politícã. interMc~n,nl coi1ti
nua. cheia de mysterios. entre os 
quaes o mais importante é o das 
1·elacões teuto-rnssas. As duas po
t.encia8 totaUtarias J}M'eoem est.ar 
representando, pará o mundo in
teiro, tuna fl'.r.ça de ooconde-es
con<le. Ora de.iimm oah1r a mas
cara l,le sua pseudo•in<>onmpati· 
bilitlaàe, e api-esentatn ao publico 
suàs :f1;1-ces ldenthicas de lrmãs 
slàmezas, óra cobrem-se nova
mente com a mascara de Inimigos 
lracundos,. e o.meaçam ti-avíl.r en-

·aeun:~:ti=se a 2.a ·Reunião Episcopal da 
p:rovincia Eccleciastica de S,ão P,aul:o 

tre .. si uma lucw. de morte. No 
rrieio de tudo lato, o pllbllco cre
dulo ·e l.Ílgen_uo fica sem saber o 
que pensar. E. assuu, a mascarada 
vae contlnuanào emqimndo os ·ac- 1 
tuaes senhores elo mundo qulze· I 
rem. . 

~ 1 

Evidentemente, o problem" das l 
relações teuto-russas está intlma
mente ligado .ao problema das 1 

relações anglo-rüssas. 

Afim de presidir a 2.ª con
ferencia episcopal da Provin
cia, o Exmo. e Revmo. Sr. Ar
cebispo Metropolitano esteve 

po,: al~1.1.ns, dias n~ e.idade de 

PoL~ tão myst~rioso é este as- \ 
sumpto, que os telegrammas des- 1 

ta semana registraram um facto \ 
ve,dadelramenle enigmatico. Na I 
sessão de 27 p. p., na e.amara dos 1 
Lord!!, no ambiente · protocollar 

1 
/ 

e solemne em que decorrem as : 
dellberacões daquella Casa do j 
Parlamento !nglez, pediu a pala- . 
vra, Lord Addlson, que perguntou 
ao· governo inglez se · os soviets 

(úom,lue na 2.ª 11ag.) 

São Carlos, onde se realizou I de Souza Vieira, 
a reunião. S. Excia. Revma. D. Seguiram com Sua Excia. 
José Gaspar de Afonseca e Sil- Revma. os Exmos. Revmos. 
va viajou com seu secretario Snrs., O. Alberto Josê Gon
pilrticu!~r R~)'mo. Pe. Ne}son fal'les, bispo de Ribeirão Pre-

to, D. André Arcoverde, bispo 
de Taubaté e administrador da 
diocese de Lorena, D .. José 1 
Carlos Aguirre, bispo de Soro
caba, O, F'rei L1.1iz Sant' Anna, 
de Elotucatu', D. Antonio Au• 

·gusto de Assis, de Jaboticabal, 
D. José Mauriclo dt11 Rocha, de 
Bragança e O. Paulo de Tar110 

Campos, bispo tle Santos. 

Em caminho reuniram-se os 
Snrs. bispos de Assis, Cafe
landia, Rio Preto e Campinas. 

1 

S. Excias, Revmas, foram re
cebidas pelo bispo diocesano 
de São Carlos, D. Gastão Li
beral Pinto. 

Para apresentar seus votos 
de boa viagem aos illustres 
viajantes, achavam-se na , es
tação os Revmos: Snrs. Mons. 
Ernesto de Paula, vigario ge- 1 

ral, conego RoHm Loureiro, 
chanceller do Arcebispado, co
nego João Pavesio, cerimonia
ria do solio, Pe. Dr. MaJ1uel 
Pedro Cintra, reitor do Semi
nario, conego Francisco Cipul-

' lo, conego Dr. Antonio de Cas
: tro · Mayer, Assistente Geral da 
1

1 

;\cção Catholica, ponego Pedro, 
qe>mes, representando o Cabi
do -Metropolitano, Pe. Jero·n.y· 
mo .V.ermlno; Assi.stente _Geral 
dos Clrculos Operarios, Pe. 
Paschoal Berardo, parocho de 
Sa~ta Ephigenia, Pe. João Phe
ney dé•Camargo e Silva, dire
ctor Geral do Ensino Religio-

1 so; Pe. Pedro Vernissen, vig~-1· 
i do cooperador de Santa . Eph1-
' ge.nla, dfversos outros áacerdo-1 

tes, Dr. Plínio Correia de Oll-

n umeros representantes de as
sociaçges. religiosas. 

A chegada do Snr. Arcebispo 
Metropo,iitano deu-se na 6.ª 

feira p. p., ás 14 horras. 

Na ·Estação da Luz, S. f-~"..'iã. 
Revma. e os Snrs. Bispos {;u~ 

o .acompanharam foram receJ 
bidos por grande nYmero d~ 
sacerdotes e de fieis, 

noM GASTÃO LIBERAI, PINT('! 

i veira, presidente da Junta Ar- 1 

chidiocesana de Acção Catho
tlca, Drs. José Gonzaga de Ar
ruela e Fernando Furquim de 
Almeida, secretarios e Dr, Jo-

Bispo Dioresano de São Carlos · do Pinhal 

sé B. de Pacheco Salles, the-

A li ob· . . d T b ·. ;'li -~ . -b / sourelro da Junta, Dr. J.osé Pe-. ra os 8 erna~UIU..» -..-!!fl'I ue I dro Gaivão de Souza, secreta. 

Dara o brilho do IV Cangresso . rio .Geral da Confederação. Ca-
thol1ca, commendador LU;iz To- "' -

Eucharistico Nacional iosa de Oliveira, commenda-
Gior Marie Ramos, além de ln- 1 

DOM JOSE' . GiâSPAR . D.E AFONSECA E SiliV1 
Arirelilspo Metro§iiúta.no de São Pauli> . . : 

S. Excla. Revma. o Snr. Ar- poucos dias, na Curia :Metro
cebispo Metropolitaw, ao lns- politana com. numeroso· compn
tallar a .Tunta Executiva do IV recimento de rellgioRas e se
Congresso Eucharistico Nado. nhoras da sociedadl;l, sob a pre• 
nal da qual é presidente Sua sidencia de S. · Excia. Revma. 
Excia. Revm.a. Maus. Erne~to 1 :\Ions. Ernesto. de Paula, tendo 
de Paula, Viga.rio Geral da Ar- o mesmo se congratulado com 
chidiocese. concitou as senho- 1 aquellas senhoras pelas provi~:; 
ras da "Obrllj <los Ta.benw.- ' de obe.d!Qncia e operosida,ie 
culos .. a que tudo fizessem pu- que as menmns estavam alli 
ra o cabal desempenho da im- offerecendo, e que eram so
mensa tarefa que ú mesmaias bremodo consoladora para Sua 
socíação incumbe para o maior J•:xciu. Revma. o Snr. Arce
brilbo e flumptuosidade das ce- bispo e para a Junta Execnti
rlmonla:, religiosas tlaquelle va: l'alon ainda S. 1;:xcia: 
Congrt>sso Eucharistico ."iacio- Revma. sob.re a necessidade de 
nal a se realizar em S. Paulo tudo se> t'azer ])Alo Axllo do fu. 
em Setemllro de 1942. l.uro Congresso Eucharistico 

Correspondendo aos desejos Nacional, pois o Brasil espera 
de s_ Excia. Revma., foi con- de São Paulo naquella oppor
vocada uma reunião das se- tunidade. urirn grandiosa ma
n.llora.q da "Obra dos Taber- nif P1<tai:ão de fé e piedade ca
naculos" a qual se ;r~alizou ha lholica, 

. SOCIEDADE DE SÃO 
DE PAULO 

VICENTE 

Conferencia de São Braz 
A Conferencia ele São Braz, Braz, haverá ;í.s 20 horas, após 

\'ommemorará mais um anni- a reza, uma reunião extraordi
versario de sua fundaGão, no naria, pura leitura de pequ0-
dia 5 dP .Dezembro. Quinta· no ri>latorio dos trabalhos da 
feira,· com o seguinte pro- Conferencia, P nma allocução 
gramma: por um confrad~ Vicentino. 

Na Mat1·iz do Bra.z - :is 7 Muiio grata 'ficará u ·0011-
úoras, Missa dás Cinco lnten- fercncia de São Braz ás suas 
ções, com assistencia. e com- co-lrmãs e Conseiilos da Ca
lllunhã.o dos confrades que ou- pital 11ue se dignarE:m fazeNH~ 
derem comparecer. l representar nesaa · liumil<4i .so· 

NQ -~ ... ~._.i ~~ ~· Idi~e l'~~~ia-.. 

Antes de se eneerrar a ses
são, falou o Revmo. Conego · 
Sylvlo de Moraes Mattos, As- O,;.,. s· 0 .R 1· .. . · C , 
sistente Ecclesiastico da "Obra: ren t·n e IQIOSO nos _,_ ursos 
dos· Tabernacufos ", agradecen-

do as l'f'ferencias de s. Excia. Sec. un·d.ar,·os do,· '.Ceara" 
Revma. Mons. Presidente da 
.Tunta E'xecut.iva, esclarecendo 
as associadas sobre Ós t.raba
lhos quf' deverão realizar e 
que doevem ser enviados imrne
diatamente, enaltecendo flnal
nierite a grandeza do!'! esforços 

requeridos, certamente nfto 
superiores porem á tledi-Oação 
das senhoras da '· Obra doR Ta-

HORA SANTA 
PELA PAZ 

lleali7.on-se no domingo P. p., 
ás 17 horas, conforme noti
ciamos, a Hora Santa pela paz, 
promovida pela Junta Archl
dlocesJra da Acção Cat.holica. 

A Igreja de Santa,• Epàlge. 
nla, onde a expressiva ceri
monia se realizou, estava. llt
teralmente r,:;pleta. tendo sido 
até ne1:essario transpurta1· pu. 
ra lá bancos que se encontra
vam em clependencias tlo•Tem
plo, afim de accornmoda1· 1iar
te dos fieis que ae compllmiarn 
em 0011sid1õrav1'll mas~a. de pé_ 

Fól pregador. o Revmo. Pe. 
· Geraldo Stgaud, cuja magnifi
ca ora~ão foi deV'ldament.e 
n nreciad'- tlOl' tõ<lc.s 9~ J,,!'e5e_ll-~' . - .. 

Nos primeiros dias do m~z 
corrente, o Dr. .José Persifal 
Barroso chefe do Departamen-

· to de Êducação da Acção Ca
tholica da Archidlocese de 

·,~ortaleza, pronunciava uma 
cónferencia sob o titulo "O en
sino religioso no curso gy-mna
s ial" no decorrer da 3_a sessão 
plenaria da Semana de Acgâo 
Cat.holica realizada na Capital 
cea,rense. 

Iniciando seu trabalho refe
riu-l!e o conferencista a gran
de e saudosa figura de Pio .xt 
o qual ifzera da Acção Ciitho. 

llca o centro de seus planos em todos os gráus, não ,iô f!~ 

para salvação do· homem mo- :mentar, mas tambem medio .f. 
derno, e nestes planos firrna.ra superior". --t····· 
a posição supra-nacional da Refer.i:nâo-ee depois uo::; olrl
Igreja em·fáce do problema da ces encontrados pelo SecTeta.
edtrnação, a cujo respeito de- r.iado arébi<lioc~atio de F.ld:ii
clarára: "Todo o ensino e toda cação no desem:penho de sua 
a organização da escola missão, mencionou: "o acC!f
mestres, p.rogrammas, livros, mruo de·-mate;r-irur::«:lo .program
em todas as· disciplinas - de- ara gymnasial:; a mêltt-são ã,a 
vem ser regidos pelo espirito au)a (}e ·7.e.ligiãv e1n horas _iD,.: 
catholico, sob a dire~ão e vi- convenientes~. o d:esin'te-r~s~ 
~allcia maternll;l _da Igreja, de I inomina,=1 dos paes; a faJt,a: 
m:odo que a relrgíão seja ver.

1 
de ptoi.essO'!:es de TeUglào"; 

d:àdeiram:ente o funda.mento P etc.; estudando tautbem os tra •. 
a corôa de toda a instituição, 1 balhos: real~dos pela Junti.· 

Arcltiil.locesana vis.aZl1l<> com-
'·bater o 1ngresgo .(le cà;thoUeO'j 

tonfederacão Catholica 
em coUegios n~tes; as.. 
uim COi'.ll!> o eystema. de C6€ihti: 
cação já fmpla.nta{'!,y. entre M;i,: 

I 

Realiza-se hoj<' .. ás 15 horas, 
no salão da Curia l\1.etropoli
tana, a reunião mensal da Con, 
federaciío Catholico.. 

A' vista da gramtc concor
!'encia da reunião do mez . de 
Novembro. e principalmente á 
visfa ·do desejo <lt> Sua Excia, 
Revma .. o 81'. Arcebispo Metro
politano, é de se esperar que 
todas aa A.;sociações da Ar-~--~ ~-

Suggeríu a creação de: um:' 
tar na reunião em apreço. curso RSpecial para profes,w..é, 

O Revmo. Conego Antonio res de religião, sn.hiaus da:' 
tle Castro }Jayer dará prosse-. A.cçâo Catholica, fazendo gug. 1 

gulmento, nessa reunião, á se-! gestões para a modil'icaçã.o da: 
rie de .conferencias ue forma- l organizai:.ão loeal <lo ensino re.i 
ção es.1_1iritual, e o Revmo. Pa. l ligioso, finalizando por enaJt..,.i 
ctre ,Toa.o Pheeney de Cama.rgo , cer os reveren:disaimos prófeg.: 
e Silva, Director Archldioce- ! ,,ores e r8'verendissimo Reítol' 
sano do Ensino Religloso, fará j do Semina:r'ro Prov:lnciàl, !)elo 
uma conferencia sobre o En- apostolado que veem :real!zau. 
sino Religioso 11a Arcblfüo- do no camw vastlss1mo do & 

~~ ~ ~~;~ 
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:sejam as mesmas feitas nas 
2as., :Jas. e 4as, feiras, po~ exi
gencl:i.s do serviço. 

••• 

ANIMAES E ALIMARIAS 

Dizia Vicente de Carvalho, nu
ma de suas poesias, que era seu 
cJeseJo não ser enterrado após a 
morte. Seu corpo deveria ficar 
es1:€ndido sobre a praia, exposto 
ao mar, ao vento. ao sol, e assim 
ao ar livre apodrecer (slc), até 
que seu esqueleto branquejasse 
sobre a ureia branca. Queremos 
crer que o illustre poeta tinha 
mais em vista um effelto litera
r!o do que uma disposição de 
ultima vontade, ao expender se
melhantes· propositos. Um cada
ver apodrecendo á flor de terra 
poderá ser muito agradavel den
tro de uma rima; na realidade: 
será de uma inconveniencia a 
todó transe. contrario ao menos 
requintado bom gosto. 0 asseio 
ainda é um preconceltó, que a 
civilização não conseguiu supe
rar. com grande Ira para os ut
teratos e anti-lntellectuafütas. 

OJ.-a, els que aquillo de Vicente 
de Carvalho não queria poetica
mente para si, certas pessoas an
dam querendo para seus animaes 
de estlmação. Ó "D!ario Popu
lar" deÚ-nos noticia, na semana 
passada, da existencia, em nossa 
Ca.pital, de wn "Cemiterlo Zoo
philo ", em que se acham enter
rados mais de mil animaes, e onde 
oo podem ver ma.Is de 150 tumu
loo, alguns do quaes de granito 
e de .marmore. Isto sem fa!lar das 
inser-lpções, que se podem ler nes
tes monumentos, como por exem
_plo esta: "Ao adorado Pery, com 
-grande saudade de seus donos". 
. O que é muito significativo, é o 
tom quasi comovido, com que o 
"Diario Popular" apresentou a 
sua reportagem. Isto fica muito 
bem num jornal que vem publi
cando artigos em defesa dos "di
reitos" das mães solteiras, do 
reconhecimento dos filhos espu

: rios, e outras coisas do mesmo 
: naipe. Não importa que o dinhei
ro e o affecto desbaratados com 
an!rnaes mortos sejam roubados 
a creaturas humanas, que perecem 
a mingua de recursos .e de um 
pouco de amizade. Só interessa 
que os instlnctos não tenham 
barreiras em suas expansões. 

O assasslnio de 60 politlcos rume
no~. levado a cabo por elementos ex
ponencia2u d;; Guarda de Feri'O, n;lo 
pode deixar de revoltar qunntos ain· 
da tenham, no coração, algurnas fi
bras christãs, -~ na intelligencia al
guns reslduos da noção de civill
rnção. 

Effectlvamente, todas ás cli'cums
tancias, de que o facto se cercou, 
concorrem para agravar as notás de 
selvageria pelas quaes o facto se 
destaca. 

Não pr-etendo discutir, aqui, se a 
"Guarda de Ferro" é um partido ani• 
macio de bons ou de máus proposl
tos, não me proponho analysar sua 
Ideologia nem o valor moral dos ho
mens que ella elevou ao poder. Ne
nhuma destas considerações será ne
cessaria para qualificar com a maior 
severidade o facto que se passou. 
Pelo contrario, fundamentalmente 
anti-nazista que sou, quero entretan
to argumentar como se a "Guarda 
de Ferro" representasse o partido da 
salvação publica na Rumanla: o fac
to é tão monstruoso que, partindo 
até das premissas dos totalitarios 
n1menos, seremos forçados a lançá" 
sóbre elle a niáls formal condem• 
nação. 

* * • 
-Anti-nazista, nem por Isto deixo de 

ser tambem radicalmente anti-libe
ral. Por Isso, jamais sympathise~ 
cor certas doutrinas q.~, sob o es
pecioso pretexto de um exaggerado 
humanitarismo, desarmam a vindlc
ta do Estado contra os fautores de 
desordem e de anarchia, Assim, não 
tenho reluetancla em admittir que na 
epocha conturbada em que vivemos 
a salvttção publica possa exigir o sa
crlficio de numerosas vidas de ele
mentos ·perigosos, cuja simples exis
tencia constitue um- perigo perma. 
nente pà-ra a cMlização. 'Se a sal
vação da Patria · eonstitue um bem 
tão alto, que se Justifica que no cam
po de batalha os homens de bem lhe 
saerifiquem sua propria existencia, 
po~que não terá o Estado o direito 
de, quando imprest:indiv.el, condem
nar á morte âgltadores e malfeitores 
publlcos, que constituam um rísco · 
fundamenta'! para a conectividade? 
Evidentemente, só um humanitaris
mo que chegue ás raias do pieguis
mo poderia não ver nisto a expres
são do mais radical e sadio bom 
senso. 

Entretanto, dessa desculpa não so 
podem servir os assassinos que, nes
ta semana, promoveram as execu
ções capltaes occorridas na Runiania. 

Em primeiro togar, nenhum delles 
encarnava a autoridade do Estado. 
Pelo contrario, agiram todos como 
meros particulares, e a prova disto 
estã em que o governo rumeno, lon
ge de endossar officialmênte o ac
to, se Julgou na obrigação de i,ubll
car um comm-unicado expressando, a 
respeito delle, toda a sua reprovac;ão, 

Destltulcfos dos ca-rgos p,ubUcos e 
da autorldadé q-1:1e, só eHa, poderia 
levar a cabo um golpe de tal en. 
verga~ura, nem sequer podem os as-

• sassinos filiados ã Guarda de Ferro 
Invocar,- em- seu proveito, a allega
ção de que, não pí,ov-ideru:lando o 
Governo no sentido da debef.lação da
q uelles inlmlgos publi~.os, .. a Iniciati
va particular se encontraria a1a1t01'i· 
sada a agir subsldiariamente em no
me do Estado. Sem entrar no exa
me desta aHegação, baste-nos lem
brar que os homens que governam a 
Rumanfo são os proprios homens de 
confiança da Guarda de Ferro; ele
mentos que elia sempre apoiou, e 
que a conduziram ã victorla pol itlca 
que ella desfructa. Como expltcar 
que a Guarda de Ferro não confie 
nestes elementos? Como poderia el· 
la honestamente proclamar a lncom
petencia de homens que ella coHo
cou no poder, para o que não hesi
tou em provocar a queda de um Rei, 
e uma profund.a tranr :ormação mo
re.!, aoclal e polltlca ein todo o palz? 
E, desde que o governo não lhe me
rece confiança, não seria melhor que 
ella se servisse de seu prestigio pa
ra obter a Inclusão de elementos 
mals decldldos no Gabinete, do que 

provoc:.r um morticino dess~s pro
porções, e deixar, depois, tranquilL:::
mcnte, que a lot.iliciacie das 1,:i:.t::::; 
m.nisteriacs cont:nue nas mi:is de 
i hcompete htes? 

Mas lia outra razão, tzimbem el!a 
do maior peso. Havia algum perigo 
iminediato para a Rumania, que sem 
justificar, ao menos explicasse o ca
racter fulminante do crime practica
do? Não parece, Os prisioneiros es
tavam todos encarcerados. Não po
diam, pois, conspirar contra a segu, 
rança do Estado e das instituições. 
Nenhum deites foi executado em sua 
propria casa, em alguma reunião po
litlca ou nas praças publicas de Bu
carest. Todos estavam sob a custodia 
do Estado, E foi nesse lo!)ar, quahdo 
nenhum indicio percebemos de sua 
nocividade immediata, emquanto 
aguàrdavam juizes e advogados pa
ra, legalmente, se defenderem se
gundo as regras utiiizadas entre to
dos os povos civilizados, foi ahi, di
zíamos, que os foi buscar a vingança 
inexoravel de seus inimigos de hon
tem. Por mais candente que tivesse 
sido a lucta, por m~is amargas que 

• 

Plinio CORRtA. DE OLIVEIRA 
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O "CASO" 
da guarda 
de Ferro 

• 
fossem as queixas, por milfs-expll
cativas que fossem as paixões, quem 
poderia justificar este gesto? . 

* * * 
Todos os partidos politlcos tem 

suas "nuances". Ha os rigoristas, os 
de meias tintas, ou seja o centro, e 
aquelles que chegam a ser tão ex
tremamente laxos, que quasi se con
fundem nos arraiaes do partido ad
versaria. O que a Historia nos en
sina é que os partidos políticos que 
tem vital idade são aquel les em que 
a ala radical tem preponderancia so
bre as demais, Não ha slgnal mais 
seguro da agonia de um programma, 
do que ver que, entre seus defenso
res, a palma do prestigio cabe aos 
que são mais laxos perante a ideo
logia partldarla. Pode a observação 
não agradar a muitos leitores que te
nham o rldlculo e acaclano fetichis
mo dos dolos de melas tintas. Nem 
por isto, entretanto, a verdade objec
tlva deixa de ser està. 

Muito frizante, a este respeito, é 
o que se passa nos tres movimentos 
lcleologlcos mais fortes em nossa 
epocha, 

Em primeiro togar, volvamos os 
jjlnos para os árraiaes catholicos. 
Como a doutrina catholica é a !)ro
prla Verdade e o proprlo Bem, não 
sé pode amar exaggéradamente a 
Igreja. Mesmo porque quem a ame 
sem reservas deve amai-a como ella 
quer ser amada, isto é, com aquelia 
ordenação sabia de caridade, que 
fazendo delta o centro de toda a vida 
e reconhecendo nella a fonte de to
do o Bem, nem por Isto, ou antes 
exactamente por Isto, dã a cada qual 
o que é seu. De sorte que, quanto 
mais radicalmente cathollco se é, 
tanto mais se respeita, clepnis dos di
reitos ele D~us, os direlt,s de todos 
os homens. Assim, não é possível 

que o amor cnth~1oi~~~,i_c9 e_, ~!sm .• )i· ~:1 ! 
·mites â lgre!n ·venha a redurtd.:r ~m 
qc;;li:1u::r dec;o~dem. Este:· amot· ~e 
confunde com a proprla ordem. 'l'al 
preliminar estabelecida, pode-se veri. 
ficar que o symptoma mais caracte
risiico do declínio do espirita catho· 
fico em um povo é o decllnio de seu 
arclor na defeza da pureza de dou
trina. Qu.:indo, em um movimento 
catholico, qualquer que elle seja, a 
preoccupação é dominante é de ce· 
der, de transigir, de calar, de acco-
modar a todo o preço accomodàções 
que entretanto não tem pr'eço, a si-
tu2ção é clar.:i: ha um processo es. 
piritual analogo á tuberculose, que 
mina a fundo o espirita religioso. 
Pelo contrario, quando o movimen-
to se destaca por seu radicalismo, 
isto é por sua sede de orthodoxia 
completa e minuciosa, de pérfeição 
authentica e sem "maquillage", dé 
senso profundo do sobrenatural que 
ha na Igreja, não· ha esperanças que 
não se possam nutrir a respeito de 
tal movimento. 

Por isto mesmo,. o grande renasci
mento religioso que ora se observa 
no Brasil nasceu da ruina do· velho 
e falso (falso, a~c-ntuamos bem, pois 
que o authentico espirito é outro) 
esplrito de confrari.a, que o heroismo 
de Dom Vital prostrou por terra. O 
falso éspli'lto de : confraria era um 
espírito de accomodação com o libe
ralismo, O repudio radical do libe
ralismo é do ilaturalismo em todos 
os seus aspectos deveria ser, por 
força, o signal'do renascimento que 
Dom Vital fecundou com seu inar
tyrio, 

Quanto aos outros dciís ( ?) movi
mentos, o nazista é o communista, 
o mesmo se dã, Sua historia não é 
senão a historia das victorias obti
das dentro dos arralaes do partido, 
pelas alas ·mais radlcaes sobre as 
menos caracterlsticas da mentalida
de cofle·~tiva, E no dia em que, quer 
em Berlim quer em Moscou, uma 
"ala" moderada se apoderasse da 
direcção dos negocios publlcos, todo 
o mundo sente que a dlctadura tota. 
titaria estaria attlngindo seus ultl-
mos dias de existencia, · 

* * • 
O que são os homens que, na Ru

-mahia, com seu assassln.àto, inspira, 
ram tal horror á humanidade? 

Exactamet1te os "jovens turcos" 
do partido, à ala ardldà, a corrente 
extrema, que marca assim, ele modo 
flagrante, seu prestigio lià Rumània. 
Realmente, ou o Govert10 rutneno foi 
sincero, condemnando os assassinos 
com algumas palavras de censura, o 
que constitue uma pena assaz leve, 
e neste caso a proprla ligeireza da 
pehna prova a impotencià das auto
ridades e a omnlpotencia adquirida 
pelos assassinos; ou então, pelo con
trario, o governo estava de accordo 
COÍTI O facto, que COhdéÍ11Í10U SÓ "pro 
forma", e neste caso é a ala radical 
que já venceu, 

Se tomarmos em conta que é a pre
ço de actos como esse, que o nazismo 
vertceu na Rumania, que é a custo 
destes sacrifícios que elle venceu em 
outros palzes, e que é esta a men
talidade das alas àrdldas êlos pàrti
dos naziflcantes que, mais ou menos 
por toda a parte, fazem o jogo da 
internacional h itlerista, comprehen
der-se-á bem em que triste crépuscu
lo se estã afundando o mundo de 
hoje, 

* "' 
Eu não quereria, entretanto, por 

preço nenhum, que esta reflexão me. 
lanchollca ficasse, como uma nota de 
desanimo, no espirita de nossos lei-
tores, Desse crepusculo, só o Catho-
licismo pode salvar o mundo. Sirva. 
noti esta reflexão para amarmos a 
Igreja mais do que nunca, apegarmo
nos a ella com um vigor maior do 
que jamais foi, e trab"'lhar; orar, sa
crificar-i,os para que ella extenda fl. 
nalmente sobre o mundo suas ralzes 
de salvação e ele vida, 
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ainda não haviam rêspondido ás 
propostas britaruiicà.s · concernen
tes ao reconhecimehto, pe1a Íhgla
terra, da annexação dos estados 
balticos á Russia, e contendo ga
mntias de não aggressão. No em
tant<•, cotn sUrpreza para todos, 
e sem nenhum motivo que se 
pudesse perceber. aquelle Lord 
deixou a tribuna interrompendo 
inespétadáltiente sua allocução. e 
declarando que hão pretendia. 
prc-seguir no assumpto. O orador 
não forneceu explicação de seu 
extranho procedimento. 

Se a razão disso fosse uma in
dispóslç!Í.o, porque não a aliegar? 
Porque interromper sem a: me• 
nor explicação uma interpenàção 
de tão evidente actualidade? 

-~ 

Informam-nos os telegrammas 
_desta semana haver fallecldo em 
avançada idade Lord Rothermore, 
get'almente conhecido como · um 
dos magnátas dó joi:halismo in
glez, e tambem apontado nes cir
. cuias poilticos inglezes eomo um 
cios fuâ!s decididos fascistàs de 
seu pau:. 

Lor_d Rothermore pertencLa â 
posição ideologica de muitos po
liticos inglezes aos quaes o fas. 
ci.smo e o nazismo deveram, gra. 
ças ás tiiadmissivels !ngenú!cta
des ( ! ) do sr. Chatnber!aln, mal~ 
victorias da-- que jamais as baió-
netas lhes poderiam dar, 

Nos Estados Unidos, está em 
franca act1vidade uma commi~
são officiaa encarregada de e.~
tudar o alastramento do nazismo 
e do comunismo na grande re
publica septentrional. 

Depois de ter,-publica<lo um re
lator!o extensáo sobre a~ act!vl
dades dá IIIª Internacionai, a 
commissão encetflrá, agora, o es
tudo das activictades nazistas, 

AIWStolado da Oração da 
Paroobia da ltnmaculada 

Conceição 
(SECCÃO MASCULINA) 

No proxlmo dia 8 de Dezembro, 
Festa dé Nossa senhora da Im
maculada Conceição, ás 9 horas, 
bençã-0 soiemne da Imagem do 
Sagrado Coração de Jesus, e em 

.seguida a rhi:Jsa cantada e pro
ci<lsão, enthtoi:J.!zação ha sala c''I 
reuniôe.!.. 

A Dlrectoria do Apostolado .. 
faz appello a todos os homens 
de boa vontade para agg:rega
rem-se ao Apostolado sob a ban
deira do Sagrado Coração de 
Jesu.!,, 

A's 7,,30 horas - Missa das ú·· 
mandades e Communhão Geral. 

A's 9 horas - Benção solemne 
d.a Imagem do Sagrado Coração 
de Jesus, que será entllronizado 
na sala do Apostolado da Ora

. ção, secção dos homens. 
A Director!a do Apostolado· da 

Oração, secção Masculina, faz !>p
pello a todos os homens de bon 
vontade para aggi-egarem-se ao 
Apostolado sob a bandeira do S. 
e. de Jesus. 

Festa de Formaª 
tura: no Collegio 
Archidloccesano 

1 

No proximo dia 3 de dezem
, O mais espantoso é que tal 
"·cemiterio" é uma dependencia 
de certa União Infantil Protec
tora dos Animaes. Se é verdade 
que se deve afastar as creanças 
de todas crueldade para com os 
brutos, não é menos verdade que 
é profundamente deseducativo es
te exaggero, que dá aos anlmaes 
mesmo trat_amento que aos ho-

-:::::==::::::::::=:::==::-========~=--======================~~ hro haverá rtó Coll/,gio Archi. diocesano, a festa de colla.ção 
de gJ·áu cios novos bacher1:
lanclos. 

1ilill! 
F""""'_,.,,.....,.....,._,:.;==~---........ ----..... --...... - ........ -"'---------,-------------------..., 

meM ._ 

C A T H o L 1 e o s 
Comprem ex e I u si v a ,n e n te suas joias e seus presentes na conhecida Joalharia 

CASA CASTRO 
Ôfficinas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
'\..·.··.\;,, (EsqUina da Rua Anchieta) 

proprias 

Unicos concessionários elos afamados 
relogios "ÊLECTRA" 

A nova turma tem 39 moços, 
que por certo elevarão nas es
colas superiores o nome do 
Collegio, que é um orgulho de 
São Paulo, e prova cabal da 
competencia dos Revmos. Ir
mãos Maristas. 

A sessão será presidida por 
S. Excia. Revma, o Sr. Arce
bispo Metropolitano Dom .Ícisé 
Gaf;par de Afonseca e Silva, 
sendo paranimpho o Exmo. 
Snr. Dr: José de Atalyba No, 
guei.ra.. · 
· Os bacharelandos farão ceie 

Entretanto o "cem!tel:lo" exis
te. Occupa um tereno de _50 me
tros de frente. por outros· tantos 
de fundo. E' pequeno; ahi não 
caberão. por certo. os donos dos 
animaes enterrados. E não será 
justo que sejam separados após 
a morte, os que tanto se amaram 
em vida. Bem já dizia Augusto 
Comte que os vivos r.ão cada vez , 
itliÚI governados :pelos mortos,., 1 

1 
brar na Capella do Archldio 

::;;;:,:";;'::';';';';';;~';';.;;;;;;;;;";';;;~:::~::_:_:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_7=:_:::7.:_:::::::_-:_-;:~:::;::;;;:::,:;;;;:;;;:;;;:;;";;:_:~~-;;;;;;;;;;;;;;::;;: cesano, ás 8,30 horas, um~ -·---~:;." - Miasa. de Accão de Gracas, 
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São Paulo, 1 de. Dezembro de_ 194i!J' L~UIONARIO 

Liga· das Govern 
Curso oc:ra cruxiliarc:1 do c:,~criptorio --•••1~1a,nne1, -...n«10111, 

Procurando conhecer wa.1:,; 

~~,;ta im;tituição da henemeritá: 
•• Liga das Senhoras Catl'ioli
cas ·, fomos ao espaçoso predio 
que a mesma occupa á rua São 
Vicente de Paulo n°, 592, onde 
tivemos a opportunidade de en
-Lrcvistal'\ a Exma.. Snra. D. 
Hicardina 1',onseca Rcdrigues, 
d istincta Directora do "Curso 
Jlara Auxiliares de Escripto-

S<tOido dar ás suas zltribÚi- rn.s á testa r,·spectivanw:1tr:: 
çõ0s. D. Apparccida Queiro:l Tel

Quando ás condiçcies para les, do Curso de Adapl.:t<;à.o; 
matricula, adiantou-nos a mes., D. Aura Gurgc! de Azevedo, 
ma senhora, ser necessario se cio Cu.mo Primario; 
submetterem as candidatas a 

I 
D. Alicr: da Silveira 1'eixei-

Archidiocesano 
, :. " ... e ~ 12 l;)--oOnO<~o-... , _..._._..,,..,_,,.. • ..,,_, .. , .... .._. , -~ 

um exame de admissão a se; ra, Directora dos Cursos: 1 
realizar em fins de Jimeiro, 1 D, Gcorgilrn Aguiar de Bar-[ Ct'.JRIA ~H,'i11.lH"\JLl'!ANA 1'rtOC!SS:'H) - a ravor <ln.~ 
funccionando com matricula ros, Secretai·ia. 1 22-Xl-1910 Parochias oe Santa ;\largarirla 

on.nF:NAÇül~S 
SACEl{DOTAE~ 

permanentemente aberta, uma I A dura<:ão do "Curso pat·p, f Maria, Santa Cecília o Santo 
class<' de adapta<;ã,o para as I Auxiliares de J;;sniplorio" é llc I Monsenhor Ernesto de Paul.-i, André. De orclcm do Exmo. :,r. Ar-
.candidatas áquelle exame. 1 úois annos, havendo um curso, \'igarió Geral. despachou: FJXA:VIE CAi'ONlCO - f' h-1 ccbii;po fa<;o pul;!ico que no 

~,,,.,.,,,. ··-·····-·-~···•, <le um anno para as m?cas mc- l PAROCHO de Parochia do Sa- vo.r das i\lhrniorarias S•.:rva.-; 1 nroximo <lia 8 de ])c;,cmhro, 
· ·· ··· · nores de 14 annos de idade._ 1 grado cornção de Jesus. dos Ca.m• do l~spirito Santo. 

1 
fc,;la da Immncularla Con,·ei· 

Occupando um optimo jwe-' µos Elyseos a favor do Revmo. SACR!STAO de Ag;u,1 · cüo ria Virgen1 :'l!aria, 1:a Ca .. 
dio. em bairro distinc:o. é .i;u · 1 ,_, __ t,.ndrc DP-ll'Occa; de Sta. Tlw-

1

; B~anea, a !':v?_i_· do Sr. ::5elrns- tho<lral Pn:.:,~-,~1:ia, lgn'i_:1 __ de 
brilhante !'Orpo docente, aqueL I :2z;nJ13, do Mcnin~ ,Te;;u11 de Cho- t!ao dé Olnena. :'lanla lpli,,.,. u,,,. S. Lx<.,a. 
Ia creação da "Liga das Ek- i rz Mcmno, a favor <io Rcvmo. CARTA TESTJ•:i\JUNH.Al, Tievma. c::.,11fcrir;í so,cmfü?men· 
nhora:; Cai.holicas" cÍo S,i.o Pau-· P~. Amencc, Ccpp! , do Ordenar::i.o a f1cvor do _Si-. te a Sagrn.tla 01;dcm do ~res,, 

. lo, corresponde amp'.arnente ~s PLENO uso DE ORDENS, por Carlos Pcicher de Carvulno. bylerat.u aos Sl'ga111Les Diaco, 
i suas finalidades, tendo optima um anno, a favor do Revmo. Pe. S nos: 
1 frequencia cerca de 150 José Mcss Tapajós; por· mn art- AVISO Seminario Central: José da 
1 alumnas, dH.s melhores fami- no. a favor dos RR. PP. Nesto1· ln»cripção para exame! Costa Stipp, Luiz de Faria Car. 
!, lias - mankndo tambcm cu1·. (·,,, Sc,uza e Geraldo Pires de i:::ou- doso, Manuel Salvador de Ca.r-- Attcr..dendo aos pedidos dos 
' sos livres das segnintcs mate- ia. Revmo~. Srs. Reitores dos· Semi- valho Neves e .\iario :Vlarquefl ! í·las: Portuguez. Franccz, In- Serra 

BINAÇAO~ a fàvot' cte Mons. narios da Archidiocese. S. Excla. · 
1 glez. Dactilographia, Taquigra- Salesianos: Angelo Sparlarf,. 
! phía, Corte e Costura, (P.rof. n. Domingos M~1galdi e dos RR. PP. R:vma. o Sr. Arcebispo ha por Ang I v· ntin Antônio Lou 

Santo Bernardi e Sbl.andiano Si- tem cJnccder aos clerigos a se- e O ise ' •· 
Hilda Besco!lcini) Lingcric moni <' Clemente Manodan. r~m crde1mdos de sub-dlacono e Brenço Uprbai~o, DCel~st ino Gele 
(Prof. D. Suzana Teixeira, e .. al'!'os ere1ra. ommgos or•! 
Violíto /D. Ma.ry BniHQ'IE•).' PROCISS.ii.O: a favor da Pa- oiaco~o no mcz de Março do so Felinto Santiago Nascimen•: 

Ao déixarmos aqnelle mode- rnchia de N. S. tle Pompeh e I ano vmdot•!'<J, possam pre~tar e.xa· to'. I•'rancisco Stachlewski. Gil.: 
lar estabelecimento. a~racle· <las Capel1as de São João 'Pinhei-1 mcs dr, _S~grada The?.logia, pres- , berto Oliveira Barros. Henri•,. 
eemos á sua tlistíncta directo- rinho e Remedios, na Parochia c;ipt.cs nclo C. 996• ~ 2 do C.D. que rio Nascimento Teheira, 
ra os dados que no,s 11rol)or- de Sã(l Roqu~. e. .. no dia 19 de Dezembro pro· 1 Henrique Gasparlnl. Hugo Jos~ 

· · t · ximo. As inscrin. ções para este c1011ou e que nos perm1 .iram EXAME CANO'.':rc;o: a favor . 
14 

; Neves Ferrei,ra . .Toão DamascP-

~n\~~1'.~:r ;;:s~fri~~t~.~~~ ~:~:·: :i~~rn~~~gi~:ª~1:::~1ciscanas Mi.s- ~:::ib:~rmlnam no dia de ~~u:t~~~,õ ·~:~:ote~rt~:re~~ 

Tnterr::.igada sobre a finali-, l"unccioua ainda no mesmo 
~.ade daquelle curso, que dipJo. predio, um curso primario ex
mará este anno sua quarta tur- cluslvamente para meninas, 
ma. informou-rios aqnella se- sob modernos mf'thodos de en
nhora ter sido o mesmo crea. sino e a cargo do p;·ofessoras 
do com o fito de proporcionar competentes e. declicaclas. 

efficienc!a, ERECÇÃO CANONICA da As- De 0rd"111 ctc 8 · Excla. Revma. ço Scribante: l\ianuléll Firm~ 
S. Pau'lo. 25 rle Novembi·o de wciação pel8s Alrnas da Paro- Nazar€no de Araujo, 1\fari<l 

chia de IVª Parada. 1940· - (a) Cg{J. Paulo Rolim Paulo ForesLan e Pedro Rocco..· 
LNit'i,,iro - Chanceller do Al'ce· 

Bonecas CAPELLAO do Asy!o dos m- bis 1 Salvato1•iar10s: Affonso dP.t 
va!id0s de Jaçanã, a favor do ·par c,. Oliveira Lima, Antonio Nunea 
Revmo. Pr.. Carlos Quagliaroli, NOVKNA DA 11\IMACl:LADA Gurgel, Bernardo Campos Gn-

ás moças que desejam traba- O "Curso p;;,ra Auxiliares de 
lhai· em. escriptoi·ios commer- Escriptorio" un!co reconhecido 
ciaes._ tim ambiente são, o pro- pelo governo estadual segun. l 
pa.ro,. necess_'.1-rio alliado a uma do nos disse a Sra. D. Rica.rdl- i 
boa formaçao moral • na }?onseca Rodrigues, tem o · 

Bêbês e CELEBRAR UMA MISSA nas CONé:rnlÇÃO rcilo Reucknbach, .fosó Wild: 
Capell.as de Santa Therezlnha, De ordem do Exmu. Sr. Ar- e Tadeu lVewiP. 
em Itu', e do Bairro do Con-· cebispo .Metropolitano commu- Pallotino: Paulo Kunkel. . / 

Brinquedos· vento, em Guararema. nico ao Revmo. Clero do Arce-
RITUS PARVULORUM a fa- bispado que, a começar no dia 

vor das Parochles de Vllla O!ym- 29, sexttdeira p1·oxi111a, ein to-

E' desejo do Exmo. Sr. Ar-, 
cébispo que os Revmos. Sa,• 
cenlotes, que estiverem d<'sim, 
pedidos. compareçam ú,; orrl<', 
nac;ciel'l afim rle tomarem pa.rtfl 
na ceromonia ela imposição dafl 
mãos, devendo cada um levar 
uma sobrepélliz P est9la. 

l:<'alando sobre os resultados seguinte programma de en- 1 

1á obtidos, ~i::;se-nos serem o,: sino: Portuguez. J~,·ancez, In-1 
mmm1os animadores. vista a glez, Dactilographia, Taquigra
f~cilidade com que as moças phia, .. Arithmetica, Con!.abili- 1 

diplomadas nos annos anterio- (:ade, Calligraphia e Legislação. 
res ten, encoi1trado collocação, Historica do Brasil, a cargo' 
e o bom desempenho que têm respectivamente dos professo- i 

cm geral, comprem 
mais baratOl na secção 

cs!}eciafü,;ada de 

pia e N. s. da Saude. das as Igrejas. Ma,trizes. Ca-
. 1 pellas e Orator10s d<· Commu-

AUSE:<:r,~R-SE. µor c1J1co dias, nidades Religforns . deve ser 
da ArcnHl10ccse', a ~avor do feita a Novena r:n nrieparação 
rtevmo. Mous. l• rancisco Ilas- para a festa cJy fn11,,õv·ulada 
tos., Conc0ic;ão, S. 1'7x,·i;1. r!ctcrmi

rcs: D. Rkardlna Pereira, : 

l,f:R E PROPAGAR O Thais Ferreira, F'lo.ra Kenwor, j 
thy, Zenaide Brodowsky, Emi- ,

1 ,, LEGIQNARIQ., lia Souzoni, Snr. Jorge PeraJ. 
va, Dr. José Laport, Dr. Hil- 1 

defonso Silva Junior, Snr. An
tonio De Franco. 

nou as seguiütcs í:,1,mr,õc~· -
VfGARIO COOPJDflA non - j A paz para O munt!i) ,,' ()S ;,co

' da Parochia da Sagrado Cora-' presbyteros elo dia ~ de, rl,·:,'.,:ll-
1 ção de Jesus de .Campos Ely-1 bro. 
! seos, a favor do Revmo. Pe. 1

1 
São Paulo 27 de l\"ovembro 

i Ignacio Teixei.ra; da Parochia'. de 1940. ' 

S. Excia. Revma. recommen
da, outrosim. ns ordilianclos rlr> 
dia 8, ús piedosas ota<;ões d(') 
Revmo. Clero e Fieis. 

São Paulo, 27 de Xovembro 
de 1940. 

E' DEVER DE TODOS 

OS CATHOLICOS Citando as seguintes Senho· 

Ouro CAUTELLAS DO l\IONTE DE SOCCORRO 1 

- JOIAS USADAS El BRILHANTES -

a casa onde tudo é 
mais barato 

tle Santa Therezinha do Me-1 (a} Conego Pauto n.nlim (a) Cone~o Paulo Rolim 
nh~o Jesus de Chora Me?ino, 1 Loureiro. - Chanceller do Ar- Lourefro - Chanceller do Ar-
a ravor do Revmo. Pe. Miguel cebispado. c:ebispado. 
Angelo Bastos. ,··------------;-·a.;.· __ ......_ __________ _ 

PLENO uso .DE ORDENS, M ' . -
por um anno, a favor dos RR. Ô r m O r à }f) ft Vid~l 
PP. José Passionista, Francis

Compro pagando os melhores preços 1 

Rua Alva;·es J:'entea- _ D e I M O n a ~ 
0 do, 303 . 3.0 andar V 

Rua das· Palmeiras, 
Nos. 88 e 94 
Tel. 5-4070 

co Mllini, 
BINAÇAO - a favor dos RR. 

PP. André l~errero, Francisco 
Amaral, e l<'runcisco Millni. 

Especialista em tumulos de mar'more e granito. -· 
Preços modicos. - A. VIDÀL NETTô. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMC:IRA N.O 103. - Telephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

(Continuação do numêro pássado) 

"Estamos na vida cm viagem para 
Déu·s, atravez das criatw·as. Parar, 
adherir â criatura ê o mal, a desor
dem - desortlem màls ou menos 
grave, co11soante a duração da àe· 
mora. Fàscinados POl' um nada que 
obscurece a intelligehcia e a vista 
do bem supremo, iuverte1i1os a or
dem nàtural das · cousà.s., suspende• 
mos a marcha para Deus, e assim 
desfallecemos no camiÚlío, levadõs 
da versatilidade ~a concuspiscencla 
(12) Enténo, "tiU1 valeJ.'ia a vida, se 
a não hóttvessemós de enfeitar para 
a eternidade? Que importaria o <m
.Vêlhecér poi' eiitré lágrimas é wr
risôs, ü'~Í>alhos tantos e prazeres 
poucos, se lhe úão puzessemos a 
mira em ascensão constante pan1 o 
Bém e para a Verdade?" (13) 

Devemos crescei' na vida espiri
tual: Créscite, crescei foi a primeira 
palavra de Deus ao homem, após à 
_Ci·eação. E' a lei total da vida, que a 
isso se reduzem todos os nossos rle
veres. Crescei na 01'<lt>m phy:ii\'a, 
cres~oi na ordem mol·aJ, crcst:ei na 
ordem intellectual, cregcci na ordem 
espiritual e christã. Crescei sempre 
mais e mais, em ordem á vida der
na. Afastae-vos, sempre subindo, do 
terra-a-terra em que se anastam as 
paixões humanas, de modo que liber
tos da concupiscencia, nilo sejam os 
orgàos do corpo é as faculdades do 
espirita arn1as de iniquidade, :;et1ão 
instrumentos <le beus. para [ll\Hlt1-

zir obras de -beus, cm justii;a e san
tidade". (14) 

"O home1n inté.dór vae-se renovaú
do dia por dià, 1iàcieutémé:1té. pfo. 
gressivamenté, até que a vontade '.1u
mirna, suàve1m,nle cáptivada da 11i'e
i;ença divina,' chegue a ren utic!ar-se 
lnteiraménté é é]uasi apagar-sê como 
no nonie dó esposo se confunde e 
apaga o nome da esposa. É' então 
que se consumam as nupci,is cio Ccr
~eiro, dé tál sõrte que já niio l,a 

Dom Duarte Leopoldo e Silva 
Oração pronunciada pelo Revmo. Cgo. Antonio All,es de 

Slc,uelrá no 2.o annlversatio dô fallecimento de 
Dom Duarte; a 13 de novembro 

duàs võntades. mas uma só vouta
dé, um só coração e um só espi
rita". (15) 

* ~',, 
Não 1iós assústémos ante a visão 

sublime dâ pel'feição chritltii:. 
Ném nos vença a téntat;ãó ele en

sarilhai· as armas. 
"Toda obi·a vital se re!tli:ta em 

p,rogressão lenta e· proporcionada. O 
trabalho da perfeição exige, portan
to, iiàcieneia e getlerosiílade, - pa
ciellcia contht as tentações tle d,~sa-
11 i1110, genorosiclad,, \llÍ<) ülis prt,%1\l'
va ela inconstaucia". (16) 

Ajudar-nos-ão as graças que, ·2nlre
ta(1to, não se querem tlesprezarlas: 
"Oesprezar uma gi'açá é desmerecer 
outra grâça. Cecle.r agofa á tentação 
é pa·epai·ar o desasb'e de amanhii. se 
nãb intervein o ai·i·ependimento a 
restabelecer o equ!Jlibrio". (17 ). 

*** 
O caminho. espiritual. penow umR~ 

vezes. florido outras, só tem um ob
jec!ivo - Deus. Uma s6 fina,idacle 
- o amor de Deus. 

'' A vida christã é um conjuncto 
rle moviment');;, de opera<Júe::; multi
pias e complexas reduzidas a uni
dade de direcção. Tal é a piedade que 
ludo encaminha pa.fa Deus. Piedade 
é amoi', a111or que nasce da verd:ide, 
concretizàridó-se ,em obras de fé. 
Filioli mei, non diligamus verbo, sed 
opere et véritate". ( 18). 

'' O amor é o acto central da vida, 
a expressão maii; elevada, a ultima 
palavra da potencia humana. Amar 
é concentrar-se, é resunii.r-se no co
nhecimento e serviço do objecto a1na
do, é a plenitude da lei, plel"!itudo 
ergo legis dilectio". (19) 

E, pois, "não consiste a piect:we 
em actos passageiros. mas na c!is
posição habitual que em tudo, antes 
de tudo e acima de tudo, procu:a a 
D,rns e a sua Gloria. E' uma infil
tração do riew,amento divino em to
dos os a!'tos d,e no8sa vi<la, cons{an-
1 eniente m1ca111inhada para um rim 
superior". (20). 

El' a sêde de Dm1s em todas as 
cousas, a fome de Deus em todas as 
acções. 

I<.: "como o bom apetite accusa. 
pela certa. saude robusta e vigorosa. 
é lambem a fome de Deus indic_io 
8egnrn de virtude, flliC é a ,mude da 
alma. Acalmar esirn apetite i-;ob.re-
natural qne, sathifcito, no mesmo 
pa>c;:;o excita o dese.io, preclispo11Jo-
11os para rdei,;õe~ ::;e··1pre mais so
lidas e :ilrnndante::;, é o fim a 11ue 
miram O,o ~;>;<;r,;it:io~ <ltJ 11:cdude .. (31) 

Mas r ':1s excc11'.'tt!'.·es tÊ'rii. ini
migos. 

O amor de Dous alcanclorrt ás 
montanhas, batidas de luz, em dia
t:aua at.w.os.Pller~ 

Mas o 1íéccado àrrastá pal'a baixo, 
agrilhôa, e sera viza. 

"0 éstadó dé i'8ccado é U!ila des
cida, nials ou menos rapida, mais oil 
menos leiita, do alto da montanha 
divina. para ô valle profmicló em qtie 
apoêl.recem as ct·!aturas. Começa i1or 
Ul1ia pal'tilha etitre Deus e as cria
ttiras, f>oi· uma especie de consola
ção abstirdá, oilde a Pouco e pouco 
vae diminuindo a parte de Deus, ao 
iJaSSo que a das criatlli·as vae cres
cendo e111 p!'ogressão continua, até 
o doininio conlJileto. O <lominio itas 
f•riaturas iH>llretJostas rt gloriar de 
Deüs a escl'avidft0 mais ou m1311os 
tlefinÚivá ao p.tazer e á coilctr,Jis- · 
cet1cia, constitue a segunda phase 
dessa queda, cujo termo é a exclu
são total da supremacia divina, a im
piedade, eüfüil". (22). 

Sem embargo, - . chorava neste 
mesmo Santuarlo o nosso prliu1d1·0 
Ài·cebis110, entre os fremitos do Se1•. 
mão da Paixão, :_;_ "sém embargo, 
quitílta indtilgetic!a. no il1uiHlo p!\ra 
o j1e1:cildo! ... FJ' !11111! slmples omis
são (átteriúain), sem consequencia 
de notil.. E; mais ufoa fraquhza que 
nialicià conclêmnavél. E' antm; nma 
surp1·éza da razâb do que dt>sór,Il'lú1 
moral. Digamos que é um esqueei
meiitó. utná il'.i'eflóxão. nunca porém 
um ultraje á santitláde infinita ele 
Deus!" (23). 

Que insensatez! 
N11, reaUcla.do, Jeau, eatá lilem;pi·a 

em parallelo com Barrali{is, c111 igno. 
ll1 i 11 :osa conipet i<;ão. 

":\ Virtude e o pc1·cado. o rkver e 
í! paixiio, Dcuo ,~ a criatura --- q11cd 
e-'"' d oi:; escollw o pr:ccar!o,· ~ J•;,s,y 

'l;,, mas Barl'illni.s, non hunc, sed 
Bárrabam. 

Ahi! No tumultuar cLis pnl;,J, .. ,,. a 
que demos r<'dea e libcrrlaclc·. , '"n 
deixar-lhes o a.rbit rio rlos 1w,sos 
actos, ao invcz de as clomi::ar ,, úi· 
rigil', segundo os ditames da lei di
vina - quantas vezes solicita('ôes 
estranhas se vieram impor ú n;s:.;a· 
escolha! No silendo da noite. ·,ol
tados os olhos para o niab in+imo 
de nós mesmos, esgueu-se, e~bar.ida, 
mais ou menos confusa, apenas vi. 
sível no fundo brumoso da conscicn
cla, a imagem de Jesus flagelado 13 

coroado de espinhos, imagem tristo
nha e dolorosa. docemente insiJnan
te e compassiva a solicitar-nos ilre
ferencia para o ;eu maro! Não• J•:f,te 
não, mas Barrabás! Non hunc sed 
Barrabam!" (24). 

.. O peccado ! Qu(,m o po:lr-r:I <'Om

prdienrler? Delicta quis intellifJit? 
Os males que nos affligem podem 

(Continua na pagina seg,ulnte) 

12) n. Duarte. ibid. p: !ín. 
13) D. Duarte, Aloc. a rl. Joaq11lm 

Arco,·erde. 
14) Rom. VI, 13. Cfr. D. Duarte, Mi, 

galhas. Jl. :12, 
15) T Cor.' VI. 16. Cfr. D. Dua.rle, 

Migalhas, p. 75. 
16) D. Duarte, :\ligalhas. p. 911 
17) n. Duarte, Sermão ela Paixào, 3, 

[fig. 1917, 
18) I Jo. III. 16. 
19) nom. XIII, 1u. 
20) D. Duarte, l\Iigalha.s, ri. 3~. 
21) D. Duarte, ibid. p. 87. 
22) D. Duarte, l\Jigalhas. p. 5!!, 
23) D, Duarte, Sermão da Pa.izão, 

S. Ifig. 1915. 
24) D. Duarte, Sermão da Pa.izão. 
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LITURGIA 

POR~QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE .-''KENWAY''? 

Communhão dos Fieis 
O Concilio de Trento re- e foram introduzidos quando cuidado para não_ deixares per

commonua aus fieis que com- se tornou frequente o uso de der nada. O que deixares cahir, 
munguem sempre que assisti- dar a collllllllnhão fora da ;\!is- pensa que. foi tirado dos teus, 
rem ao Santo Saerificio. sa. proprios membros... Depois: 

Emquantu o Padre toma o CorlJlet assim explica o uso da colllmunhão do Corpo ds , 

Mr uteis á nossa salvação; o pecca
do (ainda simplesmente) v~mial, nun
ca, .Os maiores males sempre en
_cen·ai;n algum bém; 110 .. mais insigni
ficante peccado. venial; não_ ha, :11â.Q 
póde haver um ~ traço de bem" (25') 

Acurvados ao peso de in1mensas 
faltas, oh_! niio! não descorçoemos. 
Nosso Senhor, Nosso Pai, osconueu 
dentro em nosso coração um dina
mismo capai de nus arrebatar o per-
~ão. 

Nossas Jag.rimas, 1f 
Nosso amor. 
Nosso arrei1onidi111e11to. , 
Olhemos para este quadro~·· 

"Juda,; e Jm;us, estreitamente uni-

dos em qoloroso e prolongado .ibra
ço, é a i:;eguran~~ do meu perdão -
que o favor concedida a um Judas 
não pódo jamais ,;cr rccusàdo a um 
peccador arrepon;dido. Se um Judas 
orgulhosó e mau, obstinado e .::rue!, 
foge e se furta ás solicitações da 
gra\:a, tomemos nós o lugar vazio uo 
Coraçào ·do Jesus, atiremo-nos em 
seus braços com lagrimas de :;,!-re. · 
pendimqnto e protestos de grati
_üo'', (~S) 

*** 

* Para melhor servir nosso 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a e/e· 
gôncia da época I 

* Para oferecer maior con· 
forto, consoante com o 
senso prático do século l 

* Para proporcionar a ele· 
gância, o conforto e o como· 
didade 100%, que o novo 
corte 11Kenway 11 empresta. 

ÓMBROS ANATÔMICOS 

MOQERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE h, PRE~ 
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINHAS DA 

· MELHOR ÇIUALft,.AD-E; 
- FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
- NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA . 

TECIDOS DE PURA LÃ, -

PRE-ENCO."'IDOS, DAS 1 
MELHORES PROCED@N-
CiAS; Dr:' PADRÕES 

MODERNOS 

Precioso Sangue, os fieis se do Confiteor antes da Com- Christo, approxima-te do Calí- . 
approxímalíl úa n10sa sagrada lllunhão: No seculo XII os eis- ce do seu Sangue sem exten<ier 
erazeam o Conflteor Eu ; tercienses confessa,'am lllutua- a mão, ínas t0I1do a cabeça in·, 
peccador... 1 mente seus peccados antes de clinada em signal de adDl·ação 

D_epois de ter retirado o ci- l se dirigirem á IIIesa Sagrada e respeito. Então dizendoAmen · 
ber10 do ta\J-ernaculo ou, o que , e, quando um só ia commun-1 recebe tambem o Sangue de 
seria melhor depois de abrir gar elie se confessava ao prior. Ch1isto. Quando -teus la,bios . 

[ o clborio donsagrado _ nessa Parece ser esta a o.rigom do estiverem ainda humídos, to-
mesma Missa, .dizendo o Mi- Conf!teor antes da Commu- ca-os com tuas mão e sanctifi
ser-eatur, lndulgentiam, o .pa- nbilo, mas com a .forma actual ca teus · olhos, tua fronte E\ 

dre renorn a absolvição d;;i.da i data do secuJo XII[. teus óufros ,feutidos." 
no inicio dà Missa. _ i O padre niio dá_ a ·benção Myst. V. 22, P. G. T. XX:Xm. 

Misei·eatur ... Que o Senhor I aos fieis depois da communhão col. 1.12-6). _ 
Omnipotente tenha misericor-; recebida durante i\lissa pela Aos poucos foi se fotr<,>du:&in-
dia de vós, vos perdôe os pec- j razão de já ser -élla dada 110 do. a communhào como é feita, -
clldos e vos conduza á vida fim da .Missa, con[orm'a a Li- hoje·. _No· 'Ordo Romanus · (Yf 

i eterna. Assim seja. i Lurgia, X e XI sec.) os - padres e Of\
0 

-1 _ -lndulgentiam,:-. q-ue o Se-1 + diaéonos recebiam o Corpo d·e. 
nhor Omnipotente e miserfoo~- ; Havia outrora C(Wtas oernno- N. Senhol' sobre .a. mão 6 com
dioso vos conceda -O perdão, a; nias que forl!-m supprimidas. j' iµungayam; os- sub-qiaconos o 
absolvição e a ,remissão dos O Diadaché diz que para.afas- respeito, pois que.as&im elle es-: 
peccados. Assi -ms~ja, , _ · ! lar os iµdigno~, o padre ou o 1' gua. Asl;iin1, os fieis e os mi-· 

1!Jm segu!.da, a~rese1,1ta .. _í!_Os ·j1 diacono: _ exclam. ava: .-Sancta, uiotros- inf. er~ores· .- communga-
t!CJ!;l a hostia e diz: __ , _ : , .: Santis: As cou_sas santas para I vam cbmo ~OJO, .. 

Eis_ o Cordeiro de Deus: eis: os santos ou entã"ó: Retirem-1 +_ 
Aquelle que tira os pecat\os,.do' se.:os ·impios, ·. O bab/.to de. be_ijar o annel 
mundo. Fl repetindo_ tres: ·-v~~-, l;,ob S. Gregorio elle lllCS!llO ou a. mãp do Bispo _quando se 

·Ú:s: Senhor, éu· não· sou dig~ · nos ensina.qüc :ic dizia; -Aquel- 1 conimunga, ·_ tem. uma origem 
de que entreis em minha mo- 1 le que não communga, dê I u- 1 mu/to antiga e illustre. Santa, 
rada, mas dizei uma só palavra I gar: Q.ui non communiat; det .!l l\leial}ia; quando __ estava para . 

. e a minha alma serã . .salva, 'i locum. morrer em Jerusa1em, a 31 de 
· Seria pa.ra se d-esejat que ao . A cÓmniÚnhão, sob a espe- Novembro d~ 431-, recebeu a 
menos essa ,hostia fosse cansa- 1 ele de_ pão, não era dada coiuo , communhão da mão do bhipo, 
grad:1 durante a _Missa como I hoje, mas depositada sobre a I beijou-a e resvonueu às ora-
hostla complementar, com o I mao. , ções, 
fim de significar que os fieis i Os homens recebiam-na solJ\·e : + 
participam, do sacrificio _,qUE\; a mão nua e as mulheres so- / A Igreja muito sabiamente 
aca~a de ser o.fferecido. '. '. · j' ?re um_ linho pre?'a~-a~lo .vara ; a_boliu· o cos_tume de dar .. os 

Poe ,a hostia sobre a hngua, isso, chamado "dom1n1cal". j f-Ieis o Precioso Sangue por 
de C1J:da_ çomn;rnngante, d.izen-1 O concilio de At1x'en;e (entre. 1·epeito, pois que assim elle es
do: .Que. o Co~po-,de Noss.ó Se-. 570 e 590) despede pa.ra. outt·o tava ,expQsto a ser derramado. 
nhor- ./esus Christo guarde -<! l domingo a mulher que· não t01ú 1 · Parece: ·porem, que ·o motivo 
tua alll)a para a vida_ etern~. o seu dominical qu.e, a. 'p;í;incj: jp.rineipal. dessa abstenção foi 
-,\ssim _ seja. --; - - ·. _ - piÓ, foi uma especic de · tlmcu, .' a introchtoçào da - communhão 

0 signal da cruz fcÜo.-. l'Olll OU véu que se punha na cal>e_ça !'·_fóra da Ilfissa. Tlealmente. lL 

. a hostia é .Ull).a _i:cmiui~coHcJa e .cujos bo1·dos !:!erviam -._·~~1,i-.i 

1

.communhãó sob as duas espe--
.do passado, . 

1 
recP-bcr a hostia. - . - . · · · · · 'cies só poderia ser dad<1. ·,1u-' 

Outrora o pad.rl;l ulzia - ln · O Dictio11airc D'Archl.plogie i. rante a J.\1issa.. 
no mine P,atris -etc... As· 1iala- ' et de Liturgie, art f?cHriinicia-1'. 
vras d~sapareccram, o - ge1Jto I le t. rv, col. 1.38G, diz:_/0 ·ao- Nií.u iiodendo commungar sa
ticou. .- · · i minical era a principio .pessoal, ! cramentalinente. póde-se fazet• 

Dava-se. a communhão prl- Í mas depois .pasi;ou a iierten-' o que se···é11ama communhão 
melro ao dlacono e ao sub- . cer á Igt·eja e deu origem· -a ei-;nfr.itual, que suppõe tres a,~-

1 

diacono - a menos que os co-
1 

nossa toalha d1;1 commúhhãd"., tos: 
negos devessem tambem com- 1 S. Cyrillo do Jerusalem nos 1 1.0 ) Acto de '.fé na presença 
rnungar na 5. l<'nira Santa: de- 1 descreve os usos- .tocantes des- / real. 

· pois, aos clerigos e aos leigoR. ! sa c110ca: "A vani;a não de mão 
1 

2. 0 ) Acto de desejo de real. 
Os homem; 8C -apresentavam I extendida nem .de dedos aber- 1 mente commungar. 
primeiro, em seguida as mulhe- ' tos. mas a· mão esquerda sob i 3.0 ) Acção de graças como 
res e por ultimo a,; creanças. · a di.reita como a ::;ervir de tlll'o- · se ti-vesse commungado. 

Nas' missas s·imples, o aj\1- i no ao __ R.ei que 'élla vae rec'e- Essé acto é perfeitamente· 
dante, embora leigo: ·rÍeve ~om. 'i lJer; recebe o có.Í·po de Christo admittldo na Igreja (CÓncilio 
mungàr no altar e não na més"- 110 fundo da mão dizendo: de Trento Sess. XTH. c. 8) e 
ela com.munhão. l Amen,, os effeitÓs ela communhão es· + E depois de ter santificado C's ph·itual são da mesma natu-

. • depois de ter santificado os 1 ;reza, embora menos intenso!' 
O Confiteur e a ahsoh1çao : teus olhos pelo contacto desse que os da coi:nmunhãü sacrl!,· 

datam apenas do seciilo XIII corpo canto toma-o mas, com merital. 

acommoda-se perfeitamente com es
sa piedade s11pe1;ficial com que nos 
illucle o sentimentalismo. Nesse· va. 
i:io absoluto de Deus, cuja vontade 
ficçt - :,;ubordinada. -aos ·caprichos_: do 
llomem, não ha, não pode haver lu
gar para nenhunia virtude sofria. 
Buscando apenas sensações, ainda 
mesmo nu campo das idéas e dos 
p1·incipios; vivendo tão só dôs sen
tidos e para os sentidos vai o -ho
mem se animalizando, lon-ge, muito 
longe dos caminhos do espirito e elo 
cornção". (28) 

acção da my~teriosa seiv'à - a g-ra
ça divina. Toda espiritualidade, pois, 
que não venha dessa haste, que se 
,não implante nessa raiz; toda e,-;
piritualidade que, em, ·Seus funda-

. mentos, não fôr . theologica ·e racio
nal, não é a flor sobre que repousa 

um s_orriso de Deus. Mas no sofri
melitõ, no santo sofrimento ... quan
tos saberão vêr um mysterio de 
amor?'" (34) "Se nllo vem de falta 
ou culpa· nossa, o soffrimento é um 
éi1 víado de Deus: purifica e san ti fi
ca . __ Dei~emol-o realizar a' -sua obra 
que é obra de an'ioi· e de misericor
dia"·. -(-35) "Como a rosa entre os 

nimum est, sed -.in minirnis fidele~ 
esse, maximum (S. Agostinho). 

Rara é na vida, ainda a mais in
tensa e trabalhada, a occasião de. 
feifos ·exfraordinarios. ao passo que 
as pequeninas virtudes constituem 
toda· a trama dos grandes heroismos, 

"A devoção não é pois questão de 
sentimento, mas sim da vontade li
vre· e consciente, da ,•ontade · que, 
ponderados os motivos de devota
mento ou de dedicação, tanto mais 
promptamente se inclina ào serviço 
de Deus, quanto maior é a sua bon
dade para comnosco, quanto mais 
indeclinaveis são os seus direitos a 
nossas homenagens. Almas imper
feitas, talve~ manchadas de peccado 
mortal, tem ás vezes o sentimento 
da devoção; mas porque lhes falta 
essa vontade firme que se vota ao 
sacrificio, não adeantam no aspero 
caminho da virtude, se é que não 
desandam a trilha já vencida ... De
voção é zelo ardente pela gloria de 
Deus; devoção é promptidào no 
serviço de Deus; devoção é ama.r 

o espirita de Deus. Sem fundamento 
theologico, a piedade é superstição. 
Sem fundamento racional, é <Jenii
mentalismo, é poesia, é romance·•. 
(30). 

Ah! Que é preciso andar bem ar
mados, na via espiritual! Porque 
su.rgem tropeços,_ escolhos, que um 
vago sentimentalismo ou uma pie
dade su.persticiosa nã-0 vale supe
rara: 

espinhos, assim a alma piedosa. En
fermidades, tribulações, achaques ào 
corpo ou clôres da alma, espinhos 
são q.ue lhe protegem a candura e 
a innocencia. Purificam e sàntifi
cam "- (36) Que valor precioso, o sof
frimento ! 

"Quem pudor~ imaginar que um 
leito de dores é, para os anjos, um 
como santuario.. . E elles ahi {)~
tão, adoradores invisíveis, como em 
torno do tabernaculo, reverentes e 
extaticos. Não podendo soff.rer por 
Jesus e com Jesus, invejal'n o sof
frimento humano. 

·Parece até que lhe dispensam e-·
pecial carinho, com apresentai-o ~-s 
!Jcuçãos de Deus". (37). 

Se são pequeninos os soffrimen
tos? 

Demais, como t!l,cha.r de peque
nino o que é da vontade de Deus? 
Será cousa de somenos_ e_xecutar, cum._ 
promptidão e fidelidade, sem he;;i-\ 
tações ou desfalecimentos, o que a 
Deus approuve nos ordenar por sua 
vqntade soberana? Agir ou soffrer, 
nas grandes como nas pequeninas 
occasiões, porque Deus o quer, sem 
que a nossa vontade lhe opponha as 
repugnancias, eis cm que está a. v,;,,.. 
dacl~ira 0 solida piedade". (39). 

~·* * 
Essa fidelidade a Deus em todas 

as acções, notemol-o bem, resume-.c;e 
afinal de nossa parte, a não oppor
mos obstaculos á acção avassaladora 
do amor de Deus, trabalhando eu1 
nossa alma. 

Aqui a espiritualidade firme " dU"· 

tera de D. Duarte se enflora ela,, 
suavidades de um São Francú;co de 
Salles. · Ouçamol-o: 

(Continua no proximo nvmer~) 
'---
25) D. Duarte, Migalhas, p. 61. 
26) D. Duarte, Sermão da Paixão, 

A vida esprritual, ;mantida pela a D.eus sem covar.dia, sem vacila
virtuàc, · ou resta.ura.da pelo arrcpen- ções; devoção é fugir ao peccado 
dbnento, nunca poderá contentar-se por amol' de Deus; devoção é fazer 
com sent~mentalismos apenas · exte- com perfeição quanto se sabe ser do 
rior: "A pie.d ade pódc basear-se no agrado de Deus; devoção, em uma 
@entimeuto, jamais no· se·ntimcnta- palav.ra, é fazer a vontade de Deus, 
lismo. O sentimento: dara, suavidade 'promtamente, generosamente, ~acrl-
1\s -luzes da J'azão; o sentím,entaHs- ficando-lhe a nossa i)ropria · vonta:de. 
mo, refrangendo-lhe os raios. atravez e,-, com - ella, toda& as nossa:'i pai
·4a màteria, faisea-lhe as concluaões, xões"; (29) 

"Ascensiones ln corde suo dispo
suít, in valle laerymarum. (31) · De 
um valle de lagrimas, da lucta e do 
trabaiho, é qv.e partem as ascensões 
do coração, as alegrias do espirito, 
os puros ··gozos da vida espiritual. As 
vias do Senhor, nem sempre desti
tuidas do encanto de sua presença, 
se dirigem todas para a montanlrn. 
Ora, ascensão é mais ou menos pe
nosa, por vezes asperas e difficil, 
por entre cardos e espinhos. E' pre
ciso _subir e subir sempr~. Se nos 
detemos a meio caminho, a qu,~brar 
pontinhas de es])inho, e embotar pe
quenina8 arestas, mais ou menos ag. 
gressivas, lá ficaremos ... in valle 
lacryrnarum". (32). 

E' preciso "luctar como bom sol
dado ... Bom soldado não é o que 
sempre vence, senão o que jamais 
se rende. Ferido embora e maltra
tado do inimigo, e.aberto- da .poeira 
do combate, lucta ainda com an:mo 
valente, se nem sempre com -.igual 
sucesso. Qui perseveraverit usque 

"Nas pequenmas cousas como nas 
grandes, pode estar a vontade de 
Deu,; - o que é sempre uma gran
de cqusa. Pois não está Jesus 11am 
simples fragmento, como na hostia 
consagrada?" (38). 

Ah! Não percamos as pequeninas 
occas.iões de merito ! 

"Nas pequeninas cousas está de 
ordlnario, o escolho da piedade,' que. 

·tãõ faceis são as grandes; como dif
ficeis as .pequenina»•. Um acto de 
energia,· vtolento e heroico. que seja, 
está sempre ao alcance de todo ho
mem de caracter; mas à continui-
dade no esforço, a v'írtude partida 
aos pedacinhos, pelas horas do dia 
e da noite, na regularidade da vida 
sempre uma, sempre igual, i:;upõc 
;:;ra_ndcza de alma quP a poucos (oea 
m, J:<arLlda. - M.i11imum qufdem, mi-

S. Ephig. 1916. 
27) D. Duarte, Migalhas · p. 7 
28) D. Duarte, ibidenf' p '. 15 ~ _ 
29) D. Duarte, Pastoral solJrc o ~a.11-

tissimo Sacramento. 
30) D. Duarte,- Migalhas, p. 18, 
31) Salm. LXXXIII, 6. 
32) D. Duarte, '.'íigalha~, p. - 10. 
33) :Mat. X, 33. Cf1:. D. Duarte, - M\o 

galhas, p. 31. · 
34) D. Duarte, Migalhas, p_ 70. des:r.tá--apiedade do seu verdadeiro· e Assim, a piedade, alem e. acima do 

múco fim-". (29) irnntimento, deve ter base solida: 
"Õ egotsmo na vida christã · - "'Tem a piedade uma raiz ~ a 

11ft!1!1UDO de iocto,-; os noi;sos vki'.lli, razào;· uma haste - a fé; uma flor 
-- ~ w<i,11, .<>~ ll'J~p_a,s fa!t~ - ·~·a:-- ~~P.icl~!!-M.~~ nBOOtd!~ aob "-' 

in finem, hic salvus erit" (33) 

Sim. 
"Não é dfffic!I reconhecer na aJp. 

grig, na paÍ e' censola,,;úo ·interior 

35) D.· Dua,rte, ibidem p. 72. 
36} Inédito. 
:l7) Inedito. 
:;0 D. Duarte. l\liga)ha,;. p_ ~!l. 
~;3_1 D. Dt.w.rte. il:-iclem, p . . .,~4-
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3-_~0EZEMBRO EVANGE~HO 

São:Francisco Xavier A segunda ví11da do Messias 
São Francisco na,;eeu em 7 1 gal tido ·noticias do· zclQ dos· Japão nunca soa1·n a palavra: 

ne Abril de 1500, no castello sacerdotes da· Companhia, 1rnr- de Deus, e por intermedio lic· · 
-0e Xavier. O seu pae, notando! diu a Santo Iguacio que man- Francisco, ella foi tão bem Jan
i;ua extraordinaria · intelligeu- dasse 6 para a, Inclia. Só 2 ç;i.da _que la ficou, apezar de 
eia, levou-o para Paris e ma- foram enviados, e entre elles todas as perseguições. Quan

c:triculou-o na Universidade. Os Franciseo. Partia elle emfim do ultimamente. alguns sacer
:-aeus progressos em philoso- para as terras de onde a fama dotes consegUiram penetrar no 
Jl)hia foi-am tão notaveis, que de seu nome encheria o mun- Japfto', lá encontraram nucleos 
·apenas termlnàdo o curso, foi do inteiro; mas agora, já isso de catholicos, ligados á Igreja 
nomeado lentei. dessa cadeira. não lhe importava.· só pelo Baptistno e pela pureza 

O seu. orgulho po~·em, e a Numerosissimos !oram os da doutrina e da Fé. 
·sua v-,1,idade augmentav-am do seus milagres. Resussitou ·Prodlglosa foi' a obra rcali
modo assustador, -e -elle 'Preten- mortos, coD!Verteu agua salga- zada por Francisco em 10 an
dia. deslumbrar o mundo com da cm doce'. possuía o dom das nos de' apostolado. Depois de 
-!I. sua sciencia. linguas, e inteiramente mila- ter percorrido toda a India, 

Vivia porem. nesse tempo em grosas eram as- conversões por expirou no Senhor a 2 de De-
Pa.rls um antigo duque, que os clle rea!i?.adas. Milhares· de zembro de 1552. · 
votos religiosos reduziram á pessoas de todas as classes, 'Morreu tranquillo, apczar da 
,pobreza. Um dia, depois de in<!lusive da ·sacerdotal.· con-1 phrase tremenda: "Muito será 
muito orar, disse o antigo du- vertiam-se ao catholfcismo·. :!\o pedido a quem muito recebeu". 
que de Loyola, e Ormaz âo jo-

. v-em arrogante: "Que aprovei
ta ao homení ganhar o mundo. 
todo, Sf:l vier a per:de.r a sua 
alma/" 

DR. FUCHS Dos hospitaes de -Nova Yo,rk. 
Ex-assistente dos profs. Petor· 

son e Silbert. UROLOGIA. Rins e Bexiga. Rypertrophia 
da Prostata e Hydrocele sem operação. DOEN-ÇAS DE 

SENHORAS - Attende das 2 ás 5 horas. 
Cons.: Predlo Màppin; rua Cónselhefro Chrispiniano, 151' 

1.0 andar - Phone 4-4243 - São Paulo 

Essa phrase tão - conhecida, 
dita pôr um santo, fhz com que 
o jovem lente aba11donasse 0 a 1 

cadeira e partisse para Vene-l' 
za. como noviço da Compa-

nhia de Jesus. ============================ 
Lá, tratando com amor a um 

Cinemafoorap~ica da . A. J. e. doente abandonarló" por todo,; j e I A I e 
por causa. de suas ehagas_ t~au- f l l l ~ 
sea.bundas, por ,graça. d1vma, U 
perdeu todá ·a especic de.,1'1· 
])ugriancia pela:s tuais repellm
tes molestiás. Fó~ esse o ini
cio de sua grande activrdade 
de thauniaturgo. Dois me1.es. 

Orientaçâ() Moral dos Especraculos 
depois foi elle ordenado, e ini- ' EDISON, O MAGO DA LUZ · expostas pela prlnclp!\3 persona
ciou Jogo ein seguida um retiro - Da Metro, éom Spencer Tracy_ .gem. Pelo expost.o, deve esse fllm 
de 4-0 dias, como preparação e Rita. John.son. - Apresenta ser' restrlngldo ás pessoas adu!
para a 1.ª Missa. este film · a hlst-Orla das luctas, trui de criterio formado. Cotacão: 

Tendo D. João III de Portu-

1 

dos esforços e d<;>s · grandes in- · Restricto. 
ventos de Thomaz Ediaon, na qua-
dra de sua vida que vae da mo- MÁ.RIQUJNRA TERREMOT:O 

CASPA·· 

Quéda 
dos 

GbeJlas 

JUVENTUDE 
. ALEXANDRE · 

\ cidade á velhice, A dedicação e - Dá, Hhpania J<'ilms.. com Es-
1 o ámor ao tr.abal,ho desse gran: lrellitâ. · Ca.stro , o Antonio Ylco, 
: de genio e dos auxiliares que o .- Uma jovem de uma aldc!a·.cta i dercam, e, sobretudo ô epilogo· do Hespanha. por um fêliz acaso, 

f!Jm poderão constituir uma op·- consegue transformar-se cm ar
: t!ma lição para os espectadores. tista de renome úrnrrd!a.l. A vida 
: Pode ser vlst-0 pór todos. Cotação: 
· Bom. 1. 

1 VJC'fll\lAS D'.0 DIVORCJ~ ~ 
! Da R. K. O.,, 0011\ Maureen O Ha-
1 1·a e Adolphe Me~u . ....;. E' a 

1 
historia. de uma ei,posa que ·se· 
divorcia do seu marido. int,erna
do em .. UJl111, casa. de. saude por' 
ser portador de uma tara de 

desregrada de um personagem, 
ditos lnconv'eniÍ:ntc.s e a rebeldia 
de utna moça· para com. aquellcs 
que a ciraram: são defeitos que 
esse film apre.senta. Apesar i::lc 
atenuados por un1à certa com1é1-

· _11adc, deve ·ser \'edado aos meno
rell. Cotação: 'Acccitan:l uara 
aduttoa. 

familia.. Defendendo o divorcio, 

1

. ROl\fEU A CA VAU,O - na 
sustenta est:e film uma these !na- raramount, com Jack Bc.lUly. El
ceitavel. Sao pa.ssivel.5 .de criti- IM nrcw e Ttochester. - E' a 
ca, tambem, as attitUdes e idéru; hi.stor!a de um artista de radio 

,y,.,._.,. ,.,.,,.,., .,.,,., .,,..,;.. . _,,.,. _.,., 
·, 

"NOSSO p Â o·~ 
A casa pr~fflrtda. --i,elas melhoreis familias de Sao Paulo 

PÃ.0 - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 

Largo do Arouche, 51 - Fones: 4-3228 -- 4-3737 
Praça Marechal Deodoro, 426 -- Fone 5-4229 ....... ,.., ...... 

Com·o J)!'eparação 
á.. festa· commemo

rativa. do nascimen• 
to do Salvàdor, a 
Evangelho do se
gundo advento de 
Igreja protiõe á me
ditação dos fieis o 
Jesus Christo 
fim dos tempos. 

no 

.FJ ha nis:so muita. 
logica. 

A Itotlompção do 

gonero Humano tem 
:;eu ultimo comple· 
menta na glorifka
ção de Jesus Chris
to e dos ,;eus disci-

.. PRIMEtRO DOMINGO, DO ADVENTO 

São Lucas, XXI, 25-3ª 

Naqúelle tempo, disse Jesus aos seus di-l!el
pulos: Haverá ::;ignaes no sol, e na lua, e nas 
es.trellas, e na terra angustia dos povos pela c.on
fusão do rl.l-.;!_o dos mar-es e das ondas. Os ho· 
mens minguarão de temor na espectativa das cou. 
sas que virão sobre o orbe universo; pois, as vir
tudes do céu se abalarão. Então verão o Filho 
do homem vir nas nuv~ns com grande poder B 
majestade. Ao começarem estas cousas a acon
tecer levantae vossas: cabeças, :pois approxima-se 
a vossa redempção. ·E lhes disse cm semelhança: 

·Vive-· ella,"'"" p6,rêm:,· 
com o espírito le
Yautado p;,,ra o céu, 
na espetança inaba. 
Ja,;el de sua rederil, 

pção., segundo a pa
lavra do Mestre: 
"Le v an tae a cabe
ça, appl'oxima-11e 
vossa ;redemp1,ão". 

"' 
Do mesmo mi,do 

o fiel, na!' vicissitU• 
des de que não PO. 
de fogir o segui-dOt' 
de Jesus Chri~to 
hà de se alimentar 
<1 esta espcran<:a, 
·Tambem elle viveré. pulos, cujo inicio se

dará no HCTU. segun-. 
1 do advento. depois tle 

Vêde a figueira e todas as .arvores: quando co· 
meçam a produzir seus fructos, sabeis que está 
proximo o c-stio. Assim vós, qúàndo virdes estas 
cousas acontecerem,· sàbçis que está proximo o 
reino de Deus. Em ::verdade vos digo que não 
passará esta geração' até que se cumpram estas 
cousas. O Céu e a', terra ·passarão, minhas pa
lavras porém não pilssarão. 

animado da palavra 
Dis que sé approxima a voase.. 

' . 

vencidos tod~s os s~ts dti Salvador: 

. •'C',dempção •. 
111 

inil~igos. De maneira (!Ue osta'·glor!a reivju
dicadora dos seus dlréftos foi a fi~alidli.de ~de 

s~ús padecimentos, cujo exordl~ foi a n~lte 
rii~ do dczenibro em. que viu a ·1uz, Esta 1ua 
primeira_ vinda. pohi, se 'ordena á' segunda'. flia 
do sou triumpbo compl'cto; da justificação ÍJIC· 

hít: d•J sua.. paixão, restal:iclecida a. harmonia 
que o peceado destruiu. 

* 
A historia de Christo- é a h{storla da Igreja 
e a dos seus fieis Ta.mbom à lgreja só terá 
seu trlumpho compfeto na sua: phase celestial. 
N'a terra cabe-lhe o· qub1hão das àniaJ·guras 
prova.das IJTimoiro pelo seu Div'ili'o Fundador. 

Propondo-nos á. meditação este wvangê1,h1t 
do segundo advento de Jesus Christo, quet'""
Igreja nilo nos detenhamos nas alegrias do 
Santo Natal, mas appreudamos que a vida 
presente se ordena para uma futura, que. al'I 
.festividade,; liturgicas devem -exdta.r em nós 
o Clesejo desta vida eterna no seio de Deus, e 
que o meio infa.llivel de conseguir esta bem• 
aventurança, de. participar da gloria. de Jesu11 
Christo, é precisamente tomar parte nos sell.l 

soffrlmentos, tl'ilhando o caminho da cruz oor 
Elle traçado, 

,que se diz "cow-boy" para cahir corrccto de um casal, dialogas de 
no. agraqo de uma nroça, sendo I sentido dulJi.<l e scenas communs 
ar,astadó a scenas. heroicas, das 1ios filmes desta cspccie, como 
QUl.\€1!, por coincidencias absur- sejam: tiroteios e mortes myste- · 
dat, sae-se a contento, meSJno rlosail. tornam a pcllicula dcsa
dcs_mase~rado. Alguns defc.it-Os r~~ conscl~1av.r1 aos menores em geral. i 
!ativamente. á parte .moral nao Cotaçao:, Acceltavel par.i. adul-
ch,egam a a_ssumir grâvidade ·de- to~ t 
i•1rJo ao huri1orIBmo e á · phant11,- CRAMÉ UM MENSAGEIRO • 
~ia de que. é caract.criado o film. Da Unil'~rsal, com Mary Carlis
·cotação: AccéitavcJ. le e Larry Buster Crabbe, - Filni 

sobre as :-aventuras de. seIB rapa-

Instituto Mo~crno 
PRACA DA S€, 163 

S. PAULO 
111.scalizado pelo Governo 

DACTYLOGRAP!HIA 
T ACHYGRAPHIA· 

O Melhor Ensino Pelo Menor 
- Preço -1':Tl•:RN A ESPER1\NÇA - 1)a ZC8 que, orgán!zados em qua<lri

Cla. Americana, com Silvlnha lha, a~saltam · casàs e provocam 
l\Í'ello. - Un1a jovem, aó, tentar desordén_s. Emborà se regenerem> ·vldo a numerosas scenas de u,. 
bàtcr . um rccord de aviação é no final. os maus actos. que ,pra- sassinatoo, o fihn não deverá ser 
obrigada a descer cm terra cfo t!cam e que revelam elevada e visto pelos menores. cotRçüo: All• 
nordeste brasileiro, numa occâ- detu.rpitda precoeidadê i,odem·s·er ccitavcJ para adultos. 
siii,o em que a sccca e a fome · bastante prejudicial· aos mcno· 
dominam a . região. Merece re- 1·es. · Além disso. são apresénta- 'fESTÉMU1''HHA FORAGJO,\ 
·paro a maneira de trajar com Que do:; a.s.saJtos.á. mão armada ·e uma _ Da Uoh'crsal, com Ed.tllund. 
&e apre.senta .o personagem cen- tentativa de assai;slnato. Não éon- Lowe e Wendy Barric. - Par& 
tral; Isso não chega porem a prc- vem, · ah.solutamente, a críàn'i;as se apoderar de· um jornal; 1.11'1 
judicar o fihil em seu conjunto ! e adolescentes. Cotação: Açccita- .amblc'ioso mata os seus · propr!e. 
podendo ser visto pelas pessoas ,•el para adultos. · tar!os' e flnalmente, suicida-se, 
'acostumadas aos cspcctaculos da . . ·vendo falhar o :s-eü 'tilt!nio plano. 
tela. Cotação: Acceitavel. ,JUSTTÇA SERTANEJA. - Da·i Pc1as -scenas . cio assassinatos· e 

ColuinbiH. Pictures, com Bill Et- J suicidiÓ, ó. fllm só poderá. ser via• 
· R,EPORTER N. 1 DE PARIS liot. - Os .inimigos da.ordem no to por adultos habituados aos 

- Paramount, com Viderie ·uob· sertão dos EE. UU. são extermi-1 espectàculós cinematographicos. 

1 son. - Aventuras de um repor- nBdo~. -afim de se implantar a Cotação: Acceitavel 1>ara adUl• 
tei· ··pol!cial. ó procedimento ln- justiça. Pela sua futilidade e de- to~ . 

·ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melil~ 
Praça da Sé N.0 3 - 2.0 -andar 

Sala 13 

Indicador Profissional MEDICOS NO INTERIOR 

Dr. Luiz Melhado Campos Dr. Francisco P. Reimão 
H cllmeister 

Rua São Bento, 22-t - l.º andar 
• Sala 3 - Tel. '2-1543 - S. PAULO 

1 Advogado Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira P. Pedrosa Tambellini 

ttua Quintlno Bocayuva N.0 54 
- 3,0 - Sala 323 - Te!. 2-7276 R. Wenceslau Bra11,. 14, S.0 and. 
.._ ____________ , Telephoi;e 2-6326 - São Paulo 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

1itJa 15 de Novembro, 150 - 7.0 

ENGENHEIROS 

edar - Sala 7• - Tel. 2-oo35 Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architecto 

Dr. Carlos Moraes de 
Andra,de 

Architectura. religiosa., 
residencias collectivas 
Libero Badaró N.0 

collegios, 
- ·Rua 
641 -

MEDICOS Dr: João Baptista Parolari Medico Oculista 
RAIOS X BIRIGUY - ES'l'. S. PAULO 

D.r. Hugo Dias de 
Andrad~ 

Clinica Medico-Cirurgica 
Cons. R. Barão de ltapetinin
ga, 120 . 9. 0 andar - Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 - Dr. J. l\f, Cabcllo Ca.m!lOS HOMEOPÀ THIA 

Clinica, geral e molesti.a.s de Telepbone 7-4825 
senhoras ------------- MEDICO RADIOLOGISTA j D · · 

cons. Rua Libero Badarô 137 • Dr. Celestino Bourrou) r. Rezende Filho 
4 0 d · • · · Radio • Diagnostico Exames 1 

. an ar - Tclephone 2-2270 .. Residencia: Largo Sáo Paulo Radiologicos á. domicilio Cons.: Rua Senador Feijó N_.• 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 - N.ó 8 _ Te!. 2_2622 Cons.: _,._ R 205 - 7.0 andar - TeJ. 2-0639 • 

Telephonc 5-0565 Rwi. 7 de Abril. 235 Das 3 «NllS.: u;;. Marconi, 94 (Ediflcio Dru; 15 .ás 18 horas - Res.: Rua 

Dr. Camargo Andrade 
ás 5 hora.a Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. Castro Alves, 597 - Te!. 'l-8167 

Res.: Rua. Tupy, 593 - Tele
J)oenças de senhoras - Partos 

Operações ·Dr. Nelson Sousa Campos l ,ihone 5•4941 - SÃO PAULO 

Da Beneficencia. Portugueza e da J\iolestias da Pelle e Syphilis 
Maternidade de São Paulo - Cons.: R. Marconi, 94 _ fi.O a.nd. OUVIDOS, NARIZ E 
Cons.: R. Senador Feijó, 205. / G ARGAN ' 
Te!.: 2-27-tl _ Das 16 ás 18 'I'el. 4-37-36 - Das 14 ás 17 bs. 1A 
horas. - Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 Dr., Vicente de Paulo 
Melillo 

DENTIS'I'AS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista. - Radiolog• 
ta - Pela Escola de Pharmacl& 
e Odontologia de São Paulo -

Rua Benjamin Constant, 23 - S. PAULO 
4,0 andar • Sala. 38 • Tel. 2-1986 , 

1 
Dr. Barbosa de Barros 

. Cirurgia - Molestias de senho-
· C o N s T R u e To R E s ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 

· Prof. de Hygiene do Collegio 
Universitario 

, Director do Sanatorio "Villa 
Mascotte 

Clinica. Dentaria. cm · Geral -
Dr. José E. de Paula Assis Raios x - Diathermia - rnÚ-a
Adjunto da santa casa _ Ope- Vermelho - Coagulação - Trana-, 
rações e tratamento das moles- tlluminação - Vitalidad~ pul• 
,;ias de oÚvido, nariz e garganta. p_:1r, etc. - Trabalhoo por car• 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 _ 1 tao, hor~ ou orJamentos. Luiz Gonzaga Parahyba 

·eampos .. 
Advogado 

(Palacete Santa Helena.) 
Praça da Sé, 247 - l.º andar 

Sala 103 - Ph.one 2-49.51 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar J.es,,ç;a 
Advogados 

Miseriecrd.!n 

Affonso Butti 
Perito Con.structor 

E.studos - Projectos - Orça
mentos - Con.strucções 

AJa,meda, .GletÚ!, 359 - Telcphone 
5-6719 

L:tR E PROPAGAR O 

º LEGIONARIO n 

E' DEVER ~E TODOS 

CATHOL!COS 

N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 1 O ás 11 horas. 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.0 

andar - Appa.rt. 63 - RES. 
Rua Augusta n. 0 2.628 

.Telep'nonc 8-3418 

CLINICA ROENTGEN 
RAÓIOTH E RAPIA RADIOOIAGNOSTICO 

1.0 and. _ Apto. uo (das 14 ás Rua Ma:trm Francu;r~. 97· • Tel-
17 horas) - 'I'e!. 4-7551 _ Res.: 5-5476 - S. PAULO 

Tel. 8-2432 -Dr. Carlino de Castro 

br, M. o; Roxo Nobre Dr. P.aphael de Lima FIiho ! 

Pe_lo curso . de. dout-Orado da. Pa. 
cuidade de Pharmacia e Odon• 
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Denti.sta diplomado cm 1914 -
Ex-dentista do Lyccu Cora.cão ·de 
Jesus -· Especialidades: Pivota, 
Corôas, P o n te s, Dentadura: 
anatomica.s e sem abobada paJa. 
tlna - Constµtas: Das 8 ás U 
e das 14 ás 19 horas - Con.s.: 

o,-, Raul de Almeida Braga , Pedro Cabello Campos · 1 

.'Exames· radiologicos em domicilio 

ELECTRJCIDADE MEDICA . - Dr. Andrefino Amaral ; 

AV. BR!G. LUIZ ANTONIO, 6-H. - TEL. 3-5831 - 8 PAULO j 
Rua Direita, 64 - 2.0 . e.nda.r -

· j êala 7-7A - Re~.: A.J .. 6arãi, !'l!! 
Pi.rackab11, •.!W ··· ~ G, PAm.,,Q 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
.. _ GRANDE TO NICO 

MI§SÃO ECONOMICA , 
BRITANNICA 

A Missão Economica Britanni-
·eá. ota em visita ao Brasil, che
fiada pelo Marquez de Welling
don, chegou domingo ultimo a 
eáte Estado, desembarcando em 
Santos, de ande subiu para esta 
Capital, após visita.r a obras da 
l,ight e da Via Anchieta. 

Segunda-feira os illustres vi
sltantes estiveram pela manhã 
em Pàlàcio, em visita ao sr. In
terventor, recebendo depois os 
jornalistas, sendo-fues offerecido 
6 almoço em Palació. A' tarde 
estiveram em visita á Feira Na
cional de Industrias, e em con
ferencia na Camara Britannica 
ele Commercie... 

i.A' noite as classes conservado
ras óf!eréceram o jantar á Mis
"láõ. 

No dia 26 os membros da Mls
~ Visitaram varias fabricas, a 
Penitentjaria, o Instituto de Pes
qüiazas, Technicologicas, Bolsa de 
lt~téadorias, ete. 

Na quarta-feira estiverab no 
Horto Florestal, Conselho de Ex
·pansão Economica, etc. A' noite 

· ieallzou-se o jantar offerecido pe
la Mil,sáo, -

jci6nal'4 &e 
CASA fUNDADA EM .$2 

1, 24 Ih Maio, 80 o 90-Colxo Postal, ~021 
SÃO PAULO 

, __ 
SANEAMENTO .DE 

RECIFE 

. ó st. Presidente da Repubitca 
:detétmiúóu a abertura de um 
crêdit.o de 4.000 contos no orça
mento vindouro para as obras de 
saneamento da zona .alagada dos 
mocattlbos' de Recite. 

MO:N'"W'l~NTO A " . 
. CAXIAS 

O sr. Presidente da Republica 
·essignou um decreta-lei instituin-

PAR A 

do uma commissão para promo- 1 
ver a erecção do monumento ao 
Doque de Caxias nesta Capital. 

São presidentes de honra ela 
Commissão, o sr. Interventor Fe
derai, ó Exrno e Revmo. Sr. Ar
cebispo Metropolitano e o sr. Ge- 1 
neral Commandante da Região 
Militai. 

HOMENAGEM POS
THUMA AO MINISTRO 

CATA' 

O Ministerio do Exter10r rean
zou, no Itamaraty, uma sessão 
solemne em memoria do minis
tro Hernandez Catá, fallecido no 
desastre da VASP na Capital Fe
deral, tendo falado sobre a obra 
do diplomata e escriptor cubano o 
si'. Osorio de Almeida e Pedro 
Calmon, e a sra. Gabriela Mis
tral, em nome dos intellectuacs 
hispano-americanos. 

MONUMENTO AOS 
MORTOS DE 1935 

Foi inaugurado quarta-feira o 
mauso1eo mandado construir pe
lo governo para os officiaes e 
soldados mortos no motim com
munista de 27 de Novembro de 
1935. 

ACADEMIA BRASILEI
RA DE LETRAS 

A Academia Brasileira de Le
tras realizou hontem a sessão 
destinada a receber o novo aca
demico, sr. Manuel Bandeira, su
cessor de Luiz Guimarães Filho. 

NOVAS ROTAS no 
LLOYD BRASILEIRO 

O Lloyd Brasileiro estuda os 
planos para reforçar as linhas 
de navegação de Manaus-Buenos 
Ayres, afitn de attender ás ne
cessidades da Amazonia, bem co
mo o estabelecimento ·definitivo 
da linha da Africa do Sul. Pro
cura ainda estudar o envio de 
navios para o Mediterraneo, Gre
cia ou Turquia, onde ha gran
des offertas de carga. As agen
cias nos Estados Unidos tiveram 
a receita augmentada, de 4.350 
par~ 14 mil contos, do 1. se
mestre de 1939 para igual pe
ríodo deste anno. 

Actualmente o Lloyd procura 
expandir tambem as Unhas para 
a Cólómbia, Mexico e Antilhas. 

CUi~SOS DE ADMil"'iIS
.'.]'RAÇAO 
! 

O sr. Presidente da Republica 
'iSsignou um decreto autorizando 
;. organização pelo D.A.S.P., de 

( cusros de administração, afim de 
aperfeiçoar e especializar os ser
vidores do Estado. 

Os cursos serão regulamenta
dos pot decreto. 

DORES DE GARGANTA . GRIPPES 
- TOSSES·...., CONSTIPA:ÇõES 

,,_-:~ -- . - BRÓ~CHITES ~. 

S.lô AS M.ELHORES PORQUE CONTttN 

GAYACOL 

-

PRODUCTO DO 
LABORATORiô WOASAN LTD.Ac . 

oatXA ~i:AL fll..0 4721. -- SÃO PAULO 

. .• , -----------~--~~ 

.LEtiIONARJt) 

B AS I L 
INTERVE~TORES 

VIAGE::Ví • 
EM 

Passou por esta Capital. em 

ber officü,'hnente as installações 
construidas no campo de pouso 
de Ibura pelo gove1no do Esta
dc:.. 

vi.agem para o seu Estado, o sr. 0 Foi addiado até 31 de De
Pedro Ludovico, Interventor Fe- zembro O licenciamento dos sar-
deral em Goyaz. 

1 

o AI M . I te t gentos e cabos que servem como 
sr. varo aia, n rven or radio-operadores.. 

Federal no Amazonas, chegou ao -
Rio de Janeiro esta semana pelo 
avião da "Panall'". '".OTAS COMMERCIAES 

NOTICIAS MILITARES 

Reassumiu terça-feira o exer
cício das funcções de Chefe do 
.Estado Maior do Exercito, o Ge
neral Góes Monteiro, que se 
achava. afastado em virtude de 
sua viagem aos Estados Unidos. 

O O Cel. Eduardo Gomes, che
fe do Serviço de Bases e Rotas 
d.a Directoria de Aeronautica do 
Exercito regressou terça-feira da 
viagem de inspecção aos serviços 
que lhe são subordinados, no ar
te do pai:2., 

0 Regressou ao Rio Grande do 
Sul o general A1exandrino Ferrei
ra da Cunha, commandante da 
Divisão de Cavallai"ia de Alegre
te, que se encontrava na Capital 
Federa\. 

e Foi a.ssignado decreto trans
f erlndo para a reserva o general 
José Gomes Carneiro, 

o Seguiram para o Rio Grande 
do Sul os géneraes Manuel Ra
bello e Raymundo Sampaio, em 
companhia de technicos milita
res, afim de inspeccionar as li
nhas que ó Exercito está exe
cut-ando em varias localidades. 

o Seguiu para o Recife dia 24 
o general Isaura Reguera, direc
tor do Departamento de Aero
nautica do Exercito, que foi rece-

ou 

1TR-f4.l'EUN 
I 

SOB MfO!llll-
11-'/J 17 {l t,'/"I fl '/Jfi //~ 

O Presidente da commissáo de 
Defesa' da Economia Nacional 
assignou uma portaria sobre o 
commercio de fibras nacionaes 
entre os Estados, prohibindo a 
exportação das fibras sem certi
ficados de classificação, forneci
dos pelos postos daquella com
missão, dispondo sobre o proces
so de classificação, registro das 
prensas de enfardamento, -obri
gações dos industr\aes que utili
zem taes fibras, confecção de 
amostras-padrões, penalidades, e 
taxas à. serem cobradas, 

o O Ministro da Fazenda bai
xou recommendações sobre o for
necimento de mercadorias para 
consumo aos navios extrangeiros, 
estabelecendo a exigencia da guia 
de embarque, com visto da Fis
calização Ban,caria. 

fl'I O s1•. Presideüte da Repu
blica assignou um decreto con
cedendo um premio de 10 con
tos á fii·ma Neumann e Wolff, 
de Araxá, com industria de ga
zogenk,. 

G Foi solemnemelite inaugura
da na Feira das Amostras, do 
Rio de Janeiro, o Pavilhão dos 
Estados Unidos, que pela primei
ra vez concorreu com um pavi
lhão officiai. 

Pronunciou o discurso de abe1'
tura o sr. William Burdett. En
carregado de Negocios da Embai
xada. 

São f?aulo, I de Dezembro d'e 1940 

~erá o terceiro cheie do exercito 
peninsular, desde o comeÇO do 
conf!\cto greco-italiano. 

Futuros acontecimentos pode
rfão entretanto modificar bastan
te o actual conflicto, mas até 
agora a sorte das armas favore
ce positivamente os hellenos. 

A difficil situação das tropas 
italianas ainda mais tem sido ag
gravada pela revolta de grandes 
tribus albanezas. Principalmente 
na Albania Central, guerri'lheiros 
albanezes dão combate ás ofrças 
italianas que se retiram das fren
tes· de combate. 

ACTIVIDADE 
DIPLOMATICA 

DO RRff'.H 

Emquanto a guerra na. A:lba
nia se desenvolve de forma des
favora vel ao "eixo", a Allema
nha procura garantir novos al
liados. Depois da Hungria, Ru
mania e Slovaquia adheriram ao 
pacto triplice, passando asim de
finitiva.mente á orbita totalita
ria. A diplomacia allemã esperava 
aind.a a adhesão da Bulgaria. 
Mas isso não se realizou. A Tur
quia no começo desta semana de
cretou estado de· guerra para a 
Tracia e para todas as provín
cias visinhas da Bulgaria e Gre
cla. Essas medidas ainda foram 
rdorçadas por ameaças da im
prensa e do radio de Arikara 
contra o governo do rei Boris, 
caso este se ·decidisse apdia.r a AI- ' 
Iemanha, atacando a Grecia. To
das &tas condições e mais o de
se.io de não provocar a Russla 
sovietica deram 1ugar/ a mais 
uma declaração bulgara de neu
tralidade, em face do actual con
flictô. 

E' posivel entretanto que a AI

temanha procure extender o cón
flicto, atacando repentinamente 
a Turquia. Desta forma poderá 
dístràhir a opinião publica que 
actualmente anda absorvida com 
as noticias das derrntas italianas 
n3 Albania. , 

. FUSILAMENTOS E 

.PRIS
0

õES NA RUMANIA 

A Guarda ·de Ferro, organiza
ção nazista ruri1ena que se apo
derou do gover110 a 7 de Setem
bro deste annó. deu inicio a pha
se intensiva de perseguição ás 
personalidades que anteriormen
te vinham se oppondo a qualquer 
ligação da 'Fi.umania com o Reich 
hitlerista. Noticias de Bucarest 

Syphilis 
Rheumatismo 
feridas em geral i 

«EllXIR DE 
NOGUEIRA,. 

Milhares de curados 

2 FORTH'ICAÇÃO - A Ingla-
terra notificou a H~s.,-::- nha. 

de que não toler.ará quaãqucr for
tificação de Tanger. ·A not,'l. in
gleza foi mal recebÍda em Madrid, 
donde se considera esta attitude 
um atentado á soberania hi.,pa~ 
nica. 

3 COLAPSO - Mal<; um mr-
. nistro egypcio' fal!ece v:cti
mado por um colapso ca.rd}aco. 
Younis Pasha acompanha,·.g o rei 
Faruk numa ;viagem de inspec~ 
~e:.. 

4 ARMAMENTO - A expor-
tação de arm.amentcs 2me

ricanos á Inglaterra, tem . cres
cido parallelamente com sua p:ro
ducção, annuncia o Presi~nte 
Roosevelt.. · 

5 PROTESTO -- o govenro do, 
Marechal Pétain protestou 

em Londres contra o bombardeio 
da cidade franceza de Marselha, 

Offerece-se ª?s Revmos. 
Vigarios, moço, com longa 
pratica, dando de si . as 
rnelhore·s referencias.· !n
fonhàções neste jornal. 

6 BATALlíA -"' Navios da es~· 
quadra britannica e italia

na travaram dia 2'7 vlolentà ba-· 
talha nas aguas dó Mediterraneo. 

7 ESTATISTICA - O InstitU• 
to da Opinião Publica dos 

Estados Utildos affirmou que 63 % 
dos americál'lOs cónffarii na vic-:
tor!.e. · da Gran-Bretanha, Qogo 
após a ;queda da França, só 32% 
de pessóas acreditáva nas proba
bilidades britannicas. 
8 'QUOTAS - Foi ·àssignado 

dia 28 em Washington um 
accord<> entre os Estàdós Ünici6s· 
e os estados producitoi'és de cà1'é 
que dispõe das quotas de expor
tação de cada umà das nações 
sul-americanas. O Brasil vende
rá. doravante Uoo.ooô sMcàs, 

9 DISSOLUÇÃO - O governe 
suisso prohibiu toda ma.rii

festacão communista. Foram tatn
bem · dissolvidos todos os parti
dos da extrema esquerda. 

E X T E R I O R · annunciam que a:ltas personali-
, : dades do governo do ex-rei Carol 

· · estão sendo presas e outras fusi-

D;, Du;;~i-P~0 
Oculista 

15 i· 
_________________________ _,....,._.. Jadas. O general Argesianu e o ' Rua Senador P. Etydio, 

Sálas 513-14 -- 14 ás 17 
Telephóne 2~731~ 

hs, 
O CONGO BELGA EM I nos ultimos '?.as serios revezes, 
ESTADO DE BELLIGE- de consequenc1as aind'.1' imprevis-

RANCIA tas. O exercito hellemco, actual
mente na offensiva depois de pe
netrar em territorio albanez; com-

o governador geral do Congo promette as primeiras linhas de 
B~ga, Rtiandi e Urundi, decla- fortificações italianas. Na sema
rou que existe entre estas colo- na passada annunciaviwnos a 
nias belgas e a Italia, um esta- queda da cidade e de toda a 
do de belligerancia. Essa delibe- região cte Koritza. Nesta semana, 
ração fof. tomada em virtude das continuando os gi-egos no impe
constantes violações d.a sobera- to intcial, se apoderaram de Pro
nia belga, por parte do governo gradec, cidade situada a 16 kilo
fascista. Entre outros actos con- metros de Kóritza. O proximo ob
siderados hostis pelo governador jectivo das tropas dó general Me
do Congo, figura a creação de taxas é a cidade de Argyrocastro, 
bases aereas italianas efu terri- maior centro da resistencia ita
torio belga, para o bombardeio liana. Esta cidade está fortemen
das ilhas britannicas. E' do se- te guarnecida, pois é de grande 
guinte theor o communicado: interesse para os italianos em 

"A Italia commetteu recente- não pérdel-a. Sua conquista acar
mente varios actos_ hostis contra I retaria outras mais. Devido a po
os belgas, a despeito de ter de- sição geographica que occupa, a 
clarado, 'repetidamente, que não queda de Argyrocastro seria tam
desejava o estado de guerra com bem a de santi Quaranta, Vallo
a Belglca. As autoridades italia- na, etc., Durazzo e talvez mes
nas confiscaram os aerop'lanos mo Tirana não tardariam em ser 
comérciaems belgas que se encon- dominadas pelos gregos. Estes es
travam na Africa do Norte, quan- tão presentemente a 80 ki:lome
do a França se rendeu, e, alem tros da capital albaneza. Varias 
disso, um submatrino italiano tentativas tem realizado os gre
torpedeou o cargueiro belga "Ka- gos, procurando desembarc,ar em 
bal", sem que o comandante do alg·uns portos da Albania, vi
submarino ignorasse a nacionali- sando desta forina flanquear a 
dade do navio afundado." cidade de Argyrocastro. Essas 

"O governo belga possue ago- tentativas têm sido repellidas pe
ra provas de que os aviadores ita- los italianos; Devido a crescente 
li.anos se utilizam de aerodromos pressão graga as tropas italia
situados na Belgica, para levan- nas estão sendo retlradas de San
tar vôo, quando operam contra ª ti Quaranta. Grande parte desta 
Inglaterra." tropa. está sendo enviada a Pa-

Em face de tudo isso o gover- lermo, donde ségutrá _yom des
nador do Congo Belga reitera a tino ignorado. Ao mésinó tên1po, 
resolução da colonia de con.tinuar outros fortes contingentes lta!ia
firmemente na co!laboraçãó com nos vém sendo enviadós · para AI
s Inglaterra." bania para fazér fàce a Investida 

doa gregos. 

sr. Marinescu figuram entre es
tas ultimas. O fusilamento 8"' 
deu no dia 26 .. 

Outras prisões de importancia 
vêm sendo feitas. Foram presos 
no dia 27, o sr. Gigurtu, ex-pri
meiro ministro no ultimo gabi
nete presidido pelo rei Carol, o 
financista Argetoianu e o gene
ral Ilassievic, ultimo chefe da 
casa militar do exlre~ 

,.,,.., 

10 HOSTILIDADE - Foi offi~ 
clalmente annunciàdo qQe 

tropas do Sião attacaram a. cólo .. 
nia franceza da Indo-CJ:íína. 

11 CONGRESSO - Encerrou-
se em Lisboa o Cóngre.ss<J 

Luso-Brasileiro de Historia. 

' 12 FALLECIMÊNTO - Em. N O f i Ç i ~ S con~éjtié"ricia dum colápso 13 do Mundo 
cardiaco falleceu d!a 26, o prefei
to de Bueriós Ayres, sr. Arturq 
Goyénêché. 

1 APPELLO - s. s. º Papa 
Pio xií fez no domingo pas

sado, mais um commovente ap
pello para o restabelecimento du
m.a paz com justiça. 

13 DETENÇÃO - Em virtu• 
de do estado de belllge .. 

ranéia entre à Italià. é o dôngo 
foram presos diversos peninsul.a• 
res em Elisabethville e Lepold .. 
ville. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscootos e Bombons -

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO'. 
JttJA AUGUSTA, 1.559 "(Esq. R, Luiz Coelho) - Phane 7•0035 

MERCEAR.IA AVENIO.A, 
AV. BRIG, LUIZ ANTONIO, 2.098 --- (Em frenfé i lgté,Ja. 

lmmaculada Coiiceit;ão) - PBONE 7-5453 

Experimente a 
REV:EZES ITALIANOS 

NA GRECIA 
Fala-se novamente em mudan

ças no alto commando no exer
cito fascista. Se o general Soddu 

!JS tmPM,italla.na.5.,tem, sQ!tricl_O_. ;91'. sup~ 2-.~M ~~ ... 

MANTÊIGA 1 "BA.NDÊIRANTE» 
Kilo 9$000 
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Mariana - --' 1n1na. 

_.-....-~----------
A Missa e a c·omm unh.ão 

Cidades bombardeatlas, ao Seu Pae por nós, para bon- de cada um e as inspirações I para os viajantel:! que somfüC 
longo da estrada bandos de fu. ral-O, agradecer-lhe, satisfazer da graça. · Como o pão material conser-
gitivos ao caminho do dester- pelos nossos peccados e obter Sim podemos orar junta- va e augmenta a vida do corpo, 
t·o: taeâ são as scenas que os ai; graças que necessl.tamos. mente' com o celebrante, con- a Eucharistia conservará e 
jornaes impressos i:;,u filmados Devemos assistir a esta Obla- fessando as nossas culpas, of. augmentará em nós a vida da 
exibem aétúalm-ente. Itnp,res· ção não só como simples es- ferecendo o nosso sêt e depois alma que é a graça. 
sionados, pela imaginação con· pectatlores ignorantes. porem da Transubstanciação, offer- Tem pbis razão o regulamen-
tiiluamas a seguir os refugia- como participantes; que com- tando á Justiça Infinita a Vic- to das Filhas de Maria indi
des nos paizes estranhos; re- prehendem o que se passa nes, tima Divina! cando-nos a fonte da vi1:la nes
presentamo-no-los ailciosos por . tes augustos moJ!lentos, e se E não é tudo: o bom Pae, ta sentença: "esforçàr-se por 
noticias da patria distante, at- ! uném á prece do sacerdote já perdoadas as nossas offensas, commungai' todos os dias, as
tentos ao menor boato, ào mais pela oração mental, já pela re- acccitas as homenagens, com- sistlndo a Santa Missa". 
simples recado... . cita1}âo do Rosaiio, já pelas padece-se da nossa fraqueza ,e Filhas de Maria, 0 sino toca 

''Degredados filhos de Eva" orações de alguin bom devo- convida-nos para a sua mesa sempre, nos dias de chuva ou 
tambem nós andamos longe da cionai'io, ou, ainda, pelo Mis- afim de sustentar-nos com o de sol, de enthusiasmo ou de 
Patria Celeste para. a qual fo. sal de accordb com a devoção Pão dos anjos feito alimento desanimo~ é a Igreja que nos 
mos creados: a. culpa do prl- convida para o unico Sacri-
me!ro .homem provollou o rtos- ficio da Nova Lei e o mais au-
so exílio, o sacrifício do Novo .Federação Brasilelra1 das Associa- gusto dos sacramentos, pode-
Adão possibilitou o nosso re- ,..ões dos Antigos Alumnos ·, ·mos prestar a Deus um culto 
gresso ao Lar do Padre Eter- y ' adequado e receber trrdo q.u~ 
no onde a felicidad,e é p,erenne . dos Padres Jesuítas preúisamos. Vamos buscar quo- \ 
e completa. Aspiramos lá che- tidianamente mais vida, mais' 

·ç GIi ,; 

Ouca as ultimas noticias direeta• 
mente das capitaes europee1$ 
.com a maravilha de 1940 __ .. 

-------
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5 va rvu las' 
ONDAS CURTAS 
-E LO NG.AS 

1;ar porem o caminho é arduo: A Comm!ssão dos delegados Antigos Alumnos e elos Snrs. força, mais pureza, mais fer- ! 

sentimos toda a fragilidade da das Associações dos Antigos Pes. Provinciaes da Compa- vor e como os grãos de trigo' 
1 

natureza decahida inclinada ao Alumnos dos Padres Jesuitas, nhia de ,Jesus no Brasil. outróra esparsos fundem-se na · · 
mal; comprehendemos a dis- reunida em princípios de ou- A directoria eleita foi a se- hostia e os bagos d-e uva m1s
tancia immensa existent,e <en- tubro p. p., no Rio de Janeiro, .guinte: tnram-se no vinho, unamo•nos 
tre a creatura e o seu Creador resolveu fundar a Federação Presidente: Dr. Altino Aran- a Christo e com Elle a tITT10s 
Omnipotente a não presencia- Brasileira das Associações dos tes, (São Paulo); Vice-presi- os mem-bros do Seu Corpo Mys
mos como Nossa Senhora ao Antigos Alumnos dos Padres dente: Dr. Rubens M. da Ro- tico: o Sacramento do Amor 
espectaculo do Filho de Delis Jesuitas. cha, (Rio Grande do Sul); Se- e o Sacramento da União e d:a 
feito homem e immolado pata Da commissão supra citada cretàrio · geral: Dr. Cesar Sal- Paz. 

Um R o d i o d e g r o n âe o Ícô·n·-c·e· o o 

ALCANCE DE- TODOS 

Oistrib_uldores geraaf · 

Casa lundfflla em 185Z. 
.1 

nós salvà.r. faziam 'parte elementos repre- gado, (S. Paulo); 2. 0 Secreta- Acostumemo-nos a comme- • R. 24 de . Maio, 80 / 90 • Tel. 4-4S28. • . S. Paulo .. Mas o Redemptor deixou-nos sentativos das diversas Asso- rio: Dr. Noé Cesar (S. Paulo); morar junto do altar a.s nossas, 
uma lembrança: a cotnínemo- ciações dos Antigos Alumnos 1.0 thesoi.Irelro: Dr. Paulo C. datas festivas ou tristes, lem-1 ._ _________________________ ,. 

ração perpetua da Sua Paixão dos Padres .Tesuitas espalha- de Brito, (Pernambuco); 2.
0 bremo-nos que um thesouro -=-;:;;-:;;-;;;-=-:;;;·=========:;;;;;==;;;;:;====-=-=::::;;:====::;:., 

e Morte, cada manhã o sino an- 1 das no Brasil. thesoureito: Dr. Paulo de AI- infinito ai!! exist,e para ser dis
nuncia qüe se encontra á noRsa Após varias rPuhiões. assiR- meida Machado (Santa Catha- tribuido entre os vivos e os 
disposição, não apenas urna va- tidas pelo Revíno. Pad.re Pro- rina); Bibllothecario: Dr. Pau- mortos. 
ga noticia âo céu mas uma rea- vincial do Brasil Central, foi lo Pirajá da Silva, (Bahia). Que Marla Medianeira de 
Jidade maravilhosa, a Missa. unanimemente app1·ovado o an- Foi ainda constituido uín Todas as. Graças nos acompa-

.Tesus Chrlsto Senhor Nosso, te-projecto dos ERtatutos, Pla-, Conselho Deliberativo. compos- nhe em nossa peregrinação .ter
com O Seu coi'po, sangue, alma borado pelo representante pau- to de representantes de i;liver- rena e que um dia Aquelie que 
e divindade torna-se real e lista. Dr. Cesar Salgado. sas Associações estaduaes. nos all.menta neste mundo faç:::. , 

· substancialmente presente so- Em obecllencia · ao d.isposto Foi designado para Assisten- que no Seu "banquere cel:es-: 
bre o altar, no momento em no artigo n. 0 40 doR Esta.tu- te Ecclesiastico o Revmo. Pe. · ·te nos sentemos para sempre' 
que são pronunciadas as pala- tos realizou-se no dia 22 de ,José Danti, Reitor do Collegio na compa:ihia dos Santos. 
-vras da ultima. ceia. O Sacri- no~embro p. p.. no Collegio I Sã.o Luiz. Amen, Alleluia". U,iissa. do 
flclo do Calva.rio renova-,:e de Siio ,,niz, nesta Capital, a elei A posse da Directorla dar- Corpo de Deus)., 
maneira ihcruenta pelo minis- ção da primeira directoria dr · se-á em sessão rolemne do 
terio do sacerdote, o mesmo Federa.çã.o, pelos delegados das j Conselho Deldberativo, nesta 
Verbo Incarnado offerece-se ao dlfferentes AsRoéiações dos semana. 

CONCÉNTRAÇÃO EM 
APPARECIOA 

Encerramento ~o to anno lectivo ~o Instituto ~e Serviço S 
, 
1 

Conforme é do programmà 

nela l da Fed~ração,. será realizada 
no prox1mo dia 22 de dezem
bro, 4. 0 domingo, a Concentrá-

(Conclusão ,,a 8." p~g.) 

FO'.RMAÇÃO DOS ALUMNOS 

o fnstitl!to da aos seus alum
nos, pela organização especial do 
curso, em funcção de sua finali
dade, uma formação social effi
ciente, o que consegue pelo pro
cesso de ensino que lhe é pecu
liar, com as visitas, os estagios, 
as pesquizas que promove. os re
latorios de cada uma dessas .actl
vidades e, finalmente, com os 
clrcu4os de estúdos, como parte 
integrante do curso. e que têm 
ruficção ceordenadora de todos 
os estudos, exercida por um mo
nitor que é o seu dirigente. 

CONDIÇÕES DE MA TRICOLA 

n!c~. mas nioral e social, traba~ 
nhando, assim, de modo efficien
te, para a })az e a ordem social, 

csegundo a caridade e a justiça 
christM. 

AMPARO LEGAL DA PRO• 
FISSÃO 

de Souza, Secretario Gera.1 da 
Confederação Catholica; Secreta
rk•, Assistente Social Ernani de 
Paula Ferreira; Monitor, sr. Jo
sé Pinhe!i'o Cortez; Conselheiros, 
dr. André Franco Montara, dr. 
José Benedicto Pacheco Salles, 
dr. Pliilio Corrêa de Oliveira. 
Assistentes Sociaes ToL~toi de 
Paula Ferreira e Luiz carlos 
Mancini.. 

Embora de recente diffusão 
entre nós, o serviço social vae 
conquistando terreno como tech-

0 nica nova para os trabalhos as
slstenciaes éie qualquer natureza 

POSSIBILIDADES PAR A 
AGENTE MASCULINO 

São muitas as situações, por 
'circumstancias do meio, do agen
te ou do proprio serviço, em que 
é indicada a acção do assistente 
social masculino, como em car
gos de direcção de serviÇOS, ad
ministra_ção techn!ca de estabe
lecimentos de educação e reedu
cação (penitenciarias, institutos 
de reforma de menores) ; cargos 
de acção individual immediaw.. 
como os de commlssa.r.los, moni
tores de disciplina e eduiUl.ção; 
assistentes sociaes junto a asso
ciações pl'oflssionaes e á indus
tria, como em cargos de fiscaes 
de trabalho, etc. 

e a nos.sá propria legislação apre
senta já dispositivos reconhece
dores eia necessidade e !mportan
cia da forlll.a1;-âo especializada 
para o exercício do trabalho so
cial, facto esse que se pode ve
r-ificar · em · :trul;is de um decreto 
que oxganiza. · va,rtos sectores do 
Departamento de Serv-iço Social 
de São Paulo. 

.lnd-lcad=or 
ACCESSORIOS 

ção das Filhas de Maria da Ar
chidiocese na cidade de Appa. 
reclda do Norte. Esta concen
tração é, a um tempo presta
ção de contas á Nossa Senhora 
dos trabalhos realizados du-
rante o anno. acção de graças, 
e supplica de novas bençãos 
para o ano que vae começar. 
Todas as Pias Uniões se farão 
:representar eloquentemente, 

. no grande numero de suas as
sociadas, afim de que. juntas, 
mais tocantes e Vibrantes se
jam os seus votos de amor e 
de petição. 

A partida será no dia 21 .de 
dezembro ás 22 horas, da E·~
tação do Norte. e o regresso 
de Apparecida, entre 20 e 21 
horas do dia 22. O pret)O será 
de 358000, com todas as des
ppzas. As Filha.a de Maria de
verão lr de uni.forme completo 
- inchrnive véo. 

BICYCLETAS 
-------·-----------

Noticias do laterlef 
MARILIA 

Organlzação da Acção 
Catholica l 

bella importn.ncla de· S:: 000$~· 
· Foram tomadas diversas ·reso:í 
· luções de cara.cter parti(:U!a~ 
· com :refmimtrtàs á o;rgani2al:'iú! 

da "J. C. B.''t_: . · ~ 
Conforme foi avisado pela 

imprensa local, realizou-se 
<lia 17 de Novembro, ás 14 
hops :na Matriz de São Ben
to, uma reunião solemne da 
Congregação ·Mariana daquel
la parochia. Estavam presen
tes todos os congregados, bem 
como muitas filhas de .Maria, 

Directorias do Apostolado da 
Oração, da Associação de São 
José. da Liga do Menino Jesus. 
A Congregação Mariana da Pa
rochia de Santo Antonio se fez 
representar pela sua Directo
ria, sob a Presidencla do Dr. 
Rocha M ello. 

Aberta a reunião com o can
to do "Credo'', saudou os pre
sentes o sr. J. Vieita, presi
dente da e. M. de Síi.o Behto. 
Tomou a palavra o Revmo. Pe. 
'Luiz Octavio Bicudo de Alm~i
da, Director da C. M. de São 
Bento, que dlscor,reu sobre a 
Ol\ganização da "Juventude Ca
tholica", nos moldes class1cos 
da "Acção Catholica Brasilei
ra". Em nome da Pia União 
das Fil11as de Maria falou a 
congregada Angelina Gramoli-
ni, que fez um appello ás com
panheiras para que todas cer
rem fileiras sob a bandeira da 
"J.F.C." O Dr. Rocha Mello, 
em bellisslmo improviso, hf. 
pothecou a solidariedade da C. ' 
M. dé Santo Antonio á orga.-•-l 
nização da "Juventude Catho- l 

SOROCABA 

F'esta do Seminario ...._ Dfit· 
30 será a festa do en<!er.raJ. 
mento dos trabalhos no Semi,:' 
nario Diocesano. Tét'á lugai\ 
no salão dB festas do Predio da' 
Acção Catholica com a , prQo 
sença do sr. Bispo Diocesano. 

Anniversarto ., ·"-da-···-Sàgração 
do SI'. Bispo. - No ptoximo 
dia 8 de dezembro commeme
rar-se-á mais um anniversario 
da sagração de Sua Ei.áia. 
Revma .o s.r. Bispo Diocesano. 
D. José Carlos de Aguirre. H'ã-. 
verá sessão magna á noite 
com a participação do grande 
côro e orchestra do Revmo. 
Pe. Zanola e do Grupo Dra
matíco das ~s da .TEC. . 

1.a Comriu11*tão - Dia lt 
do mez p. vindo, realizou-se 
a 1.ª comnmnhão de 400 crian. 
ças mais ou menos. Fora!ll 
distribuídas lemhi:anças e do,. 
ces aos neo-commungahtes. · .. 

F-esta d.o Bom Jesus ...... Eâ• 
cerrou-se domingo .passado : a. 
festa do Padroeiro da Pà.ro. 
1:\1.ia. Est~ve fazendo as. con. 
*~rencias e foi muito apreciado 
t\ Revmo. Frei Alfredo Setaro, 
iO'..F.M., do Conv-entQ Francii
W!llo da Capital. ' · · · · 

CATANDUVA 

A matricula no curso, que 
funcciona em regime de aulas 
nocttirhas para maior facilidade 
de frequenc!a, só é concedida ao 
candidato que além das condi
ções cie catholico, inalor de 18 
annos, passua curso secundario. 
feito ott preparo equivalente, te
.nha sido a.Jjpr-0vadô no ex.ame de 
selecção de um curso intensivo 
de ·um tnez de dm.ação (15 de 
Fevereiro a 15 de Março). Este 
curso, sobre ter ó óbjectlvo de 
svallar do preparo geral anterior, 
do candidato, ainda lhe dá as 
primeiras informações sobre os 
est.udoa a Iniciar, procurando co-

A OARREIRA 

O campo de act!vidades para 
o assistente soeiall masculino, 
quer como prof.ills!onai, quer co
mo agente voluntario, é !mmen
parte relativa ao serviço social de 
so e variado, especialmente na 
trabalhadores,• que representa 
uma porção lmportantlssima do 
serviço social, e pôrisso mesmo 
reclama um corpo numerosíssi
mo de assiste.ntes sociaes. O:sér
v-iço social na lll<iustri.a, pouéÓ: 
conhecido em nosso meio, é, 

para automoveis Uca" promettendo sua valiosa::. Festejando o 12.0 annlversa. 
TODOS os PREÇÇ)S ccillaboração. Encerrando a Y-,11'1 de sua fundação, a Congre-

TODAS AS MARCAS reunião saudou os congregados ;2 €~ão Mariana desta cidade 

. nhecer-lhe o grau de vocação que 

. pos,a .revelar para a cau.eira de 
· assistente social. Inscripções pa
ra o Curso Intensl.v-0, de l.º a l'5 
de Fevereiro, 

DIRECÇÃO DO INSTITUTO 

O Instituto de Serviço Social · aliâs, uma das especlâlfza;ç6es 
apresenta a seguinte dlrec~: . mais interessantes para o .assis-. 

· Assistente Eccle.siastl.co, Revmo. tente. Intermediário entre pa
Pe. Antonio Leme Machacto, pro- trões e empregados elle cooperá 
fessor de Scienóià.s Sociaes, no efficazmente para a meihoria dás . 
Seminario Cent,r~l do Ypimnga; condiçqes do . tl'abalho, não só do 
Dlrector, dr. JÔSé Pedr.o Galvão ponto de vista hY.gienteo e tech-

o MELHOR SORTIMENTO 

Importação Directa 

ISNARD & CIA. 

AVIAMENTOS 
para alf:aiates 

STOCK C O M.·P L E TO 

Consultem a 

ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSil\>.fO. 

Importação Ditect.a · 

CASA ALBERTO 

e as Filhas' de Maria como.; '?'~lizou a __ 4 de novembro, a 
tambem todas as Associações f :lll"!ição da IJirectoria q.ue d.eve
religiosas afü representadas O ·. ~ reger os seus destinos ea 
congregado Wilson Riba:ldo, f i!nll. • 
prof-etindo um vibrante dtscur-f. O no:vo Ol'gao ficou assiill 
so concitando a assistencia a: JonstitUido: 
sa~1d~r. de pé a "Juventude; Presid-ente: Domfagos Be~ •. 
Catholica Brasileira", esperan-Z \.!ssimo, mui dlgpo e dedicadlssl.;. 
ça viva e risonha da religião) Ili, agente do LEGlONARIO ,V1-
e da Patrla. Com o hymno das; ,;ie..presidente: Pá.-ulo BolineW.; 1"1 

LARGO s~o B~NTq._ '!fJ,º 4~: Oon'gregaç:ees foi enoerr11-tla es•f ~reta.ffi>: Ailtollio:Gregurim; 2.0 
; tâ mema.ra.-vel reun-ião oomo ~etario: Benl:!d'klto 'r.avares;., 
:têàtemu:riho ite apoio á obi'a dá-! t." Tbêzoureiro:. Antonio Lttnl:I,: 

____ --".' _________ ;"J.irventu-de Cathol-ica" o ApoB~' fett!leito;. z:;o Tàestnu'eiro: Arite,-

Aurora - Printex _ Plrttaba · tola.do da Ol>'ação offereceu a/' àol BoUnel.lll. · 

CASA ALBERTO CASA ALBE mo ão das Filhas de Maria, 400$, f tel-0 Caliri, ree!-eito; Ms.iJ.oel 
Naclonaes e Extrangeiras . 1 q.uantia de 200$0{)0, a Pia Uni, t Membros do Conselho: an-

· · · · R.1:-• A Li.ga do Menino Jesus, 100-$,; !}las Rosas, reeleito; João 
LARGO SÃO BENTO N.0 40· LARGO SAO BENTO N.0 40 a Associação de S!io José, a\· tlury; Irineu Con.rar. 
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A I b a.n i a Ca,ellias Mibs 
Infelizmente nunco, conta-

A Capital da 

,,. 

A A1âla11ia, palz 011c!ie se verificam os 
maiores combates da gue-rra europea no mo
mt-nto; é uma das regi6es mais victimadas 
pelai: negoclações e transformações que soffre 
" mappa europeu. 

O novo paiz, que turcos, !!regos servios e 
montêneg~fnos-· -·possüiram alternadamente, 

mos, no Brasil, com. assisten-. 
·-,.,i4W,t"@N ~ •1.:1-•~ •I , n·:·:,',i/;:,:._... ··:.: .. 1 1 eia religiosà junto ás classes 

· · .,..,,. -i\·,-j' arruadas , .. ,.~.;-< 1 • • _, .. ! Muito ~mbora a Constitui-

... 
com a ltalia, viu-se porlsso mésmo reduzido 
aos mais incipientes rudimentos da civi1l:l!a
çào, que só começaram a florescer depois da 
sua independencia, 

l:sta vista ele Tirana, capital da ,Alb:i
nla, mostra-nos o atrazo do paiz, e o. 11s·pecto 
humilde de s"us preclios. 

; ção de 1937 procurnsse sanar 

l 
,t lacuna. concedendo fossem 
criadas1 capelaaias militares, 

1 
nada foi feito neste particular. 

j A Constituição vigente, por 
· seu turno, sllencia. com~ta

mente. ;iobl'e :i. q.uestiio. 

Na~ Americas. entretanto, 
dois grandes pal:zes. os Esta-
1Jos Unidos e a Argent.ina, dls
põ-r de uma efi'ectlTn assisten. 
éia religiosa nas classes mill 
tàres. 

Os factos. ev·klenciam que es
tão se datLdo betn cotn essas 
capelanias. 

Untrnatnent.e, Nll virtude dai. 
modiflcacõeH por que está pn~
san1lo o exe1·pi tü norte-am1'ri

i eano. serão nomeados mais mil 

Cacla Hill dl'lles clisporá de 

1

, capelãns. 

um caminhão e de um auto. 
1 capela. onde ,wrãó r,r.lebradas 
1 as <~erimonlas do culto. 
J Aos padres catholkos, o go. 
; vPrno fornecerá um altar por
, tatll. um pulpito com lnstal:a

cão rn<liophonicn,. missal. ro
RatiO!l, handPira p.ropria., Ptc. 

OR T•;Rtados Unidos de on<lP 
nos vf>m tantos P tantos mnu9 
PXemplos., P P:<WPntri<'irlade,;;, 
fornel'.em-noR, agora. um f>XPm. 
plo digno dP. lrnitai:ão. 

Cumpre-nos sPg-uil-o ü mais 
/ breve possível. 

Ui't t PROPAGAR O 

" LEGIONA.RIOº 
E' DEVER DE TODOS 

os CATHOLICOS 

Encerramento do I.o anno lectivo 
do Instituto de S.erviç;o Social 

Na t.erefü de socoor.rer a toda 
Wrlie ele necessitados se empe· 
mu.m os poderes p®Hcos e os 
pa.rtlculru'e.!. avultando o piq:it,í 
dii. Caridade ChF-lstã. que sempre 
criou obra.~ de soccor.ro e assls
~enclíl para. todas as - iniaerias. 
t.pe:za.r de t<Xk> esse esforço_ a 
m!Berla toma novos e g-ro,ves as
pectos em males sociaes que exi
gem reparação effica1<:, para o res
l,l\beleclmeato da ordem social 
b51Seada na justiça e na çarldade, 

. . . . 

cola.~ ri>gulares ~ ensino esr,e- ! escola masculluu, eniretanto, f_ol pr11tlcos ,qe dese_ · n-volvem, r.té qw; 
claJ!zaào de serviço s-Ocltl-l. o lusUtuto de Serviço Soclil.l, da I oo ultimo aruio oo coAStltuem e'l~ 

Juventude Universltarla catnoll- . Jes de um &tàglo ài> egpecla!iza-
ESCOLAS DR SERVIQO ca, de São Paulo. r_!ão para a trrese de conelusáQ de 

SOCIAL .curso. Pi.rte~se, ll.'l.~tm. dii"· pre-

Elias formam doutrinaria,. 
iheol'ic::. e pr:.iicameute os-.~

0 INSTITUTO DE SE.RV-IÇO ctomíili\-nc!a di:isi'estilaos para.: for-
SOCIAI, msção moral até· a ·tWs que dl

,;e m respeito ! fiom\a<!&J 'leeh\11-
ca; dos COllW!e~\,()S g~eralí
za.dos pa-ra os e.'!!,ieciàllzados. 

(C-onclue na 7.ª pag) 

Após o rrãêssso da mvasao ,ui tngiaten·a. v R.eicll lrit;r,ei. 
gou-se a ums. :.grand€ actívldai:le '{\iplonmuca,:dhn:itánâo-sr: à~ 
àt&ques aer~, e passou os encairg;os da guerra !i. ltal-ia. 

Assim, eJnquanto Berlim mo-Ve-l:le para· todos os lados, aJU'.ll, 
lan~ e extreitando _ suas relações coru Madrid, V-iclly, Mooco:w,._ 
Buc'arést ·e- Budápe's"t, Roma leva a lucta armada para. li, 
Afri\la e para a Albania. · 

Qapaeitada a sua impoteneia para vencer os mgiezes · n:i) 
mar ou nos céus, o Reich visava o dolhinio dos Balkans ~ 
lanGar-se sobre a Turquia até a Palestina e Suez. emqull!nt~ 
dP outra parte tentaria ven<'0.r Gibraltar. Assim o feclla.mentíJ 
dos dois canaes viria estrangular o imµerio britannico. 

Entretanto os Balkans foram sempre um dos problemaij 
mai-s complicados da Europa, {mde g1:andes políticos e mlil1,; 
ta-res fracassaram. 

\ 
O seu proprio atrazo e a .rua~za de seus homens faz collf 

qu~ as mais b.abeis manob.ras aHi r1·acassem, e ao q-ue par~ 
llintja uma v·ez O: facto ·se repete. 

A BulgarJa. nega.se a adberir ao triplke pa.clo. r a Ylit;(,,-s 
Slavla rnantem-se intransigentemente n-eutra, o que isola -~ 
Turquia. a Q1·ecla e a· AI bania. 

Jilruqi.aa-to isso Ol'cone na diplomada, o;; xuc,~p,i,,os m.!fo, 
~res não se repl·oduzeru. tambem, <'om ll !Jrilho inií'iai. 'iÍ 
ataque ao Egypt-o arrasta-se long·amente. emquanto na A:füij 
.nia. as tropaR itall-anas sofrem serlos revezes. 

Hitler continua as m.inobras dlplomaticns, sem interV'~ 
no conflicto ltalo-/?;rego. As difficuldad-es etn prest-ar esi'lé a~ 
xilio, que pode.riam provocar uma conflagração geral dos B~ 
kans, ou o desejo de só fazel-0 com o dirPito de dirigir 1o-it 
Lrotms ttllia-das á ,ma vontade. ou ainda o aproveitamento dasi 
circunstanr.ias para tornar incontestavel sua supremac-ia n<Q 
eixo. <,om a <liminniciio do alliado. qual dessas razões IPvaram.
o fuehrer a mantPr-se alheio ao confli<'t.o ão momento? 

E'' difícil (?scolher. mas na, realidaclp a >tit11a0ão ela~ 
troJ}as italianas podem ter influido na resolução da Bu!g<C1,r!a~ 
e os dois factos. representando fracassos do Pixo, lornarãc' 
mais rebeldes os que apenas constrangido>< acceitam u eoti 

'Jaboracão com os nazistas. 
A situação criada, e que durante o inverno diffk'ilmen1á' 

se. modificará. pela. força, ameaça o eixo ele um fracasso comi 
pleto. se a sua principal for~a, ,que f u quinta columna em 
loclas as suas modalidadeR, inclusivP e especialmente na~ 
1rahlções, não lhe ·obtive;· um lorilhanl.P SIIC'f'PSSo c,omo ll u,-i" 
campanha da França. 

-, --;,-11 c" 

_ Wf Yi,n~~~,~!~~~i~:~d~ 
~ !'.aribaldi (Rio Grande do Sul) 
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'l'emos lt sati,1t'ae~ão de <'Olllll1Unica1• ao i; 
clero eDJ gel'al e demais inleressatlo;i quA »A 
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Roelriaues & Cul\ha 
Brlgadelro Tobias, 749 - Tal, 4-0271) 

SÃO PAUL.O 

Tendo em "gtock" o;i seguintes typôs: 

CLARETE MALVASIA. (para mi~) 
BRANCO (para missa) 

TINTO CABE:RNET 

TINTO PINDORAMA 

O mal é complexo e de dlfficil 
ir~Lo.mento e, porque a desordem 
iOCIR-l tem na maioria. suas cau
íii.& mais profundas. na desor
d~m interior doo individuas. rem
;;e que considerar em todo tra,
balho soclal, o homem toto.l, clen• 
t.ro de seu melo. 

tes teclmicos do serviço S<Jcla.l - Estando o I-ru;Ututo ao termo 
os assistentes sociais, cujo tra- de seu -pl'lme!ro all.Ro de llctivi~ 
balho visa a adaptação do !ndi- dade regula-r. na fàse dl\s provaOs 
viduo ao melo e do melo ao ·in- f-lnaes do perlodo lectiyo, é op
dívid.uo, pelo .conhecimento das _ portuno fazer algumas coru;lde
causas profunda,<; das ma.les so- r.ações solrre esse impor;tan-te es
clals. afim de os remediar, cw,ar tabeleclment'O de ensino exclas!
e prevenir. Tal 11. for:ma ·que to- vo de serviço socla4 e a csrreini, de 
mou atualmente a attvldade as.slstente social em n08l!o melo. 
orientada para o tratamento da-<; Destina-se O Instituto de Ser
deflclencla.s lnd!viduaes e co!lec- v!ço Social a formar àSSlstentes 

O Centro D~. Vita.1, de S~~ Paulo· 
reenceta suas actividades 

N°ECESSIDADE DF. F.SPECIA-
LIZAÇ!\O 

E' o conhecimento real do ho
mem e do seu meio, sob todos 
os aspectos - material. econo
mlco. moral - que se Impõe. e 
lsso não é possivel fóra de um 
aprendizado especial. Numa epo
Cll em qne a espec!aliAção é exi
gida. indecÍlna\'elmenk> de pes
pessoas que se de'dicam a tmtar 
oll doentes, a organizar uma em
preza, a. dirigir uma industria, 
11, educar menores. não se com
preenderia que alguem preten
de..<se dedicar-se a uma perfeita 
actlvldade· assistencial sem o de
Ilido preparo especializado. E es
iít é adqu!rldo em cursos ou 4,!S· 

tivas. Serviço social não é. pois, socme3, com especlalldade pQru o Informados de que o Centro 
senão o eterno apostolado da ca- Serviço social dos Trobalhadores Dom Vital de São Paulo acaba 
ridade "unl1 em seu principio e · a coadjuvar a Acção Socilll da · ele reiniciar suas actJvl.dades. fo
multipla nas 8Uas aplicações'' Igreja, articulanào todos os ele- mos procuro.r seu asslstenl.l' E<'· 
que se voJe dos4 modernos reeur- mentos obrigados a inte.ressnr-se cleslastico, Revmo. Pe. Dr. :Be
sos scientiflcos e technicos. con- pela Questão Social, ou capazes nlgno Britl.o Costa, afim de, me
Jugando sentimentos. lntetllgen- de ve1Jtar suas attençóes para elm. di11nte uma entrevista com S. 
eia e vontade, a. serviço da pcs- Obra especial du ,Tu-ventude Revma ... colher dados para notl
soa humana e da ordem social. Univ.ersitaria catholica O Insti- clar aos nossos leitores qual a 

As escolas de serviço social tut,o, que está Jnstallad~ eÍn · pre- organização e object!vos princl
tem-se desenvolvido :rnui!;o em dio annexo á Faculdade de Phi- paes dessa Assoclac,ao em sua 
todo· o mundo, desde o primeiro nova phase. 
cur.w de serviço social funé:lado losofla de São Bento, á rua O Revmo. Pe. Beuig·uo Britto, 
em Nova York. em 1898, sendo Anllangabahu, 230. é iniciativa, que é 1m1 dos sacerdotes mnis 
hoje aproximadamente duas cen- inteiramente cutllollca e visa a cultos da Archidlacese, conheci
tenas em mais de trinta paizes. formação de u,s.qistentes soclaes ,do pelo seu zelo e por súa.~ vir-

No Brasil cont.am-se 5 ·escolás catholico~ tunes, recebeu-nos amavelmente 
de serviço social - duas em São no Sem!narlo Central do Ypiran· 
Paulo, duas no Rio e uma no Re- ORGANIZAÇÃO GERAL . ga. onde é professor de 'I'heolog·la 
cife. A p!'i011;ira que se fundou Fundamental e Sagrada Liturgia. 
foi a Escola de Servico Social do o curso geml comprehencle t~es Iniciou S. Revma. a entrevista 
Centro dC' Esti,dos C' Acção So- annos de estudos theoi:lco-p~ti- rea:lçando a lmportancia do apos
c.lal, de São Paulo. A primeira cos de: Organização e Methodo- to lado intellectual em t-Odo o 

espera,r dessa entidade na disse- empossando-se em sua now.· di .. 
minaçf.o da doutrina. .catholica. no rectorl.a. e sendo feita a leiturai 

. meio dll.s c:la.'!Ses intellectu.aes. dos estatutos que acabam de ser. 
O Centro Dotn Vital de S. Pau- approvados por provisão do F..xmo. 

. lo, asso~iio que traz como ca- e Revmo, Sr. ArcebL~po-Metl'opa... 
racterlstica friZante a nltlda se- lltam. · 
paração dos campos, se destina Terminou o Revmo. Pe. :Bil'I, 
á promover esse apostolado nos nigno de Britto sua entrevista, dlj 
meios intellectuae$. zendo estar convocada nova reu~ 

Para isso, o Centro organizará nião. quinta-feira, dia 5 de :oe .. 
um plano ·de estmlos coordenado, zembro, em que será exposto q 
que servirá de base .para a· ela- programmá das actividades dai: 
boração de artigos em jornaes e Assoc!a~ão no proximo anno, e\ 
revistas, conferencias e outros que para a plena. realização ~ 
tralnlhos· de caracter lnteilect'Ullil. ·objectivos visados pelo e. D. V~ 

De preferencla, enurétanto, os .tudo espei,a s. Revma. da ooll~ 
esfor.ços do e. D. V., visarão os boraçiio intelligente e esclar~i~ 
circUlos proflssionaes, promo\'en- da do'.Dr. Vicente Mellilo, no~ 
do a publicação de seus traba- presidente do Centro, nssltn,1 co..: 
lhos em revlJita.s technicas e es- mo cónt-a. com o decidido apoio. 
peeializadas, de forma a attinglr de todos· os associados a toclu.'< 
mais directamente os ambientes ll,S Iniciativas que forem tomadas 
inteileciuaea. para a realiz~ -do -vasto pro• 

No dia 8 de Novembro p. findo gramma que o e. D. v. -t,em,~ __________________ ._________ !agia do Serviço Social; Philoso- muni:lo e em particular lne&ta 

phla Moral e Eth!c,a Profisslo- grande metropole pa,\ll!stana. on
nal; Phílosophia social, Economia de começam a surgir muitos erros 
po'litica e Sociologia; !Psycholo- que precisam ser combatidos, Em 

1 logia social, do adolescente e ·do boa hora foram renovados os es- 1 

anormal:e pedagogia: Direito tatutos do C. D. V. para fazer 1 

constitucional, do menor, da ·ra- face a essa campanha. das f.or-ças 1 
milia, legislAção social; Et;Lal-llÍti- do ma-l, pois se trata de uma ! 
ca,_Socw.l; Medicina,· Social. ~-e- associ&Qão possuidora d-e brllhan- :

1 Ug1ao. ' 1 te tr-acliçáo de oombativldade e ! ! 

f abf ica ~e tAove1s " M a e e n i o n e " 
EepeclaHdade em: - Armações, Balcões, Vi trines, etc, 

Reformas de moveis em geral 

&~o rapida e per-feita de moveis de qualquer estylo 

,NICQl,;,A MACCHIONê. 
º_ ensino das d!scipllna.s bãsi-l de zelo pela c.aUBa_ da Ig'roja - · 

cas, que no prinúero anuo -repre- Os Congressos e semanas de es-

r~a.ltaou-se uma .reunião do e.D.V .. ! sua fxent&. 
i 

. ,. !!\ 

Ta_peceiro .Decorador 
AÇCEITAM-SE · REFORMAS E COLLOCA•SE 

CORTINAS, STOÀES, MOVEIS ESTOFADOS, ET-e, 

CARLOS 
sentam a znalor pa~ ..i&s :.cti- tuàQs realia:ados pelo ceutxa Dom 
"<-:ldacles esCi:llares, vae se restrizl- Vita.l em st1a ~elra pbúe sob 
·~---~~·4"'.1,;·,{~ -1~-~-~-~-~,-~ 

AeCEf'l'AM-U 

ha C1.1batao ~12 

• 
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Lament.;mos prorun11.1meute B .i 
\ue não tenha 11i:l:o eetabe1ecida . 
mtre 05 be'lligerantes uma tr<'goa. l S 
ao Natal. ! 

os 
Nos v.l.nte aeculoa de Historia, 

:iue conta a. Igreja, o Santo Na
cal sempre despertou, entre os 
fie:IS, oa sentimentos de commi
sera(lão, de fraternidade, de do
çura, que, não sendo senão erro 
e lllusoo longe de Chr!sto, são 
em ~, · iana :realidade mara• 
,llilosa, seria, poia, normal crcie 
o;. odioa · auen-ciassem, os canhões 
l!ln"llcie~, as Jagrl.mas cessas
,em de 13orr.ar, e só se ouvisse, 
pela Europs, de.sola,tl~, o :bimba
lhar dos. smos a.1U1Ul1Ciando "paz 
e.os .. iiomen.s de boa vontade''. 

Conrorme noticiamos, u Exmo. 
S1·. Arcebispo Metr.opoHtano 1·e· 
gressou a 29 de Novembro de 
São Cal'los, onde se realizou a 
2.ª R-eunião Episcopal d;J. Pro
vincia de São P.1ulo. Em com
po.nhia de S. Excia . Revma. 
vieram tambem os E x m o s. 
Revmos. Srs. Bispos de Tauha-
ts, Soro caba, Bragança, Batuca· 
tu', Co.mpi:nail e Assis, todos 
acompll.nhados dos resp-ectivos se· 
ereta-rio!.. 

Collectivct dos 
da Província 

dos Advogado~, tendo retríbuldo 
l)Or intennedio do Revmo. Pe. 
Secretario de S. Excin. Reve
rendissima. 

Damos a seg·uir u. Pastoru:I 
C:olleqtiva publicada após a. 2." 
Reunlão Episcopal da Provincia 
Je São Paulo, 

PASTORAL COLLECTIVA 

Reunltlo.'l em assembleia. an
nual na e.idade de São Carlos, 
Arcebispo:. e Bíspo.-s da t'rovmcia 

Christo quo cencm fileira;; na 
defesa da Fé e da integridade 
da Revelação. Nem uma só pa
la na poderiamas soffrcr que se 
cancelasse dos Santos Evang1;
lho,i, porquanto a mni~ r;loriosa 
miHsão da Igreja é mantel-os in
U1-ngiveis. Passarú o C<)U. pa.q
sará a terra: nunca, a po.Javra 
de Deus que permanece pa.ra 
sempl'e! com ella ficamos, que 
outra não pode ser nossa atti
cude. a ve!'àade religiosa mutl-

rnc:rrorrnw a Mêt lltdiiA 11 

Exmos~ Revmos. 
de 'São PCiulo· 
mente maus. corruptores üb Cí.l,• 

racter e da consciencia são ven
didos nas estradas de ferro, ex
postos nas vitrinas e, o que é 
muitL5Sirno pi.or, enviado pelas 
ca.sas editoras, com singular· es
tratagema, ás familias do inte
rior, sem que estas se. compro
mettam a Nmpral-o.~ tocando
lhes apenas o trabalho de _os 
devolve,', caso não accel¼ln .: a 
ab,iecia mercadoria. Quem co
nhece u natural lngenuid.e.d~ do 

fo; qutmto · SI) fizer' pam recreu!' 
e instruir os· nossas pequeninos, 
incutindo-lhes ideias de ·firmeza. 
füi caracter, de honradez, de: n
deli_d?de á palavra a einpeaháda, 
espmto de brasilidad(' e respei• 
to aos sentimentos ·religiosos, me• 

-rccerá o_ nosso a.pp!auso e decl• 
didn. approvação. Por desgrac 
Ça, o que se tem procu.rado fa.G 
~;r é. não rato, o lnverso de tu& 
ªl! Js.~o. -, com .sl.n.l.stro empenho 
de )nutUlza.r desde_cecto' a. é11.au~ 
ça. Non possllillus rion .lilqui 
(J).tos, 4, 20). A' v.ista, dess.a,a 
?nisériàs, não . podemos callar a 
nossa indigtia~ão de .Pastore,\I vt
da tenra;~ a, . que perveisos ~ 
ziaml · " · 

Mas o Natal virá, e .e.o que pa
l'eçe, não haverá tregoas. Por· 
·,rae? EMdenwmente, pon:iue dl
m.inülu ex-trwrdimu1.amenl-e o 
munero de homeun de °t:Joa vou
t!lda, e os que ost-eu.tam tal mas
cam outra coisa não são. senão 
·)S phur!seus de nosso sccu1o. TH I Ha ·varios a·nno.~. os ci{thollcoa 
boa vontade é ter iome e sede norte • americanos, comprehen• 
de sant-iflcaç:ão. é amar acima de dend0 os males que ao m..undo 
tudo o Reino df' De-t1<i, é po"iS col· causava a filmagem de pelllcuQ 
locar a Santa Igreja corno l1 tori. las lmmora-es, que infesta,vam O!J 
t-e lnsplradoru de todo:1 ou act<:Js continentes e acarreta.v~ tre-
uu. vida, \deui sup:remo de tuuüs menda responsabilidade moral 
ni, realisações, objecto o mais al- ))ara O seu paiz, empreiwndera.m 
to de nosso mais pur-o e mais en- 1 fo;rte carupanlla contra o ra"brl<lli 
thus!as~ico amor. Is.so é ser i·eal- i O ;exlüblQão de taes filmes. Ag,\\ 
mente um llomem tte \J)a \·011· cath01icos uniram-se · o.s protea-
tade. Ser homem de bou von- -ti:mte9 • Judeus e indefferentea. 
f,ade não t~ ex-tender a Caim im- quo bem .avaliavam a exte:tiç~ 
penll.E<nte 11m rnmo de olivelrn, do mal. Que taes esfOl'çqs 1~ 
r-mquanto o si:rngue de Abel \Jra- graram e-xitc, diY.-em-no quanto. 
dfl ao Céu pedindo vl!,gança. Observam a melhori11 morart (lo_ 
Para o ]){'C'C'ador penit!'ntP. tudo. cinema. · 
Pa.rn que o imp,·nil<'nte chegue c, Nést.e nosso palz, enir-0tanto _ 
so penit..encial'. tudo. Mi1s con- e disso estamos offlcíal.mente 1.u~ 
trn a lioerdade ctiaboliNl do im- formados - agentes menos es~ 
penltente, de ftw.er o mnl no pro- empulosoo reclamam de-cont.tnuc, 
xlmo. tndo lambem. ma.~ oonsuaes, a.Ileganclo que .sio 

Ma,q qurm, no mundo eonf.uso e.star. as maL~ aprec-tadas ~ 
,-\e hoje, podf' comprt>llcnder iS· brasileiros, vlqando asnim l:autlll• 
to? E é por causa dessa lnrom- , 7.ar os trabalhos da "Leglio dai. 
prehensão, qu<' não ha paz. \ Decenéja"; ··· . ·. · · 

..j, 1 J\.pelamo,q para os ehefes d& 
o LEGIONA~;º j{l lem affil'· :.amilla e para os bra-sil&:iroll µem. 

tnado retteradamente que a m.us- intencionados, concltazido-os a $> 

carada na7.i-sovleiica póde, de um U$em para a ne~essar-Ja. maia~ 
momento para outro. recomeçar, l!2~ção do cinem,a. Não poc;te o 
e que, hoje ou amanhã. bem pó- brio de lima ruição ·LoleJ-~T · qj,lít 
de ser que Moscou e Berlim re-

1 

·"tl. lhe que.ira atf.nlmlr · a peel:ul 
encetem n comedia de seu reci- avilt.ante de ·que só sabe-·ra~-

1 
1 

oo com e.cipeetacuaos que üeshon-proco anla{';<:mismo. com a qun r 1 
tão se:nsl vE<is vantagens a uferirarn 1· ar am · qualqm,.r povo '1e Ul:etlla-
ha. 11.lgum tempo atraz. na cultura. No Rio de Jamcln)· 

Disto. Sl·n_1·n "ffi m· d1' "C ªXl)I'es- l " da 2 ª C f . E '. 1 E t" ' '" ,n R S Bis e na' capital do Est1tdo fl.l;fl(}J_orul 
" " ~ v , . Photog-rai>hia tirada por occas1ao < a reumao · . on erenc,a • 1uscopa . s ao no pr1meuo p-no os .i,xmos. e. evmos. rs. pos regulamiente wn centl'O censor. 

slvo o tratado ani.i-sovietico fir- ) de Campinas, Ribeirão Preto, e São Carlos, A1·cel>ispo de S. Paulo, Arcebispo-BisJJO de Jabotiicabal, e Bispo de Assis; · e no segando de fitas cmematographicas, com<> 
mo.do pelo governo Japonez com I lllano O l~xmo. e Revmo. sr.- Bis1>0 de Taubaté, o Revmo. Pe. Secretario do Bis1iado ele S. Ca1·los, os Exmos. e Revmos. Srs. Bi.-.pos O la. Sua 
lun ="Upo de chine7.es por este I B s to ear·ta 1· Re m ·1, s t · d s A b' de s .....,, 1 E Re quer Slmtitutde O Pa.!)14 

&• de sorocâbíl/,cfR_io. Preto, ra{:-anc:a-, a.n s e e· IH 1a, o v o. e. ecre ~no o . r. 1·oe 1spo . ..-au o, e o xmo. e vmo. p 
elevado á catlregoria de governo · sr. Bispo de notueatu. io· XI, e que semanalmente pu-
da grande repub'l.ica oriental. AI- . blica. serena ; ob}ecttva cr-lt.ica 
llatlo da Allemanha, o Japão não As reuniões verificaram-se nos [ Ecclesiastica de São Paulo cum-1 lada é erro lamentavel e fanesto. nosso povo, facilmente percebe o. das. projecçóes que se estão ex-
poderia enti·ar em collisão com os dias 26, 27 e 28 de Novembro, primos um dever do nosso minis· A-piedadoo, embora, dos que er- cínico abuso que se faz da sim-
soviets sem affeetar: indir-ecta- i das 8 ás 12, e das 15 ás 18 hs. ter!'.) apostolico abrindo o cora- mm e para os qua.es nunca se _,plíceidade . e tituidez da nossa hibindo. Recomtnendamos aos 
men~, a.. sglidez das relações Durante os dias das reuniões I ção aos nossos sacerdotes e fieis hão-de fechar os 11ossos braQos ·gente, pa,ra coatamina1· cidades, parochos, reitores de _igl'ejas, su
russo-germ.anicas. A attitude do os Exmos. Srs. ._1?ispes forêim [:.bem-~àos .. ace'.·c~ _. de al.~uns acolhedores. condemnamos coin Villas e povoados com es..~ vene- periores de ordem: ou cong.rega
Japã-0 não teria, certamente, si- alvo de maniMstàçTuls do povo tl0ntos d~ Hda. 1ellg1os-~. ,,co- toda a foFÇa do nosso ministerio· no da pior especie. · oões rellg~s e ás familias 
·do tortiaóa sem uma somlagem de São Cârlos, a. que· agr,adeceu . rn-m Beo m Ch1·i,itA_> 16qmmu1· (2 a p1·eter.tÇão dos que. oussm eon- Con-demnamos, como Bispos e christãs desta nossa Provmc1,.' 
previa. em Berlim, onde teria si- 0 E-xmo. Revmo. sr. Bispo de·· ·.Cor.. 1~. 1~). Diante de Deus, ciH,~r os . erros do espÍ::~tismo e como br.aslleiros, as· organizações .. 
do decl.aloado que um a.tricto n-ip- BotucS:tu', e _ da Elscola Nól:mal em Chr!Sto, . fa)a_l'emos ~om toda .Oll_!fas sei1,as com a. ~de dos e --~di:taras_ que sem pejo. se con- Ecclesiastica, a assignatura des
po-sovietico e um copsequen\e de São carlos, agradecida · pelo a ·lealdade e elat'eza a lmgua~m . ensmamentes _ d~:,. ~1~~ .·Sé,nhor . ~ram á fúnebre empreitada de se.<: Boletins semanaes, · afim de 
e·sfri.amento germaRO•'.l'USSO, não Elnno. e Revmo.' Sr. l3ispo de·· -que de nós esperam as almas. l:Noss_o. .º Ev~nge11?co mro__ _ AA.-~e _ aGiT-Olll_:!Jl>l' o coração cm mocida- poderem _segUramente orlentar-9e 
dPsgosta.r.lam Berlim. E.· assim. Sornca.ba. accei~r:fle. pOJ. -~9•_::~1~~- -·ae_ masculina e· feminma, desfi-
a µúcaiieWLtle d1.s relações en- O Exm_ 

0
. e Revmo _ Sr. Arce- I VOTOS DO EPISCOPADO aosabor ci~ b~no.1;- c~1;:pl.'iChOfi: _ br~ndo O ciu·ater da nossa gente· . ~nc-:

1
~

1
~tli~·t,f_li{l11W .P~!Wir oa 

l;r.e o <:!omm.unismo e o n~ismo : ou_,. se ab!~ tOQO.: ou.,;:t?ªº se- e arruinando O futw·o 'do Brasil, 
tm1~ce11ÍL::·c1aramente. ~~!.:~~~e;~~f~!~~~~1~:~~!b~: 

1;::~_j Antes, porém . .ao findar-se es- r~J~~- Quen:i. n~-- está.~- com. osse commercio immoral .e 
'T'udo:_isto p~·e"ée c111;ro, e bem Jni-z·de Direito rui Comarca. 00 Le anno. queremos levar ao Chiisto cstA\. oont:.f::!lHé:·:9~ no~.aníipat1'iotÍIJo. 

Cfi(!iOflil"!ÍIUIJ. M<as é errado. ·Revrno. Cler>o secular e RegU•. eat __ . -um, wiltia. tl1e est Ao~ noBSGs =roc11o.~ reeom• 
Pi'6feito Muiücipal, Prnmotor lar e aos Fieis de Chli.sto a;s · (Mtith 12 30} Le:mb ,,... * Puolfoo. Deléga·do de Pgl1!;ia. · ·· · ' -·- · - ----~~· menus.mos que d-O pUlpito com-

'Conolue_ . . n_a 2.ª pag.) PresK!ente da·: St>cção da Ol'(!~m ·'J1ci;;sas bençã.Ôti pastoraes, sauda· . pois. a.os ficts que. lhes é:_;il.l;>_sól:U- bat>a.m essas o;ganilmções ~ san.-
, ''ções e v<:>tós de felicidade pero t1t1ttente ve~~º-.f~ntiar ses- tamente se uti'.llaem do seu pres• ';::;.;;;;;;;:====~=======:.:==::a:::i:=::;::::::::==========::. · sall-to Na,tal que se approxima, sões de e~~ismo··e out~os oul- tigio sa.cer<lotll.l no seio das fa.

R-eunião da Junta Executiva 

:junta.ndo nosá.a.s preces ~s ~- to· toJ, eumprmdo-:~-: ~~lic11;r os millas para recha.çal'~m de suas 
>ció ó\pôvo êhr-istão parn a,gracle· seus est~r:~ ~<}.rtt,;U$:,, C8l1Àe- pa.r.ochl.as O _ atrevido mimigo que 
cer os banfil'.icios i~bldos da cer as pagmas -~ do Evan~_ tes:it,a insinllltr-se com semellmn• 
mmtit1Gea:cia di.v:irut, no ti·ami- gelho._ os [Jl'Ülc~, 00.!~as e _ ~ torpezas, Appel.irunQs tam
cursó <testé: anno. A Jesus sup- do~ti:~~;; ®.- ~1'.eJà,, büSeandõ 'bem para os bri-0.s <la nossa ju
plica.mos que soore as !1.ml~. as af~u-se ~ e umjs na vt- V'fntude mascUlina e feminia,a e 
consciencill8, os co1>ações," os la- du inret'lor, pai'a os responsavets pehi, mor.a.-

No sruão.· noh!-e da CIID9. Mc-,_tão chegando continuamen~e pe- re:!, sobre. o liosso Eiitsdo e 80 • li,ê~e pub1rea., afim de que, con-
t1•opolitallll. r-el3.1~u-se ha dias_: did<Js de informações de todos bt'e a nossa. Pa4ria abra a-s mãos I DEFESA DA MORAI. júgàttos os esfor~s. breve se ex-
Ulllll, reunião da- bômm.i.ssão .Exe-·. Bispados do Brasil. . :tlwinas para e.ffundir uma orva- til'pe essa h-Ol'renda chaga. 
cutiv.a. do IV Cong:rés.so EUcha· Foram lida.5 u.s adhe.sões diver- · tfli:Í® djl · supremas graças. que Co.ntra a Moral chrilltã =is 
rtstico Nacional sop a .,prestden- sas e ·w-0vas -de inl:er~sse que o nos aj'úifum ª tornar-nos meli'lo- rucre e pers-iste1Üe ha sido o 

· -0ia de S. Eireia. Revm&. Moro,. · IV C-Ongrasso vem despertando . res e n~. fa.ça;vi mais solicitas . combate, por ser este o campo 
os MA.US PEW-ODICOO 

C.-\NÇÕE8 POFULAUS E 
. C . .\ft.NAVâJ; 

T0n1 os povo,:. 11a.s · sua.~ can
(;õe8 µopülar·('s, ;: mél:hor · ex1i1·es• 
sôo d{' sui· àuna, porquanto ne
la.~ e·uaniàm tactos dá sua his
toria. .~N'ri~ cm sua natÍU-eza 
i!'.spirél,:'lo dos ·seus vates;· meJO: 
d''.\s elos seus art1sw,g· em est.ro. 
phc,. pehls quaes ar:igo perpassa. 
q '-H' sobr<'viVe aos proprlos · auto-
1 ·. J:/QJ: isto .mesmo representam 
os e1u3cloneá'oo unm réUqrifu na~ 

· clonal.. 

Ultimamente, comtu(lo, o,bo.s
tardou-se entre nós de tal for• 
ma o espirita, .a letra e (1 me
lodia . dessas ean(:ões, principal-

· Ernesto de Pallli!., c:ontanào com. em todo territorlo na~innal. Por no ªW-OVet~lllJlu-to dos favores mais facil ~-ra. o tiiunfo da J.m· 
llo pr&e~ dos,~es ctas suggeil$(io de diversos memb!'0.11- · da ~lw. piedade. Neste pal'tÍ~ular, mau-

; seCÇGes masculina: e fewinina da. ::foi ,a :rew1rãu mensal da Junta Dejj!'.;a; Pl;JÍ,S, sobre nós tl ~ 1 d.a-nos a con.soíeiicia cie chefes 
.' referida Jlllitli. F.kiGu ~lvido ·· iir~ll!'id~ (lfM, 1'1 horas para de ç~ Seulwr Nos.so ! 1 espirituaes do nOSI><) povo apou-

que :. commissão·de .. ~Ji,nda . a.s 4l).hé.ri:i:s. A~s ~ lll,lC!ti:T:Ar a ta;r a todos, clai·ámente. oo ma-~=. ~~,t!j!~, ~~Jt :'~d~/~: OEFES& l)A F~ ~~ DO~=~~~~e ª:r=e~ 
ue sulrcsmmlliséés dw.eli;as ql,le-. ntmf Jif!!é G1!,S~ d:e Af~_: Çontra. os prillOipiüH do Evan- corr~ dos cestumeo. 
deverão desellypl:ver um t'r~'- .1! ;nl:l'a '4Ue sé encónú'ava .·êm',S." ::mi~ e ·os enâ-~ntol! da &n-

:!::; =~=-~~~t=t,<:; ~~~~~~à~~;:: ;;~T;t• ~-= ~LT:, v:: 
'J--ecepçao, t~-,-!l ~-1· -6~:~µi!(.. que a Jiµ:ita, en"Vla&• ,.4 SQtlatla, ora com dlstJi~Ces de 

:'gem <li>B ~. ~~:- :µi· a s. Ei:cla. 1:WJnia. e aos _si;atmillnt/lllimo e s!Jientwuo, 
~~~-~=«>~'. :~; lru,pos ® ·Plm-incíA um t:poucas ve2es de viseira erzuiàa. 
~·· ~ -~; ~ -~-- -~~- ·'b;i" '1 ~~~Ar.!-~· ô~ '1.v . ., fJe ' · -J:!~,-~--::~;,~ ·,¼SW:P'?" ._,1t,.:-~:<'."~_-... ;:!.~~ a ~ lili 1.ii d.e-

os i\'lAUS LIVROS 

· A lltero.turc. pomographico. ou 
morbidA-meníe sen:Ume.ntal va.e-se 
àtifumUado ;,em C!\ie 1he oppo
~ ~~~'. yyxos ~ .. -

Ainda nest€ ponto, condernna- mente as que se cantam nos fol
mos·' a pseud.o-literatur.a infanUl, guedos carnavalescos, que deve
eom que se deseja aliciar a fre- riamos corar de pejo se ella.s de 
guezia de pequenino.s leitores. 1 meto exprimissem o que Vo.E' na 
Nada mais J>reJudicial para um alma, Custa mesmo a crer qm· 
ce1·ebro em floi·, para uma cons- obt:e1:ham eílas o assentlmento 
ciencia em botão, do que a ®S· off1c1al para serem div.u.lga<las. 
cri))Q4-0 e illusil'açiio de seen.as tanto é intenro _ o vernacuto, tão 
brutaea de crimes, que chegam a grosseiro o . thema, tão baixo o 
a1Íuoi11ar as crianQas, Poucas se- ideal de exiatenc1a que apresen
rão, truve2, us famllins que não tam, tão Y:Ulga.rês os sentlmen
tenho.m denLro do lar :1, prova tos e tão obscenos os termos,, qtlf:\. 
da perniciosioode d-e semelhantes miseravelmente COlTompem a 
personagens. falsamente rotula~ _mentalidade do nosso povo. Q-rsa 
Qai .ie llter11t~ Ul.faJ:UJi, C&r· (C~l~e M ~~ jai,) 
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@n:::,n; .·..,;:,.;a • iõi7iiF?Fl?, rio, ceite.ractamente, com .is :r;g~~as 
c9m 9 .;r. Hitier, Apenai,, nãy S(< c.a
Pe tlem, il'&m pomo, nem porq1.1e, 
qu-àndo :. rn..-ar,5o, al!em5 ~ ci;;,1.;, n~,J 
te:,): ;:lu nZÍ Jll';illan~a r;ypatls;:inre 
m:iis ~incer-os nem maíu decididos. 
do que ou partídarios do sr. M ussert. 
E agora, quando toda a HoJlanda já 
está em mãos dos nazistas teutos, 
e o sr. Seyss lnquart governa os sub
ditos da Rainh~ Guilhermina, o par
tido d9 sr. M ussert se está çlesenvol· 
vendo sensivefmen~e, sob os 9lhares 
;iffectuç,sos çla ;i.çlmi1J,istr?ção naz.is· 
t/1, 

tranij.eira, e aç:aljl..i~ p9r V?nç.er ir> 
i"8mr~iavelmC'lnte se1.1 eph~ do
min.lcior, Ç)s pliinos eiq,ansi9nlatw, 
,io sr. 1-fitler naçia tem çle .oommt;m 
com os ele Alexangre IYl-?900 çle .Ge· 
sar OLI de N.tpoleão. Elle f:, antes, cb 
famil.ía1 espirítllal de iYl?h9met, çle 
Juliang ou de Luthero: o que lhe 
interessa é a expansão de uma ideo· 
logia, muito mais do que a de um 
povo. 

ro_ M \ iamentaveia cf(Hi, p,;rodiancio prir to· 
f§EvtA.NáfUO•C.ô.TnQf..if'O iia '.l parle 9 Sr. Hitli:r, lhe i;uyem dõ 
it,f'Pif.OVAÇAO EC'CLE§IA!<(TICA podi:r91:o meio ,le domínio sol;lre os 

Rua i:mmaculada, ~on<•fl~o, 59 
;!;'elephone, 5-1636 
eaixfl Posta.1. 284i 

" exterior 
J:iflUlleXO aVUlso . 

,;;.· -~O 

15$000 
25$000 

3'$09U 
]3$000 

$300 
$400 

Irogamos.~'s nossos a!!Slgnan• 
tes COi'.l'Iimlnicarem a mudança de 
~,~ereços-:pa;i·a a. Caixa Pos• 
Utl.a'2849, 

"' , ,·"' 

iffê::-pttuUeamos-· Ç9-l la11oração· 
'ire--~ extranhas ao nosso 
~-~,-~res. 

0--•1:rml~mo tem o ma- . 
'\iimo:~·-em rece,ber visitas 
á8·1.ílstal.1tl~ d~ sua rediwçfw 
e,.~ mas pede que não-. 
li8Jffiii '88 mesmas feitas nas, 
Zns. •. ~. e '1ali!, r-eiI"a.s, po1l' exi

genc:Jas do serv'iço. 

CDMltlIAM & •• 

A MODA NA7,1STA 

Vem-nos a noticia de que c:f.· 
tia:>..ismo se aprompta para subs
tituir a França, na direcção da 
moda tmiversal. Berlim, e não 
Paris, seria a capital da elegan
cia. Porém, esta elegancia se
guiria nova.-, concepçõe.~, de ac
cordo com a mentalidade do na
,:ional-socialismo. Assim. a pro, 
pria noção de moda seria .pi·o-

i fundamente alterada, de tal for
ma que já não se poderia cha
mar "moda", mas, simplesmente 
" desenho". E o nnm<.10 inteiro · 
passaria a vestir-se segundo o 
" desenho" officla! de Berlhn, 
provavelmente appi:ovado por de
creto, utfüzando-se, tambem, dos 
tecidos synthet~os do Illº Reich, 
conforme padrões hitl.eristas. 

Ora, pez'..l.-nos dizer, esta es
tonteante novi$de, q.ue nem ao· 
menos póde ser cienmajn~a por 
uma expressão v~a, como é· 
••momi.", não passa de uma coi
sa surratlissima, est-afadissima, 
00:nhecidissima. Este "desenhe;>", 
que se ~resenta como uma con
quista inedita do genio numa.no, 
é, em linguagem modesta, o uni
forme. Os orphãos de nossos 
asyios já punli:Gm em pratica, 
sem o saber, e ·oo ha muito, as 
tdéas mais .avançàdas·· e oríginaes 
do -.nacional-i,ocf.a1ismo. E assim 
se comprehende como aquelle 
bom Monsieur Jourdaln podia 
falar em prosa, sem o saber. 

A pessoa encarrega-da de ope-
1-ar tão grande _prod!gio, que de
v.erá substituir a capital da in
te1llgenci.a, num mundo em que 
ainda llaV-la espirlt.o, pela capi
m-t :dtt macJ:iina, num mundo que 
:f{i não terá nenhuma graça, não 
é marquez, nem rei, nem impe
rador. E'· muito mais do que is• 
so. '.É:' o-:sr. otto Jung, Direc
tor Textl.1 do Nacional SOcia1is· 
mo. P.elo nome, deve ser um 
J;lttlfundo tmtendedor de pa.rafu
riog, engten88ens e cremalheiras. 
Suas nota-:vets -Idéas a respeito do 
"desenho" f.oram -.expendidas nu
ma :re.v.tsta, que, tambem pelo 
nome, deve sei' uma refinada re
vlsta· de elegancla.: a "Textll 
Z--ettun:g ''. 

Assi:m, de a-ccordo com os pla
nos do sr. Hitlei·, toda a huma-
1'.lidaue, dentro em breve, deverá 
vestir-se pelo mesmo "desenho", 
cobr.lnclo-se com as mesmas qua
lidades de pannos. Não podemos 
dizer porque, imaginamos que a 
tona'lidade de taes pannos deve
rã variar em torno da côr par
da. As multidões humanas se
rão massas pardacentas, a se agi
tar confusa e melancholicamen
te. Os individuas serão diff!cil
!cllmte reconhecivet~ entre si. 
Quer se chamem Joanna, Maria 
til.l Pu1chería, as mulheres serão 
todas semelhantes;· mi indistinc
~ da mesma feiura. Não mais 
oovera lugar para as orig!nal!
~tle$ pessoae,9,··parn o "cachet" 
tnáivldual. · para tudo emtlm que 
õiu'"'acter1~e a homem· ·entn; o,r 
;,i·aniíl~ :t.om,eru;. Séi .) ~1,UVQ 

paizes visados pela propaganda 11a
.z1sta, 8eyss-lnqu.irt, Fonrter, Qu.is
ling, Mosley, Oegrelle, Antonescu ... 
e tutti quanti, 011tra coisa não são 
sen&o pequenos "H itlers sle !,)9lso", 
que a propaganda totalitaria p9e em 
circulação com o 9:9jeçtivo <;!e debi· 
1 itar a resii;tençi;t nacional/ cimtra 
9 nazismo, e, em seg\lida, stryh- çle 
comodo paravento atraz do qual a 
dominação .da cruz gamada se poss.,i 
estabelecer á v9ntade. 

Neste sentiçlo, é mµito significati· 
va a posição do pequeno "Hitler" 
hoHandez, o sr, Mussert. Chefe. do 
partido nazista hollançlez Já antes di! 
guerra, tral;>alhaya elle ap~lvamente 
por uma approximaçãç, /,>a:taYo:aHe
mã, e pela transformaç,io radiç;tJ dJS 
irn,tituições hollandezas, que deve
riam ser substibüdas. por uma orga
nização politica typlcamente totali· 
taria. Evlckmtemente, se alguem 
dissesse, antes d-a guerra, q.ue o sr. 
Musse-rt estava ao soldo da interna· 
ciQnaJ tot,alitaria das ·~lireitas, 9'US 

parfü:larios prorom,perram em altos 
brados, affirmando que se tratava de 
vil cal~mnla, 1,1m!l vez ~~e ~ntre o 
nazi'sr,no hollaml~ e 9 pll~m~o nada 
h;wi;,1 de cç,mm~m,. P!!rjw,te-se a 
um .fascisµi se elle njí9 .ç9nsil.ier.a ~.s 
mij_icias da camisa negrca dív'ersas 
das da ç~misâ par.da; . p~reinte~se- a 
um in9tez parti.9ari9 90 sr. Mosley se 
eUe não considera seus ·mwcianos de 
ca,rijlUI. 9liva ·c1ife-rent~ 90s phal,an
gi'si;as çlo /;lf'• $erral'l9 Sj,i~tl'; per 
gunte-se a !,l:m "gu~a çle ferr9" 
rumemo se e;U~ n~ ç9tts~ra S!J.t 9r
g;tniz~o ~tt:er1;1nte dos "c,ai:nisas 
dourap-as'1 do Me;,ciçç,: t999S 11l~P90· 
def'ào q!,le sim, q1.1e se~ r~pe.(}tivos 
programmas são i.t9a91u_~~p,-eme ria
cionaee, e não 11e inap~rílr.it'.I'! . ~ · 
qualquer i9eoiogfa exotit(<l. Entreten
to, por ma-1~ que se elC,a_n:tine, íl çtife.
renéa nã9 v-ae alem. da cor da· caml· 
sa. ·Assim, o ~~. Mµssert ~em :ti• 
nltla um.a ideol.og.i11 mui:to diversa da 
do· nazismo, uma id~gl9$jl~ gen-\,llní!· 
mente batava, qµe se çt}ffer-.~ciJya 
das dem11ls i~l!:>91~ d~s çlireit11s, 
por meio çle caraç_te.rJstiÇêS· _prpfµn
cjament;e 1111ci~nMJ, ~~ri~m · vl.s ca
Jumni!ldor~ os RU# pret~nçt,~em o. 
contrario. Mas se se e~.,:nillíl!l~e µm 
pouco mais de perto o assun,pto, poµ
ca differen~ se eni:ontr;iría, ;;iJem 
da dos dl$tin·ctivos partjdarl~s:, 

* * * 
A$$1m, nazii.m9 e f.;J$ÇJ$11'.1:o 1)9flan

tf(lz eram c.9isas i,ni~ir.11~,te i;llver
sas, O &r. MWJ~r-t na9a. tinha a ver 

O interesse da Allemanhii no desen
volvimen~g do partido do sr. Mussert 
f~cilmente se explica. Etnganam-se 
os ?llemães que pensam que a Alie-

Püuio OORR8A. DE OLIVEIRA 

MUSSERT 
m1,1nh,a venceµ .a g.µerríl, Qµem ven
çeu, foi o n_azism9. Nã9 ha um pla
nç, §te imperi:3li$mo nacic:1n11lista, no 

. f.unçl9 pas co~pções do sr, Hitl.er. 
Seu imp1;1r~Hsmo é sobretµçfo ideo· 
l9giç9. 9 ç,bjectivo supremo a ser at
tingicl9 é a expansão da ideolog~a to
tali-t;arla. O sr. Hitler njo repe~ir o 
erro de Napoleão, e recç,nstr.uJr, com 
base germaníça, o c9losso ç9m pés 
de {lrgHI~, q.Ue o Corso erg!,leu na 
Eur<>Pil c9m apoio na Fr~nça. N~o 
interessa ao sr. Hitler fazer da Hol
landa um novo reino ele WestphalÍa, 
gue, em summa, seria tão instavel 
em. sµas mãos· como foi nas do . mo
n:archa france:z:. o que. sol;iretudo lhé" 
i.nteressa é a expansão dg nazismo 
na H,9llanda, a f9rmação ele uma 
H9llancl11 profundamente pagã e na
éi9r.iaH1oci;ilista, g<>vernada por hol
landezes, certamente, mas por hol-
1.a,-idezes que reconheçam por con
vicç~o propria q1,1e o sr. Hitler é o 
~1,1mmo pontifice dç, mundo novo, e 
Berlim a meca de todos os estatola
tr~s moclern9s. Uma -Hollanda nazis
t/il, uma Franç11 nazista, uma Belgica 
n;izísta, uma Scandinavia nazista, 
g9vernadas to.das p~r nazistas do 
naipe do sr, Mussert ou do deplora
vet norúeguez qu~ é <> sr. Qulnsling, 
lntere&s;im multo mais o 111.o Reich, 
do qµe uma Europa transf<>rmad;;i, 
sob gl,!ante ,illemão, nµm immenso 
br;;i_z~ro q11e continua a crepitar !le·
bai)CO _djls c-inz11s ,q.i d9min.ição ex-

CATHO L 1 

Assim, n.ir.la ser~ mais conf.9rme 
aos objectivgs do Sf'., H itl~.r, cl9 que 
um tal desenvolvimento do n·azismo 
hollandez, que este chegue a· poder 
galgar as escalas que conduzem á 
chefi;i do Esta~o, e uma Ho.ii'anda gq. 
vernada por hollandzes, sem a oc
cupação de um uniçq solc;la,do alle
mão, seja por conviçç~o id_eolggica 
propria, · uma província fidel issim.i 
dess,á Christanda.c;le ,ás avessas, .que 
SC'lri_a a gra11de communhão das 11a
cionalída<;fes co.nstruic;làs, n.~o mais 
sobre o Sc.1nto Evangelho, mas sobre 
a doutrina .de Nietzche. 

Assim, gra.dualmente, os nazisti;IS 
hollandezes vão substitu.indo os al
lemães na gestão dos negocios pu
blicos na Hol.lan.da conq1.1istadl:I. Dois 
dos Cil'}CO procuradores gerae~ cja 
Hollanda foram substituidos por 11a
cion.ilssocialistas do Partido· nazista 
hollªndez,. e Ó Chefe ·de Policia de 
Haya foi suçstitu_içlC) por um. homem 
q1.1e tem daçlo. sempre a mai.s activa 
.iJuda a9 parti.do nac;ion!,ll·s9cÍal.ista 
da Hçllandc.1, 

Os nazistas holfanpezes, por s.u.i 
v.e.z, encetaram uma vigorosa .. lucta 
contra gs semitas, e entregam-se ac
tualmente á farefa cie organizc.1r em 
varigs "fronts" os opera)'.ios ha1'i1VOS, 
corno .P· ex. a "Frente dg ',l'rabalho", 
a "Frente Agric91a", a "Fr~n.te Thea
tral", que lembram até· a, órganiz;;i
ç~o çl;;i Acç~o C,atholica, cgm seu:. 
rc.1mos especiali;z!,ldos de JOC, JAC, 
etc. O ~.9mmissari9 allemão que di
rigia, níl HoHanda' occüpada, as 
Uní~es Trí!Pi!lhistas · Socialistas, 
tambem foi su)Jstituido por um to-
talitario hollandez. · 

Aliã!l, parc.1~Je1amente ao partiçlo 
d9 sr. Mussert, taml:lem ha outra cor
rente de sab.or .nitidamen~e nazist_a·, 
q1,1e é -dirigiçla por um sr. Arnold ly1e
yer, e cç,nheciçla por II Frente Nac;io-· 
n;u". E' uma corrente de sentido-cor
porativo, que" tambem: p9de . se~vir 
c!e meio de acçãg 'para, os totalitarios 
nazist.as, desde que suas concepções 
sgbre corporativismo tenh,im carl!C· 
ter sufficientemente estatal·. 

· Assim, 9 op).ectlvo çl11 nazifiçaçãi:, 
çl;i Hollanda se vae r-tjç1lizando por 
pr9çessos que o -LEGIQ~Afi!IO, p.e 
ha muitç, est;;iy;;i em co~çliç9es de sus
peitar e de prever. 

e o s 
Comprem e Me/ u $1 v ame n te $Uas joias e seus Presentes na conheclda Joalharia 
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Unicos <oncess1onar1os · dos afamados 
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terá valor. E, então, a vida hu- -
mana será um lnunenso bocejo, 
mesmo p,;n:que, ~ -se . ohe1ir°!U' a. 
tal extr~, o nazismo já n~ 
tel'á o gi,re comb~er, de&i\i,pare
cen~o, as&lm, 9- motivo çias e~al
tações enthuslastiças e do µ-iys- · 
tic!smo micionallsta. Todo o ges 
nero humano es~rá rel.!Piclo riµ
ma só repub~icà universal, ·1-.ua-. 
!itarla e socia.ilst,iii tal co1:10 O 

lmagÍnt\vauí . o cqnununlsni;:i e ó 

missões 
Brancos 

dos Padres 
na AfrJca 

UPERERS 

I 
epoca das chuvas dlfficultam mul-
tissimo a sua travessia. 

Conta-nos Glo'la.nd Veseau (da · 
Orei. em. d.os P!Í,dres Bra. ncos) mis-1 CJ,IMA EM UPERERE 
s~~rto gµe r~de actualmente Como em todo O Nyassa O 11,n-

juda;lsmo :maçoµlco. 
. em Çlµlltemé - prospera e fio- no é dividido em duas estações, 

resc~nw m!s,são com dezeseis bem delimitadas e nitidas: Esta
E a gente se lembra, sem que- mil converti4os - que Urepere 

rer, daquelJe Ellsée Reclus, emi- uma filial do nucleo missipnario 
nente geograJJho, gue Pll®U a. d, ~mbuma. 

ção da secca e a das aguas, que 
se verifica de Dezembro a Maio. 

Junho e Julho são os mezes 
mais frios, emquanto que Outu
bro e Novembro os mais quen
te.!. 

Tanto o ca1lor çomo o frio s1io 
bem suporta'1els, apenas que es
te ultimo traz pequenas exlgen
cias. Tres cobertor~s de lã, não 
podem ser considerado luxo nem 
phaniasia ... 

AS CULTURAS 

vida a curtir prisões· e a!Jorreci- Teve iuicio em 1939 oom a 
mentos, por causa de Sllá,s ld~as chegada de dois missiona.rios, que. 
anarchlstas. sua formula era Iriam traoolhar nwn rebanho de 
"Nem Deu8, nem ~nnor". Evi- cem mil almas, num raio de trin
dentemente, Ellsée Reclus era f!I: mH!la.s, formando mais uma 
um bobo. seu ideal não ctepen- vasta diocese que uma parochia. 
dia de conspiratas nem de bom• Deus não dá ~mpre para os ~us 
bas; era uma simples questão de di,sclpuios e obreiros as cte'licias 
indumentaria. Vistam-se todos do Tabpr. Mpstra e exige que 
os homens pelo mesmo ctesenho, Lhe sigam pela . via dolorosa do 
com os mesmos tecidos, e não Calv.a.rfo. E. é .exactamente dias 
haverá. senho1·. Só que os ho- dlfflcultosos que · esperaram os 
mem,, quando se !lvrani de Deus dois missiona.rios. Dois pastores E' claro que o clima varia com 
e dos senhores, ca.hem na.s gar., . protestantes ha multo vinham as regiões da missão, e suas diffe
i·,as de uma potenci,a · lm!)f\SSivel, - ~and9_ o j<:>io. naquella seara... renças fa~m variar a flora e. 
cé~, ~attinglvel e im~~oal: o Lugar. essenclt!Jmente -·monta: as culturas, g·eralmente pobres em 
Estad~ nhosg, elll toda SlJB. extensão erf. t9da Uper~re · · · 

çado de _montanhàs e colinas a O arroz é planta;clo na pia.ni
c~ dó.s m!ssi.onarios fica do mar ele,. J)ert;o do Ll,\g!) Nyas,sa. O ml-

T O D O C .\ T B O L l O OI a'" 4.600 pés àcima do rilvel. . lho e o tabaccó. no ~ e sul 
· 1 A parte catholica da missão do yicariato. ArVores fructj.fe~ 

d & 'f i> í H @ 1 é a menos llllJntanho~a, e seria tàmbem ·medram· na reglãq, a bf,\• 
íÍ máls fién de percCÍ!Ter. si não naneira e ll, mani.ueira prmcip1>l~ 

" t, lê a I Q N .t il i ;} " r~ Q'lÚi•~- por r19a: aue na m1mH., 

Facto interessante é que os ln
dlgep./l.S cultivadores nã-0 vivem 
isQ!ados. Reµnem-se em peque
nas vlllas, de dez a cem casas 
cada uma.. 

Europeus attral)ldos peia f,aci
lt~tJ.de do enriquecimen\;o, dedi
_cam-se a plantação do taba.eco. 
Empregdaos negros, homens e 
mulheres, para este serviço. E é 
quasi desnecessalio dizer. . . pouca 
cousa se pode falar a favor da 
moral em taes. agglomerações. 

AS FERAS 

A falta de floresta para abri
gai-as, faz com que as feras re
cuem os seus dominios para al
gumas milhas distantes de Upe
reri ... 

Só a hienllS de quando 'em 
Auapdo pas.seam por lá, mas fe
lizmente acarrentanclo pru:a os 
haqitantes · à penas o . dissabor do 
seu cheiro desagradavel. 

Feras que existem mesmo são 
oi, proprl.os .brancos aventureiros, 
que destroem com o seu mau 
exemplo todo trabalho dos mis-
slonari06. · · · 
· ·].tas que fazer, sl ChrL.<>to não 

pr~111étte~ ll,peni.s o. T~- l?~ 
"' 9J.I& ~ i,eauem?, •• • 

F,l.GINA 

• 
Para que se pe1·ceb.a q9,an~ 

farça ha em toda a P9J_itiç.a 1n. 
temacional çle nossos 4las, · ser:Ão 
sufficlente o pequeno · epl.<Íodlo 
que vamos naITar. publicado por 
um C-OITespo~derit.e à9 L:>lario d!! 
S. Pauio, correspondente esté de 
nome itauáno, · e de orien~ção 
intellectual visivelmente sympa• 
tica ao sr. ,!VIuss9lipj: portanto 
de um corri;sP9pde_n\;e be~ ín· 
suspeite. 

Relata elle que ~ Secretarii;t de 
11:stado c,ie W!J.shington, alarma
da <!QIU a CJ:'.escente expansõp do 
Japão .no Extl'.emo-Oriente:· cha
mou Q "e:a.marada " Cons"ani,ino 
Oumarisky, embaixador sovietico 
l)a capital yankée, ao qual in
formou que os .Estados Unidos 
.apoiarlª'm- todas a:s pretensões de 
exparisão. terr_itoria! russa na 
Asia oriental, desde que .Ôs So
_viets concordassem em auxiliar 
Chang-Kai-Chec, cujos lntéresses 
estariam sendo profundamenté 
prejudicados porque a Russia não 
mais lhe fornecia armamentos 

Assim, se a Russia tivesse. , 
menor interesse em contn1rlar º" 
P'!anos do g9verno chinez cren. 
do pel9 Ji;tpi,w, auxl!ui,ndo o sd· 
versario d~e governo, que é e 
s:·. Chang-Kai-Cheé, podelia fa. 
zel-9: .os :Es(;ados Unidos lhe da-
riam -pleno !l-J'.IOiO: · · · · 

q que fizeram os. soviets? Re
cus.a.ram-~. . Nª'° é ·umµ prova 
de que o sr. ChJJ,ng-Kai~Chec 
não mais os interess11-: e que .!l 
expa:z}São nipponic_a na Chlntt 
está lon,re d~ iier para elle& L~ 
rspantalho? 

· Cada y.ez mais, se patenteia a 
solldariec;l11de internacional ele 
tod9s os grupos totalltarfos; Na 
cerimonià odeorridá em Bucarest, 
no quartel general da gÍiarda. de 
ferreo, em c9mmemor,ação elos 
partidariós daqqella Órgani~ção. 
mortos· no tempo do Rei Caral, 
estiyer?,m presef1tes representan
tes çlc;>(I srs. l'ylussoUni, gerieral 
Franco, ~overno japonez, étc., 
alé!ll de se n9tar a. presença de 
coroas envi11.9as pelos governos 
.alle:inão e italiano. O sr. An
to~scl,l 09m~receu p~l • 
mente,. 

Semana de f stu~os 
da Acçãc, · Catho .. 
llca de Fortaleza 

No •num~1:o p~do tJyemos 
occas~ão ·de' 119s ref,erirmos á Se
ml;}na d~ Estudos da Acção ca
tholica de Fortàleza. . 

Hoje temos· o pràzer de trans
crever para os nos.sós leitores. a.-. 
conclusões desta Semana, que. 
alem de serem oportunas eviden
ciam da parte de seus autores, 
um pleno conhecimento de ·cau.aia. 

1.0 - Col!ocar ·au.1a$ de· ca
lecismo entre duas aulas (lo pro• . 
gramma e não como está, no 
principio ou nq fim. das aulas ( o 
que facU!ta as f11-lt11-s dos alum
no~. 

2. 0 - Entregar aos seminarls• 
tas as aulas do c~mio gyrnnàsial. 

Disto resultaram para os fu• 
turos sacerdotes, um contacto 
mais perfeito com a mocictade, 
f.acilitando-lhes o conhecimento 
das alma.~ dos moços, sobre as 
quaes poderão influir poderoFa• 
mentt. 

3.0 - Ineumblr a professora.'! 
primarias_ das aula:;; para os cur
sos primarias. 

4.0 - Estabelecimento de um 
curso de catechfatas. que forrmi
rá profe-,sores de catecismo. 

r,u - ,'romover retiros ferl:a• 
elos p,,l'B os alumnos da qtwi 'ª 
e quinta c;erie gymnaslaes. 

6. 0 - Dar aos c!rculos de p,1~ 

tudos um caracter diocesano. 

RESOLUÇÕES DA .T. F. (.\ 

1.0 - Organizar a caterh,·~l" 
nos Grupos escolares, e escoh.~ 
primarias, para as quaes fundarão 
as "sessões . catechetica.~". 

2.0 - Fazer corn q:.1e ·as as"''º 
cladas n,a J. F. e. acatem m:,i.q 

ari urdens arcepiscopae2. no que ''"' 
ref~r:e ás moda&, , 

3.0 - Promover sess0es de Es0 

tudos para as diriger.,b,c; l\e 19'.l l. • 
4:o -· Cri.Íção do depan:,·. :ne1,~ 

. t<, or1enteÍ'101' óá Boa.- Úi.t-u.rn, 
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da Organizac,:ào Nacional .()r_,s~ 

i1 r tis ti e a r ou.lista 
~(ua Abilio :Soure;, 549 - Fone: 7-10:J2 

! 1 portiva. os alumnos profissiona
+ j listas eia turma de 1940. A' missa, 
! ! com que se inicia"ram as solem- . 
~ nidadc.s falou o Rcvrno. Mons. 
J Cangro.· i 
l VISITA j 
• EstcvC' cm v1sila ao Exmo_ ;, : 
j Revnw. Sr. BL~po Diocei;ano. o ! 

i 
l 
t 
! 

s1•. Francisco Màr:c:agão Barbuto. : 
Director do Dc·partamcnlo ele i 
Propaganda do LEGIONARIO. 

FESTA NO SEí\IINARIO 

J>ALACTO 

··= ~ """'-.4 
:;r::;;;. 

Governo 

prii1Kira 
! 

t 

Encerrando o anno lcclivo. o 
Seminario Menor Diocesano rea
lizou uma sessão solemnc na s6dc 

i da Acção Catholica, presiclinclo-a 
1 o Rcvmo. Mon&. Cangro. 

dr, no dü1, ~7 encerrando Dela el"ric,:.l n innu:nc--;·nt) t?.'Hdd8lJXl. ! 
,,ela manhã do clia 18: e 8. sqrun

Donungo. dia 1 de Dezembro, 11,anhã do dia !." do Fevereiro. Con\c-nne prc·,.nc'-" ,i l'.s•.lrirn.l 
f f 

i 
+ 

t 
ASYLO S. \'[(;EN'l;E 

Recebemos do sr. Antonio 
Gani.beta ele Mcsquil.a. presiden
te da Sociedade de S. Vicente 
de Paulo, o reJatorio de 1939-
19411. 

is !O horas. S. Excia. Revri1à. 1 Os Revmos Sace1·dotcs devcrR'.l Ccllcc!i,·a. <·1'.1 tor1,,, a,; .L:;rc_i~.~. 
o S1·. Arcebispo Melropólilano, rstar 1;rcsentr.s. ás 18 1'10ra.s do C:·2torbs pO'•iic,,., ,, sc:i,i-p,ihli~ 
:i.ssistiu Solemne Missa· do Cabido <lia que 1hes foi marcado. no cdi- c'Js <' .Cnmmuni,:,,<lc~ H.-:ie;inrn~. 
Metropolitano. ficlo do Scminario Crntral ela rm- ckv~m foY"r-.·:: pro·, e, ,.,,r"'c·iac,5 

t 
A' t,arde, presidiu o encerra- maculada Cohcciçào do Ypiran- pelos ordinanclo;;, S. Excla.. 

t 
t 

mento do anno letivo no Coile- ga, Avenida Nazarcth. 83. e w::- Tlcvnw .. detcrmim, q1JC'. nr_,s rlia.s 
gio de Sion. . nhüm poderá eximir-se do San- li":. 20 e 21 cl<' D:·:;cmlY:-o. cm 

Na segunda-feira: S. Excia. to Rctir'.l, sem causa grave e que toei a· as Ic;rf'j?,~ r Ca pclla.s do 
R.évma., celebrou na Càpclla dó 1 será submcttida ú dccl,ão p::-~- 1 Aré•chh,2,:(,. ,,... Rc,·1w».. P3 ro
Pâlacio, p. ela alma de D. A. !ta. -_ j soa~ de S. Excia_. Rci:ú1n .. Prc- 1 cllo:: !ê,:;i I ores ci e L, ~.ias G Ca
mira de Couto Barros. j gara para ambas as turmas o r,·ili:n. orem com o;; fiel,. rart\ 

~ 
1 óportunamcúte faremos alguns 
í. colnmentarlos a respeito. ! REUNlA0 nos SRS. nlSPÓS A' tard~. concedeu aúdieücias . lZ81,1nn .. Pa.ctrc An:;éh Contcssot- cbt~.r ele D~us N .:::,s'J Senhor ben-

¼ Afim de participar da reunião 
l annuàl elos Srs. Bispos da Pro-

na curia Metropolitana. E à no!- ' t<',, e. J, ~iios e nuxiiios cclc~k~. cm favor 
Le. presidiu solemne sessão do ,:e;; 110,-r:, kvi,,u; e ;:~10 ;1•1;;men-
encerramento das commemora- PRIMEIRA TURMA: to claê ,·ocrr;õ 0 s caccrdot,ios. 

. vinda de S. Paulo. partiu para i 1:1. carbs. o Exmo. e Revmo. Sr. 1 
f Bispo Diocesano, Dom Jo:;é Car
j lo.; Aguirre. 

ções dos cenlénar!os de Pói·l;ugal. . Prcc0s nr('scriptns prl.s Pa,~.Q,-
Na tei·ça-feirn. s. Exc!a. Revma. MONSENHORES: -:- Alberto ra: Collcctirn: 

Optimos sinos para fazendas e Igrejas, 
Refundem-se e compram-se sinos velhos 

Especialidade de SINOS em carrilhão. 

; 
! 
i 

esteve ausente de São Paulo. 1 Pequcn'.'. M.ant'.edo 1:-°itc. Nicolau 
A's 16 horas de quarta-feira Cosentl~o. Josc ~ygll1'.l d_e Cam• 

presidiu a entrega de diplomas pos .. M~:rnel l\_i_cire!lc.s I>'rc1re e 
CRISMA 'rlas alumnas do Colleglo de Sto. Humbe1 to Mam:ml. 

Di, Cur!a biocesanà podem- , Agostinho das Conegas Regula-· CONEGCS: - Bénedicto Mar-
nos que communiqucmos que no I rc/,. cos de Freifos. Be11ed'icto Pc-re!ra 

Vcni Crenl0r 
Marl?. e Glorin. 

3 Vii.ter, A"* 

, .V- M~ss\s "llklrm mu11 n. opcrl!.~ 
rO ::~uL•"'n'I p:-',.üci. 

B. i'_,füt ~ D'.lmi!ie 0pcrarlo~ 11! 
n1r'ss211; tu:un. 

~ 
Typica fabricação europêa, 

~ 
! 
! 
~ 

proximo dià 10 haverá Crisma ; . . . após a San- 1 dos Sài1tós, José. Mai-la FC'h1an-
na Ca)JcUa de São J0sé elo Pala- : N 2, qumta-feira. . dcs. José J. Rodi·igucs de carva- CrcnrnG. Onmi1nt~ns r,cmpíter"' 
cio Episcotial, ' ' t?. Missa, presidiu ª Assembleia llfo. Jóão l?avÍ:sb, Pà11!0 R. L-:iu- n2 I:irm,. cujos SJJi··i( us lot1u1t .. . 

1 Geral elas Obras elós 'l'àôei·na-
reii'c Ag··ul11aldo J·ose·· 'G c"l ·cs c0rpu.s· EcclcsinC' ·''< 1lrf ificr.1 Lur ~ culos, no Co1leglo de Sion. · ·· ,- · on :" ,. · ·. --

NO tl·o10 as do 10· te··-·r· ·1.Jor i ANN~:~~SAA;t~ nE Concedeu, as 14 horas, audich- ~~:itz!!ª s~éc~~::1~-~:!_': ::::~ 1 ~f~~:~:t/x:~i:i1;:~~1~~t ~~'.ve;r: 

L"-1.,._. ............................... , .. a,,,1,,• .. ••••••• .. • .. ••••••• .. •••••••••• .. • .. ••••••••••~••ntuf .. ,Íl,ô .. •~\' i... t ,.,. ..... . 

· . 1 cias publicas mi: Curla. Gomez. Verierahdo Na'l!ni. 1 t!2,e t.uae mnnere. nb onmibtl!J 
. , . , 1 ni;~;:~:~ir~: ~~~~-a1ç~~isdi1;x~:~: Cclebrotl, S. Excia. Revma., ás PAbB.~'S: - Alcx·andre Armi- iibi grnelibus fidclitcr scrv!atu.r, 

., e 30 horas, da sei:..-ta-felrà, na iia~. Alicio !Ílbclró eia . Fcr C'hri"!mn n·nniJ1,m1 Nusf,rum, 

1 
o Revmo._ Sr. Do1_11 Jose_· Ca_rkls ·,· Bas1·1tc"' · de ,.,,10 Bepto cm acção Motta. A · 

RIO PRETCl 
" ~, ' Árlgélo · d!odli. Aútonio I)'An- mci:. 

rios 11reslara111. JJa1·t1·c'u1a1·111c11te, de Agu!rre, DD. Bispo D10cesano .. de graças pelos formandos da . e• p· 1 ' 
s. Excla. Reviha. s~rá, pot· esse . Faculdade ele rvl:ectiéi.rlii:. g·<'.-lr-. Ailto1Hó Re.o. AiHcmio Pepc. ,,. rru n. ·, de D 0 1,cmbro d0 

sua homenagem á Santa Cecília. motivo alvo de grandes hoinena- f : . Armatido düfrrnzzi. Arn9.ldo de lú4t>. - <al C:,o. Pat1io Rol!m 
Não scria.rhos justos si calas- gcn_s d_a popu_ la_ ção, destacando-se .

1
· No sabbado, 5· Excla. Revma. MJraes Ah-tida, Arthúr R,lccl, An- L:urrirn - Clrnnccllcr rJo Aroo.,, 

· , ll · · cel.ebrou. no Palaclo, por á-lma to· 1 1 1 · biE·.,1ad.:. sclhos a àccuação brl 1ahte e ef- a scssao magna a se realizar 110 : · n o Tr v r\ho, Aurelio Frà!ssat, 
f''es(a. de Santa C:cci!b 

T'-!e,.tf' anno. a festa de S>nlla fltlente d:, nosso Jovein tlUra da predio da Acção catholica, es- : de Antonio Vasques. Carlos óctaviaho Glelc. Constan-
•::,.,cili:- teve lirilho iacliilo. cth Cathcctrai, nev1110. Í'c. j_ Brasil de til.ildo O discurso official a carg·o . A' tarde, deu varias audiencias t!ho Carneiro, Ciccro Revo1'edo. 
fiio Preto. êk.nâllio. do tli'. Jayrne Màrtins da Costa cmi Palr, e10. Dai:fo de. Mourn. ÉE.~e11 MurRrl. 

1?'t.4~"r-rlfr1o nor uni tr1duo de A ~. ~...:evnv~ cabe g?"an- !,,::.$.<:J.,..,, Éh~€rtlo 2n.ncl·12;~. F!r-·1i....:·iü 1·o ri-
eortferencias, exclusivamente para de par(;() do brll11antlsfüo desla réJ. ,f!muarlo s1 . .-~.I--"t·é11. João 
moças, proriimé!atlil.l.l ~lo Exnio. festa, OBltA DÀS VOCAÇÕES I CURIA l\1E'l'ROPOLITANA BaptlsUli de CarV2lho . .Tór0 t)cus-
;i Revmo. $r.- B!spo Dbcesarto, · ded!t de Al-àuJo J,-,i-. ri> SIM\ 
s. Excia. Doin Làfàyett.e Libanio, Sob a competente dlrccçao do AVISO N. 14t 

I 
Cou··tc. Jnn,.·qtii·m Cl"_ ,_.,.-, 1, 1,,_ ., .• ,,.,_e!-

---- Revmó. Pe: José Ribefro. Vianna 1 •r ,. o dia 22 .. dia da festa, foi assig- , . , . , . ,. . . . . ., , rcs, j6~ouin-l,Mai;I:"~ cr.-,' -:, 1-~i-
na'!adc. logo pela manhã, com SOROCABA vem toma11tlo vulto nesta D10cc- , Co.11,·1Jeação no Rc\'lrto. Clero da . . J -8 . · Bibi_· . .1,, _"' _· ,. •. ,_ ... 

1 
missa e com'munhão geral, ven- " se. a dbht das Vocações, o que : Archidlocesc para os Exei·cicios · ia, " e : • ano <' · !Jt e,. ·1 'ºe 
d C th cll 'I 1·t 1 nte · faz cNH· qi!é dentro_ de pouco 1! l!~s11iritúàcs do aiino tic 1941 Braz de_ c_,ai·Y_il.1_1io. J~: '. ,._ .. _,: ·' ·o , 
o-se ª ª e_ ·a .1. era. m_ e _ 1 E. ·x· ••o'' ·,·ç:io· da ••, s·co· 1a p·1·ofi•-sional N Y J 1 f tt "" '1 1 rep:Jeta de moças. As communhões ·" " ~ ., = teznpó estu\)enelos serão os re- ' er • osc ,a aye e ,.··l"'_ª.,.H · -

attlngíram á. varias centenas. , . sultadoll. De ordem do Exmo. e Rcvmo: vares, Jor.é Maria D .. ><n,,• ,·,-0 , 

A's 20 hoi·as, de·sfi'lou pelas Realizou-se em n_1ea_ dos do mez Luiz Soi·ia1io, Luiz GóiF8':8 de 
d '-"li B·'1'~t··1·,. CA1'Í{Ott·c· ... sr .. Arcebispo Metropolitano cm Mou·1·a. 11.'..-o~c:)-.,i· n· od1·ii!--'cs. ~-.-» .. I-li · d t · ' p.a~sa O uma "" ISSJma exposi- o " ,. obed!encia ao canón i_26, d0 Có- ·, º' 5 " ,. 

pr lCJpacs mas_ O cen ro, =: ' ção cie trabalhos de àlúm11os des- ~.ôti N. de Sóma V!c!rn. Olegario 
portente proc1ssao. composta so sa Escola. a qual foi nlult" Visl• Estâ sendo distrlbuielô ao prc- digo de Direito Canónico, con- . . . . 

v · ·· · ..., ,,o,;o o· n~.v·1110. Clero secuta·t do Bai·e.t!\. Vict~rin'l de Grindarà ele moças. Houve quem calculas- t d b t te . . d ço. ele 5$000 o 4." tomo da .oi- v ""'' M . d 
oc em cinco mil só as moças. ª ª e as an aprecia ª· blia $agrada, editada pelos RR. A1,cebispacio para os saütos Extr- cn e~ 

As conferencias do Exmo. Bis- Fcsfa do foi·matura Frádcs · Frluiciséanos de Petro- ciclos :c~.pirlttiaes confortne as 
po Diocesano trouxeram. todas poliil. Os exemplares poderão ser nort1li1atas das duas türmo•; abal-
as noites, centenas de donzellas, Re_c_ cbcram os seus diplomas, 

1 

elic_ohtrados r)â. sacr!.~tia da CP.- x0 dl.,cr!l11Jnadas. A r 1·!1·,-,, i:·,, lti!'-
quc, enchendo inteiramente nos- no dia 25 de Novembro p.p., em thcdral oü com o Revmo. Mu-t. l'm rom.0 çaní o~ :C.,,:-,:,;:i.-, ,·,ó 
sa. grande cathedtal. trai1sbordâ- sessãó realizada na viàa social ca11gro, Cu1;à ela Sé. e:',"' 1? , . ,T8 nr•;;·o e tcrminarit 
bath pelas escadarias da frente 
~ laterae6. 

A imprensa da Capital, os dois L J T U R G J A 
· füaiios, "A Noticia" e '' A Fo
lha.", a Diffusora local, fazendo. 
propaganda e lrtadlando as cbn
[crenc!as. e ma!S sol1n!dades, mui
to contribu!r.am para o brllhali- ' 
tismo da festa. I 

A Orque.stra e o Orfeão do 
Conscrvàtorio de Musica de Rio 
Preto, diariamente, e a "Lyra 
Musical" de Rio Preto, na pro
cissão, dcra.m multo reálcc. Alem 
da parte interna da Cathedr.al 
e _a procissão tambem houve di
versas commemoràções da festa 
de Santa cecilià. ó COnservato~ 
rio, a "Lyra ·Musical", a Dlffti
sÔl'aP. R.B.-8, a imprensa local, 
centros dé estudos musicaes vâ-

Bonecas 

Bêbês e 

Brinquedos 

A
t •. __ i: ... 

c:cao de 
QUOD ORE 

Afim de purificar o calice,_ o (jilod sümpsl nào se encontra nos seculo XIIT. O ordinar10 do_s Jâ
Pa_dre derramá nel!e. o vinho di- antigos Mli;siws. 1 cob!nos lbomin!canos dà Frari
zerido: Conceclei-no.s, senJ1ór, qüé étnMI', Qtie ó votliio corjló qtic ça,? ~é 1254, p,areéc ter sido o 
conséivemos com pureza de co- eu rel•eM e O v08So sangue que P:U11e1ro a man;ar essa prccau
t·açiio o ~ue a nossa bocca aca- eu MÍii, se utiafu hitiiliamctite iis çao. 
lJ?, do receber e que esta rladiva · minhas c:ntr:.rnhas: dig:nae-,•os Contentavam-se, então, em fa
temporàl que nos fh-e~tes, ~e perm!ttlr, Senhor, que _ não fi- zer éssà. àbiuçào. cóh1 aguá,: 
trânsfm·me pàrá, nós elll i·~fué• que em mim m.ruicha alguma ae Uvat CÍJ.ll1 iujuá, diz ci :,t Otdo 
1lio sempitci·ni,. pt:ceado. àgora gué estou confÓr- Ftcizriáno. Alexandre de Rales e 

. Nota-se nessa oração o empre- tado c-0m tão puros e santos sa- Durando de Mcnde só tálari1 ná 
go do plural, o que significa re- cr:tmenios: Vós que viveis e rei- aguà. No emtanto, parece que o 
montar ella aos primeiros se- nàes por todos os ~eculo,; cí.Ós se- etiipfogo do vinho e da agua para 
cuias da Igreja. O diaco110 apre- cu,,)s. Assim sejà. a purificação dos dedos data, pelo 
sentava aos que acabavam de os alimentos sustentam O corpo menos, do seculo XIII. 
commungar. numa taça, vinho cotn a condição de nclle penna- No Concilio de Nimcs, realiza• 
nã.Q consagrado. necerem. E' preciso que o cor- do em fins desse mesmo seculo, 

1 po e o sangue de Jesus pene- fala-se nisso coino de tihl costu-
1 + trem em nossas almas, prendam- me já estabelecido. O XIV Ordo 

r 

se ao que ha de mais intimo em ' Romano não é menos exj)lic!to. 

d to I Todavia. esse uso não se lritro-Ha • nessa cerimonia,s uas cou- 1 nó~. a nossos affec s e qtie pe a . 
sas bem d!stinctas, que se con-1 virtude da Carne Sagrada. não duzit1 logo pois que no seculo 

em geral, comprein rundem por serem feitas ao mes- fique mais signal algum ele pec- xvn. em Lyori e entre os Car-
, - d 1 1 tuxoe. como diz Moléon, não ha-

nl ªI· ~· bai·ato, n,·t s·e,•,·a-0 l 1110 tempo: acc;ao e gra<:as e, caco em nossa a ma. 
"' ~" 1 via nà Missa senão uma un!ca 

I d !iblução. _ Quándo o Padre rezava essa espccia isada e purificação com o vinho. A formula que o Padre recita I oração por todos os fiei.<;, para 
ii de acção de graças. Elle pede , não accnsal-os. não dizia a pala- Segundo o Padre Lebrilri, até o 

' i pará. a alma os cffeitos do alimen- 1 vra scelerum, qur quer diier cri- scculo XII não se fa:tià il. :i.blú-
- 1 to tomado l1Q corpo. Segundo D. mes. Elle fala de si com humiJ- ção do calice, no enítáhto isso 

Cabrol, essa oração vem do se- dacle: porem ao:.. fieh sempre se. era usado desde multo teinpo cm 
culo IV, pois a encontramos nos i-ekrc rnm rc,,pe1to. certa.s ordens religiosas. 

SÊGÜNb.~ TURMA: 

MONSm'il-JOUl'~S: - El'liesto 
de PàúlR. João Í3. Martins La
c:foirn. Pranclsco Bastos. Doh1l11-
gnry Mâgo.lcli. Mairncl Ribas D'A· 

-CONEGOS: - P'rancisco C\, 
))llll'•. Affonso Chir.rcl'.a, Antonio 
/1 riNlc. Marcello F'rnnco. Sylvio 

, Oi~ MJracs !VÍattos. Humberto elos 
Santos, Antonio Salustio Areias. 

PADRE$: -- Achillcs Silvcstl'i, 
Amcrico Andr!ssi. Antonio Aha
cleto Bradão de Oliveira, Anto-
1;1io Marcial Dias Pequeno, A1ini
bà! Gravhta, Arnaldo de souza 
Pete!.ra, Arthur Leite de Souza, 
Carlos Simões da R:icha, Doni!l1-
gos Herculano. Casarin, Ernesto 
Cangueiro. Francisco Xavier COS· 
tabile, Hefai:Ho Correia L.aur!ni, 
Jâ:i'me Gárzaro, Jesti!no Santilli, 
João kufay, Joãô Llgabue, João 
Pedro Fusenig, Jóão Pheency de 
C. e Silva. José do Amará! Ger~ 
mano, José Doummar, L!ndolpho 
Estevee, Lino dos Sahtos Britto, 
Lucio Xaxler de Castro, Luiz 
Gonzaga Biazzi, Luiz Alves ele 
Siqueira Castro, Luiz Gerardin, 
Luiz Pi'!ul!, Luiz Martin!, Moy
sés Miranda, Paulo A. Cavalhei
ro Freire, Pio Ragazlnskas. Roque 
Viggiano, Silvestre Múrari, Vi
cente de Paulo Divid!an. 

S. Paulo, 6 de Dezembro ele 
1940. - rà) Cgo. Paulo R)Jim 
Loure.iro - Chance!Íer do Arce-. 
bispad6. 

cbÍtU ME·tRci.roLJTANA 

AVISO N. 111 
," mais antigos sacramcntários que Além da ablução dos d~dos so-

, são o gelasiano e o leoniano. t-lel- -.J; bre o calice o Padre lá.váva há· Ordcrui.Ções eia~ 'fempÓrú de 
- .. · •' -.i..,.. ies porem. não figura a oração no I bllual.inente ás mãos numa pis- Deze1nbro 

ordinario els•. Mls~a <' varia ape- 1 C'laucl!o de Vcrt na wa !'.;-,11!•- , • , . ; . _
1

. , , • 

A VIS_(, ;·./. 11'1 

{-~r-·, ~-.-..~- e c:n!!::-r·tt5 r-n1 f;n·rrr db 
"i't :1(iflri~ Collcdo l"io Hra:;t~ 

kiro do:! Ro1ua ,!" 

De ccnformi.ia:le com os de~ 
w::1~; d~ SnnL:. Sé 110 Lcrceiro 
dc:1~!:1·;·0 Gc Dc't2!11bro. dia 15. 
e;n tcàas ::lS ~"12.trl?c.3, Tg-rr·jas e 
Cn:.t:)i:io:. t.?nto pela n1anl1ã. á, 
l~ora. c~a,r5 !VriSf!d. (·.JnJo ú tarde, 
l'O!' c-c~aisiã.'.J rlR rc--:1. dcverf1.0 ser 
fr!!·a:: pr~c2s c;_;·~~c!,1_(:0 e tnna. 
col!e·cta Cffi h:-rl.-:,;i"i") dn Ponti
r:cio <lo CollPgio Pio Bni.cileiro 
tlc Rc"na. 

r:cc:c:m11c;1cln n F,::mo Sr. Ar
cebls"~ a:s Ilcvclo.s. P~roc:10s 0 

J:lcit:Jrcs rle I:::rr·.ia.~ q::c <1.c!q,,
fr:~rn1. a~.<; f!cis ~nb··': ~ 1~~cc3..,. 
siriarl~ (' !:nnorf-r:v~:(;1 r: "\ =~.nx1-
H.ar tf.') lY.:'!1:<n'':''·Ho f:.'~;~1 1•'"'leci-
111c1it.il (•cr-k,lasti.co. qm· ~ob os 
?Usph~::;-, rirt 82:1tn sr, r. r.!o Fnts
CDpado Brnsileiro 1·c1~1 runccio
n'1n-:-l1 na Cirü1 ele E~~- :·n;i. r1c- n 1-
g·un.c:: Rnn')s a r.c.; 1_:i. 1--.·~ 1-1 p 0 t~ 

dC'~!ina. ~i 11::1'.'-~ r1 11:·in·,i:··1r'." for-· 
tr~ação do c·J,·rn (l:• ;1·t~\;1 !'1tria.. 

De ordr:m cl<' S. Excln J')"''l11R. 

:Cão Paulc-. 4 de DC1/."lllli1·c1 d~ 
l94C. rn l C'•nc~0 p,,.tib li· dim 
Lcureiro - Cllancc:i~r rJ,.> ;\n:c
bispaclo, 

t·'UNCÇÜES DAS l)üi\!JXGA8 
DíJ ,,nvEi'.1'0 N;\ C:\THEt.lRiH, 

PROHSORL\ 

Edital n.0 2:J do Cc1·illl1>11i;p-ifJ 

do So!lo 

Següindo a tr::idi1}0 ria cath!l• 
dràl de São Paulo, dlll'ante ~.[{ 
Domingas do Advento, o Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo Metropo-
1i•ano assistirá. pontificalmente áa 
Missás Capitulares. que se ceie• 
brarh ás 1 O horas na Igreja de 
Santa Iphigenia. 

Serão celebrantes: 

Dia 1 de Dezembro - Mons. 
Manuel Meirelles Freir~. 

Dia 8 de Dezembro - FESTA 
DA IMMACULADA CONCEIÇÃO 
- Ordenações de PresbyLero&, 

Dià 15 de Dezembro - Cone~ 
go Bened!cto Marcos ele Freitas. 

Dia 22 de Pezembro - Cone~ 
go Bened!cto Petelrn dos Santmi. 

Fa.re.<• Homiliar 
Dia I ele Dezembro 

Er11ést<1 de Paula .. 
Dia 15 de. Dezembro 

!v!ánueJ Mefre!le& F'refre. 

Morl6 

Mon;;. 

Dia 22 de Dez.ombro - Cohe--

a casa onrlP tudo ê 
mais b~rab:.> 

nail r. p~.la\'ra- "pura", F'oi na, i·~Uu; des cérêni:inleb "aff1rma I clml amda hoJe ex.stcnle ehl ce1-
. · · 1 1 t 1 , j t d lt d - d De orde~ do. Exmc. e Re\'mo. go B1med1cto Maroos de F1·eitl'il3• 
França. no se<:ulo !X que el!a , que o/i Padres de outrora d';t-ra,- 2·'; .gre ª5 · per O O ª ãr. 0 la O 8;'. Arcebispo ~etfopolitan0 • <:Ol11- com excepcâo do dia s. de úe-
co,meçou a ser rezada. pelo Pa- 1 ma.rnm na p!sclu. a agua; que 1 'cta EpGtcL;i. E,-se uso desappare- !í'.tinico à.o Revmo. C!ero é Fiei& zembtc. o& fü,rmof'. Conegos sê 
clril em acçàJ de graça:;. .set·l'ira á àb!uçâ:-:, dm, dedc,.s. O l ceu para os &!mp!Elb pà.dre:s, nià:i; qu~. no pr9xlmo_ dia 21, Temp:0- a~reS€ntarão &empre re,,esttdos de 

Rua, das Palmeiras. 
Nos. 88 e 94 
'Tel. 5-4070 

Segundo o Cardeá! 
éll'a~ão; (;oi-pus. tuwn 

Padre hií.o tomaw. a agua rr-r- i Oi, Bispo.'; áinda 0 · ccl'!Serrãm. rg,s de Deze!11bro. áb i; hora.s da capa preta e alamare1, 
YÍde. 11a riurlfléaçio de seus de- · 1 h • 1 · .., 
do•-. '' - · l'ol esta â ori""ént do habito de má_~ ã, na Cape! ª do ~minà,_-,o . _ 

e ... ª b . . . • Central do Yp!ranga, 5. Exc1a. l r. Paulo, :lts de Ncvê!!!br<"• ~ 
B".lná, á. Qilando terá começàdo esse lavar ~s maos 11ª Sacl'Lstià., de- Revn,a. éonferl.rá às sàgtad!!-11 or- 1940. (a.> Cgo. Joií.o Fà,véll;k). 

Domi.nf; IIPtl? 1)~·•,n1 QJ;.1Wb te.r e~i:lo ~o ~oi.a 1# 11-l!l;&v.. tlelUi di ~ 4WMU&i:~, ~ de ~ 



LEGlONARIO 

6 DE DEZEMBRO . - - ·. _, ·,..:: ., 

·-·- Festa da lrrfrnacu1-ada· 
·PUR--QUE-A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU o co-RTE ·''KENWAY''? 

Cor1~eicão~ 
· _f . O pccc.uc10 dos primeiros ho- 1 ção de festas cm honra •da Im-
·j IJ'lem; irnnsmittiu-se a todos os 

I 
inaculada Conceição. Províncias 

~u.~ dcsccndcntcs, e consptircou e reinos escolhiam-na como Pa· 
o mundo inteiro. Só uma crea- droeira sob os seus auspícios. 
turn humana foi isenta dessa Muitas associações se instituíram 
macula: "Maria, Mãe de Deus". sob o seu pa trocinio, e muitas 
Mysterio da bondade gloriosa de igrejas fornm Ql·!gida.s em sua 

sa definl~~. saibam e oo.n.J.'.!eça.tt1 
que por sentençil- propria se to.o.· 
dr.nmaram e naufra,gru·am na fé, 
separando-se da unidade da isre• 
ja. " 

(Continuaç.ão do ·numero passado) 

_-"~ll)-pre _oc-cupado da mi11ha suu
tificação, Deus me acompànha em 
todas à.e circunstandas · · da vida, 
·g.uiaTido-a -· para o fim sup_temo .da. 
m-in-I1a vocação. Umas v-ezes me cón
'iluz; pela mão, por.- cnti-o .. ur:i:es e 
espmlws. por montes e. V'âles, _por 
· onde e como lhe apraz, s.empre com 
amor· e carinho, contanto que eu lbe 
siga os pa6sos, que vá faz;en-do. da 

· minha partê, quanto me seja possi
: vel. Outras vozes, porem, sou !e
. vado eni hr1ll;OS. como criancinha ao 
~olo de amorosa mãe". (40-). 

Que encantadora evocação! 
Como · no:s recoucilianios a.sslm 

, eom todag as criaturas d<c\ Deus, to-
. d-as nossa,i; irmãs! · 

: Porq_ue ·· usar das cnatura.s com 
aabedoria e pntdencia é mais per
feito do que pi-i'va.r,s.e d-elas sem cri
terio e modera,;ão. lia mais virtudes 
e-m santificar um prazer do que em 
suprimil-o. I•;stà o po11Lo ern tuilo 
e sobretudo, em que consultemos a 
vontade do Deús e sua maior ,;lo. 
ria". (41.). 

Sim. A vida espiritual não é trh;te. 
A virtude, suaviza-a:. Deus, pc1ra 

nosso conforto e .estimulo: 
"Na agitação por vezes . febril, no 

moto continuo a que somos condem• 
nados na vJda no atrfoto das ide;,1.s, 
no choque das paixõet:1, no embate 
dos desejos contmstadoi;, e aspint· 
ções insatisfeilas, deprcSBa se nos 
gastariam as faculdail• :., da alma. se 
as não suav'izass0 11' a , · '.a de oleo. 
Posta nas· crh· .1r:•. a "' ,·viço dae 
11,lmas que ani-- -:1 ,i:· · e odeiam 
a innlquidadc, ,_. ,.,, u ,1 ,, , olco sflo 
os prazeres : ,_, e•·· , .mtifi~am 
os· deveres: ···i.;;: _ _i,•:•t•ti.am e~ 
_odit.ti -lniqu_1 · ,,-_, ,11, :J~ :: '. ·_:· · :i unxlt 
te Deoo ok'.' _i····:'.v. (,;:e). 

Ungid~ a 11 • ,· ,· .•. , .,' · J. alegria 
gue .. d·a co1·:-·. . i:• _ _: 1:1_,_ç,;,1 ··diff•.in.._ 
df_r.se por. t1.Y'; o , "u .o vJr, dan;lo 
wrto o 11.oV·c;;a .-,_,,. ,_,u;c,,,_,; ·'JPE"-ra,;5.es. 

ft-!.•~~l!ktl! __ ti~lli·~"~.i':~~- _nogaa~ 

Deu~. honra. 

* Para melhor servir ·nossa 
clientela, ponde, em dia à 
moda masculina cow a ele· 
gância da época l 

A IgreJa Catnolica difinlu o O Papa Pio IX, em 8 de De-

Annos depois, Nossa Senhora 
se apresenta a Bcrnardette e diz
lhe: "Eu .sou a Imacumlada · Con
ceição.,. 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século I 

Dogma da Immacu'lada Concci- zembro de 1854, na presença de 
' ção baseando-se na tradição e 1200 príncipes da Igreja, pronun-
1 nas ExprC'5Sões das Sagradas Es· ciou solemnemente a doutrina da 
: cripturas. Os livros que coru;ii- 1 Igreja sobre a Immaculada Con-

Esse milagre foi o prune1ro o.e 
grande numero delles, que se 1 
realizam constantemente em 
Lourdes, numa confirmação ex· 
plcndida do dogma catholico . * Para proporcionar a ele

gância, o conforto e a.como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

tuem a Bíblia estão cheios de I ceiçí\O: "Declaramos, annuncia
. expressões ~licissimas referentes I mos e determinamos que a dou
, à Virgem Mãe de Deus. i trina que di?. Maria, a Santissi-

No "Genesis" já se !é: "Porei l Virgem. desde o momentl.:> dé sua 
/ inim~dc entre ti e a Mulher, conceição por e&Sa graça e pre
' entre a tua e sua descendencia vilegio excepcional de Deus, e 
1 e Ella te esmagará a cabeça". cm attenção aos merecimentos de 
, Nos Canticos !é-se: "Sois toda Jesus Christo Salvador do gene
\ formosa. e em ti não ha ma- ro humano, ler sido preservada 1 

cula ". Nos Proverbias: "o Se- , ~ toei~ a macula do peccado ori-

Emporio. Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Generos aliment.lcios, pãCll e 
biscoutos de todas a:; quali· 
dades - Aprompta-sc cncom-

nhor possuio-me nos princípios gmal, e por Deus revelada e co- mcn<las para casamentos, bar• 
dos seus caimnhos", logo o pec-' mo tal deve ser acceita e firme- tisa<los, "soirécs", ct-0, · 

ÔMBROS ANATÔMICOS cacto nunca a attingiu. · I mente acredit!J.da pelos fieis. l;)i 
"Cheias sois de graça" diz S. algun:l, o que Deus não permitta, 

Luccas (I. 20) · ., , se. atreverem a divergir desta nos-

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ AN'l'ONIO N.º un 

PHONE: 7-0553 

1 
A t1,adlção da Igrnja não é j :::.=:.:.:.:.:.:.'::.:.~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::_=:-

menos eloquente. Santo Ephrem · 1 
cantava "a Virg-em Immaculada. 
illibada de toda a macula de pec-

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE h, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

c,ado ". Santo Ambrosio diz que 
Maria: "foi por graça divina 
isenta de toda a macuia d) pec
cado ". São Cypriano affirmava 
que Maria: "differe de todas as 
creaturas. pois tendo a nature
za humana, não tinha culpa a.1- : 
guma. E Santo Anselmo escre- '. 
via que é razoa vel suppor só em 
Deus uma pureza maior que de 

Ouça as ultlYpa~ .. noticias direêta.,. 
mente das capitaes europeas 
com a marpvilhct de 1940 ... 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

Maria. 
Os Papas dos primeiros tempos 

da Igreja pirmittiram a celebra-

Ir-_··-=========== 

Modelo 

5 S 143 6 

S valvulas 
ONDAS CURTAS 

E LONGAS 
m100s o,'"" Li, J 
PRE-ENCOLHIDOS 1 · DAS . 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 1 Um R o d i o d e g r o n d e _ o l e a n e e ·a o 
ALCANCE DE TODOS 

P&t~é 6
~ 

Ohtríbuidoras seraei 
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R:vo 24 de Mo 10, 80 o 90. Caixa Posto 1, 202{ 
SAO PAULO 

R. 24 de Maio, ao/ 90 / • Tel. 4-4528 • S. Paut,.,, 

DQm Duarte Leopoldo e Silva 
Oração pronunciada pelo Revmo. Cgo~ Antonio · Alves de. 

Siqueira 110 fl,.o anniversario do fallecimento de 
Dom Duarle, a 1-3 de novembro 

membros, como então se .nos dc;:;a . 
tarn os Jabios em louvores e ca.nti
cos celestes!" ( 45) 

Que Jubilo n ;;erenida.de se apo
dern.m de nós! 
, . "Gaudiun, cum pace. Paz e a.1egna . 
De que serve o ::;er triste'? Ha-lle 
ser a, alegria para minha, alma. ,·.o· 
mo um sol a illuminar-lhe todos os 
recantos, ainda. os mais reconditos 
e obscuros - a alegria de estar cot,1 
Jesus, a alegria de soffrer -com Je
sus, a aleg.ria de morrer para viver 
com Je:;us, M·ihi vívere Christus 
est . .. 

Pois não e esse o Clom perfctto, 
o dom por excellencia que me offc. 
rece Jcims· no Santü;simo Sanamen
to/ Gaudium meum ln vobis :;it. et 
gaudium vcstrum lmpleatur,. Filha 
do céu, flor de pureza, fonte de '.l.m01· 

e de santas energias, a alegria nào 
exclue a compunção. que é a sau
dade do Amigo maguado, mas niio 
irremediavelmente perdido, o desejo 
de 11m Bem que se occulta, por que 
se torne mais querido e procurado. 
.Dor de peccacjps ê amor, e o amor 
ha-.de sempre Ílesabrochar na ak:s!·iu. 
do Bem possuído ou. r_ecupera lo. 
Gaudete in_ ·oomino semper. Sem per 
diz o Apostolo . ..:.:.:.. à.inda mesmo na.-· 
contrlcção qu.e, .dete.stando o pc.cca
do, se volta para Jesus, alegria .snbs: 
ta.neta! e eterna"; · ( 44). · 

Ahlgria intensa. gotta de oleo re
confo.l'iank. -doui,-ne•.·foito. dom por. 
'3.~,i~!i~nda..:_ =::,_____e!1? ~-»~r. _ eeleg;s· 

com que havemos de edulcorar !.orla 
a nos;;a ,'ida, ameigar todas as nos
sa:; mortifkac;ões, roboran11-o-nos n<1 
cumprimento de todos os no,;HoH cic 
veres, no estado eu1 que nos collo
cou a Providencia de Deus, 

Sim, porque "amar o r!e/er. o i"ie-
vcr de estado, sobretudo, dom todo 
o cortejo de coustrangimentoi; que 
dellc decorrem - eis a p.i-imBira. das 
mortificações. N'ão é licito repelir 
a poua, o trabalho, o soffriruentc, 
inhercnt() ao deve,·. como não é per
mitido falsear o proprio dever, ate
nuando ou exaggerando-lhe o alcan
C". Ora. nesta fÓnte de mort.ifica,;fw, 
1Ja bastante com que saciar as almas 
piedm,as. ,;()df'nt.as dP sacrifido e d0 
penitencia". (45). 

**• 
Assim nos !remos para D0ns, S<'· 

rcno;; e tranquillos. 
l~' :i hora tremenda da noslóa mor

te. a intenção recta que levamos <k 
todos os nosso,; annos, nos far.ú vol
ver os olhai'e,; ,;obre 110:,;sa exisll'H· 
<:ia que terá. ficado c:;triada em 

luminoi::idades, •• 
Como aquellc. cu.i« voz ouvimos 

11<:ste momcn to, em nom8 de Deus 
.:... ·alc,rni;aremos rPpf'tir nós tam
bom; 

"Agin-cio por Deus y para. Deus, 
ainda na;; circunstandas em qno 

· mal.s teve de soffrer o 11w11 amo1 
J]fOTlrÍO, estou tranquíi[o 11a !Illl1hB 

:ç9n~ti$nr:ia. b~pi qu.e nãv lcnhd ~ 

somp,·e l1aver accertad-0". (46). 
E "de mint . sei apenas ctizer-vos 

que, em mais de oito lustros de mi· 
nisterio, peni-;o que ao::; pés de Deus. 
s<>.mpre hu~qnei puri-ficor as m-inhas 
lut.enções, poJ· que, ao cabo da vida. 
aão me sejam levadas á conta d-e 
má vontade as falhas e iml}Brfei<;ões 
cmie:rn nem eq-uer a pretensão de 
que me Eormam a trama da existca-
cia". (17) · 

.F'ciizcs rlc nós, se c-hegados ás 
margens da eternidade pudermos 
prr,ferir idenlico te:;ten1unho! 

I~elizes, se aligeira<los nos sentir
mo::; tambem doi; cuidados terrenos, 
dtt preoccupaçiio da fortuna, dos npe
go aos bom; maieriaes ! 

Oxalá nos cal-0 fundanrnnLe no eo
i·aç-ào a lieção formoi-;hsinw. rlestc 
testa monto: 

.. :'são constituo herdeiros, POJ'f!UC, 

gra~as a Deus, não te11ho e uunc;i 
tini bem; de fortuna,. Pobre entrei 
para o sacerdocio, pobre entrei pa
ra o episcopado, pobre t~.mbem, sem 
dinhei:ro, sem d!ivi,dai; peRsoaes (' 
1-;em peccgdo, ·espero e desejo mon·er 
(48) ..• 

.. .'.\.o traçar Astas Ji11has d-0 mcii 
testamento, com os olhos fitas na 
E)ternidatle,. _proinpto para com.parecer 
doante de Deus para ser julgado, pos
so diicr afoita.mente como quem ,;e 
esfo,·i:ou re!igimrn mente por cumpri.r 
o ,;eu dever de admini,;Lrador de be11;,; 
8cde.iiastioos: Assim tenh11, ou á 

!.!orn rla ~1L: .. !4

(~ a :_1:-lru;~ tâiJ j~n1p:J Ue 

peccados, como sempre a tenho tldo 
li111r>a e iscnw. de aziubavre (49)". 

Argentum est aurum aut vestem 
nullius concupivi (50)" 

;;~** 
Na realidade, ellc bem cumpriu o 

seu dever episcopal. 
Sngundo Santo Thoma1-, a, perfei; 

çào do estado Ppiscopal está na do
dicação á salvação do proJ!'imo (51). 
Para Suarez, o episcopado é eslado 
rie l)B.rfettos, ·que exercem a perfei. 
ção. em obras pe.1-f.eitissimas (,2), 

Ellc mesmo, D. Duarte, tudo isso 
resumia nesta phrasc que era sua 
pl10togr;tpl1ia: ''0 coração do bispo 
P- uma h.ostia viva. consagrada a(l 
amor d-c neus e ;i ~al vaçilo rio pro
xirno ··. (5;)). 

:.\li r1-udeia o Angelico as qualidader 
do devotamento do Pastor ~-s ove
lhas, ensinando que esse devotamen· 
·:o ha-de ser: Universal - que o leve 
a dar-se a todas. l\Iagnanimo ~ que 
o apreste a todos os sacrificios. re
nuncias, a p,1·opria morte em Cavo!' 
dcllas. Operante - que se traduza. 
cm ouras de curidade material o 
Pf'piritual (51). 

(Continua 110 proximo iwmcro} 

10) D. Duarte, ibidem. 30 
41) D. Duarte, ibidem. p_ 24. 
42) Salm XLIV, 8. 
•13) D. Duarte, l\ligalhas. ll. 5(l. 
14) D. Duarte, ineditos. 
15) D. Duarte, Migalhas, p. 82. 
16) D. Duarte. Testamento. 
·17) D. Duarte, Aloc. na Lig:o,.:das 

das Senhoras Catholica~, .1934. 
•1?\) D. Duai·te, ·····stament<i. 
1!>) D. Duarte, ibidem·. 
50) ]). Duarte, Desped. aos>, parn

chianos de Santa Cecília. 
51) S. Theol. n · IIae, q 185, art. 4, 

ad J. 
r-;2, 1 De St B t.u rellgionis. 1 1. ca.p. :,,.."V. 
fi3) D. Duarte. Srrnd. a d. Francisco 

ris Ca1_11po,; B~r1·eto. , 
f-4) p._p,,d c~u·-l I~l'.?~1~; op. ~, 



LEG10NAR1t! 

,feder~~!~!~~ª~~ M~~~inina EoA;;;;,10 de João Baptlsta. 
cJrto de 1Jczcmbr4 se nu:, A'quellc primeiro homent. 1 Polo primeiro dom rrreter.na-1 A creatura IJ es-

~presenta, annualmente, com! perfeito na sua natureza uu- tural, o homem não soffreria sencialmento serva $EGUNDO 00MINGO DO ADVENTO 
jou João um moto 
de obter dos sell.l! 

disni,pulos um.a at

titute mais raztnu 
vel. Um contacto 
mail5 de perto com 
o Salvador certa,. 
mente os convonce
ria da missão dlvl· 
na de que Elle m1• 
ta1•a Investido. Ho
mens bem inlcncio, 
nadas, não recusa,. 
rialll ,1 evidencia. 
do" n1t·agres e da 
rr .···:·(;fio elas pro• 

~m encanto ~ingular, peln I mana, intclligencia, vontade, dor alguma. Pelo segundo, não de Deus. O que quer 
_:&ltnmemoração do excelso sensibilidade e corpo, deu o soffreria a morte, não por na· dizer que ha de sub· 
;;privilegio de nossa :Mãe San- Crmt{ior a graça. santificante, tureza propria mas por um PO· 
fljàsima, a sua Immaculada dom sobrenatural, mediante o der dado á alma de conter sem-

São Matheus, XI.. 2·1!t 

·:poneeição! qual a alma se eleva e ad· pre aggregado o corpo huma· 
PaFa que possamos avaliar quire me.recimentos parn a 

I 
no. Pelo terceiro dom, ttnha o 

·11nei1'ho1·, tanto quanto possi. vida eterna. A graça santi- homem um conhecimento pcr
:vel, essa prerrqgativa incom- : Ficante é, pois, 0 principio da feito, livre de enganos e erros, 
paravel de Ma1'.'ia, mister se gloria futura, 8 egundo dom tanto que Adão deu logo nome, 
f.a.z que, numa recaprtulação, sohrenatural conferido ao llo- o mais cou ven ientc. a todos os 
nos remontemo,; aos p.rimor- mem. animaes. Pelo quarto dom. era 

''dios do mundo e assistamos, Como uni c-ortejo aos dons. t>erfeitamente senllor ele todos 
em_ e~pir!to, e :l1eios ele ad- sobreuaturaes, 0 Creador deu os movimentos da alma, não 

..,. se deixava arrastar flel.1 con· ,m1raçao a creaçao uos nossos ao primeiro liomem quatro . . 
·.-.rimciros pacs Adà I cupiscencia 
·"· ' 

0 e dons preter-naturaes: impassi- ' · 
Eva. 1 bili<lade, immoJ·talidade, scien· Obra divina, Feito á imagem 

Deus os creou cm csta<Io·, eia extraordinaria e domínio I e semelhança de J?cus, o ho
~lc justiça e: santidade, perfei. das paixões ~tl immunidade ria! ~1e~l.

7 
era. _no. co'.lJ\11'.c:.º . ~l\t 

tos no l}hys1co e no moral. concupiscencia.. 1 creaça.o, a sup,1ema mai,tv1lha. 

! 
Os dous recebidos seriam, 

ainda, transmitidos por nos

; 

Nunca é tarde pa
ra se demo-nstrar 

a gratidão 
Cui:ityba, E. do Paraná, 28 de Novembro de 193:i. -

Ao Laboraiorio do "GALENOGAL", PCÍota.s - Rio Gi-ande 
r!.o Sul. 

Exmos. Srs. 

' sos primeiros paes a toda a 
sua descendencia. 

Uma prova, no entanto, pe
diu Deus a Adão e li;va, para 
·tantos dons que lhes pi-opor
cionou: não comer elo fructo 
de uma arvorn. J<]ssa prohibi-

1 ção era como que um symbolo, 
1 o homem, obscrYando-a, não 
i mais faria do que reconhece.r 

a sua. dependencia absoluta em 
relação A'qne!le a quem devia 
tudo. 

Houve a tentação, e nossos 
paes sucumbiram peccando 
gravemente. Perderam éom is· 
so os dons sobrenaturaos e 
prcter-naturacs e ficaram gra
vemente feridos nos seus dons 

metter- se inteira• 
mente à vontade do 
Creaclor. Ha de sa
crificar tudo em ho
menagem ao seu 
Senhor, lmmolar-se 
e desfazer-se desde 
que, um direito di· 
vino lhfi exija o sa· 
crificio de sua !}CS· 

soa. Obrigaçfto de 
uma necessidade 
muito mais urgente 
sempre que se tra
ui ele pessoas cm. 
penha,das em ob,ras 
de apostolado, pois, 

Nacruelle tempo, como ·ouvisse João, já no 
carcere, falar nas ol9ras de Christo, enviou-lhe 
dois dos seus discipulos, e lhe fe:i: esta pergu!'I· 
ta: E's tu o ctl,le ha de vir, ou esperamos oÚtro? 
E lhes reg-pondeu Jesus: Ide e annunciae a João 
o que vis.tos e ouvistes: Os cegos, vêm, os coxos 
and'am, os ~pr~os são I impos, os ·.sµrd.os ouvem. 
os mortos resuscitam, e aos pobrês ·é annunciado 
o Evangclno. E é bemaventurado ·aquelle que 
não se escandalizar em mim. E tendo eles par
tido, começou J,csus a dizer ás turbas sobre 
João: que sahistes a ver n<> ·desórto?' Uma can-
11a agifa~a pelo vento? Mas que( sahistos a ver? 
lJm homem vestldo de· roup-1s fit:ias-1.0s que ves· 
tem roupas finas estão nas casas dos reis. En· 
tão que sahistes a ver? Um- p.rophet;i? Pois eu 
vos digo, .é mais que un, prc,.phefa, Porque este 
é aquelle de quem está· csci:-.lpto: eis-ahi envio 
meu anjo deante tua face, éiuo· preparc1ra o teu 
camfnho deánte .de ti. 

do 
T,·, la:w•nlo, 

t;S(C plano 

Velho 
Mas 

punha 
em risco o unico 
be111 que João po• 

na economia da graça, só é fecundo .. o sácri
ficío, e este de se fazer segundo o exem
plo do Divino :\lestre, que em1lenhou-~e ·a si 
todo inteiro para conseguir a conversão do 
mundo. - O apostolo tenha· semp.re .aeante 
dos olhos o principio estabelecido pelo Sal
vador:. Si o grão tle trigÓ, ao cahir na terra 
não m?ITer, permanecerà só; si, poréin, des. 
fizer-se dará cento por um .. Pois, assim o 
apostolo, si no campo do apostolado, e]te 
não desappareeer deante do Mestre, sua 

. obra será só ex:wl'iol'. 

**"' 

deria . ainda alnieJa.r nesta terra - aliás que 
tod-0s devem p1·ocurar coQserV'ar sempre que 
razões superiore~ .'1egitima.mcnte não exijiim 
seu Bacrificio --:-·· a boa fama. · de que gozava 
em toda a Judia, Por uma pergunta de João, 
envolvendo qualquer duvMa sobre a messia• 
nidade ele Jesus, deante da multidão sd~nte. 
das ciiscordias entre os que seguiam a Jesus 
e os que não deixavam a<i Baptista, seria na
turalmente lévada ·ª conta de despeito, me
lindre ou inveja. E não é prnciso demonstrar 
que à· menbr súsPe.ita de qualquer d-este!! de· 
feitos é bastante · pa1'a desfazer uma ret,uta-. . 

i<;xemplo viv'o clc&te mocto de p,roceder dá· 
nos João llaptista 11csta 1>ai,sagcrn do 

Ha muito cteverla ter · cumprido com o dever, lm})ost.o 
pela minha consciencia e pelo sentimento da gratidão, 

Mas COMO NUNCA E' TARDE ?,,ARA SE DEMONS
'I'RAR A GRTIDÃO, aqui estou para..· J)OSitivar un1a gran
de vic,!;oria do seu incompai-avel '' G,-1\LENOGAL'' . . 

Casado lla. doi.s annos, sentia-me muito feliz e mais 
ainda. porque já no primeiro anno. foi o rncú ·1ar brindado 
com urna menina. que se tornou desde Jogo o enlevo dos 
paes. Infelizmente. porém, nossa aJcgrm foi em pouco des
appareccndo, porque nossa filhinha. desde que· nasceu, aprc
scntava phenomenos extranhos que nos deixaram apprehen
sivoll. Olhos. nari.z, ouvidos ·- supuravam, supuração fé
tida! Que desgosto! 

,~-- ,.. ...................... - ,..,,,..,.,.~,..,,.,,, 
Dr. Durval Prado L liJ,•ange:ho. o que "'º propuzera ~-~!~O uorma 

Oculista '. do acçao no desempenho do ott1c10 que a.. 

ção. No entanto;'pois.que contava João com 
a ·efficaéia do plano concebido, não se lhe 
deu á, 1icrda d.o unico bem que lhe sobra,va, e 
enviou resolutamente seus d:iscipulos pergun
tarem ao Messias ·• Si Elle era o tlUe o povo 
esperava. ou aindf!. ·dey)iriam espe.rar out'ro". 

Chamado medico auiig:o; · logo diagnosticou: syphilis hcr· 
dada. Jnlciou-sc o tratamento, a1iàs delicado, está visto, da
do o tenro · organismo da criançi. Pois caros senhores, foi 
uma Jucta utanica de oito mczes: sem se adiantar um 
passo! A deso.rença <' o desespero já nos assaltavam, e não 
só a nós, mas· ao prop.rio .·medico. que ê um grande amigo. 
A gr-<1.ta noticia para os senhores segue agora: Foi o pro
prio medico que comprou na 'Pharmacla, Minerva um vidro 
do "GALENOGAL" e nos trouxe iniciando a cxpericncia. 
com uma colherinha de café cm um pouco de leite, uma 
1'63 ao dia, durante uma semana. O resultado foi cstu
pe11é!o ! Na segUl'lda semana uma colherinha de cl.lá, tambem 
uma VC'.! ao dia. Completa e radiante victoria ! Nossa filhl· 
nha está pel'feit.amente curada, com uma lindíssima pellc, e 
nós, o· qÍle dizer-lhes, senão. . . muito e muito obrigado e os 
mais sinceros parabens. 

O medico por motivos particulares, occulta-se. mas nós 
enviaremos. dentro cm breve, nos.~o retrato, junto a nossa 
idolatrada filhinha. 

Octavio S'anf-Os de Figueiredo 
Firma reconhecida pelo 3.0 nota.rio Homero Ferreira do 

Amaral. 
--ó-.-

º "GA,LENOGAL" encontra-se em todas as drogarias 
do Bra.-;il e Republicas Sul-Americanas. 

N. 37 Ap:;/O . L. D, N. S. P. - N. 963 

Rua Senador r. Egydio, 15 l 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs 

Telcphone 2·7313 ' 
------... .... ,,.,,,.,.., 
uaturaes: a inLcllige.ncia Oll· 

volta om trc\'as, a vontade ·911. 
fi'aquecida. a sensibilidade e: o 

t;rovidencia lhe confiou de ser o precursor 
do .. i\l essia:;, - é preciso qu·e I<,lle c1'c,;<;a , e 

eu diminua -- eli'e o c·xecuta ,neste mi.>-

monto. 
. Entrá os discipülos. de .João .houve alguhi; 
qµc uiÍ:o se dccidi!-a1n· a trocai-o pelo Més-

corpo desmerecidos. sias, a~sirn que este segundo· o t~litemunlio 
A culpa ele Adão e J<Jva at- do p,roprio .João a~parcceu na Pal-estina·. 

tingiu toda a !;Ua descen<len: j Consa.grantm ao seu mestre umt\ al'fcir,ão 
eia; foi transmittido á huma- · . . . . . · . • 
nidaclc esse péccado _ pecca· l .grande de mais para lhe ante-por quem quer 

1 do original - e as suas 0011-1 que fosse. 1<: nü;to havia um perigo. Po1.·s às 
, sequencias, nossas amizades ás creaturas, por mais legi-

J N~ssc S\lrg.(r in11ume1/~:cl ~e I tim;ts e jt.lStific~as, jamais poderão set_. tacs 
, degredados filhos tio Li a, . te- .que nos d1stanc1em do Creaclcr, que nos afas-
1 solvida que estava pela mise- : . . · i ricordia ele Deus a redempção tem dQs mediadores por Elle constttuido}; 
, elo gcnero humano pelo l~ilho .p_ara no:; orclenarmn ao nosso filll uJfüno. 
j do .Altíssimo. uma excepção nroximo da sua mo.rte, já encarcerado, plano
. scintilante apparece como uma 

Frequentemente &:.ó Jatholico, soldado com
batenle nô camw: â,(l,':apostolado, convidado a 
lreroísmos semel~~·raes a é&te do Ba'J)tlsta! 
Sirva-lhe o c.xcm~fô. do P.ercursor. Bem, co; 
1ito a consol..itã~ <iô testemunho do Mestr~. 
Ao. Baptista cuidou o :\iessias de rcsalvar-lb.e 
a memoria. Te,Ç!}U·J.he no momento o mais 

· honroso dos:·' éfo:.i{os".:.: :,issiln ao éhristão qlil!I 
o imitar no mundb, lia Jesus ele reconhecel-o 
d cante do . seu Páe Celeste: Aquello qu_l'l 
confessar o meu nom·c doante dos homens, 
confessal-o-ci doante do· Pae que está noa 
céus. 1'Jsta é a unica recompensa que .o ap03• 
tolo tem o direito <lo desejar. e a que não 
pode .renunciar •. 

/ aurora divina: o concebimento 
l de Maria Santissima sem o 
1 peccaclo original e suas con-
1 sequencia, oheia de graça des-

de o primeiro instante do seu 
ser, a lm111aculada Conceição 

dade e impassibilidade. 1'Jlla 
soffreu e ella morreu. :\ias 
-Deus a fez subir aos céus, pára 
onde o Filho já tinha ascen
dido. 

do peccado original e adqui- se baptiza.rcrii, quanto antes, a.s 
rcm a gra<:.a sa·ntificante, · que creanças e <le se rezar pela 
ai,; faz mereéedoras ela. gloria sorte de . tantàs creaturas que 
futura. n'ãó' alcançaram ainda a gra, 

da Mãe de Deus! 
71-Jaria aiipa.rece na vida com 

os dons sobrenaturaes, preter
i natul'aes e os naturaes não of-
1 fendidos ou enfraquecidos. 
1 A exemplo de Seu !<'ilho, Ma-

l ria cedeu o direito rle·dois <lons 
preter-natu racs, ela immortali-

!<~ilhas de :\laria, cspecial
rnente nós. exultemos. hoje, 
comnicmo,rando o excelso Jll'i· 
vilegio da Virgem :'llãc e faça· 
mos o proposito de, ,em hon
ra de Ma.ria, espalhar bem o 
c'onhccimonto do Sacramento 
do BapU::nno, pelo qual as 
creaturas humanas livram'1·.so 

Com esse conhecimento, vi- ça immensa ·de receberem lão 
rá, naturalmente, a pratica de grande sacran1ento ! 

Ouro 
Rua Alvares Pentc0.· 

do, 203 ,· :1.0 andar 

CJ\ U'T'F1LJ,AS no MON''T'F<J DE SOCCORRO 
- JOIAS USAQAS 1µ . BRILHAN'rES -

Comi,rô · ·pàgandó os me'lhores preços 

-·. De.l Mona.co 
,,, 

ADVOGADOS Indicador Profissional I-IOMEOPATHIA 

Dr. Rezende l<'ilho 
Cons.: Rua, Senador Feijó N.• 
205 - '/.º andar - 'l'el. 2·!)83!!. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 597. - Te!. 7-816'7 

Dr. Vk,enk M.dillo 
Frao da Sê N.0 3 - 2.0 a,ndar 

sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

.RUA Qulnth10 Bocayuva N.0 54 
_ I!.º - Sala 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
MeireHes 

R!m.- l& de Novembro, l50 - '/.º 
SD!lru - Sala 74 ·- Te!. 2-0035 

Or. Carlos Mot·aes de 
lrade 

. Rua Benjamin Constant,, 23 -

4,0 andar • Sala 38 • Te!. 2-1986 

··Luiz Gonzaga ParahylJa 
Ca.mpos 
.Advogado 

(Palacete Santa. Hele11a.) 
Praça da. Sé, :.Aí lY ~ndar 

~aJ9 10:; Pl1011r. :.~ ·t9!'il 

Joviano 'l'e!Je8 
-e-

J, N. Ccsar Lessa 
Adrogados 

Largo d,a Misericordia N,0 23 

- Safa 904 --

CONSTRUCTORES 

Aff onso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - Construcç.õcs 

Ala.meda Glettc, 359 . Telct>hone 
5-6719 

MEDICOS 

Dr. Hugo mas de 
Andrade 

Clinica, geral e molei;ti:t.s de 
senhoras 

Cons. Rua Li~ro Badaró, 137 • 
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bou:rroul 
Rcsidencia: Largo São 
N.0 8 - Tel. 2-2622 

Paulo 
Cons.: 

Dr. Frand8Co P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 2'J4 - 1.0 andar 
• Sala 3 • Te!. 2-1543 - S. PAULO 

Dr. João Baptista Parolari Rmi. 7 ele Abrll. 235 
ás 5 horrui 

Clinica Medico-Cirurgiça 

Das 3 

P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

.R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
Tclcphone 2-6326 - São Paulo 

ENGENI-IEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Arebfkcto 

Cons. R. Barão de ltapetinin
ga, 120 . 9. 0 andar . 'fel. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Tcleplione 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operac:ões 
Da Beneficenci.a PortUgucza e da 
Matemictadc de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2-2741 ~ Das 16 às 18 
horas. - Rcs.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Architectura. religiosa, 
rc~idencias collectivas 
Ub€!·o Badai-ó N.0 

colieglos, Dr. Nelson Sousa Campos 
Rua Molestiàs da, Pelle e Syph!lis 

61! Cons.: R. Manxmi, 94 · 5.0 ao.ti. 
f:. T-'A1JT,O T0I. i-W,.tii; ·- Iltl.r- .14 ;\i; 1'7 b.J,. 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestia.s de senho• 
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 

- Predio Itaque
rõ - Tcl. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás li e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 á.s 11 horM. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Pror. de Hygien0 do Col!cgio 
Univen;itario . 

Direetor do Sana.t-0rio "Villa 
Mascotte 

CONS. R. Marconi. 3' - 6.0 

andar - Appa.rt. 63 - TTES, 
Hue. Augusta n. 0 2.628 

T,;!e.pb.n!)e ~-34)1 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicos á domiollio 

~ons.: Ítua. Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Rcs.: Rua .Tupy, 5·93 - Tele· 
.Jhone 5·4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Ca.sa - Ope
rações e tratamento dM moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril. 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Rés.: 

. Tcl. 8-2432 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Clrurgião-Dentbta - Radiolog-ls
ta - Pela Esc~a de Pharmàcla 
o Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentaria em Ger.i,l -
Raios ·x ~ Dlathermia - Infra-
Vermelho • · Coagulação - Trans
illuminação - Vlta.Jid;Jde pul
par, etc. - Trabalhos por car
tão, hora ou orçame11t03. 
Ruà Martim F'rancisr.0, 97 - Tcl. 

5·6476 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa• 
culdade de Phatmacia e Odon• 
tologi.a de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyccu Coração de 
Jesus - Especialidades: Pivotll, 

MEDICOS. NO INTERIOR corôas, Pontes, Dent11.dura.a 
anatomicas e sem abobada, pala.
tina - co·nsultas: Das 8 ás 12 

Dr. Luiz l\ielhado CampQ8 e das 14. ás 19 horas - eons.: 

1 

Rua Direita., 64 - 2.0 e.rui.ar -
Med!eo Oeulista · · Sala 7-7A - Hn,.: .!\l. Barl!.t, M 

.E!RlGt:TY .:... EST. ' R t'AlJT..iO P!!'8.di:?.~~. ~!!!! - ~- !tA~ 



Syphiiís 
Rheumatismo 
feridas em geral ? 

r-=I&tHft;~. 
! TOME:M 
' VINHO 1 

CREOSOTADO ~ 
•EUXIR. OE 

... NÓG'uEIRA'> de João da Silva · 
N Silveira 

Milhires de .curados. s L caram vlolenl-amcntc. occasionan- Gl1ANDE TONICO =========:.::;:;====, r:1ª;;:11JO. ª~~dogu,?[a7a d~~:oi~t:~~ ~ R A· I do /l morl,e de 40 pcfsoBo c fc1in-- j_:;·;;;--·:;;,--;;;-;;;.,.;:;;-;:;;=::."'="'=·=·="'= .. ==::--~::-:.-~---=~--
.m,J1 """ do innumeras outra:;. 

?A.-c· COR'DO EN'l'RE os ' de cadetes que estão rea.Iizando ------------------- ' 
um cruzeir-0 de in5trucção. cando qué'. cstào s1;1jeitas ao im-1 o se::;uintc aviso: 1'.T • • ·· ! Í ·pr-~r:c;,õ(} ·· · , •. ,,, 

.f AIZES PRODUC'fORES DO . posto do scllo. ª que se refere "E' condição i:ndispcnsavel pa- J;.,..tjÚ,J~~ il á prisão, º ·110-er ,,;.,,-',-. 
DE. CAFÉ VICE-PRESIDEN CIA . o n. 'J.J 37. de 7 de Outubro de ! rn approva~.ão doi; cursos dos ti- chariai'. ex-nrimeh1 nfr·,, 

Íl'oi assignado em Washington SUPREMO TRIBlJN AL 193t:. cm · Lodo o tcnitorio da I ros dc Guerra, escola_s de ins- ~ 1 Conselho, acc~aà:: -:,-, · · 

') 

, 0 a.ccordo entre os paizes pt'ciduc- . FEDERAL Republica. as trrmscrinções no j trucção miliün e umdadM de I deulara.çôes coni'.,:";; --
: tores de ca!é, estabelecendo as resnect.ivo rcgisLro trasladativo quadrM. a prova ele falar C'.wren- 1 ] O.FFENSIVA _ 

0 
general . . _ , _ 

_ : quotas de _ vendà.s aos Estados Foi convidado pai-a vice-prc- d2. · propriedade immovcl. por ! temente a língua portugueza "· l · • De Gaulle prevê para breve g v l:"JEl'tl - O i\.c · ,_, 

: Unido& sidente do S11premo Tribunal Fc- ) constituírem taes transcripções ! a intensificação da guerra ane- \ tam ))ercorre acLU:3Li1: 

•) 

De accordo com O pacto assig- deral. por determinação do sr. '. aetos regidos exe]usivamente por * O gabinete do ministro da mã 
110 

Mediterraneo. 1 t,enitorio da FranÇ,a, ni,_, o 
'nado, caberá ao Brasil uma que- Presidente da Rep11bHca. 0 M~- l ki federal. de modo aJ11;u111 .sujei- Guerra. desmentindo urna noticia da. Dt>:-sc que a ~e Ga 

ia · annual de · 9.300.-000 saccas, nistro José Li11harcs, que accct-1 · tos ;i. regulamcntaçã-0 estadual. divulgada. declara não pr~ceder 
2 

l\f!SSA _ S. S. 
0 

P:,,pa per-
1 

será trani;fc1ida para · 
nue' ;; a média da exportação nos tou o cargo. a affirmativa. da protellaçao da · 1 ou para Versa1lles. 
-. v d to l ouco mittiu que a Missa do Gallo , .. ~-- . _________ _ 

,dois ultimas annos. 'NOTICIAS MILITARES ·1 execução do ecre 1a P seja celebrada á tarde em todos' 
·. A.. producçã.-0 oafeeira JTlUndial , ' ' 1 a~igna.do. co'.1ce~endo aos ,,/01:~= os paizes cn_ l lucta. . . 1· 

é' de 36.000.000 de saccas, e o con~ 1 FESTEJOS DOS CEN r'E- Realizou-se dia 3 a solenmidadc ne1s um acc1esc1mo de 5 . J . 
· suíno é calculâdo em 16.000.000 NARIOS P0RTUGUEZES, da enfrega d.as espadas aos no- bre O soldo dos qucdtcnham ~- 3 MINIS'l'ERIO - ô Conse-

cfe saccas, havendo portanto uma • 1 vos aspirà,1tes a official que con- tcr~inado numero e annos 'e "- lho de Ministros italiano es- l 
. Bôbrà de 20.000.COO.. . Encerrara_m-se os festejos com- cluiram o curso da Escola Mili- r;erviçO.. teve r<'!unido dia 3, approvándo 

, O aecordo ora ass1gnado impe- memorativas dos centena.rios por- , tar nas diversas armas. ,. , , , 
1 

entre outrns cousas. a mobiliza-
: dirá a _concorrcneia e co~1seque11- tugue~, 1 Cerca de 200 cadetes termina-

1 

lMPOS I O DE CONSUMO ção da classe de 1922. 
· temente a queda dos p1eços. o acto realizado na emba1xa_da. liam os cursos este ann:,, . 14 REAFI<'IRMAÇÃO _ A Tur-

portugueza no Rio de Janerro . O pros1dente da Repubhca as- , quia reaffirmou su· resolu-\1 sttt to Mod · · revestiu-se de grande soienmi- * Segundo lnformaçoes recc- signou um decreto-lei modüican- l . d 
I 

t . a t d . o· . u . erno . . . . . l • . çao e UC ar Ca.S0 SCJa a aca a. .. daile. estando r,resentes o sr. Pre- b1da.s do gabmete do mm1s 10 1 do o regulamento nara. arreca- 1 , . · ! sidente da Republica. o Exmo. da. Marinha, o navio escola "A1- da.ção do imposto do coni;umo na 1 ~ ,\TAQUE - Manifestantes 
PRA'CA DA si;;, 163 sr. Nuneio Apostolico. os Minis- mirante Salcla,nha" ehegou ao part2 reicrente ao ,imposto a ser ._, ilalianos aLacaram 

O 
c-onsu-

s. PAULO j tros do Exterior, Justiç.a. e da porto de La, Guayra. Vcnezu_cJa. cobrado pelos charutos na.cionae~. lado brita.nnico em Tanger. fCll-
Gi1erra., e ontnw ,,1t,1s Bu!oridR- Accresccnt.a a infonnaçii,o que cio dL,persa.ctos pela policia. 

Fiscalizado p~lo Sovcrno I r'c\ 1 ~ 1·0fcrid:, 'tr,•:iç r0 "li?.a optima PRODUCCÃO DE FERRO 

·o il'leihor Ensino Pelo Menor 1 

-- Preço -

' 1 i '\:( f' •t '1"' '-, . ,. o..: ' '1:1- 1 . . -~ '. ., 

, , l1Z,,\ 

/ i ·!-~\..Y1'..{ ~ób1VJ.. 1~~~(:i ~.·,.:.:..J ,: .. i,,)" : ;/ Regr~o.snu dl~ .~u·.;, vü:J,gcn1 a. 

COLAS PARTICULARES \ 111attü Grosso. onclx> foi inspec
Segundo d<..do..s do Ser\'iço Cio 

Mil~istcrio da Agricultu;·a. o Bra-
i cionar os sen·iços de seu Minis sil produziu 137.458 tonelada:, de 

f,, :\'i\VlO Um transporte 
fra.ncez foi ataca.cio peia.s ba-

i-erias de coste, de 'Sião. 

\ 
(õNTRA (ABEL;OS BR.ANCOS, 
E QUEDA DOS CABELLOS 11,. 

REFORMA DO ENSINO. 
~ RÉGULAM:ENTACAO 

DOS ESPORTES 

O ministro da EducB<;ão appro- : terio, o almira.ntc Aristides Gui
vou o relatorio da comrnk,sào es- 1 !hem. o titular da pasta dà'. Ma
pecla1 por cllé constituida, afim ! rinha viajou desta càpital para 
de estudar os criterios a ~rem I o Rio cm autoD1ovel. 

;:;,:,~:";:.~tF·i~::~:: 1 Crilica CinemalogrnpMca da 4. J. e. 
anuo de 1938, quando produzi
mos 122.352 toneladas e em todo adaptados para determmaçao da , 

remuneração condigna .. dos pr-0- ! * O general Eurico Gaspar Du
, ôüvfdo sobre a reforma do en- fessores dos estabelecimentos par- j tra ministm da Guerra, assignou 

a anno deverá passar de 180 mil 
tonelada~. Orientação 111oral dos Esfiectaculos 

'· s!fu;, · o .sr. Gustavo Capanema, ticula:·es de ensino. commissão 1 :IIJ~~~~~~~==~=~~i~ê~~;;;~~~~~~~f;;~~~;:l= 
ntlpistr{' da Educação, declarou essa composta dos srs. Lourenço ,,... ~ ~~ A LOJA DA F,SQUINA - Da j NAO E' QMA COISA SERIA 

· tiire o trabalho em elaboração FUho. Francisco Montojos e Os- ,P,4" 11:1117111 ~- nlctro, <'Olll ~:l:argaret Sulla,·,m e 
1 

- c1
2

, H.â.Jfüm. com Vitt.orlo De 
ahi'an:;;erá desde a c_ducaçã,o mais j waldo C';,0mcs da Costa Miranda. 4' 1{; n ,:li V'-:&,;-· $':! ri ,..,, ,_ r- .. : - ,. . ,\::·:: 0~ .. F~ ., ,.::e,., , :: .~e--

1 
Sica e Assia N';,ii.s ~ um "'· Don 

:~L_· ~~":FiÊEi. i,; ::":.~~ [~~E~~;; '()TIi/ 'lLei/á J1 ti~n'áz w:,:~:: ::"'::RRElO DE r::,:r~:-:re;:';[ 
tóu que a Uniao tera uma parti- lhe ápressenta$Se um projccto f ~ . Y a · LYON - Apresentação de uma a:s suas victimas amorosas.' co-

, ''cipação · mais direeta no futuro de portaria, regulamentando 8· .5'08 Mt:0/0,9 O ///lPé:RhQOR Ofl./7701},t;- infidelidade conjugar comó factp tação: Restricto. 
. systema. educacfonal do paiz. se- matei-ia de accordo com as con- J -11-'fllltJ/lll IJ'fllil/.,t;l acceitavel, personagens de vida 
·· gundo ó.s pi'ojectós ellaborádós; clusõés appi·ovadas. 1 irregular e sceuas que se passam 

.e, governo fede~! intervirá no Esses trabalhos visam a exe-1 em locaes escusos. Cotação: Res-
·enslno pré-primario, ·prim.ario; · cução do art. 9.º do decreto-lei -------~----------------- -----

1 
tricto. 

• 'i>rôf:issional, através da: normas n. 2.028, segundo o qual não será i 1 

- 'tm,1.11· formes,~dém quejz_ Se basearão permittido o funccionamen~ par- i E X···. T ~ I o R j 'I'RES SEMANAS Dl<; LOtJ-
·e es:em "'-' 

0 0 
pa, · ticular de ensino que nao re- ~ j CURA. - A conducta irregular 

·. ,: Sobr&· a reguiame,ntação dos munere condignameti.te seus pro- _..,,..., .. ._..,. ____ ..,...,,.. ... ...,.., .... ...., ...... _..,., __ ...,...,. ... ,.... de variai; personagens, passagens 
. ,,espoi'tes, -:o ministro da Educação fessore3. , 1 obscuras e attltudes duvidosas 
, disse já, estar feita a redacção CONTINUAM OS INSU- 1 que a ~rdem foi restabelecida na tornam O rnm Inconveniente aos 

MABYRANO - Ditos e situa• 
ções aiusivas a factos inconve
nientes. São ·de notar à maneirá 
desrespeitosá con't que é feltà a 
citação de textos sagrados e a 
apresentação, de uma visivel · ses
são religiosa d9s pretos daquella. 
·terra. Cotação: Acccitavel pará 
adultos • 

. fina.I ela nÓ9a lei, que P-Odérá ser SELLAGE.M DAS AUTO- CESSOS ITALIANOS l Ruma111a. O general Antonescu. l menores. cotação: Acceitavel pa-
.. assfgnada. a qÚalquer momento. · chamado o conductor da Ruma- ra adultos. CAVALLEiltO VINGADOR -
·'· RI-ZAÇõES DE PUBLICI- . 1 I nia, dissolveu a policia do par- , cotação, Acceitavel menos para. 
.,. ADMISSÃO AOS- CUR- DADE A guerra na Alba111a cvo ue tido Guarda de Ferro culpada Vôo o~: RESG,\TE -.:... Cota- crianças. 

. . . favoravelmente .ªOS. _ grego~ ª!'1~ por todas as desordens que tem ! (lã-O: Acc'{õilavel 11ara adultos. 
SOS SECUNDARIOS 

I 
o millisterio da Fazenda pu- sar de tere1:1 os ita'.iailos es 0~ se havid~ _na Rumania. . 1 SE FOSSE EU. - Cotação: CURVA DA MORTE - Co• 

blicou uma portari;J, esclarecendo uma reacçao na semana _qu . Fug1t1vos rumenos que tem i\cceitavc1 ta,;ão: Accelt.avel para adultos. 
Ô .sr. dir'ecf.or do Departame11- q'ue as autorizações para publi- finda. A zona de resistenc1a :na1s atravessado a fronteira do seu 1 • 

,, tõ. 'Nacional de Educação baixou caça-o· de a1111uncios em J·ornaes, 1 forte dos fa_scistas es!avat ~1tt·uan-- paiz relatahl os horrores por que '! ============================= .,~ 1,:.;._~:ità.r"· modificàndo 38 ins- d cent10 que fol en 1e a 
uu• ..,,,, ..... revistas é em.prezas de radio. só -ª ~lº . . . . r as pass~ram todas as pessoas que F d - d e·· -1· - O 
trüóçóês ê prõgtàmmàs de ad- estão sujeitas ao imposto do se11o I to 1ompida, di,a 3, pelas fo ç serviram o governo 110 tempo do e eraçao os 1rcu os ' .. pe-
_missão aos êstàbêleéi.méntos de do =-pel de que trata O regula- greg·as. . . Rei Cario. Nem se pode cal- • E d d .· S 

~-'ettslftó secimdãri-0. me~ ~pprovado pelo decreto- Na estrada que_ vae_ .de :a~~ cuJar o numero de mortos, acre- rar1os· do sta o e.. • Paulo 
:_.;.;.~~rn::!eiftcn_teaçn~. _ r--e·~~-· dos n 1137 de 7 de Outubro de Quaranta. ª Ar-gyroca8tIO• ou ditando-se porem que sejam 4.000 . 
.,.,m,.p,,u.i, w u~ 193'6: q~ndo constituirem "con- sangrenta Iueta, d~~is da <:Iu_a~ O governo de Buéârest atien-
pe·~~em· . ~~çooâ· ~~;:,~ tracto ou contiverem promessas os gregos. conse~uuam. d?m,mai dendo aos clamores da popula-
n....-w ~"""'"'ªv ""' ou obrigações de pagamento" do certos poSt~s eSha,tegicos Sltuados · ção resolveu, deP-Oi5 de julgame11-

do~Bra:Ue·co'. ...,...,_"'"''"ºv,1,0 á Divisão J)f'eÇO do annunclo ti.os precisos na1i clevaçoe~. . to sumario condemnar a morte 
~ ,. ,.uui,,uu..,,,.., termos d que dispõe o numero As forças hellemcas, que na os assas.sinos dos ex-ministros 

de 'Enslito SeéÚlltiarió; · Ó' Dlr-eetór 24 da ~lia "A" do citado re- ~emana -~assada _ 1:avia1'.1 .. capt,~- Jorga e Madgeanu. . 
do 'Dêpartam:en:ro mdica que O to rarl.o Pog1adec, estao 1n.a1s de 30 Os membros da extmcta po

·'.éxà,me de .. admissão, ma.is que gu-:;,n:,!:zo· par.a o pagamento do kilometcos adeante . desta cidad:~ licia da Guarda de 1',erro foram 
tiffià .inédi& rigórêsa dé vaIÔres, selló a que estiverem sujeitos as Na zona no~-te os ital!anos e aproveitados noti quadros dos le
délí~ a avaliar a, capacida- au.torizaçôés feitas anteriormente boçaram v~nos . contra.:a.taqu~ gionarios ou nos da. policia offi-
dé dOs ea.ndidatos. . bli . ção da circular foi pro- sem grandes consequencms. po. eia! rumena. 

As :Prows de portuguez e arith- a pudo caaté 31 do corrente não as registram os commum- Prosegue activamentc a obra de 
tnétlcà ômtMnüa,m .a.·s&r elimina- roga · cados de Roma. 
\Oria.S. ' 1 . . _ ~ As notieiàs de Athenas falam germanização da- Rum.ania. Nes-

JMPOSTO So RE ta. sema11a, o goverúo expropriou - · ' - · · em grande numero de prisionei-
a.rA_V.10 .. ESCOLA 'fRANSCRIPÇõES NO rns entre os italianos. Vaxios. of- todas as propriedades petrolife-
~, ra~. vendendo-as a capitalistas "SAGRES" REGISTRO flciaes fascistas já teriam sido allemàes por oito milhões de 

enviados aos campos de concen- "leia". 

Nas eleições para a dlrectorla 
da Commissão Executiva da Fe
deração de Clrculos Operarias do 
Estado de São Paulo, foi .eleito 
pi·esÍdcnte. o sr. Amaro de Abreu, 
cujas actividades e dedicação á 
causa catholica já vem de longe. 

O sr. Amaro de Abreu terá, 
no desempenho do cargo, occa
sião de mostrar as suas quàiida
des de velho batalhador e since
ro collaborador nas activldades 
já deseúvoividas pela Federa<;ão 
dos Ci.rculos Operarias do Es
tado de São Paulo. A escolha do 
seu nome para um 1ugar de tan-

ta respónsàbilidàde d~litro dos 
Circulas Opierarios, demons!J:a 
a grande confiança que sua per
sonalidade soube inspirar entre 
todos que o rodeiam. 

Muito P-Oderá fazer e · pol' cer~ 
to o fará no actuií.l cargo, pois 
seu camP-O de acção é multo ex
tenso. Para quintà-feira proxlma, 
dia 12, já está convocada a Pri• 
rneira rewlião da Directoria, na 
Curia MetroP-Olitána, ás 19,30 ho-
ras,, com a presença dos qelega .. 
dos e representantes de todos os-
Círculos e Nucleos Opera1ios. 

-l!l' élÍÍ)ei-adó nó ; Rio- <le Jánei- o minlsterlo da Fazenda pu
ro ó nàvió-escólà "Ságres", da blicou uma ch'cular communi-

tração. Entre as forças italianas, 
ameaçadas de cerco 110 sector de 
El Basan e de extincção. figuram 
os regimentos alpinos. considara-

Durante os recentes disturbios 
as forças do Reich patrulharam 
as maiores cidades rumenas. ~ndicador Comm~rcial, 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e-- Frios - Vinh-ós Fin~ 
Fniétàs Bisl-out~. e Bombons - · 

~Generos. AJimenticios 

BMPORI0 MONTENEGRO 
BtJA AUGUSTA, 1.559 (Ésq; R. Luiz Coelb«>) ..... Phone 'l'-0035 

MERCEARIA AVENIDA 

i--·,·· ~a . 
MANi'EIGA. 1 ,e.BANDEIRANTE" 

_ . K.ili, 9$000 
'. :':_'· . . · -~ .:. -

1 

dos corpos de elite do exercito pe
ninsuJa:. 

Reflexo talvez ~essas diffic~l
dades que se oppoem a sua v1c-

l toria, a Italia acaba de moblli-
zar mais uma classe de jovens: 

-j a do !922. 
Os allemães residentes na Al

ba.n1a estão atravessando a. fron
teira Yugoslava, na· medida que 
avançam as tropas do general 
Metaxa~ 

Em fontes gregas extra-offi
ciaell affirma-se que os hellenos 
,ià se encontram a 40 ki!ometros 
de Tirana.. ma.ntendo fundada& 
S&perança8 de dpmina-r todo o 

1 solo da Albania. 

TREGUA DE NATAL ACCESSORIOS 
Em sua recente oração cm fa- para aUtOll10VeiS 

vor da paz com justiça. S. S. o , _____________ _ 
Papa Pio XII fe:r. U111 appe}lo a<JS 1 
belligerantes para que cessassem \ 

0 as oparações no dlH- e na noite 1 

de Natal. afim de que as popula.-
ções catholicas pudessem celebrar 
as solemnidades comemorativa., 
do nascimento de Nosoo Senhor. 

MELHOR SORTIMENTO 

Importação Dh·ectà-

ISNARD & CIA. 

O appellci do Summo Pontifice 
não foi acceito pelos paizeo em 
lucta. Desta, forma continuàrão i 
ai; hostilidades no dia. 35. 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

DESASTRE NA 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 

ISNARD & CIA._ 

BRINS 
SORTIMENTO VARIADISSIMÓ 

Importàção Plreeta 

CASA ALBERTO 
'LtU:WO SÃO BENTO N.0 .m 

CASIMIRA§ 
VOLTA A S_E .RESTA- HESP.A:.N'HA b '!' 6 e g e ô M F L !11 '!' ô 

BELECER A ORDEM NA º nl!UO!' acc!delit'e da semana cõnwltem ª Aur~:cionáetr~1trang::u.ba 
RUMANIA__ _ _ · l téve 1u~a.~ u_a Hespànha, 1'..a ferro- CASA ALBERTO CASA ALBERTO 

Depois duma semana :fe?t!! m via, que llga Ba.roolon_a a Madrid.. . . ,.. . º •i, 1'.A"'""'.O. aAQ IiUl:~iiTO :t,i:;) ~ 
~Sl'llnâtOa ~ a.ttl'fntades, pá,l'6C6 :00~ t..·en.s uoresso., r,e cho- i..l..R~ ~ ~:t:0 l,t. ... .___ .. 

• , .• , •• rv,N' . -·~-·~..,,....._...- -

., 



~~ .P.iiilo7° ~ -d? ~~li,bro i:fe '1'940 
·3tT 5Õ ·······a 

;"'"'··~ g :::: :, .1 .E í : ,::.e:,;l!l":: ;;;; ;;:x:: ;:: . _ 

e.., mi ,~c:t· 1·v ~ f'4o· ~ ';;:;?'~t,.~~ ... ~ ~ :~~ 

r 
..... :·~-

Bi.spos da Provincia 
(Conciusàc ,,a L" p~g.) 

pode1·ia o pa i7. i>sperai- e!(• ~~us 
filhos 9ue cantam a lndoiencia. 
a ~ensualidade, a despreoccupa
ç~ d::;s co~s serias e elevadas? 
E$,rla ~ntecipa..damente votado 
á derrota. 

Bispos e brasileiros. erguemos 
nos,sa voz contra toç!a essa igno
bll literatura a que infelizmente. 
P!1/! r~~i9-emiss9ras. se dá largo 
~11lP9 e illlmi~açl?, divulgaçúo. 
F911t laji;lter banil~a de uma vez. 

Quem 1ê as cu,rtas pastorae<. 
elos BisP9S francezes. publicadas 
no period9 de I9jl0 a 1938, aE
sombra-se da coragem com que 
esses homens de Deus d€nuncia
vam os vicios que minavam o j 
corpo soclal da desventurada 
França. Nos *us labios é na 
sua penl)a perpassava o espirito 
dos pmpheta.s. antevendo as rui
nas actuaes de sua desditosa pa
tria. Não foram ouvidos. Mui· 
tos ayerbaram de carrancismo, 1 

outros .de pess-imismo úquellas 
sqlemnes advertencias. Foi pre
ciso 9tÍe uma desgraca lmmensa 
envçlyesse a gloriosa tena de 
Santa Joanna d'Arc. para que 
(demasiado tarde!) os olhos de 
fÓ4os ~ abr_issem ú reaJ.idade. 
Nesta hora melancolica " som
bria, fugiram os que então car
regavam a. responsabilidade da 
nação! Nas trincheiras do ci
vismc, do optimismo e da,·c:)ra
gem ficaram, porém_, -~que_lJes in
trepidos pastores,· niio para Ian
~arem anathemas, antes para 
il-judaµ:m a reconstruir a Infeliz 
patria 9ue fechara. os ouvidos, 
qu/:1,ndo era ainda - tempo éle se 
remedi.ar o ma1. · · 

Confrange-se-nos o coração ao 
::ieru;;ar que seria necessaria ao 
Brasil tamanha desventura para 
que elle retrocedesse, f'menilasse 
o passo e orlentass.e a ed uoacão 
do seu povo por outros ca~1i

' nhmt E' que riem sempre o ar
gumento racional vence a ror
rupção dos costumes! Só o gu
me da espada que fere a C'arne 

:Io!;ra _despertal-a da lascivia: só 
d dor' consegue sensibillzal-a de 
novo; só a desgraça opera m ila -
gres na subita mutação de men
talidade~. 
. Nã9 precise - assim apraz::t a 

D~ - nã9 -precise o Brasil de 
ta!J1'6:.nh0 infortunio para corri
~ir,~ cios ~etis graves defeitos! 

PHYSICA 

~·- Jna.sculin17,açàr, dá J1iV€nl1idr 1,,.--:flnmc1l\~)·. qui.· hU:: ·sn1pon1ds 

1

. int•re;, do 1.-..r· dt~l°l<:· hf,1.--L:,cLv·: -:t··m 
lemuuna, poís basi:.a. a mais Ore- ,1 firn llt' vl..:.-;LDr ,~ 1.1~1.~'i ._.awn 1no-- triüLivo Ju,-::t.ificactl·1, jti para occu
ve e ligeira attenr:ão para ver nwnlo dt' loucura. elo[~., C<1raçóes pflcões improprias dellas. ou pP· 
qu,:, essas jovens assim educüdas J desfa,·am o lar construido com 1·igosas parn a sua virtude - co
jamais se r2si2:nam 6.s condições 1.anto carinho e psperanca. In- mo o são o officio de jurados. 
do seu sexo. vivendo -·- quan- i'elizmencc. nem sempre o ccm~e- o:: : rnbalhos em promiscuidade e 
tas' -- em perpett,10 estado de guimo._~ outros - já p..'lra futilidades in
revolta e inadaptação. Qur se R2commendamos ús familias compativeis com a gravidade de 
façam exercícios destinados a christãs o maxlmo cuidado com atitud('S, que devem ter as plas
fortalecer os musculos. não o i aquelles ca,~aes que se tem por madoras do caracter dos futu
condemnamos. Ultrnpassar. po- J diV()l'Ciado~. mas que tão sómen- ros clclad5.o.s d9 pat.ria terre.'!tre 
rém. os limites. enthusiasmal-a 1·0 Psl<lo unidos em simulacro de e da pat-ria celeste. 
pelos desportos. ba.st;ante impro- rno.trimonlo. ou pelos chamados Importa. pois, trabalhar rom 
prios á suu naturei,a, é desedu- matrimonios symbolic'.l1,. e ·que emyienho por que seja estabele
c.ar. desambient;ar a mulher. com crescente ousadia forcejam cida nova ordem de coisas na vi-

O quP primeiro importa aos por se imiscuir na ronvivência I do. social. a qual venha restituir 
Joven:; de um e dP outro seX'.l é da sociedade bem organizada. aos lares a fe:Ücldade da perma-

Na sQa gr~nge ~~çç~q 

RENDAS 

para roquete, alva e para to.vlhas de l;:ll~ 
tem as mais Und~, fejt~ a, mw, e a roá.Frnin~f 

RUA DA LIBERDADE N.º JOO 
Phone Z-2593 São Paul.;, 

a rijeza de caracter. a firmeza ,icnconenclc. com o es~.arid.alo nencia nelles de seus .anjos tu
de convicções. a seriedade do dumc. tmiiio irregular. para per- t.,elo.res - as mães e suas filhas. 
proceder. a nobrez_a de sentimen- verter o ambiente christão, 4." -- Restabelecimento da au
t,os. a praL;ca, enfim. das virtu- oriundo dos sáos princípios a que toridade paterna_ Neste particu
des christãs, maxime da castida- deve a nossa naciono.li.dade a la:. por quP se 'n(\O alongue de
de e da caridade. pois isso tudo propria grandeza: estão os re- mais esta nossa carta p.asloral. i 
é que forma e aprimora a alma. feridos casaes incursos nas seve-

1 

ínculcamcs (ts familias cutholicas 1 
lornando-a capaz de todas as I rn,: penas da Igreja e todos os o espíriLo de vida familiar, a res- J 

dedicações e heroísmos_ sem es- ana.themas da P.atria são poucos l tauracão da autoridade p.ierna 
La. formaqão interior. n'.lda ap:·o- , para execrar tão prejudicial es- qw·. t•,cercida com amor e justi- i Agcslo: D i o e e se de São Rec.eI:.endo os Jt)lzes do W,,lbu·., 
wllB. 0 rl'tesamento de musculos: ludo de vida. lnculcamo.s sobre- ,;a. u~.--e:;:urn :, na?:. u tranauilli- 1 .Carln•. n_a~ da ~t!I, ro:rp_ana, c;çm'··~q'tà~. 
a exaltação do athletismo mar- 1 LUdo aos noivos pre.paro serio <' da,ll' u u µwsµeridade d~més-1 P.0 1.embro: Dlocçse de 'l'au- palavr!),s .confortava ao .mundo 0_ 
cou a decadencia e a degeneres- e.hristúe. antes do casamento. O tic~ 1 ba!: ·soberano ::í>ontifice Pfq __ zjr:-:., 0 · 
cencia "ª ver:'ade,'r0 edttcº, ça-0 matrimonio é' um bem inestima- 1 Outubro: Diocese d" s b .,. " _., .. , , omca a. l)E'fl's~IT/_enjp· e o julg;:j,mento do 
physica. mesmo no periodJ elas- vel. é o estado em que viVf' .a VIDA RE;,JGí.OS~ N:i\·embro: Diocese de Jabo· , home;m não ,sffeo O ~nsamento' "i 
ska pagúo. maioria dos seres humanos, por. , Lic::tba\. · · 0 juli,ain.ep.to de Deus." ,N.Q ~Ú 

Quem a5.Slste- aos desftlP" Pm Christo e:-:n 11:ado ú clignidade dP Nrnhum remedio para tanv.,s ; trU;mriaJ, f!I,_ lll1_ ilas_ e· pov~_;, no 
· Sacramento P. TJüÍS merecedor de 11nn'c • n h . ' l Q ' ' d -que passam mocinhas em. tro.,i:·s todo o respPjt.o e senedade. Dpus wi~s ' appre ensoes mais se- 1 , " ~ . ec9rrer dos ~culqs, _ouv.eµr tima 

de gynrnastica adoptr,dos por : - Juro ,, afficuz do qne uma in- 8?nte1?ça qlle se cumpr,!' info.m~ 
eertas inslituiçôei. fica penali7.a- No,sso Senhor inspire ü eorai:fto ! ,.em'ii e sincera. vida rellgi:;sa. Nf:iiw, Dh:•Pse ele AA~l~. . vel~~n~. ó :"lenhor nnhulfa 1!3! 
do e horrorizado ante 

08 
com- das mães. u palavra dos pae~. 1 Em se apJ)roximando de Dé·us Junho. Diocese de Campmas. ct,e.cis~s dos l}o_!11en!J, ~pproy,a !331 

mentarios il1dec::irosos e allusões quando chú@r o momento de cem silnplicidade e humildad<>, . l deslgnios dos pqvos e q{ projec-i 
torpl's de não poucos espectaoo- ori.enture,.m o primeiro amor elos ;iprfeiçoa-se o homem a· si mcs- ~- D10cese ct.e Caf~la~dla op- j tos d9-5 principes, pois· st)a _Jusa) 
re~ e curio.sos. Approvamos. pois, 

1 
filho11. afim dt> que. premunidos mo· e bfneflcia .ao proximo. r,01 tunament_e pr,omov_en __ 1 solem- tiç:.a e ~uà misífrJçoi::cUa ~PaMl_ ni ff! 

lt 
, contra os ena~nos da "ªJxao, Comtudn fOl'"º e\ conf0 nes Semanas Eu0 l1ar1s' C'ºS r d- . . ' e a _amentc louvamos a attitude ,
1 

• ..,.... "' · e-. ,~- . ,s.,ar que . · · . . ' - ·~ . , •1 = nas · .ee_ .. _rguem_ , . ªº. e ti,ql.m_ ·1m~rl0fi,a 
COl'aJOSU dos paes que terminan• possam e!ies escolher a melhor 4evemos tod_os promover int?nl',O mas maiores parochias. destruindo-Jhés os"'homens·· se•J 
remente prohibem ás filhas to- companheira para a- vida e . .nes- t,ratalho para combater a io-no-

0 
Parn mais efficazmente dispor. p1,1lt;.nç1ó~qs sqb O ~cirf4·iJ.J ntl•J 

murem parte em semelhantes t<1 comm ur:h6.o de sentimentos. rancia religlosa, sobremodo " la- a.. a~mas e prepara.1-as para a nas e sob /:1,S !!,reias do· .desect.Ô.,. 
desfiles feitos em trajés muito parn sempre vinculados ·em sa11- menttivel. 1nesmo em pessoas que ,:offusao de gr.aças com que Deus Viva.mos Vida humlld · ·, ·· · 
improprio~. as arredam dos es- t,o niatrimonio. col)strulr lares se têm em conta de instruídas e se compraz em ,favor~cer lt<>S que rior · sa ·tlff" , d · : ·· · ··. ~ -~ ~~: 
portes excessivos e lhes interdi- forte~. dignos. fecundos e felizes rultag. Exho$mos todos os O servem com fidelidade,· todas pov~a'iÍd. n dc~n,lrt.9\·dª c;9~c~~eJai_ 

Para º IareJ·a ª para o B a ·1 r· · · a 0 1·a1· hi d ·t 1 • 
0 

e v u es a fnz:nllt•. zem o accesso a piscinas mistas. , . " " r. r. s1. ,os a que se appliguem devota- ~ ·' oc as a c,ap1 a i,erao e a sociedade ,-- '!1"'--
Assim fíginclo, cumprem os paes 2-° - .A campr.nha que hoje mente ú leitura attenLa das San- mLssi0nadas da Quat'('sma ao· 0 Bra··.1- , ' para que y;irq;;i,era., 

e f t 
. e d · A" t , s1. e se engrandeça com QIJ'' 

0 
seu dever de IJrnsileiros e ehri.s- s. az para a res ricçao a nat.a- tas Esl'ripturas, ao estudo do ,.,ven e, no pr9ximo anno de ~neflcios da ;E'az d t d -'j . ~ 

tão~-. Jiclàde torna a.~pecto alarman~ catecismo e n cada Yez mais pro- 1!!41, cumprindJ-'.r..~s. outrc;i,sirn, tÍça é· da. Carid cie·. en ro a, ~: 
Não podPmos calar .a no.ssa Pm nossa pairia. Vale-se até de fuúdar os seus conhecimentos re- pr9mover solemmss1ma Semana 1 · ; · - .. Jl,, ·, 

formal repprovaçüo aos excessos 1·a7.ões ps<cudo-sl'ientifica,~ para ligioso~. E:ucharistica, em 1942, como pre- ~f.im _de g4.e este_ . s -~~tlm.(mto{l 
reinantes nas praias de banho e f'svaziar os berços_ Enviam-se O ensino d~ catecismo eleve car:i:;ã" proxima pura o éon- .. vlv1fiq1,1~ aos nossqs clloc!l~no!'!. 

]Jelo correio folheto• e 11···r·os qt1e m0 1·e--0 1· · t · , ,r1·0
.0 s0 Eucharist1·co Nac1·onal. · l lm_ ploramos para os nossn_, s· ·,q11e-nas pi:;einas publicas, ,onde as · · '' · ' · · ,e ~, U: OUOS cons,ante de• -- •- - = 

exhibições exa.ggerudas. por via preronJ;,,am a limitacão, preten- dicar::ão e sacrificio. Afim de que Exho;tamo.s desde já 08 sacer- ridos sacerdotes do Clero $eC!,1• 
cl,:, regra. rir.o ·condizem com a sarr.en!e rarional da prole, e faz- so torne mais proveitoso nas ê.s- dotes e fieis t9dos a intensifica- l~r e Re~~r. P.!!,/7!1 .11,s ?.@:~9c,bla/!, 
modestia christft · recommendada se por outras vias a propaganda cola.~. aqui ratificamos a escolha rem a .sua. vida espiritual 'peÍá Ç.ongl'.j,gll,_!/~ f~mlil_i,n~ !" p;ist_l• 
peln lf!reja. de meios prat.icos para rvitar a do livro do Pe. Quinet feita pe- maL~ intima união a Nosso se- tutos reijgiosos. pai:a ~~ famUla.8 

Das nossâs autoridades. tão concepção. los nossos Dil·ectores do Ensino nho,•, Mim de que floresçam as. e_ para ,!,odas . a,s almas as -ben• 
ciosas do bem-estar e do futuro ,"imor ás c01nmodldades, temor Re1igioso para commenl.ario ao suas bençãos e .suas graças frÚ, -~aos de D_e~ .. t... :P,ai,. ~~- peus 
da nação, esperamos lmmediatas .das responsabilidades. difficulda- texto offlcial do Catecismo, e or- etiflquem na memoravel· exalta-- l' Filho e de Deus t Esplrlto 

· · 1 l ,. · ~ A ós b denamos seJ·a d t d I c_a-,·o e glor1'fic·.a· .... ·a-o· da ·s·ucra.ti'ssi- Santo, as quaes 11ob1,e_. to.dos. _d_es• 
providencias e medidas radicaes e es "mance1ras '. n ca e-nos a o a o no ens no , 
,que situem a educação physica I o dever d_e _amrmar [!Ue _é pec- religioso ministrado nas ~.scolas ma Euch;:tristia.. · ~m e !Jll-.r~ s_epip~ ~rmane~. 
num pJa.no nacionalista arejado I cacto gravissuno s?melhante pra- publicas e em todos os colleg·ios '· Esta nossa C?,rta pa.stora.l seja 
de pureza e respeito á moral. · lica. catholicos desta Provlncia Ec- 1 A PA7. Ilda nos lares chr.istãos pelos'-.'res· 

Certo que nossos esforços hão- clesiastica. , pectivos chefes . e em todas .as 
r_-f!ª.,~~ ~~:i:~r~:~s :dumc<la-- DEFESA DE FAMILIA ~~ _c~11vergir para mel.~o:~:~ e~~ so:~~::;~q~~!' ~º\';:is::r~ ~-~~ [_ nfi!º ~~:!r :~~:o.~_~::c:a::~ matrizes, ,igrejas e o~nos pU• _ blicos e S:)\):l~n11"'lfr·0~. â ~.s_t,Etc)lio 
r41-l .chrlsJ;ã e çl~ n,od9 ain!la mais Feita:; estas observações óe 

1
· no_ sso i,u, v. ~el't,ar a gesu.n_Le de ' neiilrnni csr:!orecl:-nento nas "" Hho,.,r-sc, cow ,,u,ce\·a e 1n• 

ostensivo. ordem geral, voltamos 
O 

perrna- todos os cmdados necessanos e obras de apo;tola~o social <' re- tensa mágoa. para o vól'tice de ç!a ~i~a dopitw,~, ~ 9t;.?,._Q1,\l J!d'• 
Num paiz como o nosso, nln- 1r:ento para o_s chefes de familia, 'J a~tPnder com desvello ás crian- ligioso e a se alistarem nas filei- fogo ·e sangue em que estij, sub- chivad,a ,WAlº é de p1~~e.· 

tuem ousaria negar a necessida- aos quaes em breves palavras cmhas que, sem culpa sua, vle· ras da Acção Catholica, d€pois merg·indo a Europa. Det:s pare- Dada e passada n,a ep,,ls,9QP,l 
de de fortalecer physicamente a queremos affirmar bem clara- ram ao mundo em lastimosas de solida e efficienté preparação. ce pesar nesta sinist1-á cxmjunc- cidaqe de São C,arlos, ~9b .9 seUçi 
nossa juventude. Sempre crite- mente tres pontos, que nos ua- condições organicas. Ao lado, e Insistilnos ainda no desenvol- tHra, o merito e o demento dos das Armas do Aree9,IBP9 ~etroJ)O
riosa em suas attitudes, sempre recem merecer especial attenção. niio raro á fl'en!,e, de taes es- vimento da vida paroquial. ca- homens. A civilização viciou-se litano. a9s 27 de :t,9y_em:9,i;§' de 
a igual distancia dos extremos Lº - o matrimonio é saem- forços, estivemos nós e· neste pro- da chrüitão está vinculado á sua de orgulho e é o proprío orgu- 194~ :. · : _ 
vlci9sos, a Ig_reja, em. seus prin- mento, que para semprP une O posito pe1:severamo.~ com toda a parochia, .ao seu parocho; e é lho que ora humilha e castiga 

·. ciplos de philosophia christii co- esposo á sua esposa . ei:n mutua <'nergia e corugem. Para o que dentro do quadro parochial que os homens. Antes os horrores . t JOSÉ, Arcebispo ~etri>}?<))lt.a• 
im? .em seus ensinamentos dog- convivencia entretecida ma!s de f~r. porém. peccado contra a se ha-de expandir a sua vida re- de que tem noticia ou a que no cw São Pa.µ19. 
matiêos, nem perfillha o intellec- sacrificios santos que de prazeres , santP. lei de Deu~, ninguem es- i ligiosa_ Tudo quanto vise a dis- estarrecido assiste cotidlanamen- t ANTONIO, Arcebispp~~ispp de 
tuallsll).O exaggerado que só cul- facei:, pere o nosso apo10, antes esteja : trai!' o par0chiano d8, sua resa te, baixa o mundo a cabeça tris- Jaboticll.ba\. · 
tivasse o espirit~, nem pode to- Ba quem tente romi·Jer a so- certo da nossa mais formul "' · µectiv1:1 p~.roc;hia merecer:\ ,,ém- , te e envergonhado a indag_ ar se , ..• ALBERTO, Bispo de -Rib.elrão 
lerar o crasso materialismo que !ide?. r,hrlstã do vinc~ilo matri- constante reprovação. pre a 11,,,>·:,_ ,·2·. ,:· .- , 1 .. __ , ' .. , 

,só aceita a educação do corpo. moniaL Repudia-se, por qual- Ab.rem-se o,; tur:rnk,.,; ,, , ,;,.,,-_,. 
1Quanto mais forte e sadio for o I quer motivo a esposa legitima, pas5,-'.l.1· do,, dias crn ,;equc.1c.iu. ,;J

individuo, tanto melhor p.ara a appe.ll.a-se pv,ra o dil'eito á feli- exoravel. E os berços'! Rareiam 
vida christã. Por isso, a Igreja, l !'idade e €m pretor!o2 eEtl'an9;'e1- nas casas' Que de surpresas. en
mais do que outras entidades, ap- ros 0 -- pm· que n5.o dl7-"l' t~da ião. nos nào resei·vará o rím1ro! 
prova, louva e a.companha com · a Vf'rdadP'' - mesmo elas miws Verá est{, nosso Brasil o sru lm
!nteresse a educaç{w physica. No d?. ju.~tiça patria pleiteia-se. com mcnso territorio povoado dl' Ja
Codlgo de Educação Christã, que sophismas e diligencias menos . 1-es, bracos mais que sufficientes 
·á a eneyclica "Divini illius Ma- recta~. pseudo-annullações de ca- para lhe cultivarem os campos, 
:isfstri", adverte-nos o imortal sarnentos, buscando para uniões peitos varonis para o defende· 
'Plo XI: "O sujeito da educa- illicitas e rriminosas uma sauc- rcm? Ou deverá re.signar-se a 
ção é o homem Lodo. espiriio ção que as leis brasileiras ho- ver o deserto invadú·-lhe a.s ca-
Únido ao corpo em unidade de nestamente recusam. sas e as cidades~ 
natureza, com todas as suas fa- Aos assim unidos só nos cum- Louvamos, pois, e aplaudimos 
culdades naturaes e sobrenatu- pre repetir a firme condemna-1 o movimento que hoje se esboça 
raes.,, edu~ que abraça t.o- ção de São João Baptista ao nos grandes centros p.ara orga.
µa. a extensão da vida humana, adulterio de Herodes: Non llcet 

I 
niza,r contra os propagandistas 

sn:.'i,-el, i'spiritual, il1tellectual e til.li <Marc., 6. 18): não é licl· da nata1idade brasileira uma 
n.. individual, doméstica e to! Vivendo .em permanente es- campanha nacional. a cujo ser-

nfco para:_ diminuil-a de tado de peccado mortal, não po- J viço haverá de collocar-se prom
. 2r maneira., .. mas para a de esta situação de Ulusori,a fe- 1 pto e urgente o que o Bra.sil tem 
:, r.0 gu!ar e aperfeiçoar ... " licidade garantil·-lhes a paz da de melhor e mais promisso1'. 

., :~1c,~~,'\o physi-ca· deve, pois, ronsciencia - a mais duradoura 3. 0 - A deserção do 1n,·. Se 
\'i " z;:;scgurar solida saude. e quiçá unica felicidade a que o vazio dos ber(/Os é fonte de i 

·,:-~-=.e roousLa . r, PquilibJ·b,- pode o homem aspirar_ Nem se males sem conta. de numero não l' 
00 ·,~~rc.mento, pa-ra fa.cilitar diga que .somos insensíveis ás I menor é o vazio dos lares. Do
,;-, .c:d.:,0

;:; J-J°Lünan;,s especifi- desventuras intimas de certos [ !orosissuna experiencia attestl, a 
- ;,,r'c:res. casaes: Deus é, te.,lemunha dos ! série de infortunios cotidianos j 

· 7 ns.da obstan';e, contra esforço.~. trabalnos. lagrlmas e , resultantes da ausencia das mu-

Cc,mo é do rnnlwciment0 de 
todo~. fr,i i, co.plta'.1 do Estado 
u;colhidr, para séde do Quarto 
Congresso Euehal'istico Nacional, 
em 1942. Queremos seja esplen
dido o triunfo de Jesus Christo. 
Para l.anto. houvemos por bem 
determinar que. em preparação 
áqueHa soleJ1111e e impoBente ho
menagem. cada uma das nossas 
Dioceses celebrasse um Congres
so Eucharist;!co, precedido de uma 
Semana Eucharlstlca, em cada 
parochia. Varias Diocei.-es Já fi
zeram seus Congressos, com 
grande brilho, proreito religioso 
e consolação para os respectivos 
Pastores. Os proxlmos Congre.<i
sos Eucharlsticos Diocesanos pa
ra 1941 e 1942 obedecerão a es-
ta paut.a: · 

l 9 4 1 

Junho: Diocese de Botucatu'. I 
Julho: Diocese · de Santos. 

_' ~·)ll.~ e,( C,, ;:· ,.,,.,:;,;;. .i. . .._.,;.. L•.) 

· r• _cr,1c se i_P r; _fl:1g·eb, n0.0 ho des- ; ·/ ,,.,'l:TOlüO. Blspc,. de /\sds; 
animar: impoe-noc a ff o deve_r , . .i. JQS}j; Bispo d.e Braganç;i. 
de, prece humHde e fervorosa em ~ ~--.' . · ._ --. · '·· • 
de.saggravo I' impetração. bese- 1 , JÇ);:,i,;, Bispo fle Sor9ca1J~. 
,iamos que em tÓdas as igrejas , •J' HENRIQUIH, Bispo de C'a.re• 
com frequencla se promov,am ~andia. 
preces em commum, orações es- ·l· AND~É, Bispo 
peciaes pela pa.ci-ficação do mun- Administràdoi· 
do e dos espiritos. O anseio de Lorena. · 

de Tr.ub#~ e 
Al_)OS!;oÚc:~·. de 

paz _tornou-se angusqa e vem- -~ LUIZ, Bispo de Botuca.t'd 
nos a lembrança a celebre .phra- .,•. LAFAY~. E, ,a· · .· .. , · _.,.~ 
se de Sto, Agostinho: Nemo est Preto. ,,..., ~ - ispo de n,ou 

qul non vult pace~, soo non om-
nes volunt operar! justitiam· t PAULO, ,Bispo de ~ntos. 
ninguem ha que não queirà . ; ,

1 
t OAST.ií.O, Bie;po. ele .f¾9 .. C~r-l~. 

pa2, nem todo8. porém, conçor- {' MANUEL, Bispo de :aarca,. A,µ, 
dam em procurar prin,eiro a 'i xiliàr do Éxrno. Sr. BÍispo de 
Justiça. Ribeirão Pre~o. · 

Marmor-aria Vidal 
EspeciaHsta em tllmul~s de marmore, e g;ani~~: ~

Preços m9diC1)s, - A VfOA°L NETTO. - ALAME-DA 
BARÃO D-E LIMEIRA N,0 108, - T-e.le-phPne 4-2312, 
SÃO PAULO, . 

..,-·-,, 
·-~ asin,iras, Brins, Li n h a.s e A v i· a rn e n t o.s ? i ,i f 

Só na CASA ALBERTO 



Dwn.?'V SaleJ !i!!!&±~!;l!!l~~~'+~?=-~·-~,A!ê'•~-."'~~-:.;,_;~;;s,i~;;::;,:E!!";'!]f!í.~i~-:~~--::.--· ... ::·:~;;-·g:=i,: .. :,;.:..=:êe.'§·=§G~~-g;,.wSiíS~=:ee~.-*g;>+§,;;;s;ª"··~,E~3-i'!~~;;;;.;_ç;_~_i'g:iAF~:llc#!',eJ&~';;i;i;;a-;;;c;;;;.~·!!1~~-~;;gw:r;)·~,~8!1!M!il.!ítl.l,~!Sf~:11.'.l#~t!~!R1:'S~t'!l!EN~.~jf!J•~!!'l4iiiiliiillla 

ANNQ Jtl\Í t !.l,>,G PAUi..O, i DE D~;t;i,:;Mt.1fiO OE 'i94(; 1 NÜM 480 
óommêni1fo:ro, na i::lGssn iúttma not.t u Juplo frn~il..s,;,, '-1"" c..;riE>. 

~ridQ u "~o•~: mi:füar, na. Orecia, e diplonw·cico. rta Bulg&ria. 
··-··. t:::zi:"'. Msn>: --ó···· sr rQPniõi Zr 2! -;;s;q TTE ·== :::titt:'tõtC$~'-9:rê '; . '. ' :§M 

Os · i'acto., cil-ados Yêm de se confirmo.r no ti;In1.,Ymso {le~Llt A·· 
óétna!la. 

Apesar dos cxaggeros. das agencias telegraph!cas, é cc:r~o qwe , 
ú Insucesso das armas. ita.lianas nu Alb&nia coptinua. 1 

Por outro lado a posição díi- Bulgurl.il. não soffreu tà.mbem 
Jnodi11ca<;ão .. 

Decadencla da I 
Schísmatfca 

reja OrthodOxa 
Rumania na 

E' verdade que por razões, u1a;,~ ou menos inexpliravcis u. Ou11.i:da 
üe Ferro tomou-se de um accesso y!ngativo, -lanç:mdo pollticameni;e 1 
a Rurn1mla na anarchia. a pouoe da r;uf'rrn civil pU1ecer imml
Ítente: e que o governo ele Antoncscu esteve vacilante, até qne "" 
demonsirncões elas tropas aUemãs finnàram-no, e consequente- · 
mente esse govf'rno tornou-se, se possível, ainda mais .sujeito ao. 
-Reich. 

Dahi 1-esultar o augmento d.as tropas germanicas na Rwnania, 
e possibilitar-se uma maior pressão sobre a Bulgar.hi. é . f~to 
indiscutível. e portanto não atimlrarã uma mutfança futura na 
e.ttltude do rei Bori,;,que boje se encomr,n mais distante e porlsso 
menos sujeito á influencia. nazfata. 

Más não é apena..~ ~ln que o Reich ~-.m!us :(lllll.t1os fr11rassarem. 
Novamente a RtJMla negou-se a cessa.r se~ auxilio. ao F,over.no 
ch!Jle'íl, ,spes;i,r- da vlctortn nlpponica na. Cblt1a ser ui' summa im• 
portaTU;la pá;ra o "eixo,,. 

Por outro l~o a Yu0~sl11,Vla afflrmu•8C l?llda vc-z mais neutra., 
e .a Turquia augmenta 9\lt. ,11.15greS$lVldsale pollticn cootra o~ tota• 
lita.rlo!.. 

Todos esses factos são. dignos de especle,1 regL~\ro. ptlnclp91-
mente si se Íevar etn ClOiJ~ -que elles · nno são um refle~o de uma., 
me'lhorln da sltfflWâo d1\ .tnt-laterm. · 

Pelo contrario, j,i. lnet1.PI\Cidade. úcst.a J)ll,fíl <'VfüH· os 
~reoe i.llem.ãés parece ter .cresci.to ultlroomen~e. 
· ~ .. e s\gn!flca, poill. · essa maior repm.~a Elos Bil.lks.ns o 

t=l,u,-;ala ao ,;eixo"? Ser uma consequcnc4l,, 110 menos em paJ·te, 
poÍiéic.11, amerlcs.na. e da vlciorl.a de Roosevelt? . 

No chaos da polit\ca eu,·opf:ia acinu,1, é difflcil perceber as 
t11.zóes de mult11.s attitude.q, Mas os fo.ctos que se concatE-nam ho
je, coutrarlos ás pretensões· elo "eíxó"', fazem contraste 11agrg,nte 
oom os "acàaos" e as "imprevlsóes.,. que foram a uníoa CllUSU- das 
'flct-oria6 do· Relch no inicio da gtl€rro. actua,1. 

rca-sa '. ·5antõ-Ãnton10--1 ·: 
; H E N R 1 Q JÊE - H E I N S l 
t. LIVRARIA CA THOLICA ·· 
t . . . . u • .. l Veií.i,!l~ no {,lfohé acltlllt. ª, praça· r Os trágicos aoontedmPnt-0~ de I E assim é lambem na Ruma-

- Grande ~en1o h ~ re r~O!oOs em .. era -i Fabric:. de.· iJWit.. ~n.'-__ . ~l'bllli:t .. de ·p&tllmt-n. lo.~ e e~fa_n.uartes ct>ntnl1, 0U1le se ert·ue a Cathe- q11e e~S<' paiz lmlkanl<'o vem sen- nla, onde o seu l'aklarcha dlrl-

t Rua Qumüno Boe>ayuva. 16-A .- ·C. Postal gf(!G- dra(.·de Saht-'~fare, Ímportaute do the:2tro, desde a asee,nção do ~lu lia tJO\tCO Ulllfl Ntl'ia ao g·e-

l g Ã O p A U L O I cd~-aRd~~··=_,_._ne.a~-ll•_"l·ta~,1'1 1.le um 1Ustrldu gl\llt'ta.1 Antoireseu :,o -poder, vem ne.rnl Anloneseu, al'Ormamlo r1ue 

L ·. . ~ "~ ~ preJudlea1· senstvetmeute os es- :is <llssruções de s\lll.s varias sei-
ua-.euli .. ~"';,,.a .. ~.sw;~n~ ...... '"'.'.t•" ... '"'-~··~· .. ·"'··~~ ..... ~···-•••·e .. ~ .. a,.a .. ~.,a,~i ... ~,a·4··~"' .. ===========::;::::::t:c:s:::i:=:::::::::::::::=::::::::::=~::::==::=:::::=~==:=:::::::=:::::::::::=====-== f<Jf'-q,Js e ,:ar,tlficlos que s. S:rnti- las não 1u·ejudjc:uia111 a reforma 

Q~r~ d,.ps Tallernacúlos l 
da-&le o }•,wa vem fil.zendo J>ara 

· tr:.~I' e&-.e pal11: novn,mellte ao 

. Reio da llfl'eja C'~tU1-01ica, nomo, 
·um<.>a m,.;fo <li' .~lvai-:t do abys-
lllu pa;ri;. a qull.l camlitha a lar-

da Ig·reja S1rt1ismatíca. - refor

ma cuja fiualld1ulc seri a eleva

,:;ã.o ~io 11lvel mond e lnlellectual 

ele sem; sacerdotes! Mostra es~t; 

documen(o (fliC Já náo existe i. 

Vt,rdade para o.s orthoilo,;os schl

mailcos, e (iuc :.s di\'i~õ-es ir.'klr
na~ e a rt ueda Jo nlveí 11101·:i,l 8<1' 

p1•dcessa sem a reJ)uka 110 pro, .. 
111·!0 Palrhir.hado, (}{te adm.ittll', 

em seu seio coi·renlces varias e 
tllversas "verdades" ..• 

Exposição dos lrabalbo. .. do, anno corrente, 
no Collegio t;e Sloa· - · 

O Jornlll ''L'Aclion''; ele 19-9-40 tão mu!Lo uqu,·m das exl[l'encltt1' 
.. Como o g:1.U,-0 st,Jilll'aclo do tr&1i• que se publlca em ParL~. nos Llú I ele seus habitantes. Fa!l.a-lhe.<t 

umo. pequena reportagem das ac- l lui <'lectrica. aquecimento cen• 
ea 41Ue Q vivh'ica, ª l,l't'ja OMha- tividades elos presos poliUcos. de- Lral e agua conent~ ... R.eaHoon-se u::i quJuta-tt>ir::i Essas ,pe(1as ,ie destfaam ás r' 1;nmpa-da. do Sanlu,,rit\; 6}. 

.,J p.,. no sa!ão de festas do f}arocbiaif no\•a.,;; de:.nussa. Oio:_l ,Cougregação àas Seu.boms ,lo 
Coll~lo .d,e Notre Dame. de case, rP-{evanilA)1_ôf§-( que mi·j: üÓH-egitl . Sã:o Lufa; 7) Pia 
Sion, a sessão inaugn-ral da. ex:-_ trabalhos que serao:·ex.ecu.tadoll U'Riiio Ilo Cel'tt:ro de S. Oenf'.'· 
posição dos .tra-bnlhos da Obra. no proximo ann~-:_·;e;'iío deii1f·I rosa· 8) Pia Bnião <l'e $:anta 
dos Tabernacu:ros ooITespol'l· nadas aó Cant=r~:iiio "Euehari~:._ 1.<¾eilia;· ll) Centro do Collcgio 
dente -:a-o ·u-nno ·f-luenfe. tfoo de 1942, a,;~aj,\~a~·:_$J;J . e-m- dib> Oiseaux; :· 1-0.) Centro do 

,taxa. SclslU.l-Uca vPm srcrando tidos no Cn.~tello de Chuseron, I Em Chnseron vamos cncoli· 
ll. e.a.da d.ia. e os seus ,~imos apo- Neste ca-sU;Ho onde cl\versos poli- 1 trar F'urkestein I vulgo Leon 
dl'meê:m. e m,sapim~cem., ticos esper:i,m o julgamento na i Bium l, Jeroboam de Rothschfü 

Corte ,Suprema, ele suas responsa- 1 1 conhecido por Georges Mandel): 

A :iesSãQ, q~ têvé inicio ás nossa Cai;tltitli'J'>$;i;â''táf:fi-fu,' já .CÔ-llegio AssümpGão; 11) Cen, 
s.:ro Jroras,. c~tou com .~ pre- f'Oi,crkldo um no~ (.!ifiit:ro, 1'$.' ·wo da Paroch·ia da Immamrla
senQa de D. Aquino Currêa,' mado ·por eleinêilt~s ··d6S.· di-. da Conceidl,o· 12) Ce1ltrn {la 
.:D.D. Arcebispo tle Cuysoá, D. verHos ce.ntros · ·que cpmµm,m· ~o.nve1\.t-o ·ti<,; Carmelitas, <le 
José Ga-spar ~ Afonseca e Stl-, a. Obra ·dos Tll-~rnae-ulós, i1;11- M:ogy d:as Cnrnes; 13) Ceniro,
va, D.D. Árcebispo de S. Paulo, 1 do já. esse _novel Centro ensa.ta. <lo 1\iosteiro de Christ.o Rei. de 
D, Eliseu van "<1€ Wf!Yer, m. d.· 110 os prim6iros passos. . Vilia F01·1nosa; 14) Centro do 
Bispo titular· de G:or, e muitas.1 São os seguintes os diversos Mwtei.ro da Luz; 15) Centro 
outras pessoas de <!_estaque do centros que com1i0em a Obra do externato ~e S. Luzia; _15) 
nosso mundo cathohco. dos Tabernacules: 1) Centro CE-ntro do Ahngo de S. Momca. 

Assim foi na Ru.-.sia, onde ella, bilidade!. na ultima .guerra frun-1 O primeiro supporta a nova vl!la. 
sitmiu Da vo1,a.:·em sovit•tlea. co-a·nemã - as comodidades es- com paciencia. e o ultimo Pt'diw 

.. : . . . . · . o auxilio de tinta e papel pari\ 

Co·afedMacão . CathoHca I di~~::.:-n;aladier · semµre ~a~ 
e.turno, trabalha diariumenie ho~ 
rus e horns no preparo de sim. 
defesa. 

Inicialmente, usou da pala- Geral, 2) Centro do Ccillegio A exf)osição será encerrada 
\'!'a o Revmo. Conego Sylvio de x: D. de Sfon; 3) Centro do no proximo domingo, obede
de l\!oraes l\'Iattos,· assi"-!tente Jilxternato de São José; 4) Pia cf'ndo ao seguinte horario: das 
ecclesiastico da Obra, seguin- União do Curato da 'Sé; 5) 9 ás 11 e das 14 ris 17 horas. 

·-uo-se-làe com a palavra o Re.v. 
Pe. D!'. M. Cintra, Reitor. do 
Seminario üeutral do Ipyran- . . • 

!ªEm seguida, ª secre~'&ria c1a I l)estazendo um Der1scso 
Obra dos Tabernaculos, Snru.' ffl!!!II en~ªndi~o 
Maria de Lourdes ~a:bosa, lei, , Cl:1 , - fJ'G · .., 
o relatorio das acl1vidades da : 
(11.Ú'a neste anno. 

. Realizou-se no dia !.º, Domin-1 Silva, Director Arohidiocesano do 
go p. p., ás 15 hora.s, costumei- Ensino Religioso, que trntou, com 
ra reunião. no Salão Nobre da I as · qual-idades que 1he são pro
Cllria Metropolit.ana, da secção piras, elas actividades que se vêm 
masculina da Confederação ca- desenvolvendo no importante sec
tholicu. 1 tor em cuja direcção .se encon-

Como vem acontecendo nas ui- tra. 
timas reuniões da Confederação, Na reunião da secção feminina, 
foi concorrldissima a reunião, en~ que realizará no terceiro Demin
contrando-se repleto o vasto sa- go deste. mez, S. Revma. fará a 
lãc, de representantes de varias mesma expos1çao, · dirigindo-se 
ásoc!açõse auxiliares da Acção 

I 
desta vez ás representantes das 

Catholica. que, doceis · ús deter- asociações femininas, ás quaes 
minações do Exmo. e Revmo. Sr. pedirá o seu mais enthusiastico 
Al'cebispo M-etropolitano para al-

1 

apoio em prol das act\vidades qu_. e 
li affluiram. com tanto exito vem desenvol-

A reunião foi presidida pelo · vendo aquella direct.oria. . 
Revmo. Sr. Conego Dr. Antonio 1 

de Castro Mayer, que fez uma' 

Paul Reynaud é mais fleu~ma~ 
tice, e teve optimismo e bom hu
mor sufficiente para pedir ás au
toridades nparelhos ele cultur~ 
physica. 

Gamelin - o ex-Marechal dtc< 
França - é ca'lmo · e paclwte·· 

1 
mente espera melhores dias. ·· 

Aliás melhores dias es!)f'r&m' 
todos elles. E dtas bem melhores 
do que aquelles que proporctona- e' 

ram a Frnnça ... com os de.wa-.' 
rios de sua política de ac-~om~ , 
moclac;ão. . . como ·homens de ..1,. 
Munich. . . que foram. . · 

· .po~ ultimo. usou da pala v'ra 
to R,evm.o. A,rcebispo Metro. 
l)Qi:ta-ao 1le Sà-0 Paulo, qiie 
11,~radeceu a todos as com~o
oentes da Ob.ra dos Taberna
culos pelo exlto colhido no de

Com referencia ú. allegada emis
são da. British Broaàc,asting Cor
porntion. ·que foi retra~ittida 
pela Nacional Broa:diiástmg C-0., 
a 3 de Novt.mbro ultimo, publi
cada peÍo "New York Times", 
dia 4. sob o titulo.: "Wa.sbington 
anota os r.umoi-es sobl'e o pl.lmo 
de Pa2 de Hitler - Monge apon
tado em Londres . como emlssarío 
nnZista ", na. qual se dii5ia que 
Hitler havia Iio~ o antigo 
Duque Carlos Alexandre de Wu~ 
erttemberg seu einiii~rio espe
cial de pai!: nes Es(,adós Unidos, o 

mesmo Duque de Wuerttemllerg, 
ac-tualmente monge benedictino 
Dom Oddo, residente no Priorato 
de Silnto Anselmo, á Avenida 
Tínton 673, em Nova York, so
licitou fossem publicados os se-

pr.oveitosa explanação a respeito 
de vida interior. dentro elo mag
nifico pi.ano de conferencias que 
aquelle insigne professor de Theo
logia Dogmatlca elo Seminarlo 

guinte.~ esclarecimentos: v<'m clescnvolvenclo nas reuniõe~ 
"Que elle nunca fui nomeado da Confederação. Em seguida, a 

emis-sario ele paz nos! Estados I todos os presentes foram distrl
Unidos; buidos folhas mimeographadas 

Que delxou a Allem.anha ha contendo o resumo das palavras 

PEDALANDO 
COM GÔSTO 

correr deste anno. 
filncer.rando ai solemnidado 

O. José Gaspar de Afonseca e 
Si:1v11, procedeu á b•mçã.o do~ 
t.Fabalhos: e-xpmitos. 

Encerra.das que ficou as so
temnidad~. a repG.rtagem do 
LEGIONARI-0 teve ensejo de 
percorrer i:remoradamente a ex
l)')Slção, tendo f-icado ViV11.men- Lf!K E· PROPAGAR O 
te lmpre-'3siom1d11 não só pelo 
esmf?r-O oom que f-0ram OOR·fee- " J .EGIONARIO ,. 
clonadas as pe~as, mas tam- -
beJn p.elo .seu elevado numero. 
4leÍ'<:a ~ 4,S-00 ~a; -avaliados 
aa cem ço!ltos 'ifo reh!. 

Ji:' DEnR DE TODOS 
OS CAT:B.Ot.l OO'li 

.. .:.-:··. " ~ 

.-:-.-:· 

DR. sE•~úif!. DQs. bospii-ae& de Nova York. r.,;,,.,.,....:, Ex-assili-i;e~t.-e ... iP~., ~~s .. Peter, 
líOU e lillb'&rt. tãu)LOGIA, ~ns . e ~~;' {iftp~tf'óJ)hia 
~:=~, e .Jiür~ ~~~ QD~tiAo. :-1,1~GA8 DE 

. si!Ri3~ - 'Atte.Ril~'--.1as . t='ita'';5· liwa;s: 
Ciiaa,; ~ ~ ru Cotiaelb:Gi-Yó:'.Clil!l$tliatano, 15-4 
· ~? ~r'=- ·J:':b<me i'tl!t{l -::- .~o::~1o 

-... -:·· 
: . .:: ~ . : : .... 

sete annos, e nunca maL~ lá vol- pronunciadas por S. Revma .. 
tou: Conforme o plano das activi- '. 

Que não esteve nem está· por dades da Confederação Cathollca. ' 
qualquer forma envolvido em aprovado por S. Excia. Revma. 
qua~uer forn1a de politica na- o Sr. Arcebispo Metropolitano, em j 
cioual ou intei·.nacional; cada reunião da Confederação 

Que suas actividacles ·publica.~ deve haver a.iêm de conf.erenc'i.as 
desde que deixou ::i Al~i:nanha re-

1 
sohre vida interior, uma disser .. 

ferem-.s# apenas ao bem estar ' tação sobre thema de apostoladc 
dos rPfuglados de todos os cte- effecluada J>Jl' pessoa que eslej,; 
dos, ra.~s e nacionàlida.de~, e' á. á t6st:a de alguma das grartue· : 
descoberta de sc:luções pa:m o pfo- organizações de: apostolado n~ 
blema dos refugiados. Archidiocese. Assim, na reunião ! 

Podemos ainda lnfon'0.'.\!' aos Novembro, falou sobre a Acção i 
nossos leitores que o Revmo. :o. , Catholica e suas rela<;ões cõm n 
Odo, O.S.:S., antigo D1.1qu,e·car- Confed~!'ll.ÇP~ C&tho!!w., o Dr. 
los Alexandre de Wuertee1úbüg ! PUni-0 Conêa de Oliveira. presi
foi obr-lg11do a · lij)andonat· a AI- 1 deRte da Junta Arcb.idioGe.'l!l.na. 
lema.Ilha, por ser eUe Jn6Smo Na reuniã.o do DQmingO p. p., 
UlllA victima da. perseguição reli-.! falou· sob.re as imp. ortao:tes acli· 
glo.tia que, o raclamo naclonal-so- vi-cindes de JW\l, Cfil'g.o o Revmo . 

. g.1~ ~~--~ 3,0 
~. ~. Joif;o :Pl..enay lie ~rio.ª, 

A plenos pulmões, 
num exerc:ício saudável, 
com a bicicleta leve, 
fortfil, veloz e elegante: 

JAGUAR, 
Acabamento fino, fabri
cação esmerada e fun
cionamento impecável. 
ÓTIMO PRESENTE. 
PARA SEU FILHO 

* 
dénard& e 
CASA FUNDADA EM 1852 

RUA 24 DE MAIO 80=90 
SÃO PAULO 
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Merecê tolla â attenção :1 
ideliberação da Sagrada Con
gregação do Santo Officio. da
rn, deste mez, condemuando os 
"ho91icidios pfodosos ", com
mettidos C'ontra pessoas men
tal ou physicamente inca1laci
tadas, e que poderiam tornai··, 
fie um oncargo para o Estado. 
"por ser(•m os mesmos con rra
rios ú lei uMural e a á lei 

A ambic.áo de 
' . itler 

l "La Croixn e o generat 
De Gaulle 

O LEGiôN ARIO já tev.:- op-
po1tunidade de c-i::por 8Uas _ .eria-s 

apprehensões de qüe o jornal "Lu 
Croil," se ache controllado fer
re:imente pelo poder nazista. 

dre~. .~cn't mesmo· sitppor qúe a 
Belgicr. ill\'®ida tivesse querido 
deLxar o caminho 1ivre e não ar• 
mar senão Anvers, não é C(!rlo 

que cm todá occasião ella dPVa 

Essas apprel)en.~ôes augmentam acceitar o risco sem mais calcu
diariamento, pelo contraste que lOll, nem reserva,~. como Albel'-

tlivina". 
F,;1sa impoi·tautisidm; llelil1e

raçiío. q11p co1H-ditn0 mais um 
marco divi::iionario 0ntre o p0n
samento calholico e a legisla
<?ão totalii a.ria all0mií. h0111 co
mo 0;1 doutrinadores fascistas 
e ·congenel'f\S, {- dr·' 11nm evi-

i · 1 to I fpz em seu nome. Não !'s• se not-fl entre cs not eias pubh• 
cactus nei;~c Jornal. antes f' de- , JJel'<'.!mOS, cntret,anto, que- ellu. i;tl 

l 
pois do armi~tido. Ve,iamcs uma cxgotte no nos proteger." 
das amostrns que confirmam o Jamais olhar mai~ rlaro não 
nosso ponto 4e vi~l-a. t.raglco e. tinhi. percel.liclo as t.re,,as uo fu• 

'n1'€-H;-,ment(•, com bastante visos · lurl'.s,. 

dentP conformidade com a 
doutr1u·a dn Igreja, e outra e-oi· 

, ·::m ·"nã-o faz, senão rc•flffirnuH
'iiolemn0m0!ll{' unrn convic~ií.o 
:iue u Igr0 ja. sempl'e profe;;so11 \ 
P sustenton. 

1 
O LF.c:TONARlO Jamai~ flPÍ 

r-xhirnlu de derini1· snn 'posi-; 
1:ão peraulf' o sf'.nLitlo rad kal 1 
mente ideologico tlo p1·eRenic 

cie vet·dade. Trdta-8e da_ apre
l!Cll¼c:úo do8 ràsgados elogios 
desse Jornal !I. ~ Gau:11<', ao ar
t'Eitar o qu<' sobre elle P8crever-:i 
ll "Matin": 

Ess(' general De Gaulle - que 
ha qull17.e dias ainda, era - coro
nel - q\11' foi nctualmente -no-
meado sub-secretario de '.Estado 
na Guerra, não é sómente, co-
mo sr. diY-, um dos expoentes do 
exercito: cUe é expoente por ex

cellcncia que clareia os mal8 obs-
conflicto mu'ndial. .T{1 muilo nll· o S.;n,· - euj.-s iniltrstr-ias pesadas, it ma,.ire.m do rio, mus-ira o nosso cliehi\ - foi a 
-t:ei:l" da l;Uf'rra. r1Pnunch'irn (')lf' JJl'itnl'-it·a. 1, modesk, n:i9incli•!a,:ão do "fuehrer", i'eiia rom =tma e eom {ls fonnalidad~ Dl'CCS• 

11 afinidade doutrinaria nazi.
1 

sarias. , _ . _ .. ~m,os caminhos. 
r.ommunisla, e, a,rnim, a Ol'Íl'll· i ;-.i,,..l só os g·overnos liberaes foram ceg-o,- e fracos ao aecedN·em ,~s pretenc-OCs na-z,stas, sem Em ter pn~dlto, desde líl
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tnção rlcsfarçadamenl 0 hnh-he- j verem o pf l'ii;-o f!Ue já ameac.ava crescer e trai;al-os. e em que termos admiravelmente 
;ri8ante do eixo I1oma-Bf\rlim. tambem aos catholicos dess:fl"_ região o "leader" nazista ronseguiu illudir, dando-lhes as 
Agora quf' o communir,mo dila-l mais formacs g·arantias clC' que, :1pe7,a1· de ,ii soffrerem os catholico.i no IIIº Reich numerosas precisos - Ó papel fitlminante 

t- , ] t j' , restriccõe,s teriam clles a lllaxima. libel'dacle C <sl'g'ut'an~. <'aso \'Otassem JJeia \'Olta do Sarre lÍ r que desempenhariam na. ptoxima 011 fllilgn armPn f' ,iuas ron- 1 -- • - - • • • 

tcirn.R n-n. JTiuropn pm rons<'- [' Allema.nha. . . . _ ". .. ba_tll.lha. os_ carros · das_·-. d-ivisões · . ' n. Não lt•.\'Oll 111 Ho tempo ll:ll':l que aq11enas mo,lt•sta.s l'P1Vmdu1arot'S cio I ul"lner se :un}>lias-
(]uencw. do pacto uhb0ntrop- · ' _ , . . , b' - h Je b1mdadas: em ter demonstrado 
.\Iolotnff, e viu r,rcRc,0.1· ('JlOl'll!P- 1 sem, num c1·e~c·endo inccss:i.nic, a ~o'.110 da- l)l'Opr,a- hnroim ser pequena. JJar,1 sua am i~ao, que, o - , o mcchanismo techoico·, em ter 

j • • • . 1 ~" <n:li'nclc praUcamc-nt-c ao domrmo do mundo. 
mf'ntc fif'll Pl'f'R 1p;10 1nwrna-, =·=·==·=·=:::·====-=========================================== '·ctescriptc,. em .clet,alhe, a formi-
~ional. os rPs11l1arto~ ela. poli-\ davel acção, já.· bustarla pará us-

XflT' dnvirta;; íl ning:l!f'lll. As- ccao , ; segmar a SUJ)erioridadc d<' sua 
tica rlo "eixo" 1150 podf'IU {\pj.lA - ' - CaJ.1..hol-·1c .. a- em M'onaco 
sim o LRC:fO-:,/AnJO ni\o 1,0 111 ' · intelligcnclll.· adivinhadora. Mas 
ami unif'a palnvrn ':1 ne,-,_-,,s- Co1·1·os1HH1rkn!lo :to~ .tli>;;0jofl l'('llnvanwmo úfq1i1·iini1T, ;:i,:>m o f.11 1111cflnf,11a fifi vnn1.age·us d·o: 

1 j · , , 1 1 , 1 _c;;to . cxti'll<>rdinartQ , soldado:'"'º· "•n(õ·r 1, n 11 n_, -,·.,-,_-_,n ,t·1,; 11 , rJ,,,. -e],, t,11,·,. Su11i:idad_!' o_ I'apu l'io qual_ Q_ nH,!lc1P 1,:~ llr:t no 1;aos n,post.o ,tto_ \l,l'{?;alll:t.tH o, -po1:a..:os ~-
.. ,. •• ' 

1
· ,, •• \ · · 1 't C · d dl - ' l 1 - A • · i>hetn previra -outras monst.rn.<lo, ou ílf'RC'j.~rln no tle- XI. o sm1(1030 l'onlrt'ir·f'. f' nm· interna ". r e er111 o-se rcc- 1iro1H·10;; mcm 11·os e a c('.ao cousa.~-

t\ll,r;io clo;s nltimos neontr:cl-\ inc·Pntil'OH do nctual I'a]ln. S tame111e :í ~\rc;i\o Cntholica, C,itllolit'a, <' t0rminn !lestacan- alheia.~ ás cot1sas militares, lso
mentos. . I snnU-rlade o Papa !'io Xlf, a mc;;ira n impnnaneia clP Hua rlo as quali<!.t<l<'f' necessarins j rado, não dispondo ·de ·nenhum 

A<·f'iio Catholica v,li s<' or~a- or1;ani1,a<)ito . n s~u;; pffeh~s. ! aos catholicos puro. ?xercN:In· appareJhamento d:iploniatico-poli-
$ 1 niz;,ndo no m11ndo 10do, <'llt'l'<)l1· Len1hra a nx1slenc1,r tia Aecuo 110, <'speraudo q11e "tudo 1sLo . _ 

1 

tand() as rorr-as orp;anizadas ri,• C'atholica clest!e .Jesus Christo, nos pPrmitirú. desenvolver PS-- .tice, elle tinha. previsto, ha O 
T~t~ P0st0, C fi('ITII ~ lll<'l~Ol' nrnl. Agora.' 8lll .\lonaco. p1'<'- o !lPsr,nvolvimcfüJo actual soh MtH rorças espirituaes {llle clf'- :annoe. o drama- da Belgica. 

't)rP.Jl117:_0 ele nossa º'.'wnlac:;o.o_. para·RC' 0 Pslabelf'cimento c]e. forma org-aniinrta. f' a respon- v·mn. s0m rluvida, a8segurar o Ouvi 
O 

que elle escrevia então 
que nos l_Pva fl _cons,df'r~,· na l'iniiivo rlos diversos see1ore~ ,rnbilidarlP cios calholicos na trinmpho eh>, \'erdn.<le e ele 
estalolatr1a ~aga do tr1n11~1'.· cl.i Aeção Catholica. S. l~xcin.' soeiedadE' rnorlp1·nl.!. J<'inalmeu. Dm1s ·•. para supplicat que se preparas-
lo_ Romi~Berlim-Mosc.ou o 1111- l{evma. :\ilons. Hivi/>l'<', Bisl)O 1 ========================:::==:-:~;-::::; se uma solida barreira. do Norte: 
mt?o 11

·• 
1 . 11ª ('~i'.·isiamlac~e. tlE' ~Ionnro, escrevpu a respeito 1 , "Quantas manobras poderiam 

;-
11

Jn7 .vietoria
8 1

,
nd1

ti:l'<'!'S sa~ rr,centf' Carta Pastoral. Depois A "CRUZ PAGÃ" j'ter eYit-ado a Belglca de se em-
1mpltc1tamentf' v1~lorins oht1- de SE' refP,rir ú situa,ào aetual, , penh.ar a fundo? Sem ilna-
cla!'S rontra n IgreJa. não porlp. 8. J<:xc-ia. Revma. fala sobre a U,n l1'\rro q.ue deve ser l1'do 

• ginar que renascessem as intri-(Conclut' r a 2." pag.) rormil(:f\o rlP "opera rios de;;se 
gas de Ferrael, ·conde de Flan-

--

=========~ 
A pr-0posito dtJ 
.lulio Rib:eiro 

. A recente polemll'..t, pelo!I' 
JOrrutcs, em tor·I}O dils obrm; e 
do. f~ura de Ju-lio Riooíro, velu 
cmpre.."ta.r-lhes uma !mpoz-tnn('!a 
desmerêcida e inj11.\!t!l. 

''J\al JJOl;emlca não se Just.lflct'( 
porque apenas serve para levan
tar o .pó ma!eflc<'l que de )1!\ 

muito_ atmam o otvido ne~a
r!o que- cer-cav.i a persomt-licladt; 
do escritor p::iuli.stano. 
,:..11. re.ssulrre!-r;ão d'" A Cnrne ", 
por exemplo, nos moldes como 
se pr.etendc, é de consequencias 
fu~t~. qualquer bom sim.~ ac
ceit~ tal affirmação. 

Por isso, com: })ra?.er, não pode• 
mos debc-a,r sem destaque as ju
diciosas · paln.vms do ~l'. Carlos 
M~nl, pubH~as em um dia.rio 
carioea ao crit-i<:ar o cuidado que 
se vem tentando em relação a 
Julio Ribeiro, inscparavel de sua 
tr-iBte e miEeraveJ 'oolebrídn.cre. 

o sr. C&l'los 1\/hml, não se .irn-
pressitmamlo com a,<; fa::faas e ten~ 

•dencio!lól.<; a.pQ:IQglas is má.<i'obrns, 
-soube habiimente, com relação a 
Julio Ribeiro, ~Itar no fundo 
das aw.ar.entmis enganosas d"' A 
éJi,rne";:;em "seu esty.lo, em sua 
forma . castiça", o osso dmn de 
um niat-er!n;Iismo ·sra.ssêiro; "nin
guem :n€ga - diz· e11e - que 
es8e panpllktm'lo e gramn.tiro 
paulistano seja. um conhecedor 
,dos segredos. do vernaculo. Pa
rece, toda~. que isso niio é,.suf
ficfente para..ga.rontír-lhe as hon
ras das ::mtologias escolares e 
taro bem para transformar as Sl1AS 

narra-tivll8 escabrosas, em com
pendias de moral para uso da. 
mocidade". 

CONTINUA O MARTYRIO DOS 
CATHOLICOS POLONEZES 

:Ti faz mais de um anno fl\l<' 1 r.; <'orno nos elf'mPllLM ('a. 
bfl russos occupa1'am grande l 1holicos encontrnm os rnssos 
parte rlo Lenilorio polonez. E' a m:tis urnaz opposic;ào. ,.; so
:lu.rantf' esse tempo, peq1wno,; hr!' elles qne df'sferem pm 10-

nii.o têm sirlo os smis esfol'c;os. tln sHa inte11sid::ul0 os mais ru. 
tendentes a nrrancar do r:ora- d!'s golpes, 
çã-1 polonez os sentimentos re- E n incln ha fl\lfln. l0slemn
ligiosos que o Catholir:isrno nha impassivcl dpssas COVH\'· 

nel!0. dPspertou. des perseguições. como o cor. 

Tem-se falado muito sobre a so que o ,de nossos leitores. Mas 
"Cruz Pagã", livro que, apenas I estas rapidas obs<frvações cons
publicadc,. obteve nGtavel succes- tituem um testemunhe," 
so. Elle mesmo faz ~ s'.ia pro~ria Se· o a1,1ctor não poude dispor 
propaganda. Os pnmetl'os leito- dos archivos e bibliothecas, como , 
!'<'!, o recomm<'ndam aos seus desejava, entretanto, notamos em 
amigo:, seu livro, apurado estudo do as• 

A "Cru?- Pagã" - é a cruz swa- sumpto. e o contacto com os do
tilrn, tendo por Llwmu, o nacio- rumentos originaes. 
nal-soci.alismo, e sua acção no E por ter conhecimento pes
mundo allemão. Sobre este thc- soal dos fact-0..~ é que poude .in· 
ma muito se tem_ escril)to: decla- t<>rpretn.r os textos que t~ve em 
rações de a11tigos amigos de I-Iit• mão$. 

IUI Cll\T URA 
.lpostolica do Brasil 

Mas as tentativas tlnquplJes res11o1Hlentf' tio "r'zwiE'siia ", la
.sequazes elo demonio siío \n. mP.nü1. "a polillca humaniln,ria 
frucliferas. 1~' o que u razi\o rlos Sovicts", p suggerf' a. ap-
1lemonstra e q_ue nm eorrps. plif'CTGÜo df' medicl::is mais en<'i-· 
-ponden1:e <lo jornnl sovif't ieo g-irns _ , • 
« Izwiestia '', e!litndo em .\los
cou. confirma em um artigo [:-.:-:.__e..;::::,:=~:---=:----::::== 
de fundo, no qual escrevP que' 
a bolchPvizacão 1la partP da 
Polonia, oceupada ])Pios rnssos, 
-processa-se V'aga.roRa· e diffl
cilrnente, e reclama do gover
no do KremTin uma. attítude 
energica para accele-rar a mar
cha desta acção. 

R epercussã-0 da 
posse da nova di

rectoria da A. J. C. 
"Há demais igrejas na Po- Como tivemos occa:sião de no-

lonin" - accentua o articulis- ticiar. a A. J. C. passou nesses 
ta - "pois cada igreja é uma u1timos dias por uma reforma de 
fortateza anti-bolchevima, Isto sua direct-Orla a frente da qual 

lei•, tornados seus inimigos, ar-
tigos de propaganda, etc., etc. 
· A "Cruz Pagã". differe da 

maior parLe dos livros publicados 
sobre este assurnpto. Não é o 
1,rubalho de antigo partidario 
descontente. nem tão pouco de 
um curioso ancioso em cunhar 
suái; observaçÕ!l,!;, 

O autor é pessou. culta, muito 
l.'iajada-, e que muito ~rvou e
viu. Com extrema modestia de
clara nas primeiras _ pa-ginas de 
seu livro: :: 

TrabaJhando longe de nossos 
"archivos e bibliothecas, sabemos 
quão incompleto é o nosso traba
lho, O nosso pezar é m!tis inten-

torna a Juctn <lesigual, porque se achava o dr. Ca-steUar Pa<iim. ~ S '? 
onde imppra O PR))irito retro. A nova dlrecto1ia, com.posta. dos ._,c,\)SeO ..le 
grado e df' ohseurnntiRmo da n?mes dos srs. ·d:. Lt11Z Tolosa I i r'J •"- oS Q 
igreja, t:'llP sempre ohtf'm a F1lho .. dr. José N,.yde dt' Cesar 'E,t\\O ~ 1 
victorin sobre os altoR con- Lessa e Leonardo José de Carva- ..--~: ~\C19e 
r0itos 1la doutrina bolchPvis- lho, respectivamente, presidente. ~ c,ÕO 
t:i ". s~rcturio e thesoureiro dnquella c~O, oc. · vf0 

São ))OI' rlemai8 ronhPcidos entidade de classe tem recebido ~ ·e 'i,e9 
Cfl horrores qup o Bolchevismo felicitações e votos Pfl-rn uma pro- svº"e 
tflm praticado- nn opprimída veitosa direcção, 
Polonia. "A Cruz", noticiando a ell-

Um:i avalanr.hp rlP ff'rof'irlarle cão da nova directoria, formulou 
pagã convNtPn o t enitol'io po- aos membros da novu directoria. 
Ionez num Jogar onde os pre-1 se1.1s votos para "uma adminis-l 
tenr,os "alto8 prece_itos •· da tração compatível com a respon~ 
doutrina bolchevista ~e Im· sabilldade que assumiram em 
~-IÍI-·~-® tai;Q14 ~ ~'"®. QMÍIQ, ~ ... 

E', sobreludo nas 1•eJ.ações com 
o catholicismo, que o auctor es
tuda o na~i:onal-socialismo. Pou
co se manifesta quanto á tragi
cn aventura politien. e militar 
que, actualmente son no- mundo. 
Procurando buscar-se em "'Le De
voir" o que fez o possivel, para 
que seus leitores estivessem ao 
par do que se passou na Allema• 
nha. Não somente publicou no
~icias vinda., de Roma, como tam
bem realçou o que lhe pareceu de 
mais notavel na imprensa. 

Utilillou-se, particularmente da 
imprensa suissa, como a "Liber
dade'', de Fribourg, que seguia 
de perto os acontecimento pas
sados na Allemanha. 

A "Cruz Pagã.,, é um Íivro. 
que compila o essencial dos fac- 1 
tos e os localiza em seu meio. 
Penetra nos detalhes das coisas. 
Ba,seia-se não somente em do-

n. 23.296 
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Exmo. ~ Revmo, Senhol". 

E'·me gr:ito 'communicar a Vossa Excia, Revm:i. q-u,e à 

S. Co-ngregação do Concilio___,, AD ANNUM - prorrogo1.1 par:. 
todo o Brasil o indulto deeenal de 10 de Novembro· ele 19Hi. 
re-1:ativo ã lei da abstinem:ia e jejum.., 

Eis o teor do Rescripto: 

A SAGRADA CONGREGA,'ÇÃO, DO CONCILIO, CONSI
DERANDO AS RAZOES PEDIDAS, CONCEÕE A GRAÇA OA 

PRORROGAÇÃO DO INDULTO POR UM ANNO, ABOLINDO 
O PREVU .. EGIO PARA AS PESSOAS DE COR, E RECOM· 
MENDA AOS FIEIS QUE PROCUREM COMPENSAR ESTA 
CONCESSÃO APOSTOLICA POR OBRAS PIAS, PRINCIPAL, 
MENTE, PELO AUXILIO DAS ESMOLAS AOS POBRES. 

F .. CARDINALIS MARMAGGl, Praefectus 
J. BRUNO, Secretarius, 

cumentos publicas como tam- Futuramente será necessa1·io que cada qual dos Exmos. 
bem colhe informações de teste- Srs. Ordinarios, com a devida antecedencia, dirija uma sup, 
munhas fidedignas, 

Em suma, 0 autor da "Cruz plica á dita Sagrada Congregação afim de pedir a prorrogação 
Pagf. ", de8creve os factos com do referido indulto para·· sua Diocese ou Prelazia. 

l a franqu~za ~o homen_i conhece- Approvelto deste ensejo para reaffi'rmar,me com eievlidá 
dor da hJStona e da vida.. estima e distitlçta consideração. 

l Vale a pena ler est.u magnifica 
1 

o b r a.. Actualrnente, nenhuma , 
outra . tr-11-tllu lWIUlQr Q,11, q~\ ; 

'!· BENTO, Are, de- ees&ni, 
~.\õ~~\.p~ 
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A 1 ... ~r.:rnt~ .-arta P:;s1.Cra·1 Jo i!pi~~ 

r,,í,,;;;i~ P.HiÍi<l1a a i.Jem .lL,.;r- nãg riJ?,· 

f1·1...1...1 <.:1..,n11n~n1;..trlc,r.. Con~1t1Uíç. eit;t 

"'" di;,c,1mE11to cte cl.:ir-e;;a me1·i,1ia

t1.::1 -.11.1~, pr:a precisão dos ccnceitvs 

t: 1,,-n1,ide1: do estylo, se pode forne
ce,' ;;lirnento espiriH1at s~1bstu11cioso 

e fi110, fJ,H"a os espiritos do m.iis alto 

yuilaie, tl\ªfíl pllr isto deixa de eslur 

«o .ic~csso ctas inteliigenclas menos 
,:11ltivada1:, Cae1::. qual. rico OLI liO· 

~írni>1rr10<.= quê srJ~Hcln~ porqi..ie récti.l 

J.t'm ,h) ,ias;,:;;pero, f\ PaCTor·,;1 tic ,,,,. 

contra a ,ge1,:;I uistant!ic1 a.- .-moo,; ,;,; 

peri.io«. '::ie t:11;1 most.r·:. ..i ,itJ:,,Hno 

biante que se abre a nossos pés, fal
o, não par-.i que deixemos cesvala,· 
pela rampa es,;orr~gadia, mas para 

t]i-ie ilOti agarremos com ,,,gor á~ cot·· 

das de salvação qi-ie iliilda e:1táo a 

nosso alcance. Se e11<1 deii<a iram1-
p;;re,;;er uma firme er.per,:rnça C1e viu
toria, fat-o em ter·m,.n: 9lre n.i<J nos 
tiram a c<i>IÍvicção de que a victoria 
estâ condici!lnada a noss.i corr11spon
de11<iia para com a __gra,;a ele Deus, e 
de que tanto mais somos obrigados 
a luctar, quanto mais numerosas e 

mais efficazes são as armas que a 

' _z 

prf.:"""'isma é.)p'c;rarti:;s a ss.rvit;o SOt.i~l... 

" A.:~ã~ t::.iitH,líca, li.ia" imo. pai' .. 

ellai., ae ,;.,ifr;, em ,lÇiiH.l; .:tCÇiftO t, maÍf; 

,iç,;ão. thrnnto t; victa mti:,·iur, ~1.,e 11 

;1~ ::~:~ 
.. ,# . 

Ri:a I;,,mucu:u,hi ('iJf!f'êlt:r.o. 59 ! 
'T'ciepilon,,, :i-15itl 

o fundamento cie t-1da essa acção, 

que: b a condição dt! set, merito·, cte 

seu suuce-sso, de sua propria flcfeli• 
dacle ao esplrito da Igreja, nadã; di· 

:tem, Tem-se a impressã'o de que el· 
1aa não tem si.las aimas a salvar, e 

que a· salvação da· aima· cio pF~ximc:i-· 
é, para ellas, a unica preocc1,1paçã;;.. 
f, com isto, fica do lado a grave ir;i

terrQga9ão do santo q1.1e exclamow, 
para proveito ·Seu, de seus contem
poraneos, e de todos os. ho.mens · vi.n
douros, a grave pergunta de que ja
mais nos deveriamos esquecer: que 
lucra o homem em ganhar o mundo 
intelro, se vier a perder sua propria 
alma? 

' i . '.$' tlí -~ 

·1 
L'll''·"' Poõl<tl, :29~\j 

:\ i.,;ztta tur>:i~: 

.Ar.rn·~ 
"' f:Hf.ol'iCY· 

liVlii:iO 

atrazado 

l 5~'.100 
~:i5iJOO 

llo,ramos aos nots.~os a3s1gnan• 
t,ºs cÓmmunicarrm a mudac1ça dl' 
sc•ns cnd,0 1·e,:0s para a Caixa Pos
tal, 231(). 

ANNUNCIOS 

l'~çam tabella sem compromisso 

Não publicamos ccllaboração 
ele pessõas extranhas ao nosso 
Quadro de redactoret!. 

O LEGJONARIO . tem o mri.
'.Umo prazer em receber visitas 
:ts ínstallaçoos de eua redacção 
~ officina, mas pede que não 
i;~j,tm ;,.s ~esmas feitas nas 
2a2., 3.as. e <las. reir::i,s, port exi

v.;encias do serviç~ 

i.i,:R F. PROPAGAR O 

_i, LEGIONARIO " 

C AT I;I Q·LIC OS 

COMMENlANOO 
PROPAGANDA 

MUNISTA 

A::J 

••• 

COM-

"Póde ser eterna a 4esventu
ra? Nunca, pois o hQ.lllem não 
vive de theoria.~. nem de pala• 
vrus, nem de explicações, nem 
de conceitos sobre a vida e · so
bre a mort;e - vive do que pó
de retirar da terra, pelo traba
lho dos seus mi1sculos, do seu 
c·erP.bro. de sua consclencia. Por 
c-oru,eguinte, notamos q\le a cau
"" rmnota das tensões existentes 
nü mundo actual, está na Ini
quidade da distrlbui~ão das ter
ri:i-s e c;los meios de ap1·ovelt{t• 
mento de.%as tenas~. · 

"O regime feudal, o mundo 
~reclf'síastico, cheio de dogmas, 
contTibuiram. ou melhor, foram 
" unica ·e verdadeira razão para_ 
P.sse estado de coisas anti-natural 
e humilhante. A inquietação dos 
nobres augmenta cada vez mais. 
Os ricos tremem de pavor ao 
pensar nas tremendas consequen
cial! de uma avalanche revolucio
naria. E contra a força, é pre
ciso que se anteponha a força. 

"'Companheiros! Não esque-
(,a!s que a nossa lucta de hoje 
vl~a um futuro melhor. Se dei
la sanlrmos vencedores, seremos 
nós, o povo, os vencedores! E 
não dois ou tres industriaes mil· 

•llonnrlos ou aristocratas pernos
Licos! Desejamos construir um 
N:tado social exemplar para o 
mundo todo, para que a nossa 
1·evolução se estenda, seja lmita
i:le, por outros povos, com toda 
1\ slncerk!ade. As barl'lcadas da 
plutocracia .foram derrubac;las a 
t.empe, ... 

"Por isto, nossa vlctorla não 1' 

ha de sn a victoria de poucos, 
ma.s sim a vlctorla da multidão. 
l1! ha de fazer surgir a Era dl:IS 
Multidões em q'àe os povos vive
rão dentro de um systema de 
l,em estar humano! Já que nqs 
l,m.puzemos grandes planos, leve
mos nossl), t1J,refa adiante, colli- 1 

mando um unico objectivo: Edi
ficar definitivamente o mundo 
dentro dos seus verd{).deiros e 
justm1 principios de igualdade e 
fraternidade. varrendo todos os 
obstaculos que se vêem oppondo 
é. evolução do individuo e das 
oollectividad.es modernas! Quan
to ao · mais, todos temos a es- 1 

1,1-~, intel li gente ou não, culto ou 
,nc,dto, ,1ncontrara naquellas linhas 
no mesmo tempo ardentes e s~1aves, 
em que o rig<ilr das previsões verda
deiramente apocalypticas não pertur
ba a serenidade do esforço. evangeli
sador, as palavras opportunas para 
que se comprehenda a grande hora 
por que passa o Brasil 

raneo, 

contempo-

A Pastoral Coltectiva está chel,t 
desses apparentes contrastes, de que 
é tão fecunda a doutrina catholica, 
que mostram aos espiritos equilibra
dos e sedentos de verdade, que a 

Igreja é a depositaria da Verdada 
plena, ,-e que por isto exactamente, 
todas as verdades, por mais antn
gonicas que pareçam, nella encgn
tram seu logar, e dentro della se 
fundem em um maravilhoso corpG .· 
de doutrinas, 

Na contemplação de alguns destes 
àpparentes contrastes, . enc:orítrará 
nossa alma de catholic:os aquella 

Providencia 

mãos. 

acumula 

--=** ' 

em nossas 

Um ponto de grande importancia 
na formação de nosso povo, está no 

Plinio CO-RRR! DE OLIVEJ..RA 
itW WQfül1iirii!fEiãi6 

A Past@ral 
:~1:~::~::m~:toco:::nl;reu:~sªºe:~~~~ f1 1-1 11 t l' JJ ·!I 
/li~~~' ~!~~ 1 ,~! if ,-~/~~ .~ropl<:tQ~, . Vi', 'li o . e IJ 1 ' u 

A Pastoral eonst;tue, nos seus dl
:zeres, Llm model-o de equilibrlo. O 
1·ealismo catholioo nella reluZj ple-

namente. Nem se encontram nella 

~s previsões negras, que desanimam 
os melhores esforços e abatem as 
mais impavrdas ooragens, nem · se 

pode nella apontar aquelle optimls
mo faoll · e imprevidente, que fecha 
os olhos aos perigos com a eaperan· 
ça de, assim, os eliminar. Nio fal
tam nella quadros aterradores, e a 
comparação entre a actuat situação 
moral de nosso povo, e a do povo 
francez antes da grande catastro

phe, é b11Stante eloquente para mos
trar que o Episcopado, fiel aos Im
perativos da doutrina de que é guar
d ão, vê na deschristianização de 
nosso povo uma rota de rulnas e de 
,niserias cujo vulto assombroso já 
não se encontra tão longe de n6s. 
Entretanto, uma serena tranqLlill
dade envolve as palavras de fogo de 
nossos Bispos, e a impressão geral 
que a Pastoral traduz é de que, olhos 

postos em Nosso Senhor Jesus Chr-is-

to, que guia sempre a Sua Igreja, 

elles confiam sem reservas no Divi
no Mestre, e não se absorvem a tal 
ponto na contemplação dos perigos, 
que fuja de seus olhos o espeotaculo 
con.solador das numerosas posslblli-

dades de salvação e de restauraçfio 
que ainda estão abertas para nosso 
povo, desde que elle se vote. sem 
reservas ao serviço da .Esposa de 
Christo. 

Ha optimlsmos que desanimam, 

Mnr 

exacto equilibrio entr eas preoccupa
ções lndividuaes e sociaes em ma
teria religiosa. Ha, a este respeito, 
dóis escolhos que devemos cuidado
samente evitar .. Não faltam, infeliz
mente, pessoas que julgam c.umprir 
inteiramente seus deveres de catho· 
llcos, desde que cuidem un.ica ·e ex

<:lu.sivamente de sua propria vida es
plritual. A exaltação da Santa Í'gre
ja, a humilhação das heresias, a de
beltação da tmmoralidade ·contempo
ranea, o triumpho das missões otr 

da Acção Catholica, são para ellas 
coisas tão indifferentes e tão longin
quas, quanto os aneis d.e Sat..irno ou 
as manclías solares. Evidentemente, 
tal excesso não provem de um exag
gero da vida interior, mas de uma 
deficíencia de vida interior, Oe facto, 
esta indifferença ot1tra coisa não sig. 
nifica, senão pouco amor de Deus. 
E este pouco amor de Deus de outra 
coisa não resulta, senão de uma vida 

espir'itual defeitosa. E::ni;retanto, a 

verdade não deixa de ser esta: ha 
muita gente que leva a preoccupa
ção da salvação individual a ponto 
de §e desinteressar plenamente dos 

grandes problemas sociaes de nossa 
epoca, que affectam a fundo a sal
vação de milhões de almas, 

Não hesito, no entanto, em affir
mar que mais perigoso ainda é o 
extremo opposto. Quantas pessoas 
não conheço, que cifram seus alimen
tos espirituaes na leitura de autores 

Ainda a este respeito, a Pastoral 
é de um equilibrlo que a todos nos 
deve servir de thema de meditação. 
Seria dlfflcll dar aos problemas so-
ciaes do apostolado uma attenção 

maior, do que a que lhe votou a Pas•. 
torai. Todas as qLtestões actuaes, que 
se avolumam, quer pela propagação 
d.is seitas hereticas, q~1er pela 111. 

fluencla d.e doutrinas juridicas alie• 
ni,genas, encontraram na Pastoral 

pa[avras cfara, .~ob_ria e 'forte. i::n
tretanto, esquadrinhe-se a esse nela. 
de todas as sol~ções -propostas, e 
ver-se-á que essá Pasto·ral, tão ar
a~ntemente sociat em todas as preoc
cupaçõe~, ,;ase ia' n~ ;;~~ovaçã~ 'do' ln• 

ctivid uo, de cada individuo em par• 

tic~llr, toda a obra que recomm.enda 
e a que se propõe os BispQs a rna· 
lizar. 

E' falsa e, fallaciosa a questão de 

saber se a vida l'nterior ou as preoc· 
cupações devem ter preponderancia 
em nossa preoccupação. Queremos 
ter verdadeiro espirito de apostola
do? Tenhamos vida interior authen
tica. Se nossa vida interior até agora 
não nos conduziu á forma de apos
tolado que nossas circunstancias per
mittem, não tenhamos duvida: não 
temos verdadeira vida lnteriol'lo 

**:li 

Os Bispos da Provincia Ecctesias
tica de São Pnulo fatiaram claro, ll 

faltaram alto. Com franqueza àpoii
tol ica, e olhos postos em Deus, dis
seram aos grandes e aos pequenos, 
aos poderosos e aos humildes, aos 
bons e aos mãos, ao governo e aos 
subditos, as palavras de admoesta
çíio, de direcção e de confqr'to a que 
os obrigava gravemente o encargo 

de seu munus. Depois desta Pasto· 
l'al, a ninguem mais sera .licito _alle
gar ignor,rncia do que a Igreja quer, 
do que a Igreja pensa, do que a 

Igreja manda. Sua posição estã assu
mida, sua doutrina estã definida 
mais uma vez, seu ensinamen.to está 

dado. 

Resta, agora, a cada um meditar 
estas palavras, e approveitar a visi
ta que Deus faz a seu povo p,ela pa
lavra dos Pastores que o Espirita 
Santo collocou á testa da Igreja de 
Deus, para· a governar, 
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C A T H O 1 C·O s 
Comprem ex e I u s l v a m e n te suas Joias e seus presentes na conhecida Joalharia 

CASA CASTRO 
Offic;:inas proprias 

Rua 1 S de Novembro N. 26 
(Esql!ina da Rua Anchieta.\. 

Unicos ,oncess1onarlos dos afamado~ 
r e I o g i os " E L ~ C T R A 1

• 

· perança de que chegará a ho- ========================:;,.:=====:;;;:============================== ru em que retornem ao ronvi-
9!o da hnmanlclade a Razão e a se 0 0 Capital vil,· se o Trabttl110, 
Pa7.. E desse binomio seja ba- nobre!· 
ntda a ganam.,, opressiva do "Contra esse ideal levanta-se 
Qap!talfamo ! Mais facl! será um mundo no qual a ldéa é 
tamhem demonstrar uo mundo, sempre a !neta pela fortuna de 
ahtjiado o momento. quem ti na umu famllia pam a satL5fa<'ção 
.-~de c:,,Seu.ho.r Al;i..ohrto; - cio e,;:ol.smo .to li:uilvidi10, i,ara a 

vktorla da riqueza sobre a po
breza! Sou o primeiro a reco
nhecer que um destes dois mun
d-0~ tem qne ruir!" 

Como se p9de ver, toma novo 
fo]ego a propa.ganda. C'Offi!Tlllil ÍR• 

ta, ,SemfSl.1:uullie/i r.on~e1t0/.i Io= 

ram ex pendidos em ·lugar publl> f. Mas quem ê·_ o temernrlo ora
c9, pe1.·ante uma -multidão deJi··1 âor, qué óusot.1 'p.ronu.·ncíar di~
rante. sem que nlnguem ousas- curso tão subversivo? 
se sequer protest~r. E' necessa- E' o sr. Adolf Hitler, que cin, 
ria, portanto, que todos os ho- sua owção de Berlim, a lO de 
mens de bem se reunam para l Dezemõro de 1940, afflnnou tü· 
dr.ttm;;l~r .i.s ü:istitulcõ;;!,l. . dai. ~Jlas coi:,a& 

& 

f mos deixar d·e lamentar q.ue. 
confundlndo-se Itaiia e fasciS- · 
mo. o iI!sucesso das armas <:io 
Fascio sirva de pretexto, eu
tre nQà, para uma venjadelra 
campanha de de1JGredlto do 
Povo italiano. o,maider~(!o co• 
mo· tii.I. 

O LEGTONARIO, senrnre an
tUasclst:a, j~mals permitt.ilt 
que em suas linhas sahisse· 
algo de anti-italiano, e. mesmo 
no momento em que sua criti
ca ao totalitarismo mussolinia
no attingia a seu auge, e italia, 
nos desvairados reivindicavam 
avidamente. para a. Itaiia as 
criticas que dirigíamos ~xcln
sivament~ ao partido politico 
ali dorqinante, mesmo naquelle 
momento .djzialllos, jami;iis dei
xamos .de affirmar que nossa 
orientação radicalmente. anti
fascista não significava d.i mo, 
do .uenbum uma orient1;1,ção .an, 
ti-italiana. Hoje, que Q.·iM\lQes
so Be abate -sobre a'!;l strf!His 
fascistas;· aqui est.{lrn_Qs. nós, 
para ataca.r mais uma vez o 
faRcismo. e affii;mar inals uma 
vez nossa.. sinc~n1 ami:?<\l,<;le á. 
It,ali.(l. · 

• 
At.iwar o fascllm10. 1:1hn. Nij<:t 

nos !letaremos em· ~mluçar 
10:cito& Qt\'i{Lttfí>1ili4ffi'rii ~- P<ifi:~e. 
mala <;i1;1rtQ!! tf;lmper~mf;!J:1tos, 
Reflict{l,~Bf;l apenas 11,ç Q@~\liAte: 
~rto 4~ llQ {l,:U~Qs sle um,i;t ~Qli· 
Gaç{l.o r,iVlca in.tf;!lÍBlV~ bª~ea· 
da em um zny~Uçi1ªWQ p~~Udo· 
J,Jerolc;Q e p!)t;n,11:lo-p{l,triqtjco, 
rc;mstltuem em syntl).e~e a his
toria d<i fasf'!StnQ. Nª'ç é pre
clflo dizer mais, pari) mostrar 
(]t1anto é insnfficlente o lªstro 
(!outrinarli;l elo fasc;ismo, p(J.ra 
nrranc;tr do pqv'o italiano o he
rolsmo (le cíue elle 1t ca:p~,:. 

• 
Sí!.o, entretl;l,llto, tnjustli,isl-

. mM M çritiç~$ qu~ {l,p'fijQen
tam Q itafüi,nq qomQ irr~miJdla. 
velmente medroso, soldadq h:1,e, 
vitaV'elmertte máo, cbronico he
roe de palco (le dran.m, que sõ 
serve para fig<11rar ng.s ·sca, 
nas dos theat.rqs, e ~ão nos 
campos de batall)a. 

Quer-se \Una prova? rmagf. 
ne-se simplesmente que estl
vAsse em jogo a Fé. Qt1autofl 
martyres não daria a italia ~ 
fgreja, hoje, em. pleno secnlo 
XX? Seriam elle,i multo menos 
nnmeroflos . do que os que j(t 
rlen? N!nguem o pOi;le dizer. 
Rl'm todo o caeo, iqqUfHJe na 
fgreJa,. e ver-ij@-á se o Halianq 

1 

não é capaz -de heroism9.. 
O mal não está nelle. Es1~. 

nos principios inconsistentes, 
erroueos, que pretenc}erarn ln
c11leai;-lhe, e que é urna gloria 
para elle, não have,1· tomàdo 
multo a sério. 

Haverá coisa menos glorl<1~n. 
do que tombar martyr de um 
erro? 

Do que adiantamos, temo!l 
uma grande, uma augusta. uma. 
Jmmortal prova a produzir. 
Que exemplo mais a1to, mais 
nobre, mais simples e mais di
gno, de pnro e absoluto heroifl· 
mo, r-on hecen o mundo em nos. 
so seculo, do que aqw:>lle santo 
e inesqueclvel Pi-o XI, em 
cujas veias corria o sangue 
Jtal!ano? 

Pela subllmldade da condl· 
ção a. que é elevado, um Papa, 
por assim d ize.r se desnaciori a• 
lisa, pois que fica collocado 
em uma posição Jnternaclonal, 
e em um cimo tão elevar.1.0, tJ.o 
banhado de ~oi.11 e11atur, '. q·.te 
rPahnPt:f1, '"3f' 81 c:1·:tra t- 't:: ,.n .. 
1 l'P (' (',:.,, ,, 1 ;:Ta. Tu o 

não obHt~tlttP no~;:;o eXf?. n·1 é: 
perfeit,,n1 ente co,; ,.,1ude1,r.e. 

l\[ax hr 
um povo ~,,\ ~ ,·, 1 ?l 

tancia ,,,·,1 ;J. ,.1l;,, .. · 

de. Mas n,}n 'J.a 
r1ue, sendu ; ,1 
De1rn, nõ,, ,-. 'º8, 

,_.,: 'º fl 18 
·j·:i:,,~· reL1e .. 

;J v'ir ·-n· 
·1er1"t.1·"t1] 

·::c;a ,e 
; ,aJ" EtP 

meRmo P'1h.: ,·irrn no gráo 
o rnois e; :· 1 ,-r,tP. .:m, al'fir-
mas qne :'D;'c ·., lnevita-
vellnelli.e 1 ,:erlroJo in:plica ~m 
negar a :· ,, ,_ :1 a i1 Provfi;lei;içi::i 
de Dc1.n. · ·, .Jutn10 tPrmoe .. 1ni· 
plif'c1 era t~r "· doutrina Ci.l· 

tholic.a" 
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1 
(' ·:;, ~,SIMO) 15 c;·mmuni ca-nos a chefia do Estado Maior <la Casa Mundial. a melhor e tnais bcrt1 sortida 

r n ,<.rn Luz, que, cominemorando as festas do Natal e do fim do anno, já iniciou a sua tn1dicíonal íiquiJaq1o 
,A, indo o seu gigantesco "stock" de casimiras, linhos, capas impermea veis, camisas, gravatas. cha pcus, pyja .. 

r. ia:,. c:'.I; :e sob 1.nedida, e milhares de artigos finos para presentes, a preços estrondosamente bai·atm;. Um3 , ;:~ita 
i C .... '.\: :vtundial, á rua Mauá, 143, esquina Brigadeiro Tobias~ tornar-vos-á um comprador constante e um 1Fop:J:.~:J.ndi:,ta 
e:~~- ',}~l~~~stao 

males ~a continencia: 
Pc. Arlindo VIEIRA S. J. 

l
. o:; rlistinctos 111ccticos que deram uma vida de purc:,:a seria p1·c,1u

tanto brilho á I Cenferencia Na- dicial á saude: não rrpousa .. se
clonal de ctefosR conti·a a syphi- gUndo nossas experiencias. v<cd-

Algwnas das sabias conclu- !is não_ são. uma novidade. ficadas unanimemente. cm ne-

1 

Governo 
Archidi 

llões approvada.s pela I cónfe- Conhrmàram elles apenas o : nhutn fundam<?nto. Jamais tiv<'-
1-éncia. Nacional de desesà contra sentir elas maiores autoridades mos conhecimento dC' um damno 
e. syphllis são verdadeiramenú no assumpto e não fizeram mais olialquer proveniente de uma vi- 1 
dignas de nota e merecem ampla que homologar as conclusões que d?, pura e morigerada ". D2s- i· Domi119;0, dia !1. O Sr. Arce- f Sabbadc. as 8 horas. celebrou I por um me;:, a fanir r:,, ncvIW>; 
divulgação. No presenté artigo formularam, após criteriosos es- toam d'.ls ensinamentos desta lu- bisno M;trboolitano conferiu a I na Igreja de São Frartc1sco, em j P(: Antonio F'aggü'.ni. 
pretendemos ~mmentar breve- tudo~. medicos experimentados e zida legião de eminenles scien-1 crctenaçã,, sacerdotal a varias acção de graças pelas b:idas de FRCCffSAO g fan,r d.'.ls P!\e 
mente as conclusões x: é XIV que abah.zados professores reumdos tistas as perversas msmuações, d1aconc.: prnta dos advogados de 1915. _ _ 1 rechias ele Cabrcurn. Vil!a Guf• 
encerram preciol!Ôs êMi.rià.mént<ls efu ccrtamens semelhantes a es- 1 dos corypheus de uma u,mpanha fi.' tard{' retebc-u vil.l"iàs pes- A' tarde. tleu auctirncia.s em lherme e Villa Ca!ifornia. 

0 indicam uma nórmlt _segura de te 'bu~ ac~bathos de presenciar I irnmoral e anti-patriotica de soas etn l),1.ldichcia. no Pâlli&io. Palàcic. BINAÇÃO fl favor cio,; :rtR. 
vina. para. 

05 
jovêns. ot paés e , bln nossa capital. cducàçãb sexual. toda ba~eada no Nr, scguntla-feirà, S. Excla. A's 21 horas. presidiu a reunião PP: Benigno Dkscl. ,Jrmnymo· 

. Mucadores nunca dever:iám pcr-1 Em 1902, realizou-se cm Bru- mais grosseiro materialismo e no Revtna. présl.diu á ren.nião do solemne da formatura das alum- Pass_ionista e Antonio P~po, 
i:lé

1
cás de vista na i:ít.rêé<;ão dessá xellas .. º _II Congresso . Geral da forma\ desprezo e desrespeito da CÍcrc-, o ri!cei><'u cm áudienci.à. nas dá F.séolà de Serviço Social, SACRISTií.O da PRrorhle, de-' 

jtlventude inexperii'iútk quê. nãó I c;oni
1
crc

1
-11c!a In_tct r1;1.ac1011al _ dc

1
, mornl, ci>,thollca, dcssa moral re- Terça.-fcirà. S. P.:iá:là. Rê\•mã. na Escola de Medicina.. Una. a favor elo sr. "Ev,çquicl ~, 

.. - , cJJ · te · · ]ora.d - por prop 1y ax!8, sa111 ·ána e morá . tommcnda-d:l, com tanta insisten- c.-;têve lluseutr. de filo P!tlllo. Almeida. Lima. 
raro, e ',- men ex~ .. ª 

0 
' ~ngresso auc reuniu as mais al- ci3 nc:r illush·c0 m,_,dico5 d? •cctc. N9, '!l!!H!,a-feir~. ('('1-ebrou por r BEN7'ER UMA TMAGEM. ;,, '. 

me.:YT .. '~ :,f·ff~ (:QU~Clf'l1Cln, qUf: <.-. 1 • ' • • r ·1 ·n-
tniciam. s:ib vãos nretextos. em •

1 

ta·; autonaadc1; rio mu!1cto na , insun1Eil-,•. porquanto muit-os \ almas dos cngcnbciros fallccidos, 1 1 ,avo;' r o n,.-v1n.o. P~rorh1J dç VIDA' 
'~d ...__ d . 

1
. . A , matcna. Ets .a dcl'laraçao vota- j clell:s vivem comnletament-e na Cal-hec!ral Provisoria. Em se- C.:URIA MBTROPOLI'l'ÀN /\ Anastac!o. 

w a a sone e v1c 0s. s con- - . - - - . . RI' u · 
. clusões_ à aue nos referimos fo- 1 d2._ u11at1\lnemz11te ~los 102 1 Plheios a toda '-' qualquer pl"àti- gulda á Mis.sa hói.n-e JJequetia ,. r S T-'ARVtTT.,ORUM ~ ~ 

l.c.fãm.~-â,~ ~-toww}a\u~s: .. , '\i;lmád scJ.ent1~{a,; que t?maram parte I cP. rellgio~!l. FJm foihab distri- manlféstáç.ão dos Exinos. Srii. Mot!sélihcir Ernesto dé Paula. 1 vor do Rcvmo. -Parocho de Uim;.: 
-·· ; - -, -~--- -" ··· ,.·,J... ;· no:; t1·abalh<.1f elo congreSEo: "TI buldas prnfusamr~Lc. <'11l opus- Fng·enhciws ;i. S. Exclli.. Vigario CT('ntl. despachou; l 

educaçá.o 
1
scxial compkta. que faut surtoul. cnsêi'gncr ~- la 'jeh~ bü101:· 'improviÍ;aôos; ('111 coiüeren- · Visitou, 'Afl H-,,horas. a. ex.po.;I~·-;, .. -.• - .... ,., · .. ,·, - - . . I 

rrocurte_,or eri ar a crean~a,_ p_ara nese · masculinc que.• ll')n scuie- elas esr,anctalosas que se ctisfar- ~:i.o dos pa,r:unéntos da Igreja da, !"i..ENO USO DE on.nE:Ns. l?l·,1· l 
o ma runomo e que co1~1ga im- . . . - - - - - ··o·· J - • - · 

. ;,, â.os jovens urna cont-Íneúcia ment Ir, ci'<tst.ete ct, la contmen- ça111 ~ob a <~apa de exposiçors Boil. Mcfrl&. Urh anno. a favor dos R-R. PP. te l:'1>~•,'.:>!'~ tJ3s - 'f'e:Íi.I~l'l!'l i!9 
1'-°: _ 

1 
._: r·. it· . -'-"on t· .· m·· , ce ne mnt. pas _.L1ui;;1bJe,;. 111a1-s scie11t1Ncas. vao <'lies mn_ oculan- A',: 15 horas Jjresicliu a entres Sêb!!stião Trosso e ,Teronymo neznn!m, 

seXUJ!.. per e a,. rep,=cn a. se , - · - e! · - . • . . - t p i I t d r· \J d. - - ais l' 1 enco1T riuc crs vcri ucs ::ont- des o no cornçao ria 1t1ven .ude o ~-r. dl'R ctlrilomaR das alumnas do ass 011 s ·_a. 
_ _u~_aa. d ~- f ~~5 t1 t '. v~ 10.~:s I r,lus rcr:ommcnda.hl<'s au ooint de vlnt~ de dout,rlna~ c!el<.'t,ei'!as. , c,,11cgio da As,sum_pção. SIMPLES USO DE O~D1',NS, 
m:i1

1
~s,, e e e es con 1 a ª o)- vue P\ll'Cmcnt. mêctical et byglé- Fl'eg?m :,, i111pcEsibilic!actc da i P..'s 20 hol'as. e,tevc no ~mi- ( pc,r"{rcs mézes. a favor dos RR. 

p '_' fi • ·_ ,· ' . -·_ . ' 1 nlq_u,, ". Para os que nào _estão c_~nth1cti.cia Hboollll.ll. o~ malrs ! 1'81'\') Ct'nirnl, para entr~~ar ad I Pf'. Êgon_ Zoellnacr e João Koe-
Impõe-se ensmar e dl,ulgar femiliar\7,ados com o idioma. que esta acarreta parH a. i;aucte, i Rrvmo. Sr. ~ltot·. a rtóineação 11l,t. 

JX:r to-dàfl as. f?rm:ü; <1:U~ a \'ira-1 fránc.E:•, dainos a t-faducção _ _ifte- enxoválham os ensi11amcntos da de M;onsenho1•. como CamareirÓ T_~?TEMUNHAL DE ORDE-
tlca. da. contmenclâ ex_tra-0011.lu- ral desse solemilc vercdictum da Igréja desfigurando-os a seu ta- Secreto ele S. Santidade. NAÇAO a favor (, .,r. homeu 
itàl é Õ ilieio mais l!e~l.l.Í'Õ de pró- 1 sciencir., medi<'.a: '' F-' necêssa1%, J.aúk àconselha111 aos jovens a Quinta-feira. cclcbrciu âs 8 hs.. F'rc7.9.ttl 
pl:lylaicia ariti~ve11êrea e _ não\ s3bretudc, ensinai· a n1ocidade inlniâçãó sexuàl, justificam o no ll:xtét·nató São Jasé, é Íogô t'R.êCissAó a r~vor rl:i~ f.lá-
ac_arreta e~ _ambos os sexos e em, foasciÜina que. não sómente· nãó malthus!:1.nismo e outros rilales apô" cntreg·ou os dil:Jlólflàs âs foehias de Pinheirc.'; ê s. V 1t-i. 
toâ?8 as, edad;S ~!st~r~ios __ de, ~~u-1 sãb préjuâfolacs à continência e soclaes oue hoje preoccupam sé- ai um nas formadas deste anno; BINAÇÃO a faP-:·r r!os P..R. 
de e a!têra~ão do desenvolvlliíert- p. cástidadé. sérlão tambem que riamente os rcsp'.msaveis pela P.' tarde. deu audiencias na P!'. sebastião Trosso. j:ifo R:,:ib-
to physiéo _e intellêctual." estas virtudes. são 1'écommenda- conservação e integridade rilorál Curia,' é presidiu a reunião dás rilg e Egón Zoellnér. 
. _Ahi _ estâ. úm desri\êntldo for- vem sob O ponto de vista pui'a- da, raça. Já é tempo de aesmass religiosas. TRINA~Ao a favo1· rlris RR. 

mal dos pretensos máfos da co11° mentr. medical e hygienico". car.armos esses perniciosos cor- Séxta-felra. ~-s 9.30 hot·as, pré- PP. Otto Pop_1,. João Afsmann e 
tinenclé.. Não sã'ó i'at~s- os pães do1'roboreinoi; esta affir~naç~o r~]Jtbres da mocidade. A_ gan- li sidil! as Exequ!as officiaes por Ignacio Vei'ineulen. 
~ue. des1;1ortêa~os com as primei- 1 c::,m. outro documento de mest1- grena _ do _ communlsmo nao se alm~ do_ dr. AI varo Guião._ ERECÇÂO CANONICA: - ela 
ias_mamfestaçoes ~a crise da _ _l'l\.- 1 mavel. valor. os professores da cott•bate a1jenas com leis e me-! A tru1de, ás 16 horas, presidiu f->lil. Unl!l'l das Filhas ele Maria 
berda.\e em seus_ f1lhos. os poem ! Faculdade de Medicina cta Uni- d idas de ordem economlca. Tu- a rcuniãp da Comissão da Ca- e da Congrêg.açào Í\1arlana, da 
em mãós de medlé&s mal éscla- ' vei'sidacle ctc Oslo assim se ex- 1 thedral nova. Parochia ele Santo Antonio do 
reddos que, por ignóra:i1cla ou I prlmên1: "A asserção ele que (CONCLUE NA 7." pag·.) i · · ··-··· -----····· Bairro do Limão: da Congrega-
:requintàda má fé. aconselham a 1 · 1 1 fão Miüiahi'. da Páróchia dê São 
éssas póbres creatili·ás a iii.lélaçãô ··· -· -·-- 1 .(-__ ,.., 1 Paulo do Belem; da Pi_a União 
sexual . côfuô uma i1<-céssldadc : dâs Filhas de M:arla dá Piu'ôchia 

physlojô~ica. E ~sse_s ~ao,lcscen~ ! Congsi-eõaê•io l\1ariana dos Alu111no8 do I de Sa11ta Rita. 
tes !ndefcsos. m01'111ente Quando · e 1" .• L • CAPELLA. J,or mh anuo, a fa-
ós nâ.o rékiú Ó ffêl6 aa·rêlig-iiio, l e· ·- - - •, c·J{) l1_~,""l'-.(_I(• 1

1 

°l'OÍ' da CBP-Cllà de São. Pêdfo, cm 
,·ão encóntfar a inói't~ onêle lrt,a- 1 J)1111 na810 - ,,:J u K Vl.Úi!I Bcrliciga. 
gfuavain buscar a, vtaa. Mui de"- i LICENÇÂ pàrà sé ~,u~énta.r da 
prél;sa cãém 11.à. éôútà dó cnga- 1 °Kô dia 8 dil rlezénirm, rea- Ai;uiai-. que rJirir;iu cios con· \ Arêhldlócêse'. pôr seis mézes, a 

·nó de qué foram victimas, Já I liz6u-se a sol~nrnidarle {ia pos- grégaàór- ent.h-\lsiast.kas 11a.la- 61 ' - !ítVO!' dó Révmo. Pc. t'lo Raga. 
i.i,.cà.pazes de reprimir os ímpetos i se dR. non dii'êctóda iia Cón- vraf.; de animar;iio. ternünando =- . ., ~4-$ 1 zim;ka~. 
dá, nil.t~. eútre~ffi.-sé aêse!l.-1 grégai:ão :\1aríana _ Kóssa _Se- cbiú uma magnifica àisse1·ta- 235$ 1 PARÓCHO: de Dna. ~ favor 
fi'êadainêntê aciJ êlC'ê$&!~ de uma\ nhôra Appin·Cei'ila e Silo Pilu- tão sóbfe o dogma da lmrna- _ , dô _fuivmo. Pe. Antonio PeP"': 
,•!iia. 1kênê1ósa, ênnérvàndo nos lo. dos Alumíl-0s do G:vm:1asi0 cülada. b p1'eslde.nte élE>ltó nu- ·-0 aê Coti~. a favor do Revmo. Pe. 
~!ltros de perdição as énergias do I do_ J<Jst.ado. Pela .. ma!1llã. apús ma. delicàda oração agradece / j · il'oa:quim Medeiros. 
corpo e da allna. Quando con- a ·Missa e cohtmunhao geral ém seu nome e no de seus s .J 1 / 3 1 VIÓARIO ECONÓMO da l?~-
i;éguem immunmar-·se coútra ôs I teve lugar um jogo de ping- companheiros de dirPctoria as 61 l- rochlã Ponte de São João. a fa-
ma,lês venereos. nã.o delxâm de pong com º Congrega,;ií.o Ma- manifestaçõe~ de ~ympalhia e 24~(a5 ! vór cio ftevmo. Pé. LU!z Oéradlm. 
rent!r o jóven orgaúismo mfua- t'iana do Collegio Archidioce- os cumprimentos J-0cebidns. 11 VIGARIO COOPERADOR: de 
dó. pela. viólei'reia das sensaçõés sàno. apresentand·o ao mesmo tempo N. S. da Salette, a favor do 
màlsãs -~ cõméçain a êncâfaí· cofü A' noite realizou-sé na Ca- o seu 1wog.ra111111a de acçàó pa- !A~ Môl>CLO/ f)l Íiévmo._ P~ .. M'athias érasner: cté 
hõi'ror as tré ...... n .. ;.... .;.;,.,,pon· s·"bi- - · - ra o novo exercício. ÍJes·te p- ro' - fi - >j . -- fi Vll12, Prudente, a, favor do Revfrlo. 

mv um:, '"" "' pela do Santa Luzia recepção l"'Vl(O oc M!" '-A 
lida.dcil dá vicia matr'..:.o''n1'"·". g· ramma destacam-se dois pón-' ~ w · .._ ;;.. Pé. Hê_t'lnénêg!ldó Vérchoeven, 

uu "'' de cdngrcgac!os e noviços e a 
Cóm o corpo gasto pêlôs golpes posse da nova directoria, ter- tos de real importancia: 1.º ~-,,. _J _ FABRIQUEIRO da Parochia 
:lmplaéàvels da sensualtdade, !tãó min-ando a cerimonia com a formação religiosa intet1sa dos 1"-11--'h~ QM! de Una, a favor do Revmo. Pe. 
contribuir pa-ra a infelicidade de congreg""os atrave". de ,-urso • Antonio Pepe. benção do Santíssimo Sacra- ""' ~ v __ . _ • _ 

uma geração enfermiça-, fa!ha de mento. Na séde da Congrega- de catecismo, de a 1}()Jogêtica e \.-ii~ll'l"\IIÃ,,U,,L,ÍII PLENO USO OÉ ORDENS, por 
energia physic,a, e fuolía,l, frilcto ,.ão O Exnlo. e Reviiio. Moii·s. de conferéncias periodicas. 2.º um anno, a favor do Revmo. ,, écNSULff-NOS SOBRE ounos M.ODHOS -
carcomido de um.a fuocldatle .ar- Incrementar a viela eticharisti- 0 Fr. Benl.ghb Disse!; por 40 dias, Ernesto de Paula, d.d. Director t lAPIC)>.Ç E~ ~ ,Reços EXCEPCIONAf!>. 

Dé ._onlc111 elo JExmo e ~~ 
Sr. Ar,·cbi.sno Métrrmn!Jta11ó. <~) 
111unico an Rf'vmo. Cl<"ro ~ -~ 
·que. no proximo dill i1. ·r~ 
peras de Dezembro. :1.s 8 ho-ru 
da manhã. na. Capella do Se~
nario Central do Yplranga, ~ 
Excla. Revma. confürti'i\ !l,'ll .ea,._ 
gradas ordens de diaco.no. sim,.., 
di.acono. menores e a prímeh'aÍ 
tonsura clerical a inntimeros ~
dldatoi, . 

Conforme prescreve a. Pasto
ral Collectiva. em todas as Igr.!!<> 
jaa, Oratorios publicos e ,<;emi,., 

giosa~. devem-se fai-.er preces ~,s,. 
peciaes pelos ordinandos. s. Excta. 
Revma. determina que. nos dtas 
rn. 20 e 21 de Dez.embrc. em 
todas as Igrpja~. Capellas elo A"l'-
c:eb!spado. os Revmos Parochos, 
~eitorcs '1e Igrejas e Cat:lE'Tiá8"'!,. 
orem com os fieis. parn obte!' ~ 
Deus Nosso c:nl7or b1°11çaos e I'~ 
xilios celestes. cm fa,,or doJ.; tl1'<-' 
,•oi; Jh·ita, r n&lo augme!itD ~ 
voéaçoo~ ~acerdotaes. 

Prnce1: Proseript-'ls P"l" 1."3.-!!W~ 
faJ Colle"ti1·a : 

Véni Creator - :1 l~tér. A~ 
a Gloria. 

v'. lVÍ.essi~ rtulr]hn tnuJ!.a_, <:rose 
rii-rji a utem pa uci.'\ 

R Mit.-te Domül" · ()peq rios ht 
hlé?5Cú1 tuitm. 

Or_eúrns. 0111nipnl.e11s sernn\tlõr~ 
he Dêus, cu.ins 8JJiritui;; Lotum 
cé-rpus Ecclesia~ seúctificat.ur ~-
rEgitur; exaudi nos pro mllver
si0 orctlnibus suppHcu ntes: 11t, 
gratiae tu.ae munere. ab om..11!-
bus tibi gnictibus fidelit.ér set'~ 
viãtur. Per Christum Domlnum, 
Nostrum. Amen. 

S. Paulo. 11 de Dezembro rlit 
1940. -· (a) Cgo. Paulo R01lm 
Loureiro Chance1~ elo Ar~ 
bispado. 

rulnada no violentõ ehtrechóque b "hd ca e a devoção á Nosso Senho- SECÇA'O OE V'"R"J·o , a favor do Revmo. Pe. Mario da a .l'I o a sessão proferiu algu- ,.. ~ , de paixões ma-1 contidas. A es-
1 

f ra. Antes de cncer/ar a reu- J!UA D e 
I 

Cunha Sarmento; por dez dias, Be-c-~p~ão ao Rcvrno. Clero. Rdl• 
ses excessos foram !mpellidos pe- mas pa avras re erentés ao niãó 

O 
Révmo. Pe. Director O A MO. 427 Ih•,,• 11 l a favor do Revmo. Pe. José Di- giôsos e Fieis do Ai·cebispa.do 

J f 1 i é
- , .. _~ 

1 
acto, dando em seguida a pa- IH ,.7 s41 - slo PAULO nan.,. 

a asa d a que ui= ncutiràm Mons. Ernesto de Paula agra- -
no espirita me.stres e medicos lavra ao Presidente José V!'r- decéu a substanciosa conferen- USO DE OR]jENS SIMPLES, Côli:munico ao Revrno Clero, 
corruptos de que a éontinencia j gilio Vita que léu o relatorio eia com que O Dr. Bruno de 

1 
____ '--_··_··_··----~----_·-.... ··-··_·_· _·-....;. ............ ...;...__,.;.;....;.....a...:......_....;.;..;..;........;...-'-"-'---"-'-- Religios?f. e F'ieis cio Arcebirnaoo 

absoluta é coisa, nã.ô só de todo · das actividades da Congrega- Aguiar brindara a Congrcl:!;a- . 00., h. . . . CJU(', peías festa.s elo Santo Natal 
Hn. - i i - . . -- . d. - ... 1 o· R Fuc· H .. ·' e s ospitàes de Nova Yí:l:rk. e Anilo Bom. o Exmo. e Re\'lnn. 

possve, mas gran emen.,., Qãó durante o periodo dé 1939- ção. Estiveram presentes a es- • ,if3 Ex-à.ss.istr-nt·e dos pi·o'fs. I'clei·-
lli'éJ"udiéial -- · dé é • ê -- · a· 1 19- •o [ - Sr. Ál'ceblsno Mctron?litam_, rlaril : _. . .ª, .sa~ _. • _qu, __ sen O Í , "'., )ada 8. pala_vra ao con- tas snlémii idade~ diVf'.Í'EOS sa- s_ on C' l~iiberl. UROf_~_OGlA. Rins e Bexig· Íl. 1-',''P-m·lrn11bia 
assim a satLSfaeção natural d~ d f • r· · 1- d' ·· · d u no _Palacio São Lui:r,. a lodos oJJ - , - -~ ' ~rega· o , oao srae 1an 1r1giu r:er iltés. hem ,:omo l'ewesl.'11- da ProEl ala ":. Hya_rócelê i,ém tifiérâ.~âó. DOF).K('Al-1 DE ;;:r;,~~'!_t;.;e:t~à:: :~~tt: nt_a_:ªd_-:;~~~-·l~~-Ia. -_l~_: ~_h;~_: ,1, ~_!'.1l_t!_v_f_t~!-~_._-t!~~i;;:~~~e~a-~t_,,~ 1 S}fll\'f-!ORAS - Attênde âas 2 às 5 hora~. ii:::.0.- º,et~:.}~·r:<:iw"u:~:im;~:~:~ ªº pélb -<jje o sólJW,o M - p Com1.: Pi·éi!io ;'l,,lappin, ruà Cônselhêlró Cl.hi'ispiftiàno, 154 1 ~h;ã.o _e_m_ -ar 0

)C!11 ;c).3.1[; C.OJ!l-..mof~ 
- • . . ' P!IS. Jilrnesto _de ~ula iien a I nlà.o reaJizou-se urna solemne l 4.0 andai' --'-'- Puõnê ~-4243 - Sâb Pàulo - sé Ô,1r,t(-ifitJ' '. ·"·1 ~i:rtl<'. 

"''lltl!::;;;.s::::::::':::~::::::::::::::::: .. ::à:::::q:ue:i::::::chec:~::::,:d-1:í:'l,::mc·:::.:::pa::i::::l::a:::v::2·=a::_·=·-=-~=~=-=··=-·=~=_:=:.=.-=-B= __ ::r·=u=~=i:,=··=··-=~=~=-=·:::?s::és=·sa=·-=o::,e:c::!n=e=m=·,=a=to==g=ra=p=h=ica=.==::::::::~= .. =""=-=-=-=-=-=-~-;-:::-=-::-:::-='""=-="'-;-;::·c.-;·;=-"'=·-~a.:--=· .. ·-:; .. =----:!·-:::!:---::·.:::·~;;:::·~---=·.,.-:i:---.-_=----·'·'!.:-.. ::-±::_""=~--=-~ .... i:·_.;:;::-:::."'·=·""·;;;;;;;;;;;;'=-=··:/!:,·:··!:··::··:::::-:::·:::'c::::••="=''=c',. ,,,,_ ::,.~ ___ l:l_.'1_~,~ 



LEGlONARIO 

EVANGE~HO 1 
1 

O Synbedrío e J.oão Baptista lf 
av~~~-. -~~, 
. iJ~l ==-.;;.:=======;:. 

' $0(:U,UOltA Ct 

JM!?Plti ~JORf:;;; 

TERCEIRO O~MlNGO DO ~OVENT0 1 

Sã~ João, 1, 19,-29 

F:' .. que para os'i 
phariseus, intcre,;:;a

"ª multo mais a po, 
lítica do Templo, de 
que o Santuario do 
J chol'ah. Cuidavam 
acima do tudo do 

PRESENT.ES· 
D·E N AºTAL 

O appa.rcclmcnt<) 
de ,João Baptista, os 
actos religiotios por 
ellc exercidos - a. 
prcga~ão e o bap
tismo de penitencia 
- a multidão Je 
I~raelitas que a el
le acorria. o o ve
nera\'a terminaram 
commovendo a au
toridade · rcligiotia 
de Jerusalcm. o Sy
nhcdrio, a quem in
cumbia supE'rinten· 
iler {u; questõe:; <les
te gencro entre os 
Judeus. Hesolverarn 
J)or isso os anciãos 
do Templo. tomax 
conhecimento do fa. 

cto, e investigar so-

Naquelle tempo, de Jerusalem, envlaN!rn os 
Judeus a João sacerdotes e levitas para lhe per• 
guntarem: Tu quem és? E elle confessou e não 
negou, mas confessou abertamente: Não sou eu 
o Christo. E lhe perguntaram: E's tu Elias? E 
lhes dls.se: Não sou. - E's tu o Propheta? E 
respondeu: Não. Disseram-lfole então: Pois quem 
és, para que possamos· dar resposta aos que no's 
enviaram? Que dizes de ti mesmo? Respondeu
lhes: Eu sou a voz do que clama no deserto: 

p r o p ri o prestigio 
junto ao po:vo. Da 
Lei scniam-se mais , .. 

das praticas exter
nas que melhor :;o 

,rjustavam a este 
ideal, d·o que de um 

conhecimento mais 

solido das Escriptu
ras. Encarregados 

O melhor sortimento da cidade! Novida
Bretanha e dos 

Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o 
prophetas !saias. Ora, os que tinham sido envia
dos, eram dos Phariseus. Perguntaram-lhe então 
e lhe disseram: Então p<>rque baptizas, se não és 
o Christo, nem Elias, nem_ o Propheta? João lhes 
respondeu, dizendo: Eu bapti:zo em agua, mas 
no meio de vós esteve alguem que não conheceis.· 
Este é que ha de vir depois de mim. mas exis
tiu antes de mim, e eu não sou digno de de. 
sata1·-lhe a correia dos calçados. - Estas cousas 
aconteceram em Bethariia, além do ·-Jordão, onde 
estava João baptizando. 

de guiar o povo cm 
m ater i a religiosa. 
cegou-os sua ambi
ção : tornaram-;;e, 
como os chamou o 

Mestre "·cégos conducto.res ele cégos". 

*** 
Para os que, na Igreja, têm qualquer par-

cella no officio treniendo de e\''angelisar n 

<liffundir a vida christã, nada mais perigoso 
do que apaixonar-se por ldéas proprias, c·om 

des importadas da Grã 
Estados Unidos f)ara pres_entes 

gosto: 
de fino 

Visite ats 11ossas exposições-de pre· 
ferencia de 1nanhã, quando o 1novi

mento é m_~nos i11tenso. 

Casa 1,,lnulo-Brasileira 
bre as cre<lenciaes <lo ·Baptista que justifl· 
cassem sua altitude. Enviaram seus emts
sarios. Deviam elles trazer uma resposta 
positiva: "Dize-nos quem és para que demos 
uma resposta áquelles · que nos enviaram". 
Tres questões tinham que propor a João. El

·1e pocl~\t·ia ser - dada a hypothese que sua 
attjiude fosse legitima - ou o proi>rio Mes
sias, o Enviado ardentemente esperado; ou 
Elias que, s0gundo a c,rença geral dos he
breus, deveria preceder e preparar a vinda 
do Senhor; ou um gi·ande propheta, tambPn1 
esperado conforme outra tradição do povo. 

psrejuizo da ·oriedntação segura que pai:le da Su·ccessora de l\1AP ... PIN S1"'0RE"'S ;j: 1·:._ 
uprema Autori ade na Ig,reja; o Vi'gario de 

Christo. 
O que para os Synhedrístas deveriam ser 

as Sagradas Escripturas, devem ser para os ,l=====--.;.=:,:;:==================================='/· 
Cat-holicos as decisões do Romano Pon tifice: 
acceital-as com abnegação do proprio "eu" 
!lªnsga ~Ílfnifl~~fâd"CJ'bjictiVâ:'i Via l'egla (JUe 

conduz· á vida,· guia infallivel do bem; foi·

çadas a enquadrar-se dentro de uma concep
ção anterio,rm.ente ldeaílisada ao sabor de 
sympathias ou temperamentos individuaes, 
afastam. perigosamente do C'ami11ho ela Sal
,vação, esterillsam espiritualmente a activi
'dade do . ehristão. 

Aos Syn_h":dristas perdeu-os a paixão poli
lica. Uma simt}les verificação das proµhccia::; 
de lsaias poderia conveuccl-os da. c'l1ega<la 

tadu 1,arn º .adrv apezar c10 n10_s, p~rn 1i1cs dizer que 1_11:i • . Collegio s .. 'Luiz 
soffrimcnto. 1 1u1Jo viera, buscai-o. O um~:61 .J' "' · " "·· 

Como eram nunwroi;os os I ge_st0 que fez em toda ª vida Healihou-sc no dl;mingo tran, 
:;accrdotes. pobres que Jucta-1 f_o,i le:_.antar .. o,:; braços J,H_ll''.t .. º. ,. b 1d - sacto, ~ de dezembro Jl. (l .. a 
yam com difficuldade quando I c:,u· _J:1. m_lnt_ li! º· -~.- c.xpi1,11 

80icm11c di,;lrilJuiçào ctc J)re- i 

111ios e a collação de grau ·dos 
novos bacbarcis do r,ollec:io 

precisavam ir i'L Roma. Senulo l 111 seguida sc111 sol ti 1mcnto. 
arranjou. com suas es111olas, J.i;ssc corpo. que tanto ;;er
um lugar c111 ca::;a para rece- vira para exercitar a _pacicn
bel-os. A uni<:a diaria que lhes eia do pobre santo, ernquanto Súo Luiz,- cting1uo pelos· RR. 
pedia 0,ra que olles lhe lésscm espera a ,resu1-rciçãQ exala um PI'. Jmrnitas. 
os Santos Mvangolho,.; e a Jli- pe1·f11me suavíssimo, sentido 
biia. Desse modo, conseguiu primeiro pelos que presencia
úma. eultul'a religiosa esplcn- ram sua morte. 
di<l;, e de sua, hocca. em lugar' ·.1,;s8a-narraçâ.o·é do l'apa ::iao 
çlc !iitos impacientes que es- un,gurio r, que o éouhcccu. 
clj,m frequentes a pessoas _ me-

i\'8 8 horas houv·c 
Capella do Collegio. 
horas, íoi levada a 
sessão fcstira que 
a.gradou. 

mi:;::;a 11a, 
A's 19,30 
ot'fcito a 
a todos 

,.*.;:<>:,_.,,.::,IA.UI: -'.U . .Y.U ! -". 

'''m•0 1ti'slr'it'~tlv·Ó',.'ô-bservar qtie os Synhedristils 
t1Vental'am varias hypotheses, não -cogitaram, 
no entanto. da unica passivei. Pois o vati· 
cinio de !saias era claro ne::;le ponto: o :\Ie:;;

siati seria precedido por um prophota que, 110 

deserto, com penitencias e austeridade, pelo 
exemplo e peta palavra, dispoyia os corà;çqes 
p~ra receberem condignamente o· l'tedemptcii-. 
Ao saberem, pois, os chefc·s da Religião do 
.Israel do apparecimento deste homem ext.ra
ordinal'io, -v;ivendo em jejuns e penitencias, 
·disponqo/4s almas, purificando-as pelo arre
~ndim"e:nto dos peccados que nellas excitava, 
sua pri:rneira -suspeita deveri<!- naturalmente 
Órientar-se para um reçonhecimento da rea
!li.zação do vaticlnio de Isaías. Não cogitam, 
\l,'lorém, os maiores de h;rael de~ta. pos.si• 

!bilidade-! 

dos tempos messianicos. No emtanto, des
oonheceraru .o 'Messias e o cruclficaran.1. nos· experimentadas, só ·sahiam 

Uma inversão analoga .ie ideal religioso, os psalmos e às sentenças OS MELHORES PREÇOS 
Elva.ngel icas. pód_c tambem dis~ancia1· o chrlstão do cami

nho da verdade, approximal-o do e,r.ro, inuti
.lfa:ar-lb..c o zelo, e me&'mo pôr em perigo 

Um dia. acco!'dou clle com 
novas dores insuportaveis. lm

sua . mediatamente pe!'cebcu o suc-

E A MELI--IOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fruetas, Biscoutos e Bombo11s - · ~ 

Generos Alimentici~s 

salvação. 
Vafua-nos o exemplo do Synhedrlo. 

1 cedido: o rheumatismo ataca
ra os seus orgã.os internos, 
que só param quando o corpo 
deixa de viver. ---... 

-~~~- ·23·.0E DEZE.MBRO)- EMPORIO MONTENEGRO 

São S'ervulO, meiidigo 
Vendo aproximar-se o fim, 

resolveu preparar-se para a 
morte, como se 11ão tivesse 
levado uma vida santissima. 
Pedia então aos padres que 
recebia. que augmentassem -ãs 
horas de leitura, e lhe esclare
cessem a razão para bem mor
rer. 

RUA AUGUST.11, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 'Ml035 

MERCEARIA AVENIDA 
a trata.1-o como a, uma criança; 

Como não tinham o menor 
recurso, Servulo fazi'a-se trans
portar, entre dores horrorosas, 
para o adro da igreja de São 
Clemente, e ahi recorria á cari
dade pubiica. 

SéJJ.do desde o be'rço mise
rabilissimo o seu éstado, as 

esmolas que lhe davam eram 
muito numerosas. 

A mãe de Servulo, por sua 
ordem, depois de fazer as dcs
pezas estrictameutc nopessa
rias, distribuia -0 que sobrava 
aos outro:, pobres ainda menos 
favorecidos. E Servulo, no dia 
seguinte era de novo transpor-

Num momento cm que elle 
e8tava cercado por um grupo 
numero8o desses padres que 
dellc recebiam hospedagem, in
ter.rompeu. os cantos dos psal-

AV. BRIG. LUIZ ANTONIO; 2.098 - (Em.frente á, Igrej& 
Inunaculada, Conceição) - PHONE 7-5453 · 

E~rimente a 

MANTEIGA/ :uBA..NDEIRANTE''· 
Kilo 9$000 

Por meados do VI seculo 
vivia em Roma um mendigo 
Inteiramente tolhido por um 
rbeumatismo, que ·SÓ lhe per
mitia o estar deitado. Todo 
e qualquer movimento era-lhe 
[absolutamente i m p os s ivel, 
;mesmo o de levar a comida a 
ibocca. Sua mãe era obrigada 

\=====!.:===;::::::=====::::::::==;::;::::====================:;;::::;;,"':··;,..~· ===~===== 
CQntinuaçào do numero anterior, 

· Ora, desde sua Primeira Pastoral 
a.os seus primeiros diocesanos, àsse
veraYa o Bispo de Corytiba que se 
dispunha "firmemente resoluto a ser 
o prime-iro no trabalho, no :perigo 
e na dcdica~;ão; o ultimo no repouso, 
11a. paz o na victorla; a. levantar-sei 
promptamente, ao primeiro signal, 
de dia ou de ·noite, para o bem dei 
toda a Dioce::;e, como para a couso• 
lação de uma s6 alma". (55). 

Dom Duarte. Leopoldo e Silva 
temp1am-no oi:; fieis do lado de e!, 
'..!onw de urua ·grande nave •. toda 
adornada de finos e custosos lavores. 
Adivinha se apena8 o que lá está 
para. o outro lado, 'V'olla-do para 0 
céu, espleudente de virtudei; e mc
Tecimentos que BÓ Deu::; conhece .. 

OraçAo pronunciada pelo · Revmo. Cgo,,, Antonlii Afile~ rJ(!J 
Siqueira no a.o anniversario do fallecimento de 

Dom Duarte, a 13 de ,:,ovembro 

."(61) ". 

Quem lhe enfeitou assim a alma 
de esplendente virtudes e preciosos 
merecimentos, for-<1.m suas devoções 
mais nota.veis: Nossa Senhora e a 
Eucharistia. 

E, sem embargo, bem sabia, por- o é i:nfüios, hi tis quae Patrls mel 
que são delle mesmo ei;tas expres- sunt oportet me esse. Contra a lm
sões, bem ::;abia que "a mitra cpisco- mortificação que ou .repelle o pobre 
pai não é coroa de rosas. senão de ou acoílle o rico oom mais pacleneia 
espinho:;; o baculo pastoral não é demonstração de affecto ou de at
repouso ou ccptro facil. dos tempos tenção, ln iis quae Patris mei sunt 
tranquillos e serenos, ma8 um ca- oportet me esse. 
jado de protecção, uma. armú. de com. Está terminado o expediente, ai. 
bate sem treguas o sem descanso". guem se faz annunciar e pede au-
(56). dicncia, in iis quae Patris mei su11t ... 

Sim essa cruz peíto.ral que o uso Deseja-se a presença. do Bispo em 
fez de ouro, nem porisso tem menos certa solemnidade fatigante ou fa~ 
peso que um grandíssimo madeiro". ·tidiosa, oportet ffl!C esse. 
(67). Na i;aude ou na. doença; em càsa 

Ouçamos. agora, edificados, estas ou fóra de casa; rezando, trabalhau-
notas inéditas de retiro: do ou repousando; recebeitdo ou fa-

'~ 11'\ iis quae Patris mel sunt, opor. zendo vi~;itas; caJando ou falando; 
tet me ese. reprehendendo ou animando; cstu-

Devo estar onde reclamam os ln• dando ou esçrevendo; nà. Igreja, na. 
t@resses de meu Pai. rua, em casa; em viagem, in omnl-

Contra a. perda de tempo, e cqn- bus, ubique et semper, ln iis quae 
tr& o !J;rnito· fala,r, in''!.is quae Patris. Patri$· me1 sunt oportet me. esse, 
mel su-nt opor-tet me esse. Contra as devo ·estar- sempre onde recla,r;rnm 
m!tas- inute!s, perigosas. contra o os interesses do Pai celeste, porque 
~ ; . .!l!i.em.pestiv.o ou .~imprudente,:, todo o pont!t!ce,. toinàdo dentre oti. 
~ de.!:!;ando o maie necessario, uti! homens, está. cont!tuido, em faYor 

~ - !!!ie.!!.!:e.: g_~ ~~):~2_C.Ç.)l~ Siº-,~ x- il!-41 - ~~ •. ~: oo.~.!! !J.1.!S 4aelll, '· ~-·;--..,-v~ .. ~ ... ~- , .... , ......... ·.· ·" . ·"' ···:>-: .··-. , . • ·'-f1!.: .. ,~·-=": --· 1: ........... :- .., ._.,.. ,_ ~>" .... - '· -····· 

respeito a Deus 58) " •. 
.BJm outra oeca::iião, 

cessarias medidas de 
escrevia. humildemente: 

eoglta.va no . 
reforma., B 

"Entretanto, manda a justi,,a que 
a reforma comece por casa, po,r mim 
mesmo. E' preciso que eu me :;an
tifique, e .me :;antifique cada ve;,, 
mais, para que a minha acção seja. 
prompla, efficaz e, abençoada por 
Deu~ _(G,9) "• 

noroso e nobfe, foi-lhe fu.c!I O. C01ll• 
mando, porque era o prilneiro no 
exemplo e na obeúicucia. Juiz iucou
trastado, decidiu e sentenciou :;oh 
o:; dila.mm; da eterna sabedoria. Pai 
amanlissimo, no sentido mais :;obre
natura.l dessa. palàvra, que é um 
poema, foi-lhe ventura supJ·enrn. a. 
felicidade doH filhos! Por elles vo
to11-se em holocausto de amor e re
dempção. Amigo e confidente, foi-lhe 
a, mão sempre mada. e delicada., pa-

Maria. se encontra no ponto cen. 
trai do ~ano divino de nossa adop
ção que de Jesus e por Jesus rece
bemos. J<J' pa.ra conferir-nos essa. 

adopç-Jo, diz São Paulo, que nos en-
viou Deus seu Filho. factum ex MU. 
LIERE, ut adoptionem filiorum rc• 
ciperemus. (62)" · 

Co-ntin-ua 110 proximo numerã 

ra as dores intimas e ignoradas, para 
Assim palmilbanao a longa. theo- essas f.eridas da alma que de joe- 55) iiba~uarte, Saud. dioces. CurI, 

ria dos annos do seu episcopado, rea- lhos se hão·-de pensar e de joelhos 
lizou O Sr. o. Duarte O 8 eu muuus ::;e querem Yeneradas (60) ". 56) D. Duarte, Saud. dioces. São 
diffiéil. Bem poderíamos, appHcar- Tudo entretanto, no maü; discreto Paulo. 
lhe o que elle disse de um outro emi- e veludoso recato. 57.) D. Duarte,· Past. annun. ConsL· 
nente pontifice desapI?arccido: l'.1::,,p!foam-no suas mesmas pala,. Prov. São Paulo. · 

''Serv'o das almas, norteou-as paru. nas; 58) D. Duarte, Nota d~ :Retiro, 1-0 
o céu, com a segurança. de um ex- "Nas. antigas ba.silicas, d!spunha.. XI-1909. . 
perimentado timoneiro. Guia p1:ud0u- ~e o altar cçm duas p..hases oppostas. 59) D. Duarte~ Diário · inedito, , 12-

. te e esclarecido, foi-lhe o unico fanal Voltada uma: para a nave central, ex~ X-1907. 
a luz da fé, que no coraçii.o dE\ apos- posta outra. ·para. a, abside, mais pro~ .. 60) D. Dua1>t-e, Saud. á dom Arco, 
tolo lhe puzera frtadia.ções--. divinas. . xima. do Santo dos ~ntoa, como ve. · verde, 1924. 
Chefe 1tcatado, tão a:ffeetuoso no · !adii. aos olhos do novo. .61) D. Duarte, Saud. a d. F'rancfo.· 

acclb.i~_sn_t~ lll2~t..Q ~9. ~ ~s, . _ A~~~ o ·c~ra:;:fu i;I-o Bir,,rp. cm,,:.. ~A'z---&l?.?!l!l.S Ba.rret.Q,. 



-~ Pa,alo. 15 de Uézembro dt' l H~ 

• EVITE 

~ AHORRECIMHHOS !!! ""--~~-
Confie seus predios á nossa organi

zação que aug1nentaremos s~us 
rendimentos. 

"A -Zeladora Predial'" 
AD!\,UNJSTRAÇÃO PREJ>r'\L, con11111ss:-.o :J<:i- ou 5«;.. -

ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS. juros 1',í,, - CO
BRANÇAS de alugueis atrazailos. ADE.\NTAMENTOS para 
REFORMAS. - Campras de immoveis por cQnta propria. -
lnformaf,lõ-e~ confideneiae.s de inquiiinos ~ •fiadores. - SRCÇAO 
BANCARIA; Acccit.amos depositos com juros mensaes, des-

contos, et'c. 
N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaes~uer informações.' 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA .JOSE' BONIFACIO, ;19 -

PHONE: 2-2401 --o--
2.° andar -
S. PAUI,O 

Governo Arc~i~iocesano 
(e;onc1usa,o cta. :s ... J>ag·., i Era~i1. e desmembrada elas 1>a

i t .>chia( de Iquaquecetuba, Poà e 
Dia. 25 - às 15 horas: Revmas. i'vl('gy das Cruzes e suffral?:anea 

Superioras de Communidades Re- do decanato de São João -B2.p

ligiosas: tista. Maria de Vianney de Mogy 
ás 16 horas, representações de dar. ei uzes. A nova Parochia será 

associações e sodalicios. colle- c>:1tregu3 Ros culdados dos RR. 
gios cathol!cos, Exmas Familias P,•. dos DJis cora'}ôcs. de Pie-

- e !"ifiS en.,1 g~raL pu:,. 
"'!i,. \ \l>if\, 26't.é__ m;' j 4 '110111:$';>,Coíendo 

Cabido. Mctropilit.'l.no .. R,wmo. ! 
Clero ScculB.r e Regular. Supc- i .\u<lic,wfa• iln ~:xmo. e 
1iores ele Congregações Rclig·io- ·, 01 .• A,·ccllisno 
;as e rcprcs2ntaçõc.~ dos Scminn.-
rios da Archidioccse. ! 

r-~nno. 

De ordem do Exmo. e Rcvmo. 
Mons. Vigario GcmL 

S. Paulo. 11 de Dezembro de 
1910. - (a, CgJ. Paulo Rolim 
Lourcir'> - r;)J~;;ccl!e1· elo Arcc
bi,;paclo. 

l\!issa · C;witutar 

Doínl11go proximo, às 1 O ho
ru, com .. ;,. presença do Coleudo 
Cabido Metropolitano, haverá na 
lgreja, Matriz de Santa Ephige
nia. Cathedral Provisoria. a tra
t!iclo?i.a-1 Missa Capitular'. ~ra 
celebrante o Revmo. Sr. Conego 
l!ené<iicto 1\furcoo de Freitas. fa
rmndo a Homilia o ReVJno. Moru;, 
~uel Meir~lles Frei.1'19. 

-, -· 
:ltiluniã-0 d~s Religiosas ' 

__ .:S:oje, á,s, 14 horas, na Curia 
'.Metropolitana. de São Paulo. S. 
Excia. Rcvma. o Sr. Arcebispo 
presidirá a co1>-tuma.da reunião 
!mensal das ReligiO:Sas dq Arcc
~~pado.. 

<Jrea.ção da P'.t1·11ch ià: '<Jo . 
&lo Sebastião de Snzano 

- ' Em commemoração ã. f-e:,ia da 
~mmaculada Con:eeição, o Exmo. 
~- Revmo. sr. Arcebispo ~t¾'o• 
polita.no a.ssigna.i:á (dilL 8.) o de• 
ereto da creat.ão da Parochia. de 
::ião sebastião de Suzano, situa• 
fia no :;uburbio da Central do 

Bonecas 
Bêbês e 

Brinquedos 
em -geral, comprem 
mais barato na secção 

es:P,ecialisada de 

á cá~ onde tudo ê 
mais barato 

Rua das Palmeiras, 
Nos. 88 e 94· 
TeL 5-4070, 

f :~uncia-fcira. dié: O, o Exn,o. 
, lkrn10. S:·, 1Ú-c~b;:;po Met;·o
,~,·lita,w· dará audiencias na Curia 
;s1í'.:trc1Jalik1 m, exclusivamente ao 
R: nno. C:ero ela Arcl,.l!ioccsc. 

_, 
01<'.FÍ(:H) .DE NA1'AL NA 
CA'J'UEDRAJ, . l'ROVISORIA 
Igrcj:t do San,t.a 1',)l}li!ellia 

'EDITAL :N. 25 DO 

CEnIMONIARIO DO CULTO 

De or~m do Ei.1110. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, fa
ço publico que no· dia :!1 de De· 
t.embre, ás · !12 ho.ra.5, começará, 
na CathNlral Provlsoria - Igre
ja de Sa,nta. EPhlgenia .- -0 offi
c{() aole~ne de Matines e, :11 ·'meia 
noite, haverá Missa ~ntifical 
6egulda cre ca.nto de La,udês. ' 

Servirão no. throno as digni
dades: Revmos. Monsenhores: 
Dr. Martins Ladeira, Dr. Nicolau 
Cosentino, Ernesto de Paula e 
M.anuel MelrcHes :F1reire. 
.. No altar servirão: com.o dia
cono o• Revmo. Conego Carlos 
Marcondes Nltsch e como sub-

. dia.corro o Revmo. Conego Paulo 
·r l"loren~i~ da Silveira camargo . 
. 1 As licoe.s se1·ão cantadas: 

1.ª - Jlal,O ·:itevmo. <;onego Pedro· 
Gomes 

-2.ª - fielo Revmo. ·Conego Agui
naldo José Gonçalves 

3." - pelo Revmo. Conego Anto
nio Alves de Siqueira 

4Y - pelo Revmo. Conego Paulo 
, Rolim Loureiro 

5." - pelo R<,vmo. Conego Anto
nio Ar4ettc _. 

6.~ - pero Revmo. Conego Jo.sé 
- Rodrigues de Carva,

lho 
· 8." - pelo Revmo. Mons. Ernes

to do Paula 
D.ª - pelo Exmo. e Revmo. Sr. 

Arcebispo Metrnpoll
tan~ 

As Aritiphonas serão entoadas 
pelos Revmos. Capitulares, em 
ordem de precedencia, a começar 
pelas dignidades, 

Não se distribuirã à Sagrada 
Coinmunhão na Missa P<mtlfical. 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo será recebi.dÕ-na porta pe
los Revmos. Conegos, revestidos 
do capa càl'mezlm e arminho. 

S. Paulo, l5 de Novembro c!c 
1940. - Cgo. João l?avesio 
ccr:4l~pl_ario do .SpJJ.(!. i .. -: · 

lt!l'!RO l'ECHADO 

Nos dias 30, 21 e 22 do ·cor• 
rente, haverâ uni 1;etiro fecha4o 
para Senhoras, 'na Cll,Sa Pia' de 
São Vicente de Paulo, iã, Al. Bar
ros. Pregará. · o ~~- _r.o,-.,e,:o 
J~_g ;R,p~.~- -· 

LEGIVNAlllO 

Crilica Cínemaloorníl~Íca lli! a. l. e. PEDALANDO 

Orientação lforal dos Especlaculos :COM. GÔST() 
XOSSA CIDADE - J)a ti. A, 1 Jon:-..-~;y J-:' t>O :\:'t101t - lia ~ 

- com 'William Ho!rl r )larlhi• Cnivcrsal. com Tom llrown e 
s.,ott. - Esst' fítm é um rchllo I'c;r~·y Moran. _ comedia dra- 1 

da vida quotidiana de uma cida-
dczinlui elo interior do~ EE. UU n\?.ticft anrc~entando-nos as avcn- j 
E' crilÍcaYcl n. apresc•1lar;ão ele l um~ ele doL~ jovC'ns forçados a ; 
uma scc1u1 do deHrio de un,.'l n uxiliar a fuga de un, H gal'l!)- ; 
doente. com apparcçim0nt0 ele j l2r". Cotaeflo: :\cccit;ncL 1 
esririlos e dia logos entre mortos·. 1 
podendo levar as pc.s;soas sem I F:\LSAJUOS - Da Colwnlna. i 
cultura à sandice elo espiritismo. \ cnn l<ac1,_ Ilclt r Ha1T)' Ca1·:Y· , 
A~ 1 ';:soas adultas que tcnhr.m , -- Ass?s-5-'Slnatos. luctas, tra1çoes , 
algum prcnaro int.cllcctual sa- ' 2 f·J !."idades eonsl ituem e quasi ; 
br.riw como ju!g'll-o. Cotnç>1o: que rc~um<>m o film todo. Não ! 
AcccHa\'el 1iara adultos. conw,m a ci·tanç~s e adolescen

te.:. CotRçiw; Acceila l'd par,t ! 
O GAVIAO DA SERRA - O:l ,utuHo$. 

Hi~pani;t. l<'llni. eom Ran1011 Pe-
recia e Bianca, Rosa. - São criti- LCA NOYA - J)a ;\fGM. com ! 
caveis as attituclcs deshonestas Nelson Ecldy e Jeamu;ttc l\l:ac 
de alguns personagens e um b:Ri- Donald. - Film -opereta onde 
lado. aoresc>ntarlo ligeiramente. 0 canto rcalc;a mais que O enredo. 
Cotação: .\c(·citanl nwnos para Deste modo. os uiconvcnichtes 

A plenos pulmões, 
num exercício saudável, 
cnm o bicicl-:,ta leve, 
forte, veloz e #)legonfe: 

JAGUAR 
Acabamento fino, fobri• 

· .cação esmerado e hin• 
cionorriento irnpec:óvel 
ÓTIMO PRESENTE 
PARA SEU FILHO 

* 

CASA FUNDADA EM '\852 

RUA 24 DE MAIO 80-90 
SÃO PAULO 

cirar.ça~ 

que se encontram neste ultimo, ======:::::;=======================-'~ 
. .\. PEQl;J::-;A DO :\JARU.IO _ não chegam a p.rejudicar o con- .._ 

J>H. 20th. Fox, com Xancy Kelly junto. Cotação; Acceitavcl. CACHO:KRO YIRA; LATA - Tomou· posse O 
Jenny Hall. - Nota-se pouco .Da Paramount, com Bdly Lee. -~, 
respeito ao casamento. bem com'J IRl\IÃO ORCHIDEA - o~ W, Um ou outr:i inconveniente não -.novo Cura d' Ars 
o proc-cdimcnto incorrccto de B., con1 Edward G. Robinson e I che'.,\'a a influir no conjunto, ·po-
H'aus Hmigos e dialogos de sen- ~-r,n Sothel'I~. - Scenas ele ban_- / d;ndo ser_ visto por todos. Cot:1-1 · Acaba de to1na.r posse o no-
t.iclo clubio. Colação: Acccita""I unismo. atf.1tud_~ pouco res.pe:- 1 çao: Acce1tavel. .i vo Cura d'Ars, quarto sucessor 
pam adultos. tosas e a superficialidade da vida 1 . • de São Joüo l3aptista Maria 

· J espiritual de um conventu, t-es- j MATl':RNJDAJ>E - Da ltal0 

O :IIYSTERIO no COI.LEGIO I tring-em O fi!m aos adultos acos- iHm. - Mostra os cuidados dis-~ Vianncy. 
- Oa Art, com Erich von Stro- tumados aos espcctaculos.. Cota- j pensados na . Italia á mulher, O novo parocho, Revm,o. Pe, 
hr.im e i\fichel Simon. - Algw1s ção: Accl'itavel 11ara adultos. 1 g-sstante e nutriz e á infancia .• RoTet. foi apresentado ao Con-
a.Jumnos de um int.crnRto d~sco- ! Offe1'€ce l,nteresse apenas aos- selho Guria! que é tambem o 
brem um crime nmmettido por BO:\ SORTE _ Oa R. K. o.. ac,ultos. Cotação: Acceitavel para, Com,elho. Municipal da cidade, 
un1 . professor. Um assassinato com Ronald Colman e Ghig,r I adulto$. por S. Exeia. Revma. Mona, 
mysteriosc. a aprescntaçi\o sim- Roi:-crs. - A excessivP. iiberdaci, 1 Maisouob-e. 

PREVI SOES: pathica ele _uma sociedade sccrc- I cl~ costun:cs q~le se rc~cla no tl;e~ . 
7 

• Ü Re\'lllO. Pe. Rolet agra-
t2. de menmos e a circumstan- ! ma ccnt1 aL e notada cm quas1 , ICIADA, Mau I Sec, A. C.): deceu a pequena e calorosa 

· d, ,. , . .: t' d. . · 'º. : toda a iiellicula .. "vitud<'s ri·i· _ i PROVA OCTJLTA. Acceitavet (L .. alloeuçãn de seu a pres-0nta:nte 
eia c,eicmquas1 oosos1,_1-· . ..,:·"·"t .. ,,,,.,i;,,1rt::1.1- ,;r,, Yll ,. 1• ~ -

· . ! vofas ctos persoi1agins n'ri1icipae,. ··v.í: s.'O.'::s .. NA ONDA TID.AL. 1; l!Zfütuo es)lerar a protecçao 
scnagens rauazmhos. tornam , o j lêem como passn,gens e dialogos de 1· CASTELLO SINISTRO.ê A ·1,or-:- fue .:,áo J:ofw, ,Baptiste, ,Maria 
film 1:ernicio,::~ aos adolcsccntes.

1 

duplo s?ntido. Cotação: Acceita-. TE DE WAERLOO, R~i.triclo f,_Via11n_er· cujos. passos :' exelll·· 
Cot,içao: Acce1la\'el ))arn adultos. ,·el. para adultos. 1 t L. d2. r:,.). plo disse deseJar seguir. 

., .... , ·.,1•,1111!111c:"::::,:m;;m:: :: .. : ;:; :·_:.111111u111111111111c1~1111111111r11111H!ll!lltill11_11111_11~~lll~!!llW!~1Uüitl 

-- 1 

FORMIDAVELf LIC)UIDAÇÃO 
·-~->·,• :1~~7•,s• .... ~ .,.., /~ ·, 

,• 

'GUARi~lÇÃO COM

PLE'l'A EM E'l'A

MIN-ES DE 

1:WS POR 75$ 

-J"a:1do. para aca.ba-rlll 
\ 

'' 

, ' 

larg-; 'l,5.0 mf. de 
RÉP&. "•o: c.o,-~e;_e: ~o:o.' 001 .u. 

MO I RÉ • ., ·e~.: '.•~•J .., ~-.; " 

.1.30 :mt, de. 

ETA-MIN:ES :••: !i"*•~ •.• , "8-

VE:L·LUDOS .o_•l , • • ,e.e "· 

" ,,, 

" 

"· ... 
... 

C'fttN_tLHA o.e: .. , :,:,. ;.:., " '~ '~ 

DAMASCO • ., •• ·.·., ·.:.: " " ~~ 

"· 
"· 

.. ,, 

353000 po1• 
> ·8$000 ... 

·1~ ·~ 
10$0()0 " 

60$0® ,. 
26$000 ,. 
85$0Q() .. 
SQ.$000 " 
70$000 

,, 
203000 

,. 

16$000 1'( 

PANNOS DE M"ESA •=o •i• ~ •• , ~.-:-o.: re-:-•~ '' 
MOSQ_~iTE·tRO-S ••• , ·~·•: ~-~~ •• :.·.: ·,:,~.;; ''

STORE-S OE ETAM-INE •• ; ..., •• : ...... : " 
TAPETES PÊ: D-E CAMA •• , •• _ :,.: " 
TAPETE'S ·ORIENTAL 1,40 X 2 .~.; r0 -., 

,TAPETE.S BOÜCL!l; 1,40 x 2 •• ;._.; 
PASSAOE>IRA$ DE JUTA :,:,. • ., 

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM : •• : " 

CQ!t!;.B..T.9.JlES. ~--L,~ ,...,. ~!,Sf\L •• ·~ 

" 1'90$000 " 
,, 220$000 ,,, 

"· 73000 "· 
7$000 " 

)~ ·~ 

22$000 

•l$000 

93600 
5$000 

38$000 
'17300() 

57$000 
3.0$000 

4S$OOO 

10$000 
'M'3000 

120$000 

,155$000 

3$500 

4$800 

mooo 

A.'.R'Z'f GOS l\T AO ' 'RElffJf.JtC]firos 
- DESCQIYIQS llE ~ _, . - - , 

í1:Ptoveile_tn 'lJsta . ~ -·. ·•· 
uriica_ '!JPfi."<JftübJ ltaae '"'rir._·tz. · 'fiellf, ··· -pu, !Jtn .:._::._,P.~4-:fJ !J. ·::J,it!!,_ !,f!,:f,_ 

gastando pouco_ 

F a'Z'etm>s despachos par-à o Interiôt T 

B_enat·o Coelhô~- da--Fofls-eca 
· -Rua Sebastião Pereira, 20 -. . ~f ~lephon~c:J 5-3402-~ -SÃO PAULO 

. . . . . : .. ·,,. . . - . . .: . . . . ~ 

l~, ,;: 
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fntK rrttif)í:;r 1'1 

.L E G l O N A R_ I ¼. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

, VINHO .. 
CRÉÔSOTADO 

·~;./ 
.·,;,,_.., '': 

~~ 

Syphifis 
Rheum9fa;:, 
feridas e,,, 

«EUX. 
NOGl 

Milhares e 
de João dà Silva 

Silveira 
~RANDE TÓNICO way Company" e "Southern S, 

Paulo RaUway Company ". 
Estas companhias são possuí

dorás de apelices da divida pu
blfca do Estado de São Paulo, 
gra depositadas no " Bank of 
London & Soutb America Ltcla." 
e,~ óbstarite o.decreto que in
CÇ)rj:>'Ôrou seu aétivo ào pàtrlmo> 
nio nà.ciónal, coti.tinuã, o mandá~ 
tarib !i, rêce~r indevidamente os 
jurÔs dás á.pÔl!ces, Valendo-sê da 
eircumstancla; de ainda estarem 
é&.ses titulos em seu poder. quan
ao, com a extincçã,o do ma11dato 
dos admínisttadores, em virtude 
de lei e:!épressa, éessou, "ipSÓ' 
fáeto", o seu. 

BRASIL-
divide em · uma p,ute geral e 
uma· parte especial. 

O novo Codigo fa~ ingressar 
ll!\ orbita da lei penal as "me
didas de' segurança". 

'í:íbvili ao qnp já to . 
,. -dito· ·anteriormente. -~ 

' 1,,. .. REALIZ.A:~O . D O S 
\j~Â.MÉS_ D~ SEGUNDA 
·1.b:, > ·. ·· EPOCA 
?',}~:~·'. ~~ aktvo ~ê~. m1-
,/~4;tr'<l'iià ~~eação_ê âiüae, àea-

;~:L~!rt~ E~~:;;~ 
··· da épócà .i ele séfiinitlà cõamâdà 
· ba~ã · Íí, 4,á i,rõva. ·p;:ireiá~. de qUE 
,tratam os artigos 2:0 é 8.0 do dê~ 
Cli'éoo-lêi n.0 1.750, de 8 de Nó~ 
. vembro de 1939, e quê devefu 

. &el' prestados por estudantes dá 
:,:_.é."' .:serie de cyêlo f~damental, 

:~urso secundario, inclüsive os sub
.· tnétiiàós ao regime do artigo 100 

·: d'Õ decreto n. 21.24i, de 4 de 
; f,.firii de 1932, que se destinam 

• ; matRculê., efu Fevereiro pro;a 
.iêm:ió, tia Escola Militar, na Es

.. côfa, Ní\.val; nas escolas normaes 
,_ou ém 
. G.o ç:,-:_ 

________________ ..,. --~ 

O coro11el Costa Netto, . como 
medida pre:limlnar, dada a ur 0 

gencia exigida, pediu ao governo 
a suspensãó do ;pagamento dos 
juros, deixando )Jara resolver pos
teriormente e em .definitivo 'o 
casó. 

fiscalização e do conlrollc da.s 
emµrczas concessionari,as,: 

NOTJ.CIAS MILI'fARES 

. Gcnt á- presença, dó Presidente 
Getulío Vargás. i"€a.lizoussé na 
manhã de hoje. rto quartel· do 
Centro dé Preparllç>i.o de Offi
cia-és da l'l.eserva. a solemmdsi,;le 
d.a· decla,ra,ção de asprra.ntes 3 

bfficial dos alumnos que comple
t;a;ram os respectivc:; cursos nas 
divérsas ánnas no corre11te a.11110 . 

SAUfM.Ç/'-0 AOS NOVOS 
ASPIRANTES 

Após o compromisso, os novos 
aspirantes desfilaram em conti
~encia á Bandeira. A seguir o 
'commandante do c, P. O, R. di

PR:OHIBIDA k TRANS- . rigiu uma saudàção aos aspiran-
·~ t·~ . - , - !-:-;~· r'".: 1 .. "':_yi n n1·~ ior João Bap-

cação de caractei militar nlí.o po
derá, circulai", ficando os infrác
tores, inclusive os responsaveis 
pelas officl.iiiíi; ·gráphicas ·editoras 
e os vendeàóres, sujeités ás pe,_/ 
nàúaades prévistas 11A legislação 
regu!adom das a,ctfridades de 
Imprensa e propaganda. 

* De accói'iió com o decreto-lei 
n.0 2.751. de 6 de Novembro e 
pôrtarias 2.749 e 2.753 do sr. Mi
nistfo da Guerra, respecti.vamen. 
te de 6 de outubro e 19 de No
vei;nbr~ tudo do .corrente ann.o, 
pubticadas nos "Diarios Offi
ciaes" de 7, 8 e 2b de Novembro 
de 1940, deverão se realizar no 
proximo dia 16, as commemo
ra.ções da dia do reservista. sob a 
direcção e controle da Segunda 
Região Militar, nesta Capital. 

:it~~-L,,_~ s 

A S S l G N A D O PELO 
rrn~k'~ DA N \ c;,o G 

··;:·e' '>'j:r:-r··::=-~·~:.i 

Xriglaterra conto re,. 
, actual conflicto. criL 
,gámente a .:foi·ma dI:.· • 
-'eran Bretanhà. ~ 
, Hjstorlou· os J;J.ritnêi1 .. 

. •fl 

· .... '½ 

''.) 

a 

. cl 

Tambem . estal;Jelecê a punição 
tlO BrasU· de crimes coiniitetticios 
no cstra.ngfµ'O, deseje qÜS :r.so-
duzam ou dêvaih proô.u~l± reimi
ta-do no BràsiJ 'ciu interessem á 
vida ou ã. Übéí-dade do t'residen- governo nacional-se ,v,_;l· 

te çla Fl'.épublicà,' ao credito; â fé fa.-nào. da.s . res1.ste,:,: . :s . .;; $ 

publica, ao património, á;. adrni·. ,que·· teve de -venef,;; 'é'°·:i,; 
nistra,ção do Bràsil ou aos seus . vez deciarou que a . . •e;.,_.. . d 1àj 
compro111i s s os . inter11acionaes. territorios e>J.ropeus .. : e··,. ,c,,1· ,,., 
Tamben1 os crimes Pl~-ticados poi· tativa, se cons1de,, .. _·:,e . f ,,., 
brru,Ueiros no estrangeiro sãó pulação dos d:iversof, 'P8 ize,, ,iW 
julgados nó Brasil. E~of~nomia dos naizes àem~· 

Os crimes contra. a Adminis- cratico·s é severamente criticada,'. 
tração Publica, a defesa da pro'- nos . vell10s moldes commumstas 
priedade immat.erial, a assisten-, 
eia familiar, crimes contra o é socià,Hstas. o "tuehi:er'1 se de
sentimento religioso, contra ó cla;ou côntfario aos lucros qué 
respeito aos mortos e contra os obtem os capitaes inglezes e nor- ', 
costumee, problemas, todos estes te-americanos. Dêi:là.róu ~üe it' 1 

visados pelo novo - Codigo Penal. ninguem no Reich, em contra.-

!nsHtuto Mn~erno 
S. P!l.ULO 

posição a estes · pai.zes é dado 
um lucro superior a 3%. E é~
réinuneração. nã.ó pode sér úfu-

. fruida pelo seti própriêtã.rio, ~ 
nÍ$·so houver Ínt~ressé d8. e&:s~-

. mb nacional. . : 

-~~;.;;;;,;:~:;._,:;" ~H11l'IS t,11·: Uf .. fll l <.; ·:~] ""- . J ;),'. 1 ,;l .e, - 1 < t)!Í. :·' ;~\:re 
· · ·, - · ~ ?·~,e. ;_.).j ú;·:'Ü.:,rLi .:!\'!dcncic::.Qo C: 1 F!'-~si,7en1-e Get nlio VR:·ga,~ CAlíaOS ', n a1t-·i-,• ·., ·;;e:, o:e 1'?_:.a,. ;,:L :,_. ,t:, _-:;:.a,,::· . '· . ; •1Gfignou o decreto-lei que pro-

F'lscalizadó. pelo Gov~rno 

DACTYLOGHAfJII-HA. 
'fACHYGRAPHIA 

Muitas outras considérações . fo• 
ram tecidas .\!.. rê§peft-4 dà sitna
ção inrerna ela Allemanha, sobre 
~. systemâ dê ràcii:lnàmentó, fon
;quista a.as náétlês ili:i actuit ·l:ôn
tlicte .. etc. et,e. A 'Orac;ão de 13:ltlêf 

... . '';"'"~"'Vd•~• \! ~10 d~ F:1.nn,hac; c:1:, r,:·o'.11nJ._ '.:sr- ; L,-,2J ;Jc.:iodo de tr-cs a.nuns. 1· mnlga o novo Codigó Penal Bra-
. E n V e·f ~ e ·e e:f'<~· J muu~nt-crrHH1t·-; ;;, i,'.!.'htlflf•n~:lCU. n.e l , .... ,1n'•:··inr1') 8 .,fH ... a11drc·f10 v('l~. 

-: ·~ ... , ::ti-.~~.:/· qn"('\tP°'S. de far?n~1a, ('12' 11::-n ~~~.rg Í :~:--·:-Z--2)".':'~;~~1~~7-e ~,lo··(" :P:Ü.!7
1

• ~Í~ · Sli0lI'~~p,,n e.-;,,,:.:-~~..-, Í:.\;.,n
1 

,-.; .. ~ta~ ... : 
· outro productor. Os -mom.úo& úe- : ,n·mou: "Aspirantes: Iniciaes· em v·ig~r ei;1 i'.~ de -JaueÍi-o d; 

verão verificar a pr0cedencia dos· vossz. vida de official sob ós me- J 941, contem 361 artigós e se --. Preço 
• que foimú!fa:j longà termihoU! ooin 
i É!, rilanifesta.çáo de espefã.nçà;- -mi 

derrota d:õ Inglatkria ê nà iidtô;:; 

F c1z desaparêcêr e 
ÊVITA-0S SEM TINGIR 

productos recebidos. afim de evi- 1hores auspicios. o Chefe da 
tar burla. Caso esta se verifique, Nação veiu até nós, com desva

. deverão communicar lmmediata- neeimentc, oara orientar-vos no 
~msq~u~e ~rv,_~~.tf:ij1:1i:Pen- 1 bom caminho a seguir. indlcando
aer o pagameiibõ ale comprova- vos cerno norte o seu exemplo. 

. ção definitiva da procedencia. cumpre que cada um de vós es-
1 tf.ja sempre firme 110 seu posto. 

·. EXTINCÇÃO DE COL- seguro no rumo, decidido a pôr 
'.;:,~xr{NCÇ,ÃO n~ ~iNJHA LECTORIA FEDERAL em defesa da Patria, toda a ac-

.u-.., R · · R O çãc, toda a alma, toda a vida, 
:,.~G:tJLA ENTRE:,,·· J tal como o tem feito S, Excia. 
e F} LISBOA . F'oi assignado décretõ, na, pasta 110 governo dá Nação". 

dá Fazendit, extinguihdo a Col
leotõrla das Rendas Federaes de 
· Jatahy, / no Estado de s. Paulo. 

AS TARIFAS OE SER
VIÇOS DE UTILIDADE 

·-;\'ô' ACERVO DA "BRÀ
:·::~ RÀÍLWAY: ·COM... ,, ... :PÂNY" 

Mo Ministerio da Justiça í:eali-
l!Ou-se· á tarfü! a, oerimoniâ de 
posse da 'Ci>mínis.sáo dé Revisão 
dás Tarlfa,s dos Serviços de Uti
lidade Púbitca. nomeada pêlo 
Prêsldenie óetuifo Vàrgas, com 
a. ineumbencià de regulamentar 
o artigo 147 da Constituição. , 
. , Presidiu o _ ministro -Francisco 
·oam~. ·que fdsóu a importan-
cla do· âsstifu:pto. 

""' 't, cin'onel coata Nétto, supe- · Nà áê'l:erminàçãõ dós crltêrii>s 
~1ffft:'têndent.e do. acervo à.à ' '~ m~véis à revisão das ta
-1~'Bãí:I•Y: eõmpany" e emprêzàl. rlfss àõs sê'i;.;-,,;.;.,s de utilidade 
;:',~~ aca6a dé dirigir um publica dados ;;" concessão é ne-
"''~ ~ ~'no âA ~8, -~ êneáiilir 6 aspectó ecos 
' ~' âãõ Paiilo sí!kftâ.ndêi próyi- · noiiüoo ê o àdmfnistràt{vo. ê'abe 
' '~ quê ~léitt & fm-.ê- ã êomiüissãô nã.i( só tiístA~lecer 
~ d.ás e!11PfBZás ipie répre., o crltetio da. juita remuneração 

· ,.,. de açcardil . ciófu.· o decret,o- do cápita! a;ppllçado na explora
' ;181 ú.\'I B88, ,de- 22 dê .:J'm&o do I ção ckls serviços de utilidaê!e pu
: 'iiiSriéiiM ãiu'iô,, é ~~ · às blica, éômô s ·· · · êiir a cna:ç~ 

e'ômpàil.1:iJàil: ... Soi-ôéá&ana B,â:ij_;. dos ÔTgànism:ô~cari'egai:los ªª ,_ ,~ . . 

l 
1 
1 

· Í 
i 

Ouea as ultimãs . nôticias ditoofa., 
ménte dás cd:pítaes europeas 
com tt mãravilhã de 1940 ..• 

'\ 6""----"""-------
1; 
. l -: 

; ·\ ~ 

Modetô 

5 S 143 6 

5 valvulas 
ONDAS CURTAS 

,·E l Ó N G AS 

(J m R o d i o ·d é -g r o ri d e ore a r1 e I.} 

ALGANCE OE- TODOS 

-·~gêfoet 

~inard& .e 
, .. ~~'6ffl'I~ 

. l .. ' 

t. 24,e··-.; *>Jgõ 8. Tel. 4:4-$M 8 t. PàúR> 

* Transcorrendo a 9 dó cor
rêtité o 4,0 anuiversarió da, ges
tão dó general Eurico Gaspar 

. .Outra, na pasta da Guerra, o 
general Góés Monteiro, chefe do 
Wstadô Maior do Exercitá, con
vidou os generaes e officialidade 
que servem nesta capital, para, 
nà_quelle dià, se reunirem no sas 
Ião nobl;e dó novo édificio do 
quartel . gen;eral; afiril. dé éum.
t,rlmentarem aquelle titular. Pélo,
exercito fa:lará - o general Góes 
Monteiro. 

* Solicitaram tfansferencia pa
ra à reserva os côroneis . medicós 
Sebast.ião Guimarãni; e Marb 
Pinheiro Bittenoourt. 

A' CONCESSAO ADDICIONAL 
NO EXERCITO 

ó ministro d!t âu~ àeciâ
rot.i em aviso que os ófficlaks e 
praças que $éfvfrêfil ná:s êôfu: 
mlssõe5 de J.mrlt.és têm dlrêit',<i $,Ô 
àddiciona! de 2Ô% MS iíliis · õli 
nôs períodos em tiüe . perinariêêê
rem nas guarniçoés benéficiadás 
por essa vantag-em. 

DESTROYER "MARCH:,10 
DIAS" 

o destroyer "Mà,rcilió Dias'\ 
construido no Arsenal dà Mari
nha, deixou hoje o dique "Rló 
i:l.e Janeiro" afiin dé receber iti.s~ 
talações electricas, machinas au~ 
xiliares, etc. 

* Aos Interventores Federaes 
nos Estados e Governadores de 
Minas e do Àcre, communicou · 
o .director geral do D, I. P. , sr. 
Lourival Fontes, que as unicas 
revistas .de cai-acter militar rêgis
t,adas na Divisão de Ifuprensa 
desse Departamento e autorizadas 
peÍo ministro da Guerra são as 
seguintes: 
"Defesa Nacional''; Tiro de Gue.i-
r2- ". Revista MIiitá~ Braslleirà" 
(do Estado Maior dó Exercito): 
"MP-ciicína MiliÜtÍ-"., "Na.cão Ar
inada", "AnnuariÓ Militai;', "Re~ 
vista do Serviço élé Estàt!stica 
Sanitaría do Exercito", "Revista 

1 
da, Escola Militar", '' Àspiração ", 
"Revista Militar de Medicina e 

1 Vetéritiai·ü1, ", "Revista dá. casa 
dos Sargentos", "Revista do C!ub 
Mllrtà.r'', "Rllvista de Adminis
trit!;ão Militar;;, "Revista dé Edu
~:r.t;ã,o ·Ph:i>t;!.ea," "Riwli;f-Ji 

0

11(1 
dirculé i:le Teéhnicos Militares" 
e "Revista dó Instituto de En
genhà:m. hl:mtã.r ,;_ 

Tàmfi'ém ! r>ii-eéh:>tt~ &erat, 
iios côrieiôs é Telégraphós foi e,r-, 

· f)eaidà. à ne~~itr1a, roi:innuntég;;. 
çã;c,. 

.!.,_~ ~ltilJ/luel' pulira. Pllb}J,-

===a.-={{r =-{{{{{{~ ~{{{(~~; ~;-=-~~ == =: =;=~=ª=§:::~;=~=~=~,;::::::::::ê:::§:::;:::~:::;::;:i:::~::::=:~ .. =, · Jfa~ _d_a,_ A!J.llJPAnha
0.,9t1~r;~li!i.'i~\rá. cW,~,, mundo i. ba.seado;,.-uós- 'iãi!ãês 

dà iguá.!d~de é da fratérnidàdê, 

ou _ SÓPOlt 

TRll.4'~at~~rcA~. · 
, SOB Mf0/0{-} O //l7PêRR-QOR on moon 

-IJ"fJ/ltltlll IJ'/1-6/1-11- _ · 

N. ot i e} a·/.s, 
do :f\Aühd'o 

: . : 4 

1 NÁ·V.10· "-'- A bel1011àv~'-in"' 
:: gÜ~zà; "êârnavon Càstlê'; q~ 

trãvotl ci>inbate com uma utilii-â,.; 
· · · de · anemã; deixou · à. porto tié 

1t:' ·x T E' R' I o . R MontêVideu, -depois dos rej;a.ros J ~ · , · · · · ·~ .• ; . · .-~ · hecess.ario&. .- ., ,.~.:.... -·;;. .. ..._,~·., ... _·_ . . ... ~, . . 

-~ ~~p~~~-<.i~~~~~--l_U4
. 

() AV ANÇÕ GRÉGÔ NA. OFi•'ENSfVA ING:LEZ:A 
· ALBANIA NO EGYPTó 

A reacção italiana. esboçada Ao mesmo tempo que Athenas 
apenas, teve de ceder lugar a uma an11u11ciâ O e:dfo de. suas armas, 
nova contra-offenslva dos gre-. o exercito da Orai1 B1;etanha, au~ 
rroll. A frente de cambate já se xil!ado pot; -batalh~s dê iran1 
extende por mais de 240 ílometros cezes livh!s !niêiou tiina offensi~ 
quadrados, e,stando em poder dos va contra a.s tfopàs ital!anâs; quê
helenoe, segundo tios informa a ha 3 úiezes pé11êfa'áfam nas di
~ua agencia, 1nals da qua.rta par- visas do 'l!:gypffi. 
te dó solo albanez, Ói; priticipaês óômbàtés se dê-

As recentes füodificações nos senvàlvê1n éntre s.611\ifo e· sldi 
altos commandos fascistas ain- Bafra1ii. t,raçá!'d:êlftês dó éxêrêit6 
da não produziram o resultado do Màrêélfa.l Gi-ázlafiL ds ingba 
que Roma_ esperava. Na chefia Zés vl~áfu lfu)'.)édl.r à côtilintiti.icã,~ 
dô Eátàdéi Málifr, ô Màrécnal Ba- çáb entré as di1às rêgiàes, âflrii 1ê 
doglio foi súbstifüido pêÍ.O Ma- difficultar a llga,çâó dás tropás 
reêhàl ugó éâvaliéro. tta;Jlàna..\l que éómfiâtkin i~ · dê• 

ó áiinfrà.rité êã.vá:gharl tam- . sértóil égypêios. Siàl ilàrfadi cà
&êm SÉ! dtinittiu dó pósoo de che- niu fün pôtiér éiõs irlgiéze~ á,pós ~4 
té dã . é~qüitdfa . ltàllârià. . o go- hórás dé a.tá.que. A à.vià~ãô ê à. 
verfütdor dá$ UhiU, ão Dodecané• esquadra ltig(!éza., séguí:itio se cóm
só fói substituiiió riestá semana. munica éríi Londl'es; cóneórréfu 
DiZ•sé aiúifa i:Jué o Méréébal Gra,0 para o exit-cí do exéfoito britan• 
t!anó, chéfé ela ean1pánha con- nicõ. 
bra o Égyptó sdlicitóu demissão 
do ci.i.rgó que veni exercendo. 

Seguittlô . rioticià..s dê- Athena.s 
a, rióvà óffeii.sl:vá grégà visa im
pedfr o dêséinbarqUe na Albanià, 
de reforçõs destinados ás tro
pàs penlnsularês, avaliadas cm 
80,ÓOÓ hothens. 

·o avànço das tropas do gene
ral Metaxas se desenvolve em 
forma de tenazes, convergindo 
possivelmenté para Porto Paler
mo, que se encôntra rio momen
to seriamente àmêaçadô. Já teve 
inicio a desoccupaçãô da éldade, 
cuja quetla é espet'âda para bre
ve-, 

A 15 milhas ao norte de Santi 
~aUránta. os gregbs attingiram 
PiquerM, 

Nó ié(;to1• de Prôgràdetz aug
menthu a, resisténêiii, fascista qué 
é facilitada pe]i,, gràndé abun~ 
iianc!it cté névé qllk éómeça a 
cahif .. 

DISêYRSÓ DÉ fHTLER 

No dia ió, éín Berlim, o chan~ 
celler Àdólph Hitler; fSclÔU nu::. 
ma fab!ica de. máteiiàl bellico, 
pronunciando um discutsó des~ 
tlnado a ter repercussão tm todo 
<I' mundo. 

O conteudo da oração do "fue
herer" não traz nenhuma idea 

Andicad.or-
ACCESSORIOS 
para automoveis 

sôâríMENTô 
- impôrtàçã:ó b!réctá. -

ISNARD & éIA. 

. .. llana .. da.Itollâm!íl;c:ffl-. consi
. élerada hospede of!icíàl da Casi. 
Brârlca. 

. 3 '.1Fti~fi~~tN·~o- = Pêi'~~ 
guido por um navio ,de gl!er

fa ing1ez a tripi.llaçãó dô car.;.' 
guêiro a!Íêmãó "Idêfw.ald." féi~õ 
ná.uffagár nás côstás dó _Mêxicõ. 

-4· E~RÊ§ttMO --- A "éJraft 
Bretatihà eittôréãtàrã' ã, CÍ\hiài 

. à. quantia de 10.Óóó.~oo de Iibrà.s.-

~ ClDÀDANIÁ __:: Foi caàsàdg1 
0 pe1ó tovênio dê vtch# ã. ciãa
.eaniá . dos• ~eiléráés be · àâuliê, 
bàtfou~ é ~úti!Mmme .. 

6. · fü>Mii~1tDEiô ..:;;,-- AviõêS 
.. Úàn~ézês &ont6àri'iwa&1 tn 

~1aãêiê dê 'N~kôrnuaíiõn, nó ê~. / 
em represaha aos repetido.s ate,. 
quês á Indochina. • 

7 ÓôNFIÁNÇÁ •. _..: Fal~n~ó nif 
Caruàrà . dos Cô.irifufüiS, o 1 

ministro sém pasta, sir .Arlhtt!i1 
Óréétlwood ina1füé~U. SHa eon.: 
fiançá úô. triunir,hô da ~ài 
:árétànhá. 

8 ATTAQ~ES. -- :A i!n}'!'é!l~ 
nippónlca miciou .violentàl 

'êampanha Péló fa,cto dÓs Estadàij 
Unidos resolvérem pi:esútt- iwxii. 
iio ao governá. do mareíihá.l 1 
Chang~Ká,1~chék. 

... / 

BICYCLETAS 
TODOS OS PREQÕS .. 

· ·.rô'êAs As :MA.~Ail 
lSNARD & ciA. 

' 
-·- --- -· ····--- .. ·-= -- -~. 

E' passive! qué ô resultado da 
guerra mude dé feição. As trô
pas gregas que até agora, ci:mtt~ 
nua..1n na offensNa, sêgunéló no0 

t!cias do Roma, dentro e.m bre0 , 

ve est.a.rão esgct-a.das, pois o a,r
i0r c-:>f:~1- quê &8 ba.tem Gs héle1;.c,s 

-==·~wc·-1:::· =· ·;::--=--··=--·========="'="" . SéRTIMrlfro VAÊIM>Iãém'O 

Av. ·1··· AMÚNT-· O-~- Importaçãô Biréêtà 
, 1~ 1 n_ . . . ° CASA AL!JÊRTó 

para_ ãHaiate:; 
. ~· -·~··------· _ .. 

'talvez não possa. venéer a superiô0 
··-·-· --;:;;:: 

ric!àde rni~riâà. do tiêré!to ita.0 ,à To é :K' é o M p t; E 't' ê 
nano. Ás nótiéiai; iie Romà, con.. Consultem à, 
firm.ára.rit, miii próe111·àm reduzl.1' • · 

Aurorà, = Pi-!ntex = P!füubl 
Nacionáés é Extrangeiras 
CASA Aí.BERTO a i.!nportã.ticia do vanço grego Ul!, CASA ALBÊRTó 

~ -~ aAÕ iilm'llO N.ó 40 LARGCI --~~ _l:I~ N.ºc~ 



:-::t: ª± 1 .! -
llr.· r-~--~,-:-~:-1-~ o ~ .,..,.. ... ~,..,., """' .... ,,,, •. ~-.~. Q ., .. SQ~ 0,0P~ Q Q OQ -J·N ·-1 
. ~ r~ ,: i\]~tff.Rr_l.:~ ijJm-,.·;j;;i~·i1·10r.e;·s· ·&11-'9 . e :li 1·. ." v ,~ itr·~f(titl tdt~ J " --~ ~-{n. n . :. . . . . . i 

,,spec.ialmen.te o d.ia :.-; úé dt· ! J'OdÜOG ,: B,luc. ii:,;1 ÍH~,l',Ul1 pre- 1 f tEú j~lfl® li~ -t1 . ·u:I UtJ . ··M.·. '. : u .. il ... : ~,-'_ fy 
1,.c<ml·,,·-.), t-'"JtÍf'tiJflllÓ0 ._i.._, 3&.u\O '-<é:·ilÍ:t'".l, ,_, n,·,1.,Jt·,. J,:.tLd2 '.'.'''.'-'', )_ :-

RIO PRETO 

Retiro Eaplrfhiat do R,wmo. i ~ar-··._i'icio_ tendo h"'vicio Con: íViazzei d.d. Di·ector au · J,·e,ie- I ,,f)-t,,
1
,.;; f:i'td"' :"·ºlos l - M. . l i 

Clero: _ 0 Revmo. Clero da : rw"nhào Geral. ração l)iocesí\t.a e vigario de i = _,, .,ô• '-" !J<&., .rfflllQS - fl"riS· ll$ i 

R P t t Y · A tarde o Revrno Pe. José Arnçatulia, ,, os revmos. padres , · 4 
Diocese de io re o es e e : · · · . . . . . .. 1 N TSR~-M. TO - Acceita s~ml-internos novos sóm~nte do baif'f!O de Vlla MaPta'na~ i! 
em Retiro Espiritual, na ci-: Francisco von Atzin~eu impoz v1ganos das paroch1as part1cl- -~ 
Jade .d-e Catanduva. o Exmo. ! flta azul a um gn\O'\.e num,iro pautes. Pregou o trlduo ;,r'.8pa
e R~villo. Snr. · D. Lafayecte Li·' de I.Iovas Fiiha_s d,~ Mari~:- F_ol I rat?110

0 

v _ .reYrno -~ p~Jre .. Luiz 
nanio, Bíspo de Rio Preto, pre- ! tamoe~, emposs.acta a n_ova Ul· P_as,,e~"- _ d .ª _ <;.,,~1etauo do 
sídíu O Retiro. que foi vrega- reetor1a t1a Oongrega(;ao .\Ia-1 b1s~acto cte Cafe1anct1a. 
do pelo Revmo. Pe. ca.rios: riana, da qual fazem ,parte: .. Nu p1·ogramma._constou ml;;
Doppler, da Companhia cte: pre~ldente. .Joa,:inim :.\10re!:ª j sa _campal, reumao d_a~ t.!1rec
J-esus. Estiveram preseo.tes os: Bat·oosa: spc.retarlo, Sebasoao i t.or1a,,_ t.l~s C. :\I. part1c1pa1;1es, 
Revmos. Pes. -seculares, tendo: P. Rocha e tbesourelro, Otton proci.ssao, magna. assel".1blea 

· •OS regulare~ feito Retiro :í i Fernandes BarJ?osa. _ e J)OSSe da ~va dlrector;a da 
t · I C. M. local.- l!:sta dlrectoria es-

paFr e.ta d N S Apparec'1<:la· UCHOA t.ú assim constituida: 
es e • · · Presidente. Dr. Luiz l\ielha-

o dia consagrado a N. S. Ap- do Campos; l.º Assistente, Sr. 
parecida foi devotamente com- Natal das Crianças Pobres Faustino F~·icio; 2.º Assisten-
memorado. Entre outras solem-
nidades d·estacaram-se as le- No proximo dia 20 do cor- te, Sr. ~te v~no ~sta~ile; l.º 

' . · C rente realizar-se-á na séde da l Sec.retar10, S1. F1 ede1 ico Pas-
vadas a effe1to pela ongre- ' ' · -1·. 2 o s . t .- s. w·t 

· · • "' t Congregação :.\Iariana local sare 1, - · ec1e a110, i. J • gaçao Mariana da Boa v 1s a. 1 • ' ' p . i ·. 1 o TI i, · · · · h 1- um festival artiRtico c:uja 1·en- sou assai e 1, . rnsonre I o, 
Integrados no esµ1nto cat o 1-1 · · · · s. B rr 1 • l . 2 o Th 
cÓ iniciaram com Commu- 1 da SE'J'á revertida em hen0.ficio • 1: rnno e 1c o_, - . e.'lOU• 

·- , .- . , clo Natal das Crianças Pobres.! re;ro, Sr. F'ranc1sco G1ample, 
n~ao Geral dos. Manan~s e das tro; ME>stre ele Noviços, Si' . 

. :FJ!.has ele Mana, e i\lurna 80
· BIRJGUY Vicf>nte Meloni; Conselheiros: 

lem-oe ás 9 ;: meia. A ta.rde Olym-pio Nognr>irá
0

; !tal-o Fell-
houve recepçao de novos coii- <-io: Luiz Piorini "' Onof.i-e S·iJ. 
gregados e procissão em !ou- Dia 19 de Novembro. O "Dia va. 
·vor c).e N. S. A'pparecida. r.,ondo 

1 
,la Bandeira" foi cCJndig_n~ 

pregado o Revrnq F'r1:-i Theo- ruente cummemorad0 pelos 
pbilo Nau~ • congr"gados manallo:; i,·niv--

A 1>eS-são ro·i uberta " 
}.s-_:/: CACHOEIRA fl.evmo. Pe. C'...sstão Me!sem, 
, que com palavras enthusíasti-

1ruwa-c1!!t1•,i-a f'..onoolçã.o - Com 
.grancte bdh1c, r11anzaram-se dia 
8 py,., a.s fesbívida-des em homa da 
lm.tmtmtlada Conwicão, De!;,ois de 
um!), noveaa prnpara.toria, aJem 

, Fe-sta Vicentina: realizou-se nas dísse da significação da
A. llÍtiil'l'li,t' f.esttr vicentina deste I quell_a reunião, : Pfe<?t uou e7:1 
aonç, dia 8 de dezembro, cousa- seguida,_ a ben<;ao ~ai1 _ bandei
grado a N .S. da Immacul-ada ras nacwnal e pentiflc1a. Com 
coaeeiçíl,o. os vicentinos µar- palavras repassadas de fé _e pa-

de outra-a 11ol~~id8:des. e-ffeetUIJ• l_. 

se u.ma grandiosa e belll&,lma 

i "'Hei.P,aram da · Missa. havendo trlot!s~o, tra,;on a. reahdo.d'l 
·Çí?~m,unhã6 geral. ~ Seguiu-se I pr-a,ii-leli'a e du t~l'~Ja ~.-<;~tl1o~i
a. reull!,iâQ do Conselho Parti- j ca, _o orador offlclal, dF. Luiz 
ci,tlar Vic;eut_-inQ, sob a- pr-esi- l Melna<lo d: Campos, congre
dencta do. RevmQ. Vigar!o dEl gado mariano da cidade. 
Ca:ch~lra. Estiveram p.resen- ! ~s~nd~ d1,t _pa.iav;a ·o_ dr. José 
t~, 9 R,~vmo. Capellão da San. -1 Luiz !< r~nc1schin1, d.ct. promo-

-~ c~sa local, os presidentes tor pulJ11co e congregado ma
das diver94s çonferenci~'l e rlano, mmitrou. em magnlftc.o 
grande numero de confrades. narallelo, os laços que unem. 

. Filaram os Revi:nos. _S:1cerdo- a fgreja ao Brasil, 

protJ!ssão. 
AMemt-l-r:fa \'lceroma -. Tam- ). 

bem no dia S. i'ea-Hiou-se a As- ! . 
IJelBtl!ei~ Geral das CoRfer~ncifas } 
Vieent-i:nas desta paroquia. Reu- : i 
nlram-se ás '!.; m.J---as na I1r-e;ja ~ 
Me.triz dezenove C@f-erenei9.s- cmn t 
a tota:!-tdad-e doE (',01urades Pf.'ia I t 

· nrn,nhá na Su-Dt:.g MiS9. daB 6 '. ! 
lwra,, hou\le cv=nv.nhil.o v,eraJ, !· Í 
á qual comiw,reeer.am m::.ls de , I 
200 vicentinos. t 

CURSOS 

Gh1as.lai: 1.ª. 2.ª e 3.8 Séries - reahre em 4 de' '.M&t'-ÇQ _:..oe 
e 5.8 Séries - reabre em 6 de Ma:rço. 

Especial para os candi-Oatos ao Ex-a~ de J\.dj;Ui~;_,.2~ ~ -~~ 

-"é:XAr.,·1:ü(tf~ Aª -~P~/.t X;. 
Curso cfe A~mlssão; - 22 de Fevereiro. 
Cu-rso Si-nas-i-al-; - 1 de i'llar~o. 
E.iped·lente da lliretoria. - Nas 2.ª feiras. 4.ª feiras e 

e das 13,30 ás 16 h,;ml.S. 
i\'vt:,: --- 8'm i:,b,?d1enda ás t.leterminações do Goverl'ici, os alun-os deverão usar 

unlfonue ka-ki, d-iariam.ente. Po.r· esse motivo, os 5 ternos exigidos ·no · enxoval dós' 
al:uru,s,::-fieV:e,rão ser subs:tituidos por outros tant'9ffli u.nif-orm8$ de bdm kald 
eli~frfl. :·cor n.0 1. tes presentes; e O sr. José de O Revmo. padre vlgP"lo. en

Oliveira· Gomes, _presidente <lo c~rrando ,:t sessã?, fez bellis-
.,.·Conselho Particular· s1ma oraçao, termmando-a com 

Reeepção - Durnnte a benção T 
hou-ve impo:,içái) de fitas ás no- t RUA DOM-1-NGOS DE M:O:RAES, 2.:565 __, :t°fi:Lltfl'.~'. 7,~ 
vas Filhas de Maria. como fecho T . _ 1> ·;.. · . M : . estas palavras: "Estas duas 

_- ...,on~regaçao :irra na:- - ~ 1 bandeiras não se contradizem, 
, . ÇQWP-'~Çli.Q. M~ri;a.-rw, ~ as Fi- ) mas sim, se casam bem na Ter

de ouro desse- grande dia. I ......................................... ,e ................................... ,, ............... ~ ......................... ,..-. .. i .... , .. .._..., .. ,..........., , , • , •., • • • ,,_.-• 11 · •1 
' 111ª8 de il'fAri.3 ÇQmmemqraram ra de Santa Cruz". 

-~- -·· · · · O Himno ])Ontificlo enc.errou 
esta primeira parte. A segun- f 
da parte constou de g01..adissi

Os pretensos 'males da contihencia 
ma comedia. intitulada "Crea- (CONCl,USA-0 DA 3.• pa;g.J-
das Arist

1
ocratFic

1
,
1
ah:as", dlevada em do o que af.frouxa os vlnculos I cação sexual mal orientada são de-se dizer desassombradamente, 

scena pe as " , · s e ;\1ar'a" · · " • • • <,. h · moraes de um povo, tudo o que o maior Ha.gello da moral publi- ao menos no tocante âs cidades: 
O Hlmno á_ Baudei-ru en- o leva ao ctesprez.o das lels in-1 ca. Com- suas sabias conelu- sobre cem jovens, que morrem na, 

cerrou ª l'P.uniao. 1 tanglveis da natureza é semente ,ões a I Conferencia Nacional de flor da edade, ha 2-0 a· Z5 que 
de di-ssolução soeial que, mais d<:fesa contra a syphilis prestou perecem mais ou menos d·b:ecta-

Dla 24 (IP t\'ovembro. O povo I hoje mails amanhã. produzirá ·m, relet:ante serviço ás autor!- 1 mente victimas dos máus habi
eutholico de Biriguy, ai,socian- seus fructos. Que OR paes este-- dades responsaveis pela conser- tos. Derramam gotta a gotta o 
do-se áR homenagen,i pre,itadas Jam de sobrea\ iso contra a.s i.n- ·:a,;€.{) do nosso patrlmonio mo- oleo da iampada; dentro em pou
ao d.d. prefeito da cidat.le, of- vestidas d€sses orientadores te- !Itl. aos pae.s preoccupaelos com a co 8sgota-se o oleo, fumega a 
fel'H'eu-llw uma missa campai. merarlos. Impmwmente, graças educação .sexual de seus filhos mecha e a pobre lampada se ex
com pr,:tiE•nça do homenagea- á pavmwa criFR mornl qUP avas-- <a ao:, jovens qut> precisam ser tlngue. Quando ella rtão se 1;tpa
do. autoridades e grande rn.a..;- sab o pai;;, vão ell<-s exe1cendo guiado, nesta mater.fa. Comba- ga totalmente, quando não mor
:rn. popular. · sua acção nefaRta. Não !'alam ter a ímplu·eza e os coneilíabu- rem esses infellz~s, prepa;rani-se 

em nome de, sclencia, mas t.lessa los da iniquidade que a desen- para viver uma tris~ vid1:1,. E -
meia sci-e-ncia toda feita de char-· volvem é dever de todo cidadão aqui não falo da. alma, da cons

A Congregação Mariana lo- J.atanismo e de exploração dos que ama sua 1:iatria e deseja as- 'ciencia, coisa· dé (lue não· trA.ta- -
e.a] fez realizar n<> dia 8, nesta mais no~ll-"Pf-" :~P?•ti'n-i,:,,1--.r,0~ '4r· un1a seQ'UrS-11·-·lt'e 'n'.' fqh.1ro PTflrr}~'"''-'.·"' ·Tr'\.~ f~) ..... r_'o é0-'.?TH':•.· r-1"::t .c-i:n.l0P· 

les para qtie respeitem o pi'oJâ
co-rpo, tendo em ~ o f~ 
Não é ootno ~lloo, é como 
medico que eu falo aqui ·~ 
meu tempo a ver estiolarem-sé 
famlliss Jnteiras, a ver ~ 
em to$ a f~ oa edade---~~ 
batacios eUlJ'.l9 fol:ilas ~~S-. ma,1s 
_ ~ificames _ .t'Pi~~; pobre& 
cr~!>s esei:ofµklsaa,. -~l!e.micas. 
que certamente mottei'ão . az.rtea 
de a.ttingir a Vir..il.ktade: .. e ó& 
quem a.- e~'/ da ~'/ dos 
máus lutbit-os qne desde â j'u.ven
tu<ie e~ o-mo: .q.am 
o . sruígue. 'ãbalâm" O- cei:ebro e O!I 
,,_er,i<Y.!, e '(Jie):lli~vn um futrtro 

i. !d.a'~r-. l,,"l_na ~G.J.(GHt.ia<.::io U!J,~ 1 Jd.V..:U~•l¾~ (ftl(' \Jtté!. t0.:;p_l1..1.J U;.s' \ .. HqJU.! 11 lh ..... tz l1<J,>: f!ú:i.S VlC-~.i.~. l~~~ \,ta í~JiClctade Ut.-st-e mur.:tu.~; 
~tvHD•0-.1M1tn r 1ana rf\g1ona1. 1'on1arào parl,~ auras sa.1...hru; da n,oral <CLenolicn.. 1 na~ !lt" , , .:. r,. ".~), ::.:(. 11r1r ' .st, q:i- ).•'"',~s•r_,~, 'G~~a y,._~,~ -

€.:14del\\oi<>.80a90-C:alaoPoatol,2028. dessa ~oncP.ntração as e. M,I e não exhaurir-se no rodopiar Ide Segi;r, •·m ,.~(. ex,,,,) . ' ,.- ' .: -1,1 ,, )[, () n 're ,.·<.J1-

ú.::: .. l.ub.ü, UPJ.ª· .morte p1~rr,9rtUra-:''. 
· :,e ·rJl¼!u ·. ,isto o.~ jove::>.t t}. cei.·-' 

re· "-. o, ç,_,v)t1J3 a vo2.ea1 ·,1, c)nfu.:. 
~~, ·,·fr··:m e:r, no--ue de $ÃO PAULO das vlzmJias cidades de: Ara- freneUco dP prnzerei< env""'º'"'.- r,,1,, . , o·· -, 0,,, • 7, __ ,_. , , , l>'J' (·-

:~1~1='/Ul=·~·~·=·3=51=·-===4=~=-=·=·====~~ç~a~t~u;b;a;,~P~e;1;ia;;p;o;ll;s;, ~G;,l;ic;e;1~·i;º~·~C;,,~~-·J.c:;~--~::_:~'.'.1:~.'.:~:.: ,> 1 , .. _ ,. - , - ·, ·' , , - - · -, -

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
'Pi-a~ dl'l, Sl- N.0 3 - 2.0 andar 

Bala 13 

Dr. Plmio Corrêa de 
Oliveira 

Rüf: f~tilüt.i.no Bocayuva N. 0 54 
2 '.a 32-3 - Tel. 2·'7276 

· ~on de Sm.-:za 
efreHes 

'~ovembro, 150 --· ';_Q 

~ 74 - Te!. 2·0035 

-, 1os Moraes de 

, '.n Constant, 23 -
3&.,a ~8: • Tel. 2-1986 

·:eaga Pài 'l 

·:ampos 
Advogado 

Santa Hele:w. 1 
-::-é, 247 - 1.0 a-.1c~ar 

.E"'.i:J.u;w;; ¼-'x-\l.5+ 

....................... ,., ......... ~ -

Indica 
Joviano Telles 

- tl-

J. N. Cesar Lessa 
Advogadoii 

Largo da Miser!cordia N.º 
Sala 904 -

Dr. Francisco P. Reimão 
fü;illmeister 

Rua Sào Bento, 224 - Lº andar 
·· Sala :~ • Tel. 2-1543 - S. PAULO 

P . Pedrosa Tambellini 
Advogado 

R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 ann. 
1'elepllone 2-6326 - São Paulo 

ENG;ENHEIROS 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

.Estudos - Projectos - Orça• 
mentos - Construcções 

Alame-da Glette, 35'9 • Telephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Paroiarí 

Clinica Medíco-Cfrurgica 

Cons. R. Barão de ItapAtinln· 
ga, 120 . 9.0 andar - Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telaphone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de· senhoras - Partos 

Operações 

Da Beneftcencl.a Portugueza e da 
Maternidade de Sãci Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
TeL: 2-27-11 - Das 16 ás 18 

/\.mador Cintra do Prado horas. - Res.: Trav. Br!g. Luiz 
Anlonio, 8 - Tel. 2-6035 

n.l'chi ~cL:-a rel:glosc. 
residencia,, coilectivas 
Liber,1 B a d ar ó N."-

S, 'p A lJ'!.;Q 

colleglos. Dr. Nelson Sousa Campo:" 
Rua Molestias da Peile e Syphi1is 

e41 Cons.: R. :War('oni, 94 - 5.º and. 
~. ~7-iilli - .O...S J.J. á.. 17 ~-

'!11 

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

·-···---~----·----

!ili~~,;;~~ V lf ti Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua.· Senador Feijó N.• 
205 - 7.0 andar - Tel. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Bes.: Rua 
castro Alves, 597 = 'l'el. 7-~Ul'l 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molest!M de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró. 137 -
4.0 andar - Telephone 2·2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Paulo Residencia: Largo São 

N.0 8 - Tel. 2~2622 Cons.: 
.... Das 3 R.tUJ 7" de Abrl!. 235 

· ás 5 llorll.'l 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho· 
ras. • Cons. : Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Tel. 2-2741 - Res.: Tele· 
phone 7 -1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab· 

bados, das 10 ás 11 horas. 

D1•. Vicente de Paulo 
MeliUo 

Prof. de 

Director 

Hygiene do Collegio 
Univf'rsiti.rio 
do Sanatol'io "Villa 

:\iascolt~ 
f'ONS. R_ .\'iarconi. :~4 - tl.º 
andar Appa.rt, 63 -- RES, 

Rua Augusta n. 0 2.6:~8 
Telew.;;,z.ia 8-8-!.U, 

RAIOS. X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radrologícos á domicilio 

.tons.: Rua Marconi, 94 (Edlfl.cio 
Pasteur) • 2.0 and .• Tel 4-0655; 
Res.: Rua Tupy, 592 - Tele• 
,Jhone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
Gias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 236 -
1.0 and. - Anto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Ees.: 

Tel. 8-2432 

MEDICOS NO INTERIOR 

DENTISTAS 
Araaldo Bartholomeu · 

Clrurglão-De.nt.tfla - Radio~ 
_ ta . ..,.., .Pela .;iilscola de. Pll.arma* 
e Odolltologia ~ São Paulo ,
CllB1ca ,Denjaria em Geral __ 

Raios ~ --- ~tge:rmfa - Infra. 
Vermelho - Coagulação • Trans
i1luminaçáQ - -Vitalidade PIU• 
pa~ etc. - T.raba.Ihos por car
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Francl.'W:0, 97 • 'nll, 

5-54'16 - S. PAULO 

Dr. Carlino d-e Castro 
Pelo curso de dout-orado da Fa
culdade de Pharmacia . e Odon
tologia de São Paulo - êti'ürglão 
Dentista diplolll&do ~m 1914 -
Ex-dentista do Lyceu coração de 
Jesus _; Bspecialldades: Pivots, 
Cor-0as, · P o n t e s, Denta-dura., 
anatomicas e sem abobada pala-
tina - CQnsUlt:.as: Das 8. ás l1l 

Dr. Luiz I\'lelhado Campos e das 14 ás 19 hor.a,s -- -~: 
Rua Dii'eita, 64 - lt"' andar -

Medico Ocullsta Bala 7-7A ..,,... R-es.: Al. Bal:'ão 1'le 
BUU®--V - ~. S, PAtll.O ,~~~~~-- 4-~;;~ _ ~. -P~ 

\ 
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1 ANNO XIV 1 ~- PAUl.O, b DE DE:i!::Eli'lSRO OE 1940 J N{;I..M,:4i1:I 

Notamos- nas no.~sas \iil,iú:\a~ OÍ)SCJ'\'fl(;OCS swi',' U Pil,UtlOO cm·.u- i ..... ;;;,.;;\iiiiiiiüiia·· ... ·iiiíãi·-i,,· --..;AiEfl'FF.;.·.....,. iâ;;" ~~:.aí-~-~i¼imi·· iii4íiõi1iiiiiiiõiiiiiiiiiíõíii<ãiiuiiiã~iii:iiiii:iiiõmiiâiiiaãiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiã~--l>riJiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiQ;;imz"'limMl!aQltlti'~,-==lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíil·:.· -=a 
pela o.;: msucesiios _ .uo menos u!)pllJ't'n,es _ dos pai?.,es líltii.litario... ,· o G o· V "' R. ~" n . 8 l O R li e z I CONGR' ESSO 
:..::~~:::1~:;,~:;::' ;: ::~::::,::, ";''':;;:'. 1 . • . .. ' t }f n u A . u M 11 l . il FU· 'cl ' H' ,A' ' .R·· .•. ·1~'r,c' . o·• .. ;. 

O "fuehrer'' não se abalou. em ;,.J:,1;o10Lo; ,.::o_m o, l!.l.ctos u,_,, ---, . V ,_ -
(j\te nlud!moe. Pelo contrario, rari.s v;,zes swi.,; or-bóÕe8 for ... m ·· ---·-1 1· 
mi:.!s. exo.ltudas, e tr.u.nspirumm mo.ior confkln0u 1,m sU!W [orcas. , N" . • . j~ r_io· . . ' AL' 

Pa~ce !}lesmo que !'SHeS fados faziam parlr u~ l'eti,: plano.~, '5 r ! ~à_ """' · 
que lhê trouxeram plena. s:.ltisfacção, j 

Esse discurso. é mais. chocanlr em coukas!.e com os suces,bs ; 1 Já se est.lo cle~nvolvernlo .i1_,_ 1 tias Con:missões Parochiaes, SJ?b 
no ~men:to i11glez. 'i1 tensamente os· preparativos para a presidencia do Exmo e Rev~~ 

a reafü:açuo dentr.o do maior bri- Morn:. · Ernesto de Paul~ Ridicula e lamentavelmeule o parlamento discute um -J?ro-
!ln J)os2ivc1, do 4.,ó Congresso m1- A1_16s a.gradet:er o compareci.:' 

jecto .ou J)Qssivel ~post.:,i de paz. Apezar de rejeitado pela charL~tico Naciont.l. em Setembro I m~nto elas , diversas Comm!ss~~ 
quasi unanimidade dos legisladores, a simples admiss-ão da ideia df 194~. Mons. Pres1denle passa a e..'{Í)(ll': 

como objeclo de debates é chocante para o enthu .. iasmo e a resis-, Com esse objcctivo foro.m crea- o programma ele traba}ho que-.:.as· 
tencia britannica. Todas as "quintas columrn\s., niio concebe- dl .. :. p1Jl::ts autoridades eccl:>s!as- Commissõet: devem desenvolver' 

tL·tis. 23 sub-comissões e 3 cen- dn\lro cLi. po.rochi:.,. · · ., 
ri.fim plano. m~lhor PílJi'll _abo.ter a resisten&ia e o animo do p::üz. · t,ro..:. cc1dr, um co:n suas atribui- C:1:da Commis.c;ão Si' cotnJ)Õé' ele 

Nfio menos fra,cos for.am os discursos do Prinieli'o. -Ministro. c;êe:; perfeitamente cleflnid:i.s. mas um clir<'ctor ·que será sempre 0 
Constituem elles, (!_m·süas modestas referénclas aos sueoossos obti~ telr.eimir.Jas de modo u permit- Revnw. Pn.rocln. um nresidente· 
do~. um espectnculo de fl'aqueia unte- a nrrogancia do "fuclu-er". t.L; um completo cJnt-role e clis- um s36retarlo e Íun tÍ1ecÓureiro\ 

A.~ victorias gregns, a Uet!tralidáde bull!'llra, e 11 qtteda. de Sidi- triln1icão de serviços p2la Com- li :;s_ Ccmmlssões reall7,ara_· o i·eu·A 
missão ExecuLiva. nlçes nw,rnaes na paroch.ia, de~ 

Barranl, apó.~ os lçmgos esforços . que custou llO gen_eral .Grazianl Cadà uma duil 23. commi:;r,t,·s • l'f'nc'lo · tel' o sru li\ro de netas 
dariam matéria fiatu ·umu alta dose de optlrriismo, ainda. q\li' AÍl tem aob se,1;; c:uldados e ciPl)'.lii.o ' ,, c·ulx~. · 
mais negru.~ notlrias so_bre os bombardeios all-emncs. <' 0 aiunda- de.· wa. :orlenl_u.cã"o um detemlno-1 . O Ü'abnl110 elas con1mi,q8ões rnn• 
mento do.~ navios lng·lezes fosse1J1 inteiramente exael!is. elo .scc(.or de ac,~lviua-1,e.:. qw• e:;- sisu- · 

· no dividld~.s de f01~na u eviLar a) ~Z('r proriaganda do con• 
Todo esse material é ctespre9,ado por Churchill e seus colla- quu1qúN soll-l'!!t:1J.nfigamcnh clt! ri1·esso ctPntro ela Parochia: 

boradore.~. que exigem milagres de fé e de coragem dn. populac;:.ão rm1r.c;õ.?i: · ll imio. consequl'ntc c,f'- · · !.i1 Angariar dona.Wvos men• 
Inerme, sem uma palavra ele alento. para que O desespero não sorgan!~a()ão dos tm.balhos. sacs: 

U A commim:f,o K,-i!cut-ivo.. f'Olll- e, Compareeor ás 1·cuu1oe-"··· 
HC apos.~e rlel a, a ponto de preferir u derrota aos crucil>otes sofl'rl- ,· 

prehende aR sub-rommi.;.~ôes: plf'riai·ias ciur se rcalíi-0.rã-q- tr.J< 
mentos que vem supportando, 1 t · __ :-~============================ 1_ 1'hwlogln::i, H9spedagein, Rccrp- mos ralm:nle no salão clu Cul'Jú. 

- 1 : \!Ô.O_, 'l't'Q.l)SPOl•U:, Pflnnc:.as. Im- McLrO!)QlilílJH\, 
1.i::R E .PROPAGAR O ::.---,_,...........,_,.{ 1 prensa, l'J'OflU@:llnda, Obrn elos A ptoim,ito _da rwme<tÇão, pr:·· 

Dr. Durval Prndo ~ 1 ·1'abemacnfo11, CulLo, . D~co)·ac:fio,. lo, l~xmo. e Iwvmo .. si· .. Arcebispo 
u LEGIONARIO " Oeullsta · '. j Orirnmcnt&ção. lllum+naç'io. Ser- wkLror.<'litanr>, cfo'.. :iÚnfo.! JI:Xc-: 

Ru:\ Sen:tdur :}•, F,gy1Uó, lã l' viço de lanches. Archlbuncadas, culiva do 4.° Congresso É:ucha-· 
E' DEVER. '·DE ·TODOS · Si;.Jn.s 513-14. _ 14 ás 17 hs. 1 Coros Polyphoi1icos. Coros Fala- ri.stico Nacional. o Exl'rl'.l. e Revmo.: 

Telephone 2-7813 1 dos, !\sslstenc.la _medica. !vtüitu- l\fons. Ernesto de Paula, Presi-
0 S C A TH OI. I C OS -----~*ºº"" : rc!l, Detentos. Asylados, ·Enfermos. dente da. mesma, recebeu de s. 

i Regulamento do Congress1 e An- Excia.. Revma. o f,·. Nüncio Apos~ 

1 

nneg do Congrc_ sso. I tolico no Brasil. a. 8Cguintt:' ca.i:ta: 

Ouro CAUTRLLAR DO l\ION'l'F. DB 80CCORRO , A commiss:i.o-cle Honru é cons-
- JOIAS lHlADAS li) IlRll,HA~'f'ES - Annos atraz, do alto l Zoggu - f\Cena que O nos-, tituida pelos centros Eslacluacs. Rc,·mo. l\lfons<>nho'I', 

'Rue Alv:rrei! Pen(r .-. 

do, 2-03 - 3.0 anda; 

Compro pagando os melhores precos clestt~ minarete, em pro- "º clichê refrata, 1
1 

Pnrnehiae~ e 1!1°!:esanos. Foi-nos r,xtremnmentc gmta if 
s • , , , , • A S11b-c01mmssao de Pnna.('an- c1n1tmicacüo qu() nos fe:>. v . ... ~-.• e I Ili..~ o ·n ~ e· o l clamado rei da Albania, o 1 "\,o]tara o l't·l, ho.w (!Xl- 1 da terú o seu trabnlh~ articulaçlo n.evmn.·clo acto do Exmo. (' Rvmo. 
., IVfl u . j chefe de um de_ S{'US clauH. lado, n occupar novamen-1 com - as sub.co~nmlss~s. d~ l~- Sr. Arcebispo. Metr0polit,ano no-

. , , . ,, • , • \ cepçao, I-Ios1:r.d1ge.m, r1ansp01~c, meando 11 Juntrr Exc>cuUva do IV 
te o lMlac10 1 c,d de T11 an.i I Imprct)sa, Fmu.ncas. tllumlnaçao Cohg-resso Euehai'istic·o Nacional 
e OU\' ir fl('ll nom0 proela- '! e com os c~ntros Puroclliucs, Dio- que se reali:>oarít n0s.~n CapiLat en1 

O ~IARTYRIO DOS 
fra.ncezes. 

ces:.i.nôs e· F.~t:1dU1Hl.S. Sclembr~ d< 194" 
rnado do alio deHta meH- ' Terá a:i seu cnrfio: toda rt pro- As prs.soas qu; a consLituem. 
quita albaneza? pn.:;;nnda. por meio da imprensa, são um penhor do feliz exlto do 

cathoiicos <10 radio -e de circulares. nus fn- Cong-rcssci. 

A propaganda allemã tem fei- / so pr dois dias, com gua1·das :í testante em ilonra cta nctoria Li::R E PROPAGAR O 
to grandes esforços par.a enco- vista, em pequena saleta, sem I allemii. 1 
brlr· a, verdadeira situação dos n~m siquer_ uma me~a. despro- Por causa da recusa formal " I EGJONARIQ 
catholicos_ na França occupa~a. vida de obJect_os de ~rnette. E I do Exmo. Sr. Arcebispo, esse offi- ., ..!., · : 

bdca8, nàs escolas. nos .salões e O Estado de Siio Paulo Ví\l' 
nas. familias. /Nas lgrejus ficará pôr. mais uma vez em evidencin 

1 
uo cargo dos Revmos. Srs. Pa- a pure2a e a sinceridade ela sun. 

1 rochos)~ , _ . _ fc\ e o enthusiasmo com que sem
" REC:'llIAO DAS co,vrnnsSoES pre se tem votado nos grandes 

r.-1.ROCUIAES smprehendimentos que tem por 
Certos Jornaes de alguns paizes, facto que muito d_l~poe contra cio foi celebrado na Basílica de 

como os da Hespanha. que se a humanidàde dos occupàntes, Saint Dennls. 
No dia 30 de Novembro, reali- fim promover a maior gloriu de 

' DEVER DE TODOS rou-se no salão nJbre da Curia Deus e o bem elas almas. 
os · e A T H o LI C o s Met-1\opolit.an:.i. a orimeiru reunião Sentimos-nos felizes de con-fiam só nas apparencias, têm sem receber alimento de especie Desde esse facto a vigi!ancia 

asseverado que o catholicismo na alguma. sobre o Episcopado francez tem 
França occupada longe de estar Todos os documentos e livros sido intensa. A leitura dos com-
sendo perseguido, experimenta um de. Archidiocese de Paris foram , municados dos Bispos. os qua~s . 
visivel renasoimeuto. confiscados pela policia nazista ! devem ser lidos no pulpito, têm ! 

Essa notici~-· inf~i.zmente. não que os enviou rapidamente para ! sido prohibidos . pouco a pouco. 1 Marmoraria Vidal 
oottesponde a realidade. a Allemanha. 1 Assim os catholicos g·aulezes se 

Os catholicos fran~ezes. c~~o . Esses livros e ~ocumentos, qua- vêm privados dos conselhos pu-
os da Allemanha, têm soffndo Sl todos do fallec1do Cardeal Ver-

1 

ternaes de seus pastores. 
yexações sem conLa- e encontrado dier, serão examinados pela Ges- o Bispo de Metz, na Lorena 
as maiores obices passiveis para tapo e publicados em um novo· foi expulso de sua cliocése p~l~ 
cumprirem. com os deves relig·io- livro branco, orientado por Goeb- 1 facto de ter prestado este anno 

Especialista em tumulos de marmore e granito. ·-
Precos modicos. - A. V.IDAL NETTO. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMEIRA N. 0 108, - Telephone 4-2312. -

SÃO PAULO. 

gratular-nos com o Exmo e 
Revmà. Senhor Arcebispo Metro
politano e de augurar as mais 
2scolhidas b~nçãos de Deus para 
lodos os memb1·0s da JlÍnta Exe
cutiva para os trabalhos que 
com tanto ardor iniciaram, 

A V. Revma. em particular en
viamos de todo· coraciio nossa 

1 ben.-,ãó. · 

llO!... bels, livro esse que terá por fim, como se faze em todos desde 1919, . 
º. cler~. principa.Jmente, e n:-m dem?ns!0rar "a cumplicidade da I uma singela homenagem n esta-, C O ll CU r S 0 

podia d~1xa: de o ser, te_m sido IgreJa d~ Fran~ co°: a fr~~co- ! tua de Nossa Senhora, erigida 1 

o o.Ivo pred1lecto dos nazistas. maçonaria e com os _Judeus , .. I em Metz por voto popular. ' 1 d a d e d e 
Assim é que, ha pouco tem- Pouco tempo dep01s, um offi- · Na Alsac!a muitissima.s igreja.~ , 

po, o Exmo. e Revmo. Sr. Car- eia! da Komma.ndantur. em Pa· foram fechadas e os sacerdotes 1 • -
d 1 s h d Ar bis d p · · f , d' c d 1 8 h d · " 1 Reallzaram-se na semana pas-
f

eia u ar •d ce po eb ardis, rmto, ~i P: ir ao ar ea uli ar e religiosos foro..m perseguid:os, , sada no Laborutiro de Anatomia 
o sequestra o por mem ros a au rumçao para que se rea zas- por st'rem culpados nela fria nco- 1 , '· di · · _, 

G st E ln te B 11.., d s é c . . " 1 da Faculdade de Me ema ua ;-e, apo. sse em en purpu- se na as '"ª e acr oem, Iluda que tivemm a.~ tropas in-
rado francez foi conservado pre- cm Montmartre. um off.icio pro- vaoorai:. · Universidade de S. Paulo, as pro-

O Exmo. sr. Cardeal Baudril- vas do conrurso para Docente 
\ lan, reitor elo Instituto Catho- Livre, d~ cadei~·a de Anatomia 

1 

Jico está. segundo noticia rece- Descnptwa. regida actual_mente 
bida 0m Roma. sob estreit-a vigi- l pelo prof. clr. Renato Locch1, c_on-

1 la.ncin dás autoridades allenü\s. curso esse cm que se acllavu ms-
Sa.be-se por out.ras vias que O ' cripw o clr. Olavo Mur_condes Ca

referido Cltl"dea-1 ;acha-se a.pri- 1 Jazans. primeiro A.5sIStente ela 
slonado por ordem da .Gestapo, 1 cadeira en: questão, · 
sob a accusação de ter ·" resisti- Compuzeram a. ban~ examl-
clo á propaganda allemír". nadora os professores drs, Be-

,V: 
, J.l 
.,N 

H 

.~em:os, Ili s-itriSt'llcçiio iãe Mnilnunkat' :ao 

tc~rp em geral e <lem~- illi'&'essaüos que se 

~tt a, -distribu-i{iãQ. -~ ~o do!\ srs <! 

~t!~grinaçã() 
Nossa 

âas Mães Francezas 

Senhora do Puy 

a 

0 -~_:&_.od.r1•_gues. & Cunha- O Cmnité Centl'al da Liga Fe-S K mini.mt da Acçfio Catholica da 
França, annunciou que as Mães 

P 
Francezas víio repetir a: peregri-

. RHil Bl'¾,:we_._. irô Toliias, 749 .... Te!. 4-0370 
. -1 nação que Izabela Roméc. mãe 

A SÃO P~ULO ;:, li,,.. de Santa Joanna d'Arc, -fez a _N. 
p Ili' S, de Puy quando sua Patria. 
A csLava Invadida. e soffria as mes-

'l'endo om '' sloek" os seguintc,q t.ypo,;: mas trisL<'za..s qu0 actunlmente. 
M Sob o alto patrocinio de S. Em. 

CLARETE MALVASIA ( purá missa) o Sr. Cardeal Gerlier e a presidfü-
I eia do f,xmo. e Revmo. Mons, s BRANCO (para missa) Marqn. Bispo de Puy, a pcre-
. TINTO CABERNET grinàção leve . lugar no dia 11 
&. de Outubro, festa ela Maternidade 
:';I;: - :~~Alill,..i: ela SSmn Vir1Icm, 
"'\,.. · ' · · · ·· ·· ~== ,: "" · · -~~ f.Io~~ 14,;na · m:s~i com commu-

lull8ili!•!l!fllll•lllllll'!l---.---,....~!lll!!IP.J!~~~~~-=aj\~,i!nL@::~~,,ca.mn, 

! · 

e uma. Missa solemne na Cathe
drul. E depois de uma sessão de 
estudos. a peregrinação facultati
va a Saint Joseph de Espn,ly ou 
á Snint Michel d'Auguste . 

A Commissão de.<;ejou realizar 
com esta. peregrinação, um gesto 
que ligasse o presente ao passado. 
E' um ucto de supplicn e con
fiança para com i\1\1.ria, Miie de 
MisericordiD. e Rainha dfl. França, 

No jm·nal "P<'tit Eeho'" a Sra, 
de Curei, presidente geral, an
nnnriou que cuda departamento 
da zona livre, enviou l res liguis
taB. "para pedir a N, S, de Pny, 
qn,. tenha p!-eda-de da ~. ela· 
Q.~ i ~~ft-li.~::· . 

·i O. Bent<1 Arcehis110 ele. N~rea.. 

na F a eu 1- l ~1111('.iO Aposrolico 

CO,YfMlSSAO DR . TIONRA Medicina l 
1 A Commissão de Honra sel'á 

nedicto Montenegro (F~•esiden- < ronvida.da pelo Exmo. e Revmo. 
te). dr. Renato Locchi. Odorico St. Arcebispo Metropolita.no Dom 
Machado de Souza, Max de Bur- .José Gaspar ele Afonseca e Sll
ros Erhardt e Paulo Sawaya., rn. ou pela Commiss:i.o ExecuLi

Houve-se o candidato com gran- va. entre as pess'.:>as ma.iR desta
de bri1hantlsmo, tendo sido ap- cada:,,, a saber; 
provado com a média final 9,2. 
Sua tliese, "A.nathomia elo Pie- s. Excia. o Sr. Nuncio Aposlo
xus tympanlcus no homem" me
receu de todos os membros da E:. 

lic,: 
Eminencia o Sr. Cardea;l. 

banca examinadora os mais ca
lorosos e significativos elogios. 

Folga o LEGIONARIO em re
gistra este merecido e expressi
vo triwnpho do clr. Olavo Ca
lasans, que é na Faculdade de 
Medicina o dirigente da Juven
tude Universitllria Catholica, pe
la qual não ·tein medido esfor
ços, procurando sempre collocar 
o posto que occupa no nosso ma -
gisterio universitario ao serviço 
dos ideaes catholicos. Congrega. 
do mariano de pri~eira linha, é 
tambem. Presidente da Congrega~ 
ção Maria.na· de Universitarios di
rigida pelo ~vmo. Dom Paulo 
Pedrosti, Prior do Mosteiro de 
.Sã.o :BeníA 

s, Excia. o Senhor Presiclente- dâ 
Republicc 

S. Excia. o Sr. Interventor Fc .. 
dera! no Estado de S. Pmllo 

Os Ex:mos. Srs. Arcebispos e 
Bis))OS! . . 

Os Exmos. Srs. Interventores Fe., 
deraes nos demais Estado$ 

Os Exmo.s. Srs. EmbaLxadores (ca•· 
so em que os Consules entra• 
rão na Sub-Comissão de Re. 
cepção),. 

Serão tambem convidadas ou• 
tras pe~ proeminentes e as 
que contiibuirem com SOil11IUlS 
valiosas ou serviços relevantei; 
para- o Congresso. isto ao crite
rio de S. Excla. o Sr. Arceb-Ispo 
Metropolitanc:.. 

"NOSSO p ÃÜ,. 
A cas:i preferida pelas melhores 'famllias tle 8ão Paulo 

PAO - DOCES - BISCOITOS - MASSAS 
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L-P.m~ Marechal. ~oro. 426 Fone ~~ 
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Gloria a 

O que me cornmove e ccfnsolír, ao 
contemplar este rrienino deitado no seu 
/)resepioj sobre t1alhas friás e nuas., não 
é só o elle ter=se humilhado e votado á 
pobreza e ao soffrimento por mim; é 
tambern. é principalmente9 o elle tér 
rplena consciencia desta humilhação e 
destes soffrimentos_. e acceital-os com 
alegria por meu anwr. · 

~ Sua mãe toma-o nos braços, envolve•o 
eni f afa:~as. colloca-o na mangedoura, le
va-o duma parte para outra. Nestes mo· 
virnentos não ha ;boder, nem vontade 
da sua parte; e todavia sinto que nelle 
palpita um coração humano corrto o 
meit. um caraçifr:,: o rnais nobre~ delica~ 

Deus nas alturas 

wo ê gerre1·oso, um 'ifiN'açâõ qitie liétte ae 
amor terno e ardente J1or mini, e que a 
cada pulsafiO me repete: ti Olha quanto 
te am-o ! A rn.o•te a--té aos ri-gores do pre• · 
sepio.~ a que bem tief1resMJ se segtl,tirão os 

. ÍO'f'm1tnt8S da cruz~ Dá 0 me. abre=me O 

teu- coiração, porque que-ro derramar 
n~ elle, com () meu amot\ a jJa.z: e a f e• 
!icidade". 1 

· 

E·' isto o que me co.nsola e conimove 
af/, ás entranhas, enche o mPu esfdrito 
d'assonihro e arhnira('tfo;· e o f a.':% estre
mecer de reconhecimento, ternura e 
anwr. 

Prostrados jHiran.tF. o d.ivino !J;l enino 
do presepio. digam~=the todos çom à 

grande Bossuet :' 
{' A mavel menino'! 7e1izes os qu;e VO$ 

viram nas faixas, estender os braços e 
aca,riciar cóm as mãos pequeninas vos" 
sa santa Mãe e o santo velho que vos 
adoptou; tentar, amparado por· elle, os 
primeiros passos; desprender a lingua 
e balbuciar os louvores de Deus., vosso 
Pae! 

A doro,._vos. querido J}f enino, adoro
vos nos jJrogressqs da vossa edade~ por .. 
que tudo em vós é cheio de graça, a gra& 
ça de Deus é comvosco, e. eu quero de~ 
duzil~a de todos os vossos actos! Ah! 
Dignae=vos f azer=.nos meninos ,na sim,., 
plicidade e na innocenêia!n (Peº Leroy) 

\ 



De todos os laà.oa, in:ornpem 
l}rovas expressiva.s de que o "Le· 

gionario" unha plena .razão, 
quando s.ffil'ma va a ià.entidaâe 

/iQUtr.ina.r'..a àQ ~ com o 
• oommumsmo, 1d€ntiãaãe esta 

ijue, transi.ordando do terreuo 
meramente especuiatJcvo para o 
tia aeyão politica, ma;ntEm em 

&ffectiva e ooUalloraçio MooQou 

a Berlilll. 

Neste sentido, to! realmentie 
Bignifiootl.va a . ruptura operada 
entre os partidos sociall.sta e com• 
muniste. llO Chile, de varias ra

zões, entre as quaes a de que o 

Partido eommunista procura fltl-1 
rar aquella grande Republica do 

Oceano Pacifico contra. os Estl!>

dos Un\dos, o que eviclentemente 
í'lão é de molde a desgostar & ài· 
plomacla nazista q1.1e !ilt empetllm 

em estabelecer uma o~ aDWe 
as republicas itJel"Q-~~. e 
a ~ ão Norte, 

* 
R.evestiu-se de grande llima,. 

wção o jantar offereciclo, em 

í.vlosoou, peio eml:laililõd.or ~
ta junto ao ijUVerno so~. sr. 
Rosso, ao .. camarada Mo!ototf", 

oo?Illllisaria das Relações Exte

oores da desditosa Russia. 
Como serifl. de eaperai·, não. fal

tou á oerimonia. o emba~iuwr '1D 

sz- • AQ&.lph Hitler ••• 

* 
A tmpreruia londrina rem ac• 

centuado a extrema importanci& 
que, para a Grã Bretanha., tem 

s nomeação de um ernbaiXll.dor 

qui; substitua LGrd Lothian, i'al

iecido em consequencia da. in

gestão de um toxico, em Was
hington. 

Por lsto mesmo, seria curloSO 
fJUe fosse nomeado para taa oar• 
go um germallophilo da. for911, 

do sr. »loyü Georp, ou uma 
tig:ura .•. ela pouoa. fQrça, do Du· 
que de Windsor. 

Oiz ii,q Thcmaz Qe Aquino (S, T, 
111, Q. XLVI, al't. 2,0, ad. j,Q) q;.~ 
~a.i:. era perfei~a;n:nte livre Gle 111er, 
;;ic . .:lr aQ homem; ·sàm ter necessidacie 
de recorrerá i'aixãi; da NosSQ Senh;;1• 
Jesus Christo, paira qwe Q pe;cacio 
foi;:se remido. lstQ é contl'arig ã opl
niãi.l ge ;ertu pe,:.oas, q1,11 pehsam 
que Deus não ·teria 0~1trç meio de 
l!alvar a huma,~idade, apqs Q 9~cc;a• 
do original, a não se~ pelo eacrifj. 
cio do 1Verbo lncarn·adg, sob pena 
,;1, 't'IQlar a j1,1stiçl!, NãQ ~ :.ssim, en
ilina o Santo Doutor, mas Dews con
tln1,1aria a se·r infi,litamarrte j~1sto, se 
-p,.rdouse imme(jil.itamcnt~ a p.-imoel· 
ra falta de m~ss011 primeiros paes. 
E explica:· "O jl./iz, que tem II mia-, 
iãq de punir ·.as fàlta11 ç~mmettidas 
i;ontra um terceiro, .pessoa privada, 
Gociedade ou s1,1r;ieriçr, violaria a ji.s· 
tiça se não lnfligis&e nenhum casti
go aq& eulpadoe, Maio !;)eus não tem 
iuperior, mas , .i bem supremo de 
tgdo ~· unlver&Q, A quem, pois, Eil• 
f? •ia 1nJu.ti9a, ile riâo qul,ease nalia 
axlgir pelo perdão da11 faltas? Nõs 
mesmos, qwando nos apr,;;i perdQar
sem eomtícções iili Qff,rnsas de q;.e 
fomos victimas, somos, pgr acaw, in
j;.stos? Não 11eremo11, slmpleemente, 
mh,erlçgrdlgaQs?" ' 

Porque, então, deixai. 0eus cie. per
doar ao primeiro peccal.lg? Não ó 
t::lle Infinitamente miserlOQrdlosQ? 

E' verdade que Deus nos poderia 
haver p11rl.loado, iaentando-nos de 
qualquer aati&fac9io. Mas não o fa
zendo, fN muito mais por n&s, Deus 
quiz vingar a offenu. Ma;; sobre quem 
a vingou? Sobr-t o seu proprlo Filho 
Unlgenlto, em qu1m puzera todas as 
ilUH çompiacençlas. Filho que era a 
Bua proprla imagem, gerài;io (!e 1ouá 
proprla aubstanoia, amatlo com o 

amor fnflnlto de qu11 ~ Deus 6 oapaz, 
·Para hiáo, não exitgµ este l'âe amorç. 
elaalmo em orc,lenliÍr a aeu Filho que 
tomaese a natureza hum,ma, utilndo 
ttttlma e &UQatanclalmente a dlvinda
óe á ilumanklttáe Gier,;ahlda, e, ~bl"i 
me nv fL"Hno aa11lm ttuinanado, dea
wrre99u tvcfg o peao de aua vlngan
ga, E, por ahl, nga, qwe Vloltunos a 
Jwtlçil, n_io dando a Oeua o que lhe 
&i'il devido, recebemoa a opport(lni• 
dade de repararmos a ngssa lnjÚitl
.fll, paganl.lo wda a noaaa divida. 

Nunca poderíamos, por nós me1om->ii, 
offereQer 11Sta repara;ão, porque a 
àtvfda é tnfinlta, Maa, unindo o nQ4r 

· ao sacrlfiolo ao Sac:rlflçlo da CrtJC, 
~Jo valor i infinito, ,podemos_, reha• 
bHltar-noa plenamente, em toda · Ju.- · 
ti9a, Glnnte doe Deua. Atalm, em vaz 
de um perõio que reçttberl41moa paa
eivamClftte, obrigatoriamente, neçee.a. 
ri.mente, Dew nos deu a poHlbilida
cte de uma r.habilltação voluntaria, 
ltvre, l'Hpon9'vel, q11e conqvlstamoa· 
oom o nono eafor90 meritgrlo, unn
d- da m01tma liberdade 'lOm que peo· 

-ctamos. A tal dignidade fomo, ele-
vados! 

*"'* •... 
A NIV&çio. do homem, portanto/ 

a &va santlfloa!,io, nio ae faz sem 
o NU c;ion11ntlmento livre, sem a 
aua c:ollabora9ão expontanea e cona• 
ciente. Esta i a ord11m estabelecida 
ir,or r>eua, ouJas obras sio lloberana
mente livres. Para IHQ, pgrém; é 
neoessarlo que. o Reino dos Céoa seja 
semetl'lante a um "thesouro esc:on, 

t;EGION'ARIO .. ;.,= 
pat1111te«l'·St desài j,, ssm os véoa 
cfa tnyaterio? 

Não, i,orqu.; taell mara·..-ilhas iriam 
;,;er confondid;,s; i.e;os hcmens. cGm 
ªº· vliii maravifhas d,aste nrnni:lo. l!:ii'. 
tes primordes sobr"naturaes seriam 
amados pelos homens com um ardor 
muniJano, com o mesmo enthusiasmo 
çqm qu~ a.mam QS bens caciucos do 
sec1.1IQ, Foi a~sim que os judeus qui
zeram coroar rei a No~so Senhor 
Jesuil Chrísto, após a multiplicação 
dos pál:s. Não pelo L1esejo da sal,:a, 
yâo, mas pelo desejv materi:il ,le ~~
tarem sempre s::ic:ía:los, sem esfor

'1(1. "E::m verdade, em verciade .. .:ia 
dígQ, VQs me procuraes, não porque 
vistes milagres, mas porque oom~a
tes i;!Qs pães· e ficastes fartos". (S.io 
João; Vi, 26). Ottl, é preciso que o • 
nomem 1.rocure o Reirio c;jQS Céos niíG> 
cQm esse pendor par:. .ts pompas 
mundanaó, ,iue: lhe veiu do pecc.;ciQ 

José B. PACHECO SALLES 

O· thesouro 
Escondido 
<M'lginal, mas apezar deste pendor, 
por um amor puro de. Deus. Só assim 
poderã resgatar o seu peccado, e 
rehabilitar-se como filho de Deus. 

!;::' por isso que tocios os esplendo· 
res d!I vi.da de NQsso Senhor Jesus . 
Chrlsto como da Igreja estão vela
dos debaixo de apparenclas communs, 
rudes multas vezes, sempre sob um 
algno de humildade, ,E' para ficarem 
o;cuitos aos Qlhos dos mundano11, que 
só têm aspirações terrenas, Mas é 
tambem para que aquelles, que vis
lumbraram sob a simplicidade trivial 
um thésouro lnel<haurlvel; tenham lie 
a<.:celtar, Juntament11 com este the
&quro, a humlihação q,1e lhe é insio
paravel; e assim se dei.pojem de-teci.o 
amor terreno, mortos para o mundo, 
vivos para Deu1. · 

·Quando a L~i ele Moysés te,v~ de 
9er promulgada aos filhos de .Israel, 
o monte Sinal resplandeceu de relam. 
pagos, estremeceu em terremotos, e 
Jodo o povo mirrou de pavor ante os 
prodígios em que se manifestava a 
omnipotencia divina. Ninguem ousava 
approximar-se, porque seria fulmina
do pela cólera do alto. Era a 1>ro,mul
gação da lei do te,mor, e Deus desa
flava por avanço os temerarios que 
a ousassem desobedecer, coagindo os 
homens pelo medo das maldições ine
xh raveis. "Eu sou o Senhor teu Deus 
forte e zeloso, que vinga a iniquida· 
de dós paes nos rn hos, atê ã terceira 
e quarta geração". (Ex. XX, 5). Mas 
a lei da Antiga Alliança não ciava a 
Rer'empção, apenas a preparava, 

nali)uelle mening in.rme, veii.i «nni· 
qwilar-se, por wm mysteric. insonGja-

. vel de misericordia, aqueile ml!sl'ho 
De;,;;; forte ·., ze:oso, éj,;e vinga <i. ini· 
ti,,;ctade i;lcs ,pae5:' n.of! iHhO;S; at~ ~''· 
tercefra. e quarta geração; iQu~m,,:P-:: 
diriar . .· 

S..i Jois prodigics eercaram o mi
rac,iloso nascimento: o app.irecimen. 
to doi anjos, e a estrella. Mas Oli 

anjos apparecer~m só a poucos pas
tores, e a estrella só poderia ser ob
~arv:;:da por aquelles qi;e não estiio 
absorvitlos cem os inhres.E:)S d.t tet·· 
ra, e poc:em olhar para p C-éo, Porém, 
nlo :::eri\ 11atural que o na&imento 
ije wm Rei, cwjo reino é um thei.ol.l· 
1·0 escondii;to, seja tamb<1m .. iiccu.lto? 

Os grandes deste 11rnncio nai;la Vê· 

rão de extraordinario nesta gruta 
9ro~seira. Mas tocios il~\lelles qlle .iin
cia têm na alma e no coração um J'e· 
1,a5;;0 e~condicio, oncie $e abrigam de· 
1ic.ideia., de consoien<.:ia, to.ic,s aq.,;;;.i. 
1es q,;e n~o esperdiçaram a,!· enzr
gias espirltuaea na agitação .fabrii. ciii 
poiillca; dos ne9oi.ios, ou aa,r piii· 
xões. Siiiberào comprshemler eate my •. 
terio augusto de i:ecoihimento, da 
i,)(rrema deli;:ade:rn, de amor incom
mem:uravel. Só as aima6 p1•chindjs, 
escondidas do m\lndo, poderão· pos· 
suir um thesouro est:onditlo, "Porqt;e 
onde ests o teu theso1,1ro, a·hi está 
rnmbem o tei.i coração". (S. M:iiheus 
Vi, 21). 

Começav.i a .imiJnhecer, ,t as es. 
trellas desmaiavam no céo, que s.e 
esclarecia <10s poucos, A propria t:1$· 
trçlla mirac1.1losa brilhava agora. ape
nas com um briiho commum, Do .fu,i-
do dos vall~s começava a subir-- um.a .. 
neblina, fria, que .desfazia .em -man•. ·.
chall ieltosa1: a luz tímida cio alvora
c@r. 

Oentrlil da gruta, por~~. ~ind~ :e.r.~ 
noite. Uma tocha · ~11palhavfitiunti. 
1 ,z rnQ~tiça e balot1ça\í_te,. Giife;~fttà~.ª 
as aomlilras -docemer..ta. Topos·. eitl!
vam · lmmgvei11, e o Meiilno, d1ilrmla. 
Dormia profundamente, pla(ifdame·n
te, resr,ilrando nu.m sui;sur!)Q c,!)de-n:, 
ci.ido e suave. Maria, reclinada. á ea-. 
tJsG:eira, muílq palld·a.~u'riufttlil~.~ena, 
parecia respirar no mesmo çam~iln:o
cie seu Filho. Jesé, a sel1 ··ràclo;',df'~~. 
tinha as mãQS for.temente: uni9.~s. ·~o
bre o caj.ido e apertadai;, s9~rii ci·:pei. 
to, A sublime honradez cie=s~:tQsto 
vincado. tinh!I reflexo11 · ·c1e uma· b)11l-
1eza extranha, fo,•ta .e suavê/ :· 

E aq1.1elle pobre pa~to·r~friho -:ele 
Selem, encolhido a. um· cantt:não H· 
bia se. estava dormimio},·.se• estava 
acordado, quando sentiu sobre ás fa
ce11 a aragem fria da,Jaró/i/que e.i; •. 
trava na gruta goifal:l'à•-:•ü~~ssiv:úi, 
indo agitar freneticâmcnt~ 'a chah'ia 
da tocha, e trazend~ 'o cÚ'iei.ro pican{e 
da bruma da man:hã. ,<O),opre -pàstqr
.:í n ho1 sentiu-se. re~óh,t:9'.~tai:lf; p,frec:i~· 
lhe que Uma Vl?a nqy'à:'j:lf5µJaxa elY! 
suas ·•elas. Tudo ci_~(úf:~e ,J.i,~s,s~rt ria 
vespera estava ·tão d{-s~11r1te;; .\ , · 

Que sentimentos novôs ~rám' isses 
que o lnvadiràm .. cte"sc1~·, qúe eÍ\trara 
na gruta? Nllnca "ª tivera antes ... 
Sim, t.lvera-os algumas ve!és, no Tem
plo, Mas não era bem· a mesma coi-
sa ... Elle estava tão bem naqueila 
gruta! Sentia o ·corpo alquebrado de 
cansaço. Mas que importava? Havia 
nelle uma ··alegria tão grande, tão 
quieta, tão pura! o· pobre pastorzlnho 
suspirou. Percebeu, de re·pente, qlle ·' · 
suas faces' estavam· mo1hada·s. Sim, 
elle chorava. Sentia um ·arrependi· 
mento sem fim de todas as suas fal-
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,, Níi6 pu~llc,;mos collaboraçâ\i 
;te pess~as extranhas .ió nos:;~ 
quaârci de redàctores. 

O LEGIONARIO tém e, ttia· 
timo prazer em reC'eber visitat 
is lnstallações de ma redacçã9 
·~ officina, l)las pede que nii.o 
;,,gjam as mesmas feitas n~s 
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:las., 3~~. e 4as. feiras, por exi
~e:r:cia.s do serviço. 
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Gl"~mle é o interesse que vem 

despeFta.ndo em todo O·. territ.°:10 
ni.chnal a. rei.li2sçáo em 1942 40 
IV qoNGRE~SO :'.i:UCHARISTI• 
ÇQ NACIONAL EM S, PAULO 

A Junta Executiv!l. CQntlnua.· ~ 

reçet:ier do episcopac!o naclona, 
!lS bençãos ma.Is affectuosa.s e & 

ma.is vibra.nte solidariedade ao 
grande aconl;eclmento religioso, 
que reunir.á, por certo, avultado 

numero de füds de todos os Es· 
tados da Federação. 

Publicam, hojl:'. o honroso offl
cio do Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
Augusto, Arciibispo Primaz !JQ 
Brs.s1l. 

lb-hí&, 11 lle Na-;ambro di 
l84í!, 

Epno, • Revmc. 
Mons. Ernesto de Pa.uia; 

Accuso em meu poder o estl• 
!nado offlcio de Y. ElC<iia. ~om. , 
municando-me a. no1t1e11ção, por 

A eooola do novo embaixador 
deverá ser uma PlX)Va oeiL'tll, '1e 
qUe o espirito de Muu1ch llesap• 
pv.receu definitivamente da In
giater:ra. Do oontrario, pode-se 
di2er que não ha ca.tastrophee 
que o Imperlo não deva 1-eceiax. 

* 

d Ido" conforme a. compar11ção· evan• · 
geliea, Se. o .Reino dos Céos appare- .• 
ouse, já nesta terra, com -todo Q · 
esplendor> de sua Gloria, ninguem· H•· 
.ria livre de almejar ardentemente 
este. Reino. A humanidade se~I• lrre
slstlv•lf'ilente sedu:i!lda, de um modo 
mais neceaurio do ~ue o fogo produ:r 
o calor. · 

Maa pelo menos alg11ma .. dai per. 
feições dé$te Reino não p~derlam 

Muito differente ê a scena que se 
passa neste Presepio cie Belém, oncie 
6 promulgada a Lei Nova, a l.el do 
Amor. Nem relampagos, nem terre
motos, nem terror. E todos podem ap. 
proximar-se, que nlnguem ·será· fui, 
minado. Antes, será cordialmente re
cebido por um homem amavel, sim
ples e grave. Sua jovem esposa, mu
lher de be:leza deslumbrante, mas 
de tal forma disfarçada em vestes 
pobres. e attih1de modesta, que mal 
se lhe pgderla reparar, offerecer·lhe-á, 
par'a carregar nos braços, um recem
nascic;!o fragll e desamparado. Alli, 

' tas, de todàs as a legria·s ruidosas que 
tivera sem Dcrns. E' elle · oon.tln dou a 
chorar mansamente. Más· a sua' ale. 
gri.Í ei'li cada vez maio·:: t,:a· ·e·~orme, 
infinita. 

o dia rai&va glo.rlo.sament~. 

1 
r. E:l:cia. Revma. o Sr. Arc~bispo 
de São Paulo, da JUNTA EXE· 
CUTIV A do IV Congresso Eucha-

Os jornaes desta semana ~rou
:teram a noticia de. que tropas 
allemãs hav.lam ti·a.nsposto o 
passo do Brenuer. Não quere
il:IOS con:unentar a noticia, nem 
ilG sentido de lhe. dar credito, 

-~·--.. -. --:::-.:~~~ · . ...,.··--'"'" ...... , .. _-,. .. -------=--

CtA' T H O L 1 e o s 
C@mprem ex e i u a l -r a m • n t • .suas joias e seus presentes na connecicia J" â Ih a r Ia 

C-A S A: CASTRO 
. ãem no sentido de a por em du-

1 
Vi.ela, o que queremos simples
mente accentuar é que riuvehs 
densas e accumulilifu sobre os 
horizontes italianos, em oonáe
quencia de erros palitices ctúe o 
LÊGIONARIO, com viva 'oontta
?iedade de it.a!ianos mais arden-

1 
1lcll do que previdéntes, vetn dé· · 
uunciando ha muitos annos. 

O f fie I nas pro p ri a• 
. Rua 1 S de Novetribro N.. 26 

(Es4u1111. da Rua Anchieta) 

Unicos ;ncessionarios dos afamados 
relogios "ELECTRA" 

Deus proteja a !ta.lia, que o 
LEGIONARIO ama slnceramen~ 

===============-···-······ . . ·- ----. --·----·---- ~--·-···--·---··--·_·-------------·-·------
t.e. E por isto nessos votos são 
no sentido de que, tí luz dos re• 

C-ama:.anha de Nata 1 
JampagOS.. · que c,:,meçàrt: a cortar A Acção Cafüollca da Archl- ganda.. assim como enviou m!lha-

dió<\2Se. atá organizando uma res de circulares ás casas comme
• panorama daquellé paiz, per• cáníptnhr. coní o Intuito de fo- . cii~~-- sÓllcitàndo sua collabora
oobam aqu::lles dos fascistàs que fflentãr Ultla genuln11 celebração c;-ãa. nes~? _c,ampa.nha. 
ieguem betn Intencionados. o et• do. i,aral . PC:: '.~.utto _ .l!ti;lo._ .a .Junta Ar
w, g-riv.i..ssiinb . d<: totaliútt!sfüv, 

1

. · ... o\ssitn. é que ~ · JI.UíttVArthidi9~ ~hidie>ces~na esrá promoven~o. 
· . . . ~ana da Acçao éàtholli:-a ja I t:tmbem-; uma · grande d'lffus\\o 

~. tão "'1.I'O está - ~taµ~, i!. .·diffi:lbulu·etitfi<·as fathilie.s e nas de$se movimento, por lnterme
.,_ plaif.. l faWia 2s.uoo fQ1be1iQI de l)tgPi,- dio das EstaçQe:; &di9•ãlfusor..s. 

lendo incumbido a J1.1ntude Uni
versit::uia. Catholica Ma.sculir.~ 
de desênvolver uma serie de con
ferenr!<1s sobre o Natal, confe· 
r:mcias esta;i que serã.o irradia· 
das na~ no.9so.s estações de radio 

Acçed~ndn. 11 .um. desejo_ da_R.!:· 
clio. );)!fft:;;c:·~. a ,runta. A,trhid > 
C'ê_sana. .ia .. Ar.:;ão. Cathollc;t e:· 
~7-1J',:<::t!. um .Proir_ammii de .c;;.n
c:is bra-,:leiros de Natal. qi.iç €~.:; . 

nnd:i erlcc\."iado P"1' itlt·enne.tio 

!~. Juventude Univers!ta.ria Ca
r.olica Feminina. 

Tal difi:isão leva. 011. cantos e.te 
·.~~ai ~ todos os lares, permlttin• 
·1 a todos aprenderem em seus 
::·cprlos lares.· os ... .tradiclônaes , 

. ·n.ntot de Nata.!. . 1 · 
. v:.::and) torn!l.l' estes cantos 1 
·:;t~.nte conhecido~ a J.u·.a.F .. 
·::-:r,miu fclbHos q,1e .. con~tn 0/i I 

',1mHJ~ q-.i~ s~ diatial1'ltn~ ir• 
1 ~ .. ctti..iQi, 

ris'tico Nacional B'rMile1ro. Agra

deoéndo a gentileza. dessa com~ 
munlcação faço votos para. que 
:a realização deste IV Congress(I 

Jraga par.a a Igreja Glo Erasü 
mais vida., ma.is paz, e mais evi• 
dente reinado de Jesus nas ala 
mas e. na, N açã.a. Bra.sileita,, 

.FeHoiuo i dl€nltis!ina. àommia~ 
s~o em que tdpatisa,m 1$ melho= 
res esperanqas de extto nio oóin2 
mum. 

Com o$ ptoWó.tai Gl,1 aHa aon
'.iidsta.çii.o, $111:;$çrivo-m, attsn·..;i 
:.ervldor s lrmitO em Jesus Ghtio
w.. 

(a) ·~ AUQUSTQ, Are,· Priln .. z, 
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SI· MAO. UO NASCIMEN 
-DO 

A; _parte~ ~ uê: _· c011.,i:'.l_ uei_n ô 1 
perfêlto ói'àflól'. sãõ tMs: EMl-
nar, déleltA!', mlh'er: é âésim c:'J
ir..o à11tes dê Deus ae fàzet· lto-
11.,.oin. sê dlvldlàlft tôdas tté.!! pôr 
r.étrlbul~âo nas trés Pesscàs da 
'1:,·intl-àdê: o F!lho cll.slnándo, o 
E3i,i.t%".l 5aftto dêléltando. e ô 
!=Jd..l'é m:i,•endo: a~in1: deooi~ l'tUé 
o Yei:l:o M \'e.stlu ·da 11Hur!za 
1'umana. re u11in:·,. todas trils 
!'?, humanldi.dé de Cl'..,;.·'.:J~o. como 
ggcre ,·~r~~.,.r., ~~~lê. ~-!~~a or~~m. 

CúM:O JÉ3r;s ,,.~.LA ,\;() 

i>!tE~!!'!!' 

~lllt.tldo D: 1.:.3 1:1 ·M~c::.:~ ~:.:1~.j 

· ,:le~! -tr 1e! -a .~J:c:·,-t:. ~- n.:±.-1 tc1t 
1::--:nu:112!1u p·:n· .c::-.,1 t:.·~1~;-oi~ ~e-·! 
C?., r:tt·,·~ ô j~~-~:,_!J t'l!·;~ d~ 

, !s~e:~1 ext~ndlt:~ e!!'\ rt1n ~!~ .. -; 
r?.i!?-!S ~<!l ~~l'!t-~: ~ e.,!: O '7~,cto 
sa~:-t.:i::-. qu~ t,!.ô õ ~~--- ·: ·t ?.t 
,.-:'~~ (o! D::u.:": C~!':.~~ct; ,.~~~,.,, 
r~"'t?~!.·--: ,·~1~~-~-f r!~~r;. , 1) ~-t;. 

,·~!~~ cu~-~n'l-!:~. 1'l~" tY':: .,_.~!'~~: .-·::~"' 
ê'.).\e-cto dcs ou:·!~~es ~ "~-~ e~-~~ 
C'h~?: ~ r.~_i:n, cc:rr.0 c-.s cr-:·i~~~.; 
n;:.o t':!C~~~rr,. O~[,:ir t.s r~_n'.?t. : ~-:··_ .. ., 
e~ cr".':''": 1.,:"" ~~::~~ .,.2~· !".1j ~-i:-,~:.~ · 
C~!~") ,~!_-; 1~..,.~- O 'i~ .... ~,, '"':""' rt 

P~,·C\ ''i.·ia ~-;; ·.:·-:.:-'!.".: d~ D::.i~~ r~··- 1 
~!.!'"! er~ni. dt D:):::. r!tr-:-!'11r. P>i~., 1 

H::breu. ~l'l~~~ r\ "~~ I--t:~_r.:,.~ t · 
a c!i-.·ina, r'cli:: ~ll~l ha et:~.-cHm:-1 
r:::·1ç~.: 11ue P, Yoz hum::.:·~· n~:·~~
tc-~e com fl om-ic1o. · ~- ,·o'.;; ctl•:1-
np. e-~~, ::i. ,·i:tr: r~:!.:~_::n.:.J. -r~x a!'· 
r:itu. d!-rba, '"isu. r.,trc'"~~t!r. ir. 
POr?U':' ::t. ohil~sot~h!~ tl.~stP. ~s~ 
r'(":...! +_ r.r. ··~-=~ r.~::le:tlt~::a _ de en ... 
t.-õnd!'r. n m~:,.,,, f'llí!!i r,~~:": a 
ra::!t'. e ~- ~lP. · (!:~t··~~ ~~:~ Ã~~ .. e
~?.!!!!~!!c O~us '!!i:ft. ~~... ,-~r·1:,~ 
:?.!!!""t. ,.~ ... !\._~~~. "'~~r:r.H ,"ud:'.:~~!m 
!"'.':'.~ ... ~~":!~ ~ .. ". ~-=~~~ r-.t:~~~. ,,~:.."":..':""' 
r.o:~ .. ~ ~~u,_._._ !;~~-:--~~~~!~~~~~·~ clf .. 
t':l, ~ c,·:1~~(~\ /\ r~ . .!:':.ô rl~ ~.s 
,·,~J!~.~ d~ Dtus .s~ r.~i'C~b~:"-Zm e-::,_, 

'' 'JS Nh(':;: ·i-,· n~o C!l1'1 cs oui'i~cs. 
~ mrtJU~ as ''O!e~ d~ Deus 11~0 
.;fo p2.la ,·n.s r~.o obrll.s: e o Jui~o 
d2.s el!lrr.s nfo pertenee · ao l'lu,·ido, 
,;e~f.o.' â Yista; . as t)lll!!WRS OU• 
vem-s,:,, ai; obrR; vêem-se. 

o di:ier d.e D~u.s -~ fat.e.r: Jrse 
"3.fa:!t, et ·faeta. sunt; (2) loio a 
:i,ctiencla .deste cbjecto é a vi!;tà: 
este :rrtôdo de dizer não i,ert,n
a'J aos ouvid.tis. senão a.os olhos: 
Dbr!t :l>tti.!: F!.at lux. et facta ~t 
!nx. 13) D~ Ilet1S: h~a-se a 
11.l.21, e iez..se , a, luz. E que se 
~gµi cl~? Et, Tillit, Deus, qlN>d 
e~t bónwn. E viu ~us que êra · 
bóa; ó~ o tl~r é !ater. é ou
,•ir' 1§ ,•!)r .. As f)S.!ll ·:~ai; I\U~ .~ãó 
l!:=.!t ·:rt..:-. cu·:~n:1-se: as qut são 
c:sri?.s. 1•é!n1-t~: e ta.t:s foram. ho
je. P..S do Dlr'.rrn Oradot· do Pre

. sepio'. Afjfrn o et1~enc'::rl!.in ()~ 
1r.:2":~.~ Fr.st::·~2. r.!!ur..i?.ctos do 
~.n)o: ,Et ,·i:!?>~,::~-:.:s hé!c Verll:!n'l., 
fjuon factum ~it, E veJaroos cstr. 
\!l?.l~.-ra. a_ue rei ZeH~: por i.::!:'J 

":rnsettue11tt!rn~n~-P il~.o cli.t!~~·~::n. 
ri":-1..~0~. r.l'n.61, v~)i :e~: V~&'!a. -
m.cs; 11crque as r:s.:~·1·~&~ ôita,:., 
ru,·~m-st;: e..s r,~:~. Yl2.S feitas 
,-é~m-se. S. Jeronymo. Sto. Am-
1:rc.sio. e outr.os muit:s Ptq:·M. en
tendem pôr este r~rhum do 110-"so 
thema o mesmb \"e:rbo m?rM. 
a qusl proprii.sl!in\11.m~ntc ant!.S 
de agora nii.o era feito. agora ;im: 
,·erhum, nuod fa~!um e$t. E..in 
a_uant~ Filho do l"t.:lr2. ér2 .. ,·er
b~ .Eé!\?..Cl.'.J. l;';E.:., nto f!::it~. G::?~! .. 
t!:Í!'. it:i:,: fa:tur:1. ·_i:p. qu~nto. ?l
l~b ili M". é Yerbo :e~a.ic i 
feite. V~!'h?.L!!! ~~-!'~: .fzt,~?.?!~. ~...! ~ 

:J~ntt~t--u~,~~-:j:/:::::' :'. r '-:~:·: 
..... :.':'. -~ ,,. .. '? p,, ,.fH·rc, 

--~e!t!~!i, ~r~r. (11 

.. .i-~-' ·e• ·ui, •• ''""'"!!':'! 

!\~!l,s !.tt~ ~u~ 

M'·E-NINO JESUS 
UltiPi2s ií.íwídadés em JOALHERIAS 

N§:".' (~e:~?.? ·!J ?,!1. >.~J:f~!ç~s do 
ct~~~1· p~!t:; l~!!.lr.~;:·~.::i qut i!.e ou .. 
,.-~n, . .:~:,J.'J r-::'.!.ti ,.1~~e~ qu·~ st 
rhl\,. (') l~ê/!l11o )'ê5r,énd!r~i ~u 
a t,~t!m m.~ rergur,_tar qu! en~inà 
o n~v:i O~lí.de:t H!fe,n.tê. e con·m 
etc?\.'\&.? Não ?-ms~- çom ro:::~s .. 
11\lls enAtn.a eci1h a eçe~~:. nfo en- li 

si.na o ('JU~ diz,. m.a~ prege. _o 11us 
f&-t: não diz pala\•ras, mas tala 1 

obre..~ 
E!te mesmo or_ador Infante, 

ctue ago~a cnici.na .sem !\brir a 
bOcca, v1rB tempo em 11ue 
s, l\br!rs .. i:mra, ensinar: Aperfons 
éS suum • d!le-~bat ehs: (2) mas 
e r/\esmo que eptã.o falando ha 
de i!ns!nar com a pala.vra, ~ o 
011)'!. egora. mudo· bre,da com 
obras : Ciat!\at e:,remplo qllód pos* ~tnni! e!õt "e!'bO. . Qut é 
e Q.ue h~, (:"." t~1 .. ::i1.1~e est'!: t-H:n:1~ô. 
tiue n,go~a. r,_ dltm d'-' mt dun,a. 
J'\:>itt. IJU~.n~o tlet'>OLt fôr d-! tr11'1ta 

·vieira) MUD.SRNAS co1110 J3R!.LHAÍ'iTSS 

:C.t..Áé; l 1ETTES 

Grande escolha em ob.! ::ctos .1nra 

I 
Ol'vfEGA ( ""l\1'"'G' A e ..J; , e ,1'.',_ 

Casa. Bento 
• RUA 15 DE NOVEMBRO, 331 

JooJJl&r~a pi•sferida ~la alta s~idad.e 

HA 3 GERA_ÇôES 

c;;;;.;.aw« ,li@ #44QM4 

n~V§ FAZ MOYER O úEU, A I rr•.as nen1 a luz _d~s e.stre!las. nem 
l'FRRA E TODAS AS GENTES • a luz dos a11JOS 1guaai-am a lU!I 

1 
da ,·l!ita para mover. ' ·. -

',já,' azorá ';;e não fica i,rovàdo, E que eseuaa tem.- ou:pode. ta' 
· e:,;; me~C.Í fiea faéÍl de . crêr quão a cegueira dos ciue, â: ,_vista ~ 
_-!!ta e cfficazmente satisfaria o Fre.,;e):lio. .e de tantos prasep!Qs, 
1Í1'.en\n-, e Dl!,:ino orador à- ter- tão pouco Imitam o que v&mt 
cel!a e ultim~ obrig•ção do of- CONCLU&AO 
fl.ci'.'. cme é ·persuadir e mover. 
C'.'.'mo este é o fim que o trouxe 
<!lU ha,·ia, de trazer ao muru1o, já 
"lUfü.\5 secu!oi; antes o tinha Deus 
al'l!.'lUnclado ao mesmo mundo por 
1'ôeoe, do prôp1'1et• Aggeu. com 
hnt.9. i,ompa de J'al&Yra,,. eomo 
cle l?l'ôdigioso! effeit-:>-: Commo· 
~~ eMlum, et terr?.~~- ,.,. l"1~rc, 
et àr:ldam, et :movei!'.' o~·'.~~ .r~n
te«, .--t ,•enlt.t flesiden:ur nn~'.h 
g-entlbus: (!) Virá o c;r:~_' 0 .'.!o r'?.·, 
~nt-êt. que ~ o nos.:" >"c11':1 -J 

Mu faça isto embora o mundo. · 
cego, vendo a Detlfl, no Pite.septG;', 
que alfim o pa,ga,m eom o nfP.,. 
,,er no céu: :nós, a, quem Et!e 
por suà bondade abriu os ol}\..õ3, 
que f&remos? Traneeâmm usque 
Bethlehem: pa.ssemos atê BeJmn, 
e não ~os de-11. :Passemoa 
001"\ OS l'Mtot'e!I. lnl!.$ ~- d!!! 
paM&gem c:om el,'leg, l!ll-les fore.i:)! 
e tom.aram: Et rberst sunt :pe,so 
fot"ff: O mesmo :fu,,ere;m os :Re:!s, 

na~eido, e ~rá tal a m-:--.-2." "W posto ('tue por dlfferente .cammhõ( 
caueará eom sua ,•inda. , .. ,~ ,., 1 Per aliam viam ~,.!!Qnt ti! 
moverá ô eéU, se ?l'IOVetá ? 1C"1',. 1 regionem suam. (1) Só 8, estret,. 
se mol'erá o mar: e as nc.~;--; Jq., como i,roprfa de Jesus:Ste!,, 
oue em qualquer i,arte a habi- Iam ejus, devem Imitar o~ qtlê 
t~.:m e navegam. ou políticas ou professam o mesmo Nome: e qus 
barbàra.!!. tod.as se moverão, As- · fez a estrella? Usqu.e dum veniem 
~!m foi, ou começou a ser neste staret ubi erat J)Uer. (2) P'.oi 9. 
dia. Mo1>eu-se o céu. mandando Belem. chegou ao Pre.sep!o, !! 
e,~ exerci tos dos anjos â terra. ai!!. PªI'.º½· nem passou. da11!. V1ll' 
e dc:nachando por embaixadora o Verbo: Quod factum est, e nine 
ump, estrella nova ao Oriente, e guem .!labe o que :!'oi feit:õ della-, 
r.o•:2.r,~enõ" arraiado com trci:; porque a1!1 se desfez. Quêm se 
c6~.s. um r1~!ks coroado de espl- não desfaz á vista do Verbo feito, 
~a.::. <'m sigtrnl de que com tão não faz o que deve. ~ olhos des~ 
r>1Ulthlic"-d2.s lum!narla.s festeja feitos em lagr!mas. a~ resplia~ 
" 11ascl111entt, do Fr!.ncipe nascido ções desfeitas em suspiros. n Mq 

qu,s 2.5 pa!i!:Ta5 nu 0 &e.a .fs!ta.s I bam . en1!fa,·it. !lt ,·!íkr! ili1;m cm. Belém, Moveu-se a terra. bro- reçã.o desfeito em amor, Co11,pa
~ 1\ã,/l dJta5. e!'l'2.0 ~e OU'.'em memi, .. ,·•d!!. ét i;atisu,,, ~t. rl) t:mclo el:'!1 fontes de oleo. em tes- remos o tranM!a.mu~ 1u;que &-th
t:u~,.,,;~ .~'e ,-ê~,-,,: f::!, y,~1i~-~us O demimio. e mm1do e o P'CCado, t.emunho de que era nai;cldo e !em cios Pastrirer. ~om " 11§.'!US 

!!e• 'l'~rbum. ~uorl faet11m -~~t- t!.rlJ\'i!'I' engar..ido o l\oM.em.; e Ungido:· dérribando ido los. n.o- dum 'l'en!en~ ·sta.ret da estrella. 

O MENU,'9 J!r.§Ul> PR-!GA 
COUSAS NúYAS E. 

ADMUtAV!IS 

·PaNJ. deleitarem. as coisas ('!Ue 
dµ; o Ora,ctor hão ele ser novas e 
hAo ~ ser admlrHehs: e IY! fo
rem· ts.mbem cngraça<las. entao 
d.aleite.rê.o mais. T?.es são as que 
diz n'lUde.mêntP. o nosso Orador 
do P;•eseplo. Sê.o novB,S: U5que
q.u.o dtllclls 1Jís90h-e1-is filia vàgl!. ~ 
Qu.ilt <1re1!,,•it Dom.!nus no'l'UUJ. 
3ll!)el' terram: faemina circwn· 
dablt ,·irmn, r2) De!xa,e filhas de 
$i~.ô. de vos d2leltar M.s vell1iees 

ccnno ~us .para enganar os en-- n1eadãmente o de Jupfü;r Capl- o termo e ao u.sque foi n mer,mo: 
ganMoree. ~ vestiu e clisfarÇõu tol!no. em protestação de ~ue só mas o transeamu~. "' ti "t,!!ret 
da natureza. d.o mesmo hol'rie:m, ·Elle: era. o \•erd.ádeiro Deus; e muito dlfferent.€s. ôs '!'B;:trrre~ 
fOi tê,,, galante O disfarce,- € tã6· cérrand.o: as -portas, de' :,,Jano, e passaram. e não passara.n1. ~- e.;, 
rngra<;-ada :i, hwenção, que Sal'& fazéhdo eess·àr as armas cm pre- tre11a;'··parou. e nfo M :,ipàrtou 
Abu.hão e Isà.-!I.C:, homens. mUlhe-· gão- universal de c:ue· vinha paci- d'alli: Usque dum staret, 11hi ,;r:i:! 
rei e rucinl11os. não ~ ·puderam ficá. MoYeram-se todas as gen- puer. São Pedro vendo a Christo 
ter com rl.!ô. tes de todas a.s nações, de fcdos entre dois Propheta.s. vestido de 

AMim sabt deleitar O nosso os Estados, de todas as crenças: :resplendore.<1. disse: Bonu.m e9t 
Orador: e ainda que ~ todas os judeus. os gentios. os grandes nQs h!c esse: e a ·éstre1l~ vendri a 
as oojsas que prega e eminà no e os pequenos. os sabios e os ig- Christo entre dois anlt:naes. "7CS< 

i;eu Pl'~!'J.!r,Ío. hào Clé m~r pa- nora.n~s. s!Jnificaaos todos nos tido de pannos pobres. fez o me;-;, 
c!encie, assim a.s sabe suà•.·isar. Pa~ores e nos Magos. em cujas mo e mais sabiamente que Pedrn. 
e fatei· dooes aos IJUC àS vêem tret corôas se sig11ificaratn. tàm- como guia, e mestra de sabioL 
e ouvéin: Yldé$,l!l.11$ hoc v~rbu"ll. bern. as tres partes de que na- N'aquella Transfiguração mostrou 
:&:stE: me.sn1b I$àae de ~U€ falá- · quéúé tempo· ·c:onsta,,,ii, o r mundo Christo a gloria de seu cor~".l. 
vimos. c:asou-o Deus .Mm J=1.e~ !>i! Horaeio: ô que entra pelos n'esta ·mostrou a gloria õ,,- 511a 

da T,~i a1rytig;a: e par~. qu!' Y::>jàes ~e!.: e ]'mrc-ue razão ,: mysterlo t1;,·id~t. éon10 tél'l1 mt!nós evi- · divindade: i,or iss~, os a11jcs ca11" 
U-a Cb"•• t•o n~··• t·u•l 1'lU"C' d•n.CJa. --ov~ e~r>.'.· n•enos forna ·. tara1,.1 ·, G.Jnvrl• '1n al.'f•"1·m1',_, De~, "·' =~ o. ·o C-. • - - ,,. ,. pôl'l'l. J:1.ebeca? Poro~ 'll.!~a ou,1· " ,u " 0 ' ' • ~ ' -- ~ 
n~u~ f~;:. Nim o mu!'ldô viu. não a· 12... · • , ,,;.. . ~ T . mas o oué êntra ~los oll10s. rece- Mas se os anjos canf: .m a gl::irt~ 
é . , 0 , D-:tc?~nem, ..,_,m-_. .. s.i.ac quer · · 

~nr.,-:,~? J-'o,,. de dizer r.om Pàl!l· neceEsB.rio Y?.';?.I' pJr ouér2 .. ,; I a,·,.~r ii,,~ . . 
0 

_ _. no .... '"""'n- r.e ~- Mflcacla da mesma Yista. no legar a.ltissimo. e o no~so Ora• 
"' .... ' ~ l t d • " ·--'~º. e e "~'.) 1,.,_,cu,,, . d . 1 ' ·1 · . ~-~t.~: ,-,:~ti. rzuf)~r~~- .oe!Y'~.,-vi)- terst.s: porque t én,ro a VO.õt,., to dt Christo. te.M~rn ~ s\ _ e M'õ''A frlrtlsrimamcnt-r. Tal foi or a. prega. no ll•:rnr vu•s1111n, 

tu;·p_t,c-., o'; p,:ll'H: isto é. o que 
1 

-~ _1'0 l_u:;rarzmllo de_ B~1e•,1 8. 1·e- i:\f;na•:i t~!)l!t. oue tiua•~do Ch.r!- r, n•cn1" dos C1ut .-iram os Pasto- esta é a. mesma g\orí?. · p?.1'R ~ 
:?, está c:\:;'.nando_ com o desa- j ;·:•;;. ', é.r·c-Ls um :Mtnmo nascido to fc•" , ,~·c1 1 : .. ;~ 0 ,,. . ,, rt-s no Preseolo. e tal a dos ou!' nual com seu exemplo nos mov('. 

. .,. 1· d"à j"- \'An1"~ ~,·fc'lO' e.o las .O. 1""··' -U~ ne 1 ,., i ~ t E O e O b a,,e11t ,., 111!, ~rif!e.tlo elo po~tal. com !l Pr!c~e- e,_ m 1 1 · . • ,_._ ,,., ~~- - · - · f~.,tr um c:a.Mmcnto t§.t> nOYO e ,. nm o.s nê$. e n~.o por ou r:t p rqu s em ,urauo~ 
,,, .. "º''' ,. ,-••1,,0 • e c~m a falta 1 ~ qu~ et:." J,,.,_,~~!11 <t!t1d'.l ti'l tr:i. 11- t•o "'dn .•. , 1 .. •• 1 !'~.:li.o '"'.l''l'.ll'~ ,·1.ram. Os t:t~iR yie- _g·Jo1·l3, Onrnia Yident b ~·-,·110; 
., .... \, ... ~ •• ;> '.:i. --· " . t ~ ' ~ ~ C'J. ll!'o,,, (... ~mo c.?.;~<J.1' o r t, 

i'." t"do o n"c~«·t·i" · NOM cr•l e! 1 t'e ~:J"1"l lJ~t::i. cc~~ e<e11• ''J r!e ,•!.tr 2.1 1'.ltt'l!J.àO'< nele cstre!Jr,., "~ Tra:1t,eamus u.sime Bethl('h~m., 
,·-- .,_: -~·\:, ·~:·--. "·u ·dP ·:.,,.t->J· 1·•---i .... Vi.? .... ,.,t'\, P,...~i>· l .. ~ ..... ,. ,...,.l~"~ t"'tr!" P. f):3.C'.ie!,,:-l;:-: ê 2.~":::.1~1 ,:, f~~ ~~s~c~s al!U!':'üadcs ,..,elo an .. io. et ri1~amus hQr Yerhnrrt, -~~,.•t: ,n. fd-~1t:·~,rt:". f';;\n .. o~. - t • ·• · "~ _ • ..,_ · · • · • · ·- •• i • • r::, ..... ~,,,. : 
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, · - --111,-- -- ~,- -:tAls' 1 ;,•~,!5 hôl'tS? Não pnri~: 1'',::y'.m'I.' ,1,, , · c,r.,t:',0, . ,_o o nu, .-,~ ,., com P., !-<-- .. Ub, ·-li IU._- _' ·- . . . . ll'> l"l'~~1'!1lô. Sf" t!lU~!!.S e.~"'~r~,~ 
~ó~.t.·:t11'.•_;:·ado~ r~ 1,,a11sc.:;: isto crt~_v1t Dotl'Hn'l·; ;;upêJ' (C'!'8.1'1: · ~ 

t, o oue ,ili. rslá 1:;1,i11arnjtJ. o tiue h.:ini1':-! r!rcmn•>h!t ,·h1'1'. 8?.o dl's!!.h~ltlas ~ dura:. e ou1; M.o 
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~m .,r iiu~i~·a1· da 111s-ntldf':J e tic~~- E: ~r:mir? Sf.1'.' E".Jm~M0. a!!l ~tr> uni Dttlli feJ•o h~'.11~m. !!fi_,:, 
crulllti&tlb tc.m '-/Ué o récl!b~ram "'= Yê a P'ónt'! ctm t~'.lt. o pfo tt~ d".lt~\:. e deleitare!.S.' tão ft-.
Nl ~eu·; fl(l 1nun. ciut ta~b~l'l'! é').~'- f,:,m~. ~- i\lti1·:a thó!'ando. ce= de i;e abr:r.~ar. eom ll.l!!~r·,_ 
6 c~:.1: tn r.!'c~ria · 'T~"lt. et sui ~J C'!h~j~1·i~ l'l'!Utla. à rort?.!~11 t'!Ut tl'lJ.ib !12.r~c~m di~l'l!.$ ci~ l'is-:, 
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Por especial privilegio ce
lebram-se no dia do Natal tres 
Missas, das quaes ·a pr_imeira 
á meia noite. P.rimitivameute, 
,t triplice ce1ebraçrw do Santo 
Sacrificio no dia do Natal era 
pri r ilegio exdusivo do Santo 
Padre. Além disso, a, festa 
dos Apostolas S. Pedro e S. 
Paµlo tinha tambem a honra 
dei· tres Missas, a de Santa Fe
licidade ·comportava quatro, e 
em geral todas as outras so
lemnidades dos martyres ad· 
mittiam tantas Missas quan
tas fossem, em Roma, os san
tuarios de i-eneração desses 
rnartyres (pelo menos duas 
MisHàs,: a, Missa ad corpus. no 
hypogeu •do Santo, e a Missa 
l'Ubllca na ·b;,.silica 1:mperior). 
Esse systema apresentava cer
ta. analogia· com · o da celebrá
ção . das Missas conventuaes, 
nos capitulas collegiaes. Nu
merosos são os diar, em que 
o calendario assignala duas ou 
tres Missas conventuaes, o que 
f!ntretanto não quer dizer que 
o mesmo Sacerdote deva. offe. 
recer o Santo Sacrifício uma 
segunda e uma terceira vez no 
:tqesmo dia, e ainda menos que, 
fóra do córo, todo sacerdote 
esteja autorizado a, celebrar 
muitas Missas. Isso indica, 
g6mente o numero de Missas 
que o Capitulo Collegial deve 
assistir. 

depois de ba ,·Nmos sido con. 
foi•ta,dQS lla ter1•a C:<?TT{; O _c():.,1Jc. 
cim'ebto do mystei'io· de ~ua 
Incarna<;ão. -:\"esta Yida. a fé; 
na outra, a luz. I':e:-;ta. rida, a 
gra~a; na outra,, a ;;lor:a. ,\n
tcs da vinda do Verbo de :'Jeus 
ao mundo, tacteaí·a o homc1,1 
nas treras do :1cccad'..l e da i,;-

Autores medie,'aes deixa
ram-nos. interessantes explica
~õe.s, não archeologicas e Jiis
toricas, mas . baseadas em mo
tivos asceticos e mysticos, da 
?azão pela. qual se celebram 
·tree Missas no dia da comme
moração do nascimento de Je
tsus. A Missa da meia noite 
lembra.ria o nascimento eter-
no do Verbo de Deus no selo 
dos esplendores g_a gloria · pa
terna.. A Missa da aurora ce
lebra 11ua · a.pparição temporal 

· 11a humildade da forma huma,. 
M. Emfim, a terceira· Missa 
;Y!!lboliz11, a volta de Jesus no 
fim dos tempos, para julgar. os 
.vivos e· os mortos. 

Pa.asemos agora a uma bre
ve explicação da parte move! 
das Missas do Natal, que os 
fleis encontram nos Missaes 
mJ. !!Ó !<Folheto liturgico" · do ~. 

~&:@tM~!!U. M!MÃ 

" :!ntroito e tL"S.do do ~81-
~o i.o e -pode app!!ca;r-se ás 
diversas gerações do Verbo: ã, 
gerai;ão eterna e divina, no 
aeio do l'ae; á geração hlllllil· 
de no seio virginal de Maria; r 
á geração gloriosa., das entra
nhas da. terra, quando res11us
citou dos mortos ("Dominns 
dixlt ád me: :b~ilius meus es 
:tu, ego hodie genul te"). 

Na collecta. (oração), lem
bramos que o Senhor illumi
nou às trevas desta santa noi
te, com os esplendores de sua 
luz ineffavel. Pedimos a Deus 
ctue Elle nos conceda pa.rtiéi~ 
i,armos de sua gloria · no céu, 

norancia:· vindo Jesus, a graça 
do Espírito Santo illuminou as 
almas, o a humanidade, por 
meio da Revelação christã 
conservada intacta na Igreja 
Cathollea, vive e se nutre da 
luz da Sabedoria eterna. 

A leitura ef tirada da · Epis
tola. a Tito, trecho . em que· Sã.o 
Paulo põe em evidencia o ca-

L.EGJO.RAR!f} 
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'· ,·a,~l~_':, gr:iiui\º· d~. r_,1<·ar11,.1,:";io I cscre,e o Caruc2l :-.:. htFl<'1·. n:, J vil!o ~a1·rifkio. como Je~w; 1 ,\ antipbona para a Commll• 
do J, u,10 d,G U1rn::. caJú. moln <) 1,;;a c,plica,·(Lo ela. Ll1:r;::::1 do •!uiz l.•;r::ar-r;c co;;i,uholal!civ.l ,; nbi\o (Communio) ta.mbem se 
f.!.eYo ser proc~:rado cYclusir;i . .\"ata!: ... Jc~~_,u::; urJ0c~~ 11u-n1 e:.;- riós <"'lll a natureza hu1naua, I refere. co1no o gradual. á ge. 
n1entc na rni:;crit.:ordia infinita talJub, [•Jlc erige ,;cu throno tambcm nós tcuhae1os a (c!i- ração etcrua do Verbo (Psal· 
r?o Srn\Jor. não 11,1;; c,;·a,.:õc:'.; e e :,;ua carne 11u11Ft maugcdou- cidade ele 110s turnannos t;c-1 mo i08'·. 
boas obn1s dos homPns. ra. C'n1:-c ,hi,; YÍS ani1nac~. mellia. utc::; a Ellc. Jsto se rca-1 l<'inalt11enle. na collecta ds 

O i;ra<.lual. linit.lo d,i 1·~1llm·J ·-:cm, clJriAão. ajoC'lha-lf' ao,; Jiza por meio do habilo sobre- ,<.crf>,o de graças (Postcommu-
10~. clc::c.rc1·C' a ;;rrn•:iio l'l.r:r:':, pés do prC':,cpio. Dahi ,)C6U-'' 11alur3J da ;:;rar:a, que precisa- nio), pedimos ao Senhor qus 
do \"crbo, sem <:omc,:o 11c;11 ca1.1dc•11JCa teu f.!.usto. 1('1! or mente nos <'Onferc a con~nrwi- a cclebraçii.o dos Santos Mys-

successão no tempo e sem fim 
(" ex utero ante lu,:i(crum gc
nui te''). E o vcrsiculo de 
"alleluia ., repete a estrophe 
do Psalmo 2, jà mencionada 
no Introito. 

A :leitura d-o Evangelb,o se
gundo São Lucas (II, 1-4) des
creve o nascimento de Jesus 
em Belem. A esse proposito, 

tcrios em memoria da sua na
tiyid,ul,o, tempora.l, nos mere,;a 
a. grac:a de exprimir esses 
my;sterios pela 110:,;sa Yida, pa
Ja, JJDdcrmo.s obter no céu a 
rec·om pcm;a. 

O introito é de Js;:;i'l.S. cele· 
; brando a luz oue fulge aos ho
: meus com o n~scimeuto do Se-' ' 
1 nhor. Príncipe da paz e pae d.o 
1 ~eeulo futuro. A antipbona, 
1 rrophctica que se segue é ti
l rada de um Psalmo pascal (Ps, 

'~l: 

l ,!. 

gulho, tua sensualidade, ensi- dade interior a Jesus Ch1•ist0. 
nando-t.e a obediencia, a hu- O Prefacio de Natal celebran
mildade, a penitencia, a mor· do o mysterio ,;la I;1carna<;ão; 
tifieação." · se diz nas Missas dó Natal até 

O versiculo do offertorio a Epiphania, e nas festas do 
convida ,a se alegrarem· céus e Santo..· Nome de Jesus, Co.rpo 

. terra pelr. Yinda ào, Senho1,. E. de Deus, Transfig11ruçã,o _e _ Pu
na oração de introduc<;ão ào· rificação (e du.ranto a oitava). 
Prefacio (secreta), pedimos a bem como nas Missas v·otivas 
Deus que, pelos meritos do di- l do Santíssimo Sacramento. 

9'.ll que. poré111. se applica. 
muito .bem ao ;\'atai. pois se 

rtcssu1·rcir;ão significa o 
Li-iumpho final do Sa1v·ado1· 
00brc a morte e o pecéado, o 
;'--~H~;cim.ert~ de J0sus annun .. 
c'a a aufora deste dia de 
,·i(.:tOl'ia. 

Ka collecta. lcmbra-9.p que 
,,. Inca.rnaeüo do Verbo veiu 
i.liuminar ,, terra pelos esplen
dores dil"inos, não esplendores 
matcr:acs ou abstractos e es• 
pc,,;"ulatiYm;, 11fas- · f!'UC são as 
·subli 111cs ,·cruades eia Fé. as 

1 quac,-;· :;e devem traduzir em 

1 

adoi< p:: 1.J.'..' hoa,; obra:c;. Ac
crcscc11tc.-·..:0 Utna. oraGdo da 

1 q1en1oria ()0 S2.nta .\11astasia, 
1 c111 cuja u;1tiquisshna igteja. se 

reclebra,·o cm f,.oma esta :;_a, 
:Vli•.,sa 

I\"a l~µistola a Tito (3. 4-7), 
:3ào Paulo insiste sobre o ca
ru.clct· c::;11011tr.nco e gratuito 
-la Tledcmnc:ão, que manifc~ta 
'• a bondade e o amor do Sal• 
racJor." · 

O gradual. tir2,do do Psalmo 
1.17, é a conhecida acclainaçií.o 
"Bem.dito seja o que vem em 
nome do Senhor'' e o ,,erslcu• 
lo de alleluia, do Psalmo pas. 
chal 92, diz que o Senhor re
vestiu-se de força e de graça 
para inaugurar o seu reino 
messia11ico, o que quer dizer: 
de graça, para com os homens 
que Elle veio sa,lvar; de for• 
ça, contra o demonio, que Elle 
"-tliu abater pelo poder de sua 
divindade. 

O Evangelho ê o de São Lu
cas sobre a adoração dos pas, 
tores. 

A antiphona do offertorio e 
tambem tirada do Psalmo 92, 
psalmo este que se applica to
do elle muito particularmente 
à so1emnidade do Natal. 

Nas outras partes, seguem
se sempre as commemorações 
do Nasciínento de Jesm;,' pe. 
d indo-se no •· Post-communio" 
que a ren°'cação annual do .sa
crificio do Natal nos renove 

. tambem espiritualmente, .pois 
que o Kascimento do Senhor 

(Conclue na -5.a pag,) 

=====:;:::::====.============================== 
Meu ea.ro A •••• 

Els que reapparecem jã as 
festas do Natal e, com ellas, 
o habito meu de enviar-vos 
algumas paginas em honra ao 
Menino Jesus. O anuo passa
do estava mais inspirado: En
tretanto tão grande são os 
mysterios de nossa religião 
q_ue, bem longe de deixar 
arrefecer em nossos corações 
o enthusiasmo por' elles, de
•emos cada anno esforçar-nos 
para comprehendel-os melhor 
e penetrar mais ainda na sua 
1ignificação tão bella e tão 
suave. 1 

Tudo é bopi para chegar a 
•sse fim: a leitura dos livros 
aa.ntos que nos traçam sua 
historia. a meditação que nos 
taz apprehender sua harmonia, 
• oração que os tornam vivos 
e fecundos em ·•nossas almas, 
a imaginação que ajuda, a nos
"ª lntelligencia ~ comprehen
del-os com o auxilio das suas 
cores, e nosso coração para 
amal-os. 

Desta, vez é a vossa imagi
n1tção que me dirijo. Ce1•rae os 
olhos e escutae o "que vos 
11uero dizer e vereis... quão 
hellas são as cçmsas que ides 
--! 

!sr!ai:n tf!lve! sefa horas da 
~~, !,.4. -~uma c~llíM da, Ju-

NO E' MI 
desejariam ver essas cousas 
e não as Yiram. Eliacim, falia, 
riarra ludo o que se passou 
esta noi,te. 

Eliacim - ;\leu pae, como 
referir-me ao. Todo Poderoso? 
Todavia já que ordenaes, abrir. 
vos-ei meus labios. Sabe, pois, 
Addi, que recolhidos os re, 
b?.nhos como esta noite, após 
terminada a refeição sen,.ida 
J)Or Z\oemi, permanecemos por 
uma hora em silencio, aguar, 
dando a palavra de ~liezer. 

ou o D·IA SEGUIN.TE AO NATAL 
dea, não muito longe da peque
na cidade de Bethléem, pasta
vam ainda dois outros reba
nhos; porém· a voz do pastor 

. que os- chamava e se apressa
va em -reeolhel-os, fazia pre
sentir a approxhnação da noi
te. O sol descambava lenta
mente no horizonte, e o silen
cio do repouso se apoderava 

_da terra. 
Pouco a pouco as ovelhas 

reunidas se ajuntaram 110 pe
queno aprisco. E as seguia o 
pastor, cujo appello ainda ago
ra se fazia ouvir. O seu nome 
era E1iacim. A' entrada do 
aprisco, um homem da m·esma 
idade, (a\Ubos pareciam ter 
trinta annos) recebia e conta
va o r~hanho. Quando a ulti
me:, das ovelhas transpoz a 
porta do aprisco, os dois jo
vens se approximaram. Elia
cim, desembaraçando os bra
ços ,P.e .um immenso. a)bonoz de 
'lã qu$ o envolvia da cabeça 
aos -pés, pousou carinhosamen: 
te /!, mão sobre o hombrc ds 

, 

Tiraâo de um.conto de Henry Perreyve num Yae e. vem continuo êlla 
servia a refeição aos homens, 
e uma vez terminadu, se foi 
a.ssen ta r ao8 pc:\s do velho 
Eliezer . 

·Addi (assim se chamava o ami-, lher pastagens sem attender 
go), e, após um longo e silen- aos seus conselhos. 
cios.o olhar, lhe disse: "Jamais Ouvindo a voz dos dois ho
mo consolarei, irmão, de não mens, 0 velho levantou parte 
teres visto estas cousas. E do burel que lhe col.Jria o ros
assim os dois, apoiados um ao to, ., ehamou por ?\oemi --· 
outro. caminharam para a luz era sua filha. Uma Yoz muilo 

Então fallou Addi: ;.Eu não lvias, elle se calava e não como· 
sei porque o Senhor me afas- çava como de costume a· acção 
tou de ·,ós esta noite, quan- de graçav da noite. De repen
do vos cabia a felicidade de te estremeceu e· chamou por 
ver os vossos proprios olhos a Noemi que adormecera. Agar

11ue se apercebia lá não muito 
longe, e ao transpor os bum
braes da, casa paterna, curva
ram-se. 

Um ancião estendido ao pé 
da lareira, fez-lhes signal para 
que se assentassem .. Era un).. 
velho pastor, um dos mais san'. 
tos e dos mais antigos do paiz, 
Acreditavam-no -atõ mesmo 
propheta o pc1ra ouvil-o fallar 
sobre as escripturas, accoriam 
pressu1·osos os moradores dos 
arredores, Chamav·am-no P;lie
_zer. Não ob~laJlte cego, Eli.e
zer: .conhecia tão bl?m os con
tornos. e ·desYiot, .. dessas rnón
taTiha~l que ori · ,ioY~Ds p;Jsto
re;r n ãc s~ ah·9·\~iam a es~o-

jovem responde'.1 a este ap- gloria do Todo Poderoso; quem rou-lhe a mão e disse: "Millha 
pello. e logo apos, uma crean-1 sabe, talvez, por ser eu um po- filha, ou eu vou morrer, ou 
ça de treze anno1,, mais ou brc peccador indigno. dos favo. Deus vae fazer um prodígio, 
menos apparectu, tra~e~1do os res dhlinos, não saberia agra- pois, sinto na minha alma umit 
preparas de uma refeiçao fru-1 dar ao Senhor, i\fas jà que não inquietação mortal''. Levanta
gaL :1\oemi apparentava mais me foi dado vêr nem ouvir as mo-nos e corremos para elle. 
i<iade do que realmente tinha. maravilhas que se passaram J<}ndircilou-sc como se fôra um 
;',l'em sempre vivera entre pas- rlcante de vós, consolae ao me- moço, tomou as nossas mãos, 
tores. Consagrada ao Templo nos o meu pczar com as vos- volveu os olhos ao céo, e com 
desrle a infancia, cres.cera cn- sa,; narrativas, Elieze1·, que I soluços .na voz começou a pro, 
trc suas companheiras t:'lll :Jc- pcnsacs dess,u; cousas phecia de Isaias. F] nós sentin
rusalcm. e apenas ha alguns Eliezer 1- ]<;!las são divinas, do-o cheio do Espirito de Deus,. 
dias deixara a cidade ~anta. rneu filho. e taes como o maior prostamo-nos a :c;eus pés, sus, 
Sua mií.e morrera e a piedosa dos prophclas as cJesejaria tentando-o com o:~. nossos bl'a
menina viera para as monta- \'Cl'. l\'o emt?n1 o enxuga as ços .estendidoi;, e recolhendo 
nhas .cuidar da velhice de seu tuas Jagrimas, satisfaremos teú · ·as suas palavni:c; como .. se fos
p;i.c, dese.io. narrando-te as obras de sem leite ou mel. El!e, porém, 

llf'!.i' 1:em<;lhant,·. ~ um anjo Ds•ii:. <i crê, que assim como 
que a uma creatura humana." t1.1 !:0dns os homsnc do mundo . 

l 
1 

) 



t;'.E GI0]{4t-ltI~ 

FILHO 
'O Merun<J, i:U;i,il 

~i. -~.;; uati,,l-icia " 

!~-eja ho~ celebl'<l,, 
'-apreseiü,i varias as

,Peetos extraordina1·ios , 

!aa.Uentados por seu.;; 

~ogra.plms. - "Filho 

'® Homem" chamou

/o Daniel. e São Lu

\ioas o considera mais 

!uetida.meitt.e ua. sUtL 

bat..r-eza humana, d., 

~1l!aneira, porém. a 

ti;vldenciar a tBtm·2z,,. 

Ítiivírul. que neHtl. se 

'tescondáa. e a ~ si m 
1tiLtr-ai.r á fé judeus e 

gentios. Para aquel

·les. pa,1,a os .Judeus, 

.;resw era o '' Mes

FILHOS DE DEUSJ 
PlüilT.A DO SAN'l'O NA'f.-U. 

:s,,.o Jo,í:-0, l, l·UI 
"~ i,i·incipi-0 ei·a o Verbo e o Yei·w e1-a wm 

lflMl.s e o ve,·bo ei·a. Deus :tme era 11-0 principio junto 
c.le Deus. Todas as coisa,; foram feitas po1· Elle e sem 
Elle nada foi feií-o daqui!Jo qlle foi feito. Nelle estava 
a vida e a vitl.t e1-a a luz dos homens; e a luz brtthou 
nas trevas ·e as treva.s não a comprehenderam. -
H:mve um hom,;m mandàdo JJOI' Deus. cujo nome era 
João. EUe veiu µara servi!' de tcst~munho, 1>ara uar 
te;temunho da luz, afim de que todos cressem por 
},;He. :Elle m\o era a luz, más veiu para dar testemun· 
nl1o á lm<, - Era a verdadeira luz que illumina a todo 
o homem que vem a este mundo. Elle estava no mu11-
do, e o mundo foi têito pu1· Elle, e o mundo não o 
conheceu. EHe veiu enírc os seu.s e estes não o n,
ctoeram. Mas a t.odos o.: 11ac o ,·eceberan. lku-llies o 
11ode1· dt' se torna1·em fHhos de ileµs: áquellcs que 
creram eont seu nome, que não nascéram do sangue, 
nem da voráade da carne, nem da vo1,tade do ho
mem, mas de Deus. E o VerLo se fez Larne e habitou 
eatl:e nós: e nós vimos sua gloria, gloria prop1·m do 
Unig·enHo v,ndo do Pae, chE'lo de graça e de verdade." 

¼rnça ·• diz São João 
1~ me.uno evange

Ulo, EUe ~. pois, * 
fonte vivificadora que 1 

transmitle a t-0dos o,; \ 

que verdadei.ramenlt> ; 

c.:reem nelle o Espiri- ! 
Lo de vida sobren:.,- ; 
tmal. .• Em que con- i 
.siste esta vida? - 1 

são João o explica: i 
"Aos qu,' ;3,s.,im re

i,iiscem, náo da car- ' 

ne nem do sangue ou 

por vomade do ho

mem. mas ue Deus. 

deu-lhes o poder de 
se tornarem filhos de 

Deus." 

iila.r." annui.uado pêlos propheLas, arJenL"'1e1itl• 

''Filhos de Deus" . 

não em um sentido gerul. em que todas as creu- 1 

LUJ·ü.:1 rilcionaes podem a.ssim s.c :i.ppellidar. pois j 
que devem a exlstencitt a. um act-0 de amor do i 
Fae CelesLe; mas em um sentido proprio, como 1 
proprio é o sentido em que Jesus é }<,ilho de Deus. \ 

Oí1 ~-eja, JesUll oo i·emil' o 0€nero humano fe2: l 
t

i d€,sejQl.los m,.-;, blações; Contra a illcreJulluade uo,: 

Judew1 uesbca São Matheus. uEsde o coll_leço ue

,e~ evange-lho esta caracteri.sLica do Menino · 

Dew. - Para os Gentios, J"esus· avulta como o 
ta,,rnaturgo, o S€nhor da natureEa. cujas for, 

ça.f: Lodi:1-.1 ob{:dl:L~ern ~l seus dorn.iJ1iJ;:;. Dewc 

mOI.Í-O procura São Mat-c,Y; ven,'er " resiBL-f:ni:h, 

t.lcs pag{cos todos, UllS rnais. outrú, m'rno.;_ ado

r:ldGres do~ 111ysL1.:rios nc..tu1·at::;, 

·"t1od~ c::.s1,.es l.1·e.-; <: 1,ang~ll.::ilu·~; Li1d1~1n Wci 

Olhl.¼ voltados PU.l'il ~ LêITú-, ~- ~úüil(Ulii.VdU1, co.

li!O dJz Santo AiiOsti.-iho, com o Homem-Deus" 
;, por tlle ,rnbi:c\m ,,,_,,; c~uE. Considemvam o 

! 

,1L,; seu$ fieis participanLe.s ck s1.1a vida proprw., 
ct;, sua vida divina, d&quel!a naLu.rei.a que, des~ 

,ic, toda a etel·nid!idt>, reCêbeu ,do Pae. De ma
ní: i.l'<i. '-!Li-' a redempção, fim e frncto da vim.la do 

Vui.,o ,.;, Lena, (. uma .;Jevação do homel:Il á or- , 

ct-,m di,ina, ~ uma admwsao d;. cre1üw·a dent.ro 

do myslerlo da vida eterna, é Ul1la communica

çt\o da SS. Trindade feita ao homem atrav22 

dü F'ílbo de Deü;, ;;m c·uJa humanict:ade o Tieí ;;e 

,r,co1·pora pda gFaça 5antiilcante. 

;::::= 

h voz claro e bem timbrcida do 
rádio ZENffH 1'941; no confôrto que · · 
oferece o novo refrigerador ALASKA; 
na diversão saudável e no prazer esportivo d@ bicicleta JAGlJ:AR, 
e finalmente n~ espetáculo instrutivo, atraente, sempre novo a 
fácil qu·e PATHE~BABY apresenta~ encontrará a dádiva genti~ 

1 2 ideal e útil para· todos e para cada um d'os membros da ·suo 
família, ou da dos seus amigos g quem queira presentecw. 

PREÇOS. E CONOfÇÕES ESPECIAIS PARA PIEiENTES DE FIM DE AMO 

~Jnard.rc 
CASA l'UNDADA Efl'I 1852 

RUA 2 4 ,D E M ~ 1 o, a'o .. 9 o • 

LITtr· 

~ ....... , = 
= eú: ~ a 

iTieninu tül.Sl'idll pn.:..ui.gio~:.1.111e11Lt!. t: dt:dU.dii.JH 

bUa orlgern divi.Ha E6L.udav~rn~nu l1i:. n~ture:::ii 

~m que :,,pparec:::u bllU'e o;; li,,:nens. e ix,ucó S<l 

Uet-inharü na.t.:fudiu l.fd\ . .- L.OH1ou die De-u:i. .'> unica diff-ei:ença que lla eune Je;;ws Ql;u·is-

mo Eva.ugelho q.u.e se lê JlO 2;0) a :p.w.a,:v.ra, q;;.i.a ~ ~i'Sj• 

f4m de -~s as l\'1!.ssas-: .··~j~.,db ~- O~· 
b · · nm.nclnio erat verbu-m ... " E.3-. f:m'en,tb_ é_ o ·y;,ei;bo kttBrior; a to e os fieis é a que ve.e, no modo vuJgar de se a nu uma nova el'a. pau. ª ,....-= - . ~ 

humaniUa<ie en velhec1da peia sa passagem de Sã,o João ('t, 1-, ~v,r-a,s·u.a e,.;pr.essã-0, é o 'Htl'·_ 
· ... r,.:v ::i~iln U C!\.!Ui'LO f:Va.1i.::.·E:-li;;l,1.. Sáú Ju.iü ,~11 -hc.p wnt1•Q a ca'·-r>o e O' 1nembros do cor . .;,, 1'. . ., ' ,· 1i:7 ~ 
"- .,, (.U t:~u.:., ~ • · ue.,_ " • 1 ma-ldíçã-o do peccado. ~') "é talvez, d,ill; º Gafüea · oo ~-el)fur. Jesus é o ,er...., 

,,d;e niio ;;penus poJ' .;,,'.li"<' u te1-re1. 1was ..,;eoenJe p'.l: a cabeça vive de su.a vida, possue-a. como Sóhuste-r, a pagina mais su- de Deus, a :P,a1avra eterna /4!~ 
é<l~m de Lotlus ª" p0,<%L.:.t.l.;.; (:cleJ,i;.-cs. "" arm:...- µ,-op:·i.i t a comm-unica ll.OS membros. Estes não iíS-R-e-i.HR-A Ml~A blime de toda a Sagrada Es- Deus ma-n,Hlestada aos homem?.' 
Jas invi:Jlvei,; do~ 1>iiJO.S. p;.ra peueti-ar ""' inLiE1i- ., possuem de .~i: mas rece~m-na da cabeça na criptura. Trata-se da du,pla e poEque e.- pa,la-vra d-e Deuw' 

, \.. · · · ·., · · G , 1·u<· .. ,ot•o .t. _,._ Tªô.:~ 8 •• nas- geração do Verbo, na sua. na- é s..roii,t?azwial e eter.na, como dad€1l de L>eus, e a,li uLSrnri~1· a vi"'u mel- mi'd-ida qui: esta lhes t,ransmKla. Em outras pa- '-~ •·< , """' -·- · 
· neu· -nós uma cr'ean~". u.m fl- tureza d-ivina e na sua natu. De~, Jesus é tambem DeWe, 

t'avel e infinita do Filho do Homem, antes d,· lavras: a d"\·indade em Jesus Ch1·isLo ., su"-'a~- ' ,.... h e · N ·-_, 1 ! 1 ,v 
' ,.,.,,. w •1,tl·o rios foi dado, 0 qual, ape- reza umana. orno imagem .l o gwa"'ua, vers cu,,o .. ., 

habliar emre os j,omNi.s. - Pois. e:;te Mimino ela!, fal-o ·Deus 110 sentido rigoroso. do termo. ~ar do e9l:àíEio --Íle ·a~-Llla~en· ·c1o sup.remo Art-Wce, o Verbo a-lielu.ia e commu.nio ha &il· 

gue ha dois mil anno;;. no dia de hoje ;;pµare- Nos homeus é uma participação dadivosa. ~s to a qÚe se re(fÍ:'iúu, '·é · 0 Éter- é ainda o Ideal archety,po e pressão d€ jubBo unl-v-ersal pe-, 
·110. 0 "'·l·._-'-·Joi· d-·0· u_n· :1· .. "_,e·~.so, exemplar da crea~ão, mas la "sa-1-v:a.".i'io que vem de Deus" ,,eu na terra, nascido mil·uculocn,m-:cnk de uma 1•=1 e ve1·"-cteu· ·a que A, elev,, " v·1"- p1·opr1·a de "' tr= ·• ,. · · · .,,-

= · ""' ' = " ~ "" A9-u_.eH€ n,u-e tu,do §_ ov~na e n'Elle esta imagem se :identi- e a "g,ra-náre füz que d-esce n.es-
Virgem, já vivia ant.e.s e continua a viver no De~. que lhes não muda. e. natureza: con- uir.ige pekl pod€r (l{l sti-a pa- tica com sua propr.ia subs_tan- te ilia sóbre a terra." o Na• 
seio e Lemo ue Deus. E' Elle a segunda dessa~ Lim:am c1-;;a-Ltu·as e servos de Deus. lá rta ela, de sorte tal que n'EH-e tal é a fes<ta da grand.e ale-
Pessoas Ad,miraveL5 qu<' constituem u m1,sl;;rio- E~'i.a participação da v4,;!a divina, que se eu- :Na, c~llecta ped-ilnos a Deu.s tuoo _é vida. d Como creatura, o g;ria que nos vem da Redemp-
sa simp..id_tlade div-ma. E' EH<' o F·ilno lll-wmo cenoa. uesde já, em germe na grai,ia h...!.ilLual. 1,e. q~e O itõvo •iiasêiin"ênto tempo aasc-1mento e Jesus procedB ção. A v.i.1.:1&. do 1~1'esaias é li 

· • ., ·. · .. ,•_, ·_ -·· , .. ~ -·.. ' · da vontade humana ou do de- aN-~ óa lhl.man:l-dade redimi• 
,.dQ Pae, :tlr.u~o de uma g:ernção J:,êl~1ta e per- 1--ã sua coos1.u-~-ão na gloria ccl€s-k'. Con.slslie r,al d.e seu F1Ii-Uo 1.illi'i5,en'l!tO nosJ , d ;;,_ , , ... •-, , 
1 t,,.. ,, , -·"' "' . . -~ , ... ,,. ·-"'•., .,,.~, ti ·1,s~J0 ,a carne, mas a Immaou.- da....., esepJí:l:ao do peccado, 
pet'.w. da 'qJa1 toâ-as a-s ou:.i1>i;..s .2ão'''pÍJ.1idas ,_.:~,1~~~nh~~_e~to

1
1l;ameQJato de Deus, na,c~ntem- ·libert::_ d-a a~lg-a !*rv·i~ o Ha\:fa "\j,i,~001 Ma;ia o concebeu É na o~çãb ~ acção_de gra-

tmagem. ' 1:,,~ ~o de De,;t;; mce a filice e no coruleliiuente peeceuo: . em Ylrt-uue do Es_pi-ri-to de ~. apus a Cpmmunhao pedl· 
·"''' ~:.ir de su.. di~-1:aa piaesença, canso.ante aqutllo . - N_a \~lit,~ ~,~ Eplsj;~~ aos,I ~eus, ~ ger:isão dlv4na a cu- !lJ,,68 <it~ Q ~,v.ador, hoje mtB· Nes.sa vida E:lerua qu;; p.,eoo.l.óu sua ~

tel'lcla ie1wéna, Je.;n;~ f o · V-e1,bb, · a }lia,~v:ra ·Íi\. 
• ,!, _. V ', , • 

ten1a e ~sta:l»elal U1c ~us Pae, sua s.i,bedo-

r4a, sua lni.€,1,iijg-encia sem~, ~€8, If.UC1.0 de uma 
coneepçful eliellna . e lmmutav.e¾ de Deus Pae, {: 
,ua :ur.ia,g~m _. ;~wâc!â.1,-~~nei'.i.s · como·: Eiole cucta 

1 'lf-1,,: ><:.{ ... . <:fJlv;.;., '<("e·- .• 
Jiual, bem· que ~li-lct-0. 

)SI 

~ ko~. Ve¼U Jesus remir aos llGmeus, 

resta uiíà1:os no estado sobrengl.Ú~l do qual os 

de1Tibara, o primeiro peccado. - 'lla.mbem, neste 

ponto, importa_ oonl=lecer a viti!a eterna do Filho 

de DeWJ. para bem se com.prehei.der o myst~

rio profundo da vitfa christã. - ,Jesus deu seu 

sangue como resgate de nossas culpas e sat!s

fação á. justiça. d~vina. Tornou-se por esse mo
tivo, o chefé de uma grande· familia a quem elle 

deu origem numa vida nova, Infundindo nos 

membros a .selva divina d·a graça santificante. 

"Nó,; reoeQSDlO!l lie ~ua plenitUQe, i.rai;a •. .;por 

do mesa;ao São Joáo: "Ag.>r-a soru06 - /' Í~-ep-~;~ _\t· l-~, §r~~i"
8 ª~?~ ~f1c4!?a,ç_ao nõs somos ad- ci~, ~ n~ só o Autor do 

chlunactos ~~a p1:oi~ ""'~e ~s an-,,mttf.Joos, emqµanto Pilf meio 110s,so :r.-01J.asc-i-me0:.to 11a sub11-
i'tit1os de o.ews. e o somos realmeme; e a4nda. não . t~§os_ teXi\OS escr,i,pt~il'i~t-i-co~,~ ~I}a f'é nós recêbemos JM!us em mfü!Af:e d~ ll,0@ên'er..a~ão divina. 
!l€ re-v.e.lo ____ u_, o ,,Q~ sere.mos. , Noo.se d4a. iaemos se- .~:no~ df~~nst re,ua a d,iv1;11d.~~e;l 1nossa alma." 4 palavra Ver. mas 1/amo_em '? r-emµne:r.adm· 
me.lbaates a· Beuis, p~ o vereliilOO como Eii€ ~ªº ~f~-8• e s~ su~;:10n~;, ~bp, ~~plica-noa Sto. Agostinho, generoso de nos,so,s :merHo<s na 
1:"em ~i" ,,1:a·:,,_'.;;,,_) ;;u.:n:,, .. - '""í'ce•- • .J.,..,_,-- ~de mfün.,a Sl~v.e ºf i:,_~s que, s4g.r»f4ca: 1.~) o pensamento.i: Ig;kir-in ateam.a 

.. , • "">'· • = ""' "" ire._· O atloram e ~he ser'i'Bm. , '. 
•• ..... ...l:;. " 

de ~-n~: •a; • "= O g;radual é l;i.z,a,d,o do Esa.1-
, ;,r, .-1~ ·- • x ••. ~ L 'B~l;:~eot~,· pieil.Q. à{iõmol'e: ,mo :1<1:: O Se}*líOl' ~ridf-eswu,I E l 
Am~r~t1dÍi"'~:JL: ~n ,làt let-.iz1a; \io m.ündo o Divino SaJ.vad'or. ar e g ante !Se;~ ,·ch~;''t~l~c~"' ~19ni dol201·e ,, e todÕs os povos part;icipa,r-am 

1 
• 

· df3,asa Rev~façíi.o. A Re<lemp-
lÍ'Í ç'ão é universal, corno foi mii· 

Reclinados sol.re o pl'esepio de Belem, olhos versal o peecado. Deante de 
fltos no Meruno iüei,me que ahi se aàOl,e,, sai- Deus. não ha harreiras ue na-

bamos ver o mundo novo que essa tenra crian

ça nos descobre. para enehermos nossa a.lma de 

C'.ionalit..fades: a l~f'(~ja é una l~ 

catholic::t. islo ,:. uni>'Pr,,al. }e i 

todas as genlr-s são ('IJ:.tmacla.-, 
gratidão, e cuidarmos de viver imensamente es- . para adorar o Senhor que co-
sa vida. divina que Elle depositou em nossas a.J- .

1

, mo uma grande l~z desf'eu, so
mas. fo..zendo-nos seus irmã-os. - Vivamos como bre a terra: tal e o que ,l,z o 
viveu o Filho de Deus· pol.s que oomos filhOF ;.;o , vers(culo. d;; All:'luía, tirado 

' , rla liturgia byzantina. 
mesmo De\.ii, · O EV'~elbo é aqui o mes-

E 

MANOEL PEKBLMAN 
l!ua Sebastião Pereira n.º · 280 f 

(Em frente á Igreja de Santa. Cecilia) .l 
Telephone: 5-3821. S, PAULO 



ECES PELA PAZ 
3oh " epigí'Rphe ""Paz e ,tus- PQl" seus grandes merlto!l nu dé• 1 tãcebat. lllrttr-e-ta.ntõ, momentos numere, de creatura.~ nada soei 

tiça "'. o dr. ~osta Rego publi- fe.~a ela clvillzação chriStã, gra- após, nos braços da cruz, entre- etn comparação do desag-gravo a 
c0u a l 6 do corrente, um jUdi- vados em caracteres indeleveis àbré seus la.bios divinos, não pa- quo tem direito a Infinita ma
cioso artigo que deveria ser nos fastos da historia, tem direi- ra eàttánbat a perversidààe dos Jestad.e de Deus e Ela transfor-

terrlvel castigo de t>eus, n·oo fol., ' o fim dPssa catastrophe e tm.tltb · 
bástante a abtlt os olhos aos (;ll- menos deposltnr co!1.flanc;a nos 
rlg-entes do.~ pov~. principies pelos quaes s,e deglá• 

cltatn os povo.~ (;llvqrala<ilos dê 
De\!$, ' : 'l1do e meditado por ... tantos to á sympathiá htitnana e fra- homen.q, não ~l'il .ohàmái' sobre mação de muilos prodlgos que, INEDQU18tLftlAtl'E DA PAZ 

co.t-holicos mal esclarecidos que, j terna na f}ódetosa intercessão de elles O'S Jú.!itcs .c&St!gos dó céu, li a braços com dôres tão ct'Uels, SEM DEUS 

.

dando ouvido ás malsinações dos Màría "AUx!lium christianorum'', m_ as P_atà imp!ol'l;J.r perdão e rt\1- facilmente se convencem de que ·•BOr;cHEVtS!'d-0 t lU.Cí~MO 
;m.imigos da Igreja, censuram j a hora de ttma restttreição oon_-~ ,:"?~tie<;>,rs!i~, __ "~~~. .Pêtl.'lóa•lhes, são miseras r.re11.turas e têm, por Desnorteott--os a cegueira do 
nle&espeitosamente o Santo Pa- forme _ _.ws prin~iplóll da j1,1Stic;11, PóNftl'e não sabétn o que fa:w:lll ". cônsegulnw, deveres sagrado.<i esplrlto. Qulzetàm clment~r a Se de um lado nos efiGhé tle 
~t'lre;"ex.lglndo de sua. santidade, j e da verdadeira paz." El' ó que wmos hoje. Pio XII~ e para com o autor de seus dias. pai sem O cóncurro do auwr da horror a "nova cimce~ão tio 
•no actua-1 coof.Ucto, utna attitu- seus 1:Ugnoll predec~res nao A lndlfferença rellgiosa das oa- paz. Qulzeram regenerar O ifltih- mundo", essa tão deca.ntatlà 
~--/1P_:1.lgna tle seu elevàdo mi• ~sron.ços DO PAPADO cell$atàttl de ·leml>tàr ás natiões o ções euro):)éas. o lait:ismo de seus do sefil a lnfluenéla viVif!t)ádóta "nova ordem" C!Ue vltia restaU• 
<nisterim ·a-postolic(). abysmo ~ em que oo iam J)recipl- governos (caminho que vamoA d'Aquelle ctue é 0 éarnlnhó, â tar o !mper!o dM · !i/lS~rlos ê bl-

A isto tem _accrescentado o tar. Leão Xnr e_ Pio XI C!tle <'Oi- tambem nós seguilldo), a guer- Vel'dadé e a vida. Qulootatti te• bylonkm. de outtQ, que se pôde 
A POSIÇ~ DO PAi'A ANTE Papa, na medlela de suas forqas, sa foram senao alttsonantes ra systematica ~nt!'ll. a Igreja I SólVer 08 delicados e oompiexos esPêtar qo 1lberaU6 mo agnGStlco, 

A GOERR"/\. mUl.tiptl<:ados atixl:itos afim de. de De.1.18? Perdeu-se no :rt>pel e a moral christa, a quem de- problemas lnternaclonaes, sem a fructo do livre exame e que, por 

õ l"fipã, em vhtude de sua 
:rriTusiro de V4gario de Chrlsto, 
.dl:we JlÕi'.-se, como de facto se 
.Piíe,. _ac1t;nâ.-cte todos os pàrtldos 
P.i>fitico.s'=ê -não immiscuir•se nas 
'romimdM qtte diV!dem entre si 
'.lfs,nações. Em sua magistral et'l• 

. ·cyêilca "·-Sun'llni Ptmtificatus", 

minorar os soffrimentos, não só das palJ<&s humanas o éco des- vem todo o bem que posauem. lntervenc;ãó. de Jesus Chrlsto que sua véz. gerou esses dois mons
dos que aelle reoonhecem o re- sas. 1rOl!ell do céu e a hora ile tudo is.~o .~Ubla até os céus ~o- é e ha dé ser .1empre a sotu(:ão ttos ctue pareciam Inimigos li'• 
present.anté de Deus nesta ter~. tle1.1s chegou .. • mo nuvem n~ra de dlssoluçao, de todas a.s dlfflculdades. Deus, reconolllaveis e hoje ~ estreitam 
mas dos proprios protestantes· e de odio e de impiedade. no alto conlie'Jho de. sua s!lbedo- em ftaternaJ abraça: bolcheVl!i-
JtideuS, Que mals poderia fa0:!t PRECES PELA PAZ , ria, resolveu baixar do céu para mo e racismo? li'Jlhos do me11-
o Pàpa? &xace.rbár as Of:il)tês- LICCAO INUTTI. bl'anstqrnar os planos da sobê~- mo ventre.· é J\lsto que planejem 
sões de que são vlctlmas milh6es É' digna de respeito ª passa- ba hum.ana, como outróra lançá- juntos uma nova concepqâo do 
cte filhos seus, com invectivas e gém de Deus. O homem deve A 1Javorosa licção da grande I'!\ a confusão entre os temera- mundo que se· distancia cotno a 
ameaças dirigidas aos que esj;le· ourVat-se em profundo sllenclo. guerra não surUu effe2to. _Ha rios const,ructores da. toiTe de I terra do céu dos prlnciplos bMi• 
zitlham os rud-itnenta.res ptecei- ·comprehendeu-o Pio XII. o Pa- annos, em uma n.Ilocuçao dirigi- 1 Babel. D~eram paz, paz e a cos lólo Evangelho. · i:letiÍm'.a q_ue lançou mão de t.o

dós:eos n:ie.ios ae que podia dts
:~:r para ~d-ir que se recor
_'r.ésse. :âs a--i:ma.s e para conservar 
·,:a'berto -o -eaminlto que lewria a 
:Ulfi emencllnl&Ito honroso par.a 

tos do. justiça? !)â imita a Christo: ora e con- da á moci~ade de . Bello Horl- paz 08 desamparou. 0 mal ag
vida sêus filbos a unirem-se com zonte, descell'ei o panorama som- gravou-se vertiginosamente. Or• 
elle ém perfeita e completa fu- brio que annunciava a presente e-anfMu-se O exercito luciferino 

O QtTE M:VEM0$ FA?;ER 
hó QUE PR.F.~ISAMOS 

A ANGUSTIA DO SANTO 
PADRE 

A gue1·ra actua.l, com s&u.s h0r• 
hore~. renova para o SUrtúllG 
'f>Qntif!Clé às angustias da Pâix~o 
ele Ohrlsto, Este que, no oo"ft'ér 

sâ() d~ cor2Ç6es. J:>eterrninou que bo;.rasca. . . e.los sem Deus. 
ô ti-la_ 24 do corrente fo/lse um dia Volvei - disse-lhes eu - o os homen· 8 -... ~stlallzados· n•un de Prélíes pel Ih '"" , Respondendço, pois. ao appello 

· a pa,,. 0 ar para os horizonte.~ longln- delirlo de impiedade. .~ubstltut- do l"apa, oremos. f.)ela pa~. ou 

· de seus ffllliistetlos áptistotíoos, 
ver.gastára os victô.s · dos dlr1gen .. 
tes de Israel e desmescãta com 
tntr~ os esétrul\s e pbart• 

· seus hypocr'i:tas, CO'lldeUUià•se, ao 
mtclãt o drama ~oié1ito c10 
Cêiva:r!o, ao mAls r.mi~ sl
lé~. 

O fim dessas oràções é obter quos_. .. . _Que coisa 'ledes? Por_ r"m-se ,., 0 "'d.i d.,._ rAi·s e "'hn· h·,
0
. r 

" nb =- 1 dl a· 1 ,_ " .. " "'r. ""' , = a.nt,es procuremos aplacar a jus-
gra.,.. e .. ...,...,r !lQ'1' ª v .... ,a · lio

11 
~~ .. _Parte incertezas, angullt ias, dos senhores e. arVorar.am a ban- t.lqa -de Deus; Que tama.nh11 ml-

0 Sa:t:100 Sàôf1.frolG -deve ser of- u.e .. s espessa.~ qUe se adensam délt da r lt.a Já - - · · 
r.1•ealdo no intento de "a.plácar ª. meaçndotas. "o genero hui'na• . ª evo · • na.? se tt;a· 1· seria, tao ·Ingentes_ ~aorjfJclos se• 
·e t~r· .,_.. ,..,....,.,.,,,.,_ n .... iv'nn Ma.- f . d . . t 1 ta de prescindir da acçap salva- Jàlfl o premmcio tle dlas melho• 

~ ,_, ,..._.,..,.... .. .,.. 1 " no a· un ou-se na mn et a - d d 1 · · . · ' 
jestade." disse R-UY Barbo.o;;a aos academi- hoºmrao"tel • ~~s Cthrl.sto,. mas . de res padriil o ~undo. Não pteél.sa-

. . d S ~ p· 1 ,. "' e •o ""m ,reguas. O es- j mos e "nova ordem" nem de oos e no . au o - e no oceano 1 !to d t' ·· é . · · · · • ' · 
fiQNTó DÊ VlS'rA no ROMA- v4ol~nto dá ma teria f)Uctuam ho- P r as. ~v~s - o Inspirador phantM.liosas C'-Onéépçoes do rnun• 
No PON'.i.'tt.JCE A RESPEITO . Je 09 destroc;os da civilização e O gu~ de.~a,'<.cohorte infernal. do; Nada ha de novo sobre a. 

DA GUl!R'RA tne!o destruldtÍ.. Esse fatal exci- As naq_~es _apost.atas que !Ji'epa• ra,ce ãa terra. O de que pn>r.1-
dio está. cl.altH,ndo por Deus." O raram o _te!reno par~ e~sas tn~- . sat11os é. de restai.ll'a.t a ordem 

atifüa;g .as pa:rtes. Ex];lôndo-se a 
'ver·-sruis mwnções maa lnt-erpre• 
tamrs, fez o que pOde para poU• 
p;a? :á humanidade toda e á 
étir'".1Standade os horrores de uma 
gtfetta mtmdlal. Afflx11ia que 
f*'t".'l conselhos paternae.s foram 
ou~dos mm respeito, mas não 
foni:m seguidos. Desenca.cleada a 
tormenta, as.sim se refere, com 
i~ apostolica, á injU,stlça 
de que· foi victlma a dêlildttosa 
Polonia: "Do sangue -de lnnu• 
meros .seres humanos, ainda de 
não combatentes, desprende-se· 
lancinante brado, especimmente 
nessa diilecta nação, a Polonta, 

.QUe,, pw, sua fí!.lelidatle á Igreja, 

Dahl se oolll é . Sa t libét. llistno nti- h lstâ-ó d - noúra.~ .. da. perverslé.lade ~denta eterna. da piw. e da jUstlga, bem 
·~a é a VOS$!l hora - áiB · · g que 

O 
n ° .. ·ª . . ª . ª r . . 0 se de sangue· e de ~i:'sf,r.ulção, cem-· ltitmltflfiVe'l . qtlé Je.siM .Chtlsto 

eJ:lé - e o poder dás trevaa", Pi• .::i'ê ae!!i~~o~~~~ ~:lo q:ssa~ prepa~: ª t~rm:n· t(lmp!am a})Moradàs o perlgó Qtté'/restltuiu .â, hutrlàtrldàde ~e\tarl
tátôa, torn.etâo ue adttilr~. ptó,.· · . . · ª eaqa , en_ca ea -se as ameftça." O t-emporal de$f~1.to 1 '.ca.~Qi-a. .... Jesus Christo é n. pe-. 
eut'à despértal•o de sétl -myáté• pnl»tiw. q_we -11~ ê O dos politi- Sbbre -0 mun.do. As naçores chrls• ahi e.s1/4. · amelf:çando ll.fo_ gar~tttdó1··afa··\{·f.'fff'i9d tod · ' t11r· 

....,...;,._ oos · e ~ôclf,i(jfoS que pohtifiça,m tâs, infleis- -.a- -sua tnls.sio, · repêW .· eiti iun. ~cenho de !ag· tlm"s e d,.·, . "" ,1 l nl,IE' . d',:llee 0

6 ºa eU.. . JCIO 
.rlóstl •élleil'irlo. Jesutl, l-""'"'"•~]àer~ llÍI ttiQüna e na.. llrtptéflsa. A ratn o brado imtanlco do povo . . ~ "· · ,.,.,,r~a · " . "" e ~ e e (!ue 
··manéda;. ca~do. .Ít!SUli a-iitêlil . g'ut!i'ta IWttíãl .é um tremendo deicida: NqlúJnus htmc reg'tiáre sangue. Nlnguem póde prever precisa o mundo áctual. 

========================a=::tít=::::it: é~ de Otàs. As nações, hor-, super nos. Não queretnoli que 
t11tlládlé ~ de tantas rui- este rélne sobre nós! Lanc:aram 

·' tlàli, P~Cm901 livrar-se da pe- a Jt>sUs Chr!sto fóra das leis e 
··élm de ~ sido responsave-lB dM instituições polltlcas, fóra da 
por ta-nt() sa~ue deti'alfilldo. at• ,. esoola e. do lar. fóra dá offictna 

1 EVITE 
íci 

1 

Confie seus predios á no~sa organi .. 1 
~i zação que a~mentaremos seus 

1-••a Zel•;;o~~edial" 
~ ADMINH!TRAÇÃO PREDIAL, couunlssáo 3% 6" 53/.,,_ ,.;_ 

~

'·'; ~NTAl,tENTO SOBRi: ALTJO\JEl~, jatos llfi,. - VO• 
BP.A.NÇAS de alugueis atrazados. AOEAN"l'AMl\:N'l'OS pàra 
P.EFORMAS. - Compras de imm~ por eôabt ~ -

1, 1 Informaç,res coni'idenolaes di! iaqulllnos e fiaüores, - $JWÇiiO 

tr. lbufndo ~ . ad. versar!o a ci.ü.pa I e elas r. epart!çóe.~ . publicas, _ fóra 
~. · c.Wmfitíltlà, Na verda4e, oo t'aMbl'e do pobre e do pala· 
t,ó1'éfi!; fllt111tem quer1a a guét'- ·cio do rico. Quem setnell\ v.en• 
tá, Tód0.s t.emlltm suas tl'ettt,'l- . t,os colhe telnf)estàdes. 
tali oofl~ncJa.s e claruun tudo ' A!'\\$tou-se ,1esus Christó, o ool. 

, t;l(ü'à lln~ a tohtt~Ufft. Am- das altnas a 1uz do murido e es• 
~- fQ~t~ as to~ da con- ~-- tr~as envolve9n · a 'terra.

. ~ Ili! jgN; .Ci.li soldaâos de A etantte guerra semeou a morte 
hó1'ffiffli àt!ffttm os alhos aos Jo- e a df.\iOlsçi\o no \lélho cotitlhen~ 
Véhà ~ de ho.je. Parece tie. Este baptisrrio de sangue, 
que /91 a mão ltWlslvel de Deus 

-~~~ur:us h<>~os ;rrnC: · ~-Dr: D:ir~iP~;',_J 
A ~ da guerra . para OcuHstft ( 
dabl tltar tnaiOi' bem. A pulve• Rua Senador P. Eg-ydJo, 15 l 
rwção de m11 obras de arte, a Sa. ras 51.J-14 - 14 âs _1'7 hs, 
pei'da iõle mmitlli'a de vidas, as Telephone 2•'i3lll 
lágtl.ma/1 e gettúdOs. ele tnfinlto ... ,. .., """ ... • ., , • , •• ., • - .. • 

.B&NCARU: Acceita-tni)S depositos com jtl1'Gi men.,aes, ihis• 
contos, e'kl. CASA 

N. a.: - Sol.1re nossa ldonel:dade, q-uaesql.Ui!I' t-nfo~es, MARTINliO MACEDO 6 ClA. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA .TOSE' BONIFACIO,• 39 - 2.~ and$1-

s. PA.ULQ 
SllB /tlfUIOH 

HP/lf/1111 llíWi/1# 

R: BOA VISTA, 21 l • TEL. 2·2é3"73 
S. PAULO 

Ci'cali. Ó Interior m41s 2$500 de parle çgdci pa.J 
PH-ONE : 2-2401 

Eis pDl'que a devoção a Nossa Se• 
. v.ho-ra é pai:a nós de extrema fecun
âidad;J?:. :éVIatia é insepar,a:v~l de .lt-
1:rt.1':l, nosso u,nioo ter.mo. N'illgUE!lll 
cmn.o :M:ar0ia tem < re\lito jUnt'o lhi 
Deus pat-a .nos ob-ter a gr~. E· aitl• 
(l.à, porque telil a nosso respeito, 
uma '6SP€'Cia-l graça de matet-uidade 

. (~É;J:". 
:'.Bem o cotthecia nosso fa.llecid9 

Pi.st-or. · 
É são intensam6lil.te commovei;lo• 

r:.as as ex.:pressões com que se dlti· 
gra á Se1B:mr.a das Dõres, num dos. 

-mais formosos Sertn.6es da Paixão 
. {fH;)=". 

Ademais, quem dentre nõs se es
queceu já da piedade ternlssima 
·.:i.ue o lev.ava tantas vezes 13 tão pro· 
io:ngadamen:te a prostrar-se ante a 
íma{,"Bm pequen-ina de Nossa Senho, 
I-ll. dl:l. Conceição, no silencio de seu 
1.1uerido Sautuario de Apparecida? 

A Fli:wh-aristia foi a outra linha 
m~stra de sua espirttualttlade. 

ltlscrev:eu toda ,1ma Paeto-ral cul
dtadlss-ima, preparando o Congresso 
Eucharistico de 19l!í, o l,)rltnelro que 
"" r·ealízou no Brasil. Mus sua pie
;;'~de encharistíca datan já de lon· 
ge. Como parocho, foi o iniciador da:1 
ttdoracões que ainda boje, numero
sas, perfumam os altares da Eu
charistia. 

Como Bispo, foi o segn,-i. 
goVerno. Servimo-nos de . ei: 

prlot dizeres: 

·•u 

"Deu-nos a experieuc·;,, 
li~ a coml,ll'eh, 1,;ãv 

r):\ ro
.• «:ta de 

Dorn Duarte Leopoldo e Silva 
Oração pronunciada pelo Revmo. Cgo. Ant~nlo AlvéJs t:1, 

Slqllelra no S.,_o anniver$allo do fallecimento de 
Dom Duarte, a 13 de novembro 

quanto valem as lar.·rlmas ardente 
do i;iacercloclo. Dérr:1màdaé aos pés 
de JJ<iisus Saerttmeiita-do, são ellas, 
Qutl.ntas v-ezii!s, a exl;latlsão de um 
zelo ilâó cottei,tJbndido, o contta-
1;-oli,ê dás con'lloÚ\ç9fJs do niintsterk>, 
rê.spoàtll. herÇ)lca .. e -verdadelratnente 
sacerdotal á deáleâldade de certos 
ataques (66J". 

EJ quando "lhe cansaram os bra· 
()Os para o trabalho e sobrava-lhe 
sómente o coração para amar e 
abeil~oar (67)'", elle se ])unha de 
joelhos ante o Altar. 

"E' de Joelhos que o pastor go
verna. E' de joelhos que o Bispo diri
ge e orienta, estimula e fiéaliza, re
prehende,· consola $ s1:1-ntlflca a~ ove
lhas. 

rlzontes 110 ZPlo sempre borbulhante, 
sempt-e Insaciavel (68) ". 

Tocante rt?.t.rato, que nos faz ajoA· 
ihar, por nossa vez a reverenciar 
áua memoria tres vezes bemdictal 

*** ., 
Meus irmâoR caríssimos. 
Vatno-nos cerrar. 
Demasiado estanc11amos já, den

tro nesta alma vigorosa tão ente1·n11-
cedoras eram Jicçõefl que bebiamos, 
tão perfumosal-l ns rnysticas, flores 
qnP iatnos reC'olhenrto. 

l<J' ainda de nosRo desparecldo 
Paswr esta palavra mimosa que rei
tPradamente o evocn nesta hora: 

VP!ho troneo a ull lma selva gene, 
rnsa e téC'nnda; flores festivas, eJc'n-
1.Jerantes e galhardas, a pompear 
louçanlas e garr!dices, por entre as 
F.rind1as de um sepulchro ( 69) ". 

MaR este sepulchro é- cheio lje 
gloria. Este occa,so foí bem um 
triumphal que se suavizou lênto e 
lento num acorde rico ele efll)eran, 
ça: 

"Umas vezes, .ao <lei! ar-se no ho· 
rizonte, rei soberbo e dadivoso, a 
dei;cansar da faina de benemeren
cias, abre-se O eol em Í1m sorriso de 
luz, como ,em· saudosa despedida. F.' 
a conscíencia do dever cumprido. E' 
a esperança de pro ... lma. ressurrei
ção. E tranquilla, suave e mansa
mente, dilue-se o crepusculo na;; 
trt'vas da noite (70) ·•. 

preces an.te o Cruoil'.icado, ittlPlet. 
rando o repouso. eterno pará aquell& 
que os nossos corações àdlV'inbaili 
já na celeste Reco1:npensa, nos PO· 
nha tambe!n nos lablos, por élle e 
sobretudo para nõs, pto!!ttados em 
adoração ante Nosso Senhor que 
pela sua Cruz santíssima nos re·miu, 

· esta oração fetvente, á ultimu cl't 
ultimo Sermão da Paixão do !)ti• 
melro Arcebispo dê Sâô F'àúlo· 

"Oh! .Tesus, oh vida ttllnha, · vlva 
'eu por teu amor, até que possas dar 
utn dia essa vjda gloriosa qne oe. 
poetas sagra/los l)ttdêtatn · êantar, 
· ms que excede a tudo qué.nto pode 
desejar o meu coração; 

Adoremus te Christe et benedlol
mus tíbl. 

Qula per sanctãm crücem tuâm 
redimistl mundum 7"1)"• 

62) Gal. IV, 5. cr.r. D. Colutiíhi 
l\farmlon, Le Christ vie de 
l'ãme, p. 2:-l. 

68) Cfr. D. Colnmba Marmlon, ojl, 
clt. 466, seg, 

64) D. Duarte, Sermão da Paixão, 
Nossa Senhora do Cartno, 1920. 

No silencio da noite mal dol'ml
tla, ouvir-! he-eis o· ciciar de uma p.re
ce branda, macia, como feita de at'
l<1i11hos e de doçuras de aitua. 

"A: arvores fortes, de cerne duro 
e consistente; as que na floresta do
mibaram altivas, sobrelevando valeR 
e montanhas; as que resistiram, va
lentes e vigorosas, aos uivos da tem, 
pestade; a;1 qu11 se não abateram 
aos empuxos do vendaval - ache
ga.das ao termo de sua ·fructificação 
glo.riosa, cobrem-se de flores e,stra
na;as, engrlna.ldru....•se para a morte, 
como que ciosas de uma e:tlstencia. 

Que este 
para nós. 

66) D. Duarte, Pastoral sobre o 
Santíssimo Sacramento. 

* *"' tlll) D. Duarte, Mau d . clero Curityba, 
exemplo sf!j!L est101nlo Retiro Espiritual. 

· E essa l,)reoe é o segredo de · sua 
actívldade fécunda. 

E essa pr~ce é a l,le11çâo que fel'- . 
tlliza 0S trabalho$ dos operarios do 
Evangelho. E essa prece é o condâo 
maravilhoao llúe lbe tàS&a nol'QS bo-

não d-u todo in u til . · 
Flores sâo, flores a que cede o 

Que 11stas palav.rai., vinda,- do 
alem. e como descid"1 do sel-0 de 
Deus, rructesçam preclosatt1énte: em 
nossas almas. 

E que esta solemnidade. em que a 
Santa IcNJa nos fai dobrar nosaaa 

67) D. Duarte, &aud. a d. Leme; 
Rio, 1P36. 

68) D. Duarte, ibidem. 
69) D. Duarte, Jnedíto. 
70) D. Duarte, Migalhas, 103. 
71i t>. Duarte, Sertnâo da Paixão, 

Nossa Senhora do Carmo, li20 . 



O G/mriM'i'ô''Firi:'ttitnnga funcL'ccl0 
em 193.S e com inspecção federal desde 
1934 - e o At}i21:-2u Graça Ar2nha -
fundado em 1930 e com inspecção fe
deral desde 1935 - fundiram-se nu.ma 
só e grande organização educacion2.l em 
princípios do corrente am10. • Foi· con
fiada a: sua orieEtação p-edagogica ao 
:çrof, Carlos de Zagottis. que tem, co
mo seus principa.es n.1J.xili-ares. 11a qua
lidade de vke-dü-e:ore.;;, os profs. Car
los Alberto d-é :Paiva Carvalho e Luiz 
de :i.\'.1:ello. 

Os resu.ltados d-esta fus~o de duas 

11°21,b.ã. duas á tBde e uma á noite, 
pc::3uem regularmente mat1.·icu'.9~:c,:; pa,-··· 
i'& ;;:2starer.1 exames em Dezembro 160 
alumnos. 

Funccionam. annexos. um curso de 
,. • ,. 1• 

p1·eparat0rios rara os µres mr:11~0., 
pharmaceutfr:o e de o::l0ntclc:;i2, a car
go dos profs. José Cointra Duarte, 
Nelson de Arruda Leite, Pedro Pau1o 
de Franca Bueno 'e Max Ge1:ertz e um 
curso de· habilitacã.o ás escolas polyte
chnicas do paiz, a·'cuja fr2n':.e es'.:á o no
ta,-el professor de Mathematica. Phy
ca e Chimiéa, dr. Mario Lopes Leão. 

i;t,: o r-! f' o :-.:· ::1'!.::~z.:-:~')-CS ern· 1 

~r?.!!1~ f°!U~n~:1~.d~. 2. chuva, a1 .. ! 
1:;'./~t{":ti-. 'E'f1 in'.z-c:C-,s bc!e-1 
n~ent:s d~'.:&?!; ~~rmen.s 1,e!"igosos 
r:::~1,do estes são lan~ados pelos 
i: r:r.::~) j 

A c~ntamfr1a~ão da ·a::-;ua. não 1 
,)ff~r~~e. tatnb~n,. mvi~os ~e~·ig-::in, 
pe!B. f9 '.'ilidade de desinfe~~fo. 

o l'l'O'.'ei:..•0 por contamina~ê.o 
dir-ect2, pelos ind!vtduos ou por 
anir,.1'.le~. será. restringido effi
ca::men:r-. ~r uma hyg!e'1e tn!!lS 
at~-en'..~ e cuidadosa, fe!i~ente. 1 
ta~ta~'.~ f::.cil'.!ada. Alé::n do 1 
n1~k. a c2nt~.m:ns.ç!o. pôr m:;i-::> ; 
d-s 211'..r,gcz. é tembti'.'.1 r€~:g~sà 1 
ao prcprio disseznine.d-:ir ,(is_ mo
test!!:. 

Felizmente a.inda. a Yaccl11a
ção do5 comtz.:t,2nt~.s ·ctuninue a 
effic2-cie, dê un:..1. !;U>!~1·:t Met~-
t·!ologica. Os e.dvena:::c.s não es- ·, 

Procur,:,:n apr•;,·eiL:r ~st,:, 1;,s,: D'.'l'-'1 r'·n· · ,,,_ 
o seu é!"!:-:o\·àl. 2.d~ui:·i!'!:--~CJ t· .. ~~ t~~:1_ .. ;~:--i~··11~·:l 

liq_uir:2aç2.o an:-iual C:a 

os finissimo$ 

·_1 :..., 

(~ p. :~·~ ~ ~ ~? .-} 

C:--c·- ·=,.:-- .... 
f-j ·: B i-~-:, . 

taráo dispostos. n?.tura!mente. ª 1 . Alfa.iatads. scb Tn('.";c:3a., c8.7 s5; "-; 
uma. experiencia cujos ott:1-!tos 1 · · · --

.:~,. 1 

·1 1.mprevist-:is podem am,v,ar a cketas mode:n.1~3 Q p:::::::s--::::::; C.:; 
mo propr!~ e,-:izte!:e:a. Bôas F esbi3 .. 

Bonecas 
Bêbês e 

B_rinquecios 

Casa l'-!ffn©Jlt1G 
Rua Mawi, 1.:.'?-3 12 Esq, Bi'ige'.defrn Tob:J-~ 

a casa que ma-is ba1'ato vende em São Paulo 

Af,rica em geral, comprem 
,ea:i,g Mrnt~ M seccâo 

• , ,1 ~ Sob o titulo acima. "E1 Piulblo" ~ a-Ot,1-lB,limel:J,te 390 ~ 
e..~m:M~a ..... a_ de I de Bueno.s A__yre: publ~u recen- ~t.es ~:ros. :Yá S!?ffi•inw~ 

1 - ... -.~ .,!,~mente. um.--~siga ao Revmç,. ce:t!),!;rll&S ooin oe®a de,,8,00 a,w,m~\ 
r.or,cei:ua:las é predig-ios;,;.s ca::~;:; d€. Com sua2; confol·tr.,·eis e 1:.1xuosa.r • ~ í ioe. Francisco· M. Led.ochowsk1, .iaoo 80 sémiwíês meri01"es eo~1· 
e1::::ino fcmim ;t'.i;yj~·2.';ÊiS. Íi'E:'.)U!õ!1t'.:-.- 0

-::)·}, in.::tal!ações, ~º? o stu optür..o corpo ; ~ l g:;rd~~r:r~o~!~~=~ e:~ i~!º ,~ . ·a) 
J:YE:.S2nt~men:e, :'.:'.õU':; ca.::c:'.).f, rn.ds d€ 60{) CTC-'.';2nte CónSbt!J.ldO de educadores de · oontinentc i:,_egro. J~ na Àf~~ 
.alum.nb~. diY!di:::i$ pt1-:i~ s~u5 cu 1·s0s s·randt rnber e longo tirod11jo ~o ens)· ,_ (i) · Õ1! eatho!lcos a,~ tia ~Mi- ~~~ ~..en~ ~; '~ 

· primariÓ. de 3.dm:ssã..o ::>,ô g:,·mr.~_ü:.i f" ro, com sua cDmp-etent2 e_ cntenosa d1~ , _ J ~ ..... lllJ'.... ce. a um total de '7.400;JIOO· ~~~lll8if:fu.s ~ ® ·. 

2.0 comm-ercial, pre-c€~eutico, µ~rito- !"e{;'.':2.0 e ~om os seus admiraveis servi- ~ 1 As maiores pi,oporgoos l!!l! :re-
1
~- \ 

· l . · , •, • • t · - t ,.:i·,t d sistram: 2.200.000 pa.ra o ~ 1 se ~ con:~dc~ e -~ymnasia.. ,.,~~ aé aamm1s rB,çao. ~S-8, e.cre __ ~oo a Belga; &98.ooo e~ r,:1 da,g~; _ 36 ~ 
D--e 1~9 -para 1NO hcT:e' u!l1 a'.J.~- i::stib~ção educadM.al da A..-eni::l.a. An- à e.as.a oncl~ ~o é et12.000 em u~r.i:i.: ~:-'.l.CM !'Ml,' · Q1i1 

men~".) d~ alurnr:os 1~u:rr,_a p!'C-~r:s.o de i;-sE.:t 38S me:."ece de todos os mais ras~ mais àarato Afl1ea. :&iuator!al Fran~~za. ~I 
136 % . · ·,p1o! elogios. n •• ., d"" p,,1....,-.,,_; .. ..,., .,__A Afoarida. ~~e,.r1::i

1 
,,.:;}'r?pon- 0 . ..) 

. :E' Mi.1 :rr:a,io:!." Ml"é. ainda ô ~éU Cl°êÊ'.~ . ' .... Per tu do isto: o G·,;ml'l.8.510 Pira.tinín• J;l!JU"" ..,., á; ..,.....,.,.,_, ...,: Õ8, v,;;uw-.o • .~<,--., o,G:S e• --- ·. . ··.·r"_--.~ 
..,,_·m ... 1"·n'-~ ,.,,_ 11'11!_.1_, t~,.,_.Õ.ô-"" em vistá ~ . Atk G - A , ~ Nos. 88 ~ 94 141 eonve~. Atri~:i, O~'.~n:al,{ ~ ., ~l 
\., "'- VJ ,:;m ., - - = . ft. e o - eneu rs.,_;.a _:rlln:"'El. sa.o cs '.fel. 5-40'70 11.0'74 fieis e M oon,·c~:&s E:1as 1:ioo pw~. lf-»~ 
aue. no 'memento,· as s1,.as aua°tr(l t:lt:c- cc1.c~c::r,derios idea~s para a juventude i Afrieanu, 3.'?20 fieis e 41 c::in- .~ ~ e í/l,!lb~ 

2es d-e admissão. C:..~Ê e u2~s urr.EJ. da C~!Ilis+a, (***) ------------ ver56e!. - ,~. / 

======================================== ~ ~iea ê ~l ~ ~ 
"'/íA MA,..,..'RTC1" 'T :\ K..,RATU""TA d b. d t d ~~ :, ~:' ·u 1. 1 ... -· t ·: - , u ,_,j~ "· 'U. ,. -- _{ - - "~- ~:-~::C!' ~g:i.~ ~:~:-v::n: Cl1{ilcheA. S DE QU_ AL:bDAD, E POR º ~ntdsmo, º Com-muru~m .. ~ ·u . . 1 • , .,. /f 1 _. -1 ~,..,,..,, ... 

11a . nn'e!'.'S!Cúiú.e o.e h.!2.Cí'~Q p2.í.·a um ncme do repmentante nucioml PR'!ru'"OS MODICOS 11&pi,erenta-m perigos en~ PEM:~, 
da.~ Universidades. Faculdades e .c,y os eva.~es $ Mi.,roa. q 

eStUCante brasileÍrO Academias do Brasil. mom~, pa,ira, a P}1i11iea, é i;i_el 
- ·- 1 

Qualquer. informação solicita.da. de01Bão, oomo o~a o R.eilmo-;1 
li Revi.Ste, __ "Tradi~§.o'' indicuâ I r:everà 'cursár.'a Ü11ÍYer.sidade de pelo" intere;sados lhes será da- B a u m ,& 1 w a n a ~ k I Pe. T. Monneru; s. J., pois é ~i 

o rep~e~ent:.nte n:-_cic11al H:J.drh.:.. da, mediP.nte ca.rta end-ere~a"1a á 13 ~ momento pi;ycho1cg:!co em que a,, 
· ' 1 · O curs".l r~rà '.cte c!nco me:res, CP.ixa Fosta!, 552. Recife. Catholicismo exel!ce enomw in;j 

O rnsmuto de Estu:lt\~ d.a I pod~ndb O alutnno ·esc·olher· a se- ()1:)::rtunamentc. outros esc!a- f,luencia. e atracção para os na.• 
: ~e~p:.,1ha. qt:~_. o~cl~ce .. à.· di.l:.~c-1 rle que prefira: Direito, Letras recimentas e informações. a re- RUA DA ASSEMBLEA N." 54 tivO!.. ! 

Çao de 'Dc11 Al on -~ Ga e a i .. 1 N A a,jyd-a de todos os cathol.,!n~ .. ' 
' ~ • • ~ • 1 ou HiEtorla. Para. a sua n1a11u- Yieta "Tradição" din:lga:-á, pci5 ,_rô Pr-edio CHACARAS e Q.UINTAES =., 

d. b d 6 ,· · - ~ uma. .Obrigação. Devem ünplo4' 
ecasas, a.ca a e crear ma- ten~ão na <:apitaf ·11espanhola. espere, noYos detalhe~ do Insti- (1 Mi',.uto do Lal·go da Se') 

·t · 1 , ·• d t· d 1 , .. rar constantemente a Deus ~ - r1cu as gra.m,a.. es ma as a I receberá. a. L'!lportanc!a de· 5 mil tuto de Estudos da. Hespenha. p 
t d t d iz d A S AULO conversão de todo 9 eontinents 

~~ u_ a.n es e pa es. as me-

1 
r:is~tal!, P,agas ~m parcelle.s men· A.'_ s._. Exc: o sr. Embaixa- • negro-. 

. ica_, · · · . . su .. !,. · . , · · · · · dor da l!es].')à.nha no · Brasil jé, 
O Brasil fôi conu,mplado com I A revista ''TrMiçá.o" já rece- foi cominUnicada · a. iMumbenda 

u..111a de~~ matriculas, dada a ! beu o titulo de nomeação para a j dada á. ,,1ctoriosa J.')Ublt~o per• 
. _ . sua . tr11aie_1onal a1niza.de com a. j matricUla, -devid&R:tente ass!gné.·' n:ambuoan:a, · ... -. - .. -- . 

Hespanha.. E a, revista "Tradi· 
·ção" r~beu a incumbencia de 
indicar o estudante brasileiro que. 

~ m<>strnario 
e venda de 

,Pf'ed11cto1 
d o No~ t ªl 

-~ ·~~~ ! 

_·_:$;..i:.::.~s ão P.::.rà e de 
C:i,ju'. Doces e C0!1,potas 
rle fructos syivestres. 
\·inh::is, licores, passas 
de differentes fructos. o 
famoso Piraruc:u', Ca
mar,ão e Dourado do 
Amazonas. Redes e 
r..endas do Ceará feitos 
á mão e outro:; artiios 
do ?\'orte e Norde~te. 
Pr!"curel?'l conhecer es
tas cousas nossas. Y!St

tanclo as g,a1~des ex-
posições da 

A Nordestina 
La.rge fio Ar~u:::~e. ~1 

F::cn:::: 4-l "i'~J2 

POSSIBILIDADES DE UMA AS 
GUERRA BACTERIOLOGICA 

Em todos os tempos. um dos 
, mais fortes inimigos dos que, na 

g.uerra, se degladiam, é a epide
mia. A dizimação dos comba
tentes !)ela grippe, variola. ty
p~o. feb,e tifoide, a menigite, 
eerebro es~inhaL o eho!era. etc., 

1 
é um facto ~ncontestavel e tra-

i rtee, -
! cendi'ç~~ varias innuem• para, 
1 o de~envolv'imcnto das eplde
! mias: ~ fadiga, a al!m~ntaçáo 
l 

defeltluosa., as precana.s oon~s 
em uma. exposição forçada e 
oon&ta.nte ás intemperies, a ac-
0\lmU!lação das tropas. 

Tudo isso nos fa.z te~r ))&la, 
eorte dos oombatente.s e dog po
vos, 11e taes epidemias vierem a 
ser provocadas J.')8105 Ulversa.rl.os. 
A guerra. bacter101og!ca é o gre.n
de espantalho nas horas pre• 
sente:,. 

Felizmente. parece que a l)OS• 

,~------------------------
! 
1 

1 

! 
A Alfaiataria 

ESPERANÇA 
€stabelecida na RUA DA C:DNSOLAÇ'ÃO, 840, 

e que forne(;e ternos sob medidà em 10 pres-

tfi!:;&.ss sem alteração 110 preço, def~ja a seus 

amigcs e clientes um am'lo de muita prosi:;,2ridade 

e f~l;:":i:!ade, 

:F'ôr entre os Ndt?6 iOlpe.s ·t!Ué 
!1 Fran{!a. sof,freu na deSQstrosa 
St.'GM'!l. oontra.- o •. fnl\l&SÕr, . ~pe& 
physlcós e mones que occu.io~ 
nai'a.m m4eeriH e ~s. 
deeperta.ram, enllret.anto, aqui e 
acolá, oasos de heroismo legiti
mo a amenizar a deriôta, Qua:.n
do se fala em lwôi&mo legltuno 
só se oomf>rehende um, félto ali• 
cerçac!o ein ba.ses solida$ de mo
riiJ, J)l'éOeOupa,rulo-re menos I)Or 
resultados immediatos do 4ue o& 
fruetos positivos embot'à longín
quos de uma Justa. e duradoura 
pat. 

:oee.rie.s é o h&rGismo do Pé. 
Jaeque.!i Lantelme, heroisino betn 
11,ccentuado ne. breve lucta que 
06 francezes sustent4ra,m contra 
o eic~rcito nuista, em sua patria, 
embora, rapidamente, a morte o 
colhesse quando etle exercia Jl'}e
r.a a.ctividade apostolica. entre os 
soldàdot,. 

A ordem do exercito que citou 
esse facto rendeu-lhe simples 
mas significativa homenagem 
noo seguintes termos: 

"Magnifica figura dê padre e 

1 

de sol:lido. Após haver consumi
do ~em reservas sua b!lla il'ltel
!!genc!a e seu gran~~ eoiaçfo 11.0 
~e:rviçe da França, a 6 de Junho, 
l'!~ c1>mbate dé ~tr.onvi!lérs, M 
cumpi·!~ento de seu dever de sol,
de.C:,. éeu sua vida l!!Ue j~ de ll'll
'"::., c!fc:-!:c!rq. á. Pa.tiia. '' 

O capitão R. de Ue<irano, d.o 

.;,;. 

esouaclráó de ~tra.lha~ do 
é.R.O,I. - 34, escrevendo a um j 

Jtmão do Pe. ~ LS;nt.énné, j 
d<u;se, entre oatras oousas, o se-
tumte: r 

"Vosso irmão exerceu no meu 
~d:rão e no ê. R. inteiro, 

1

, 
llll1& consideravel mfluenoia. E' 
à eHe 4ue se deve attribuh' em pri
meiro lugar a bélla attMlude de ' 
l'tô&!OS homens 110 rudes Côfflbà• r 
tA!s !'.!ue nós sup)'.lOrtamos. Seu 
exemplo magnifico, que nenhuma 
lndisl)O$ic;ão de&animava, que ne- : 

nhum i,erigo intimidava, deu toda ' 
1 ef!ieácia a, um apostolado ar- , 
dente e lhe valeu a, veneração 
de todos seu com].'),a,nheiros, ~rn 
exc;:,oção, e de todos os seus che
fes." 

± 59rS 

tf:B. E PBOPAGAR O 

" LEGIONARIO .. i 

E' DEVÉR DE TODOS , 

OS CA'll!OLICOS --------------
Marmoraria. Vidan-

·Espeeia:ista em tumulos de marmore o ~- -
Prei;os. modicos. - A. VIDAL NETTó. - AL.Aat'Bf>A 
BARÃO OE LIMEIRA N.0 108. - Telephone ~I. -
SÃO PA'f LO. . 

1 



EV ANG=J!:LH'O' 

~: __ _,,: ~ , ...... -.. ·. ·. -. Preoavão · e Baptismo de João: 

' 

. ~ 

• 

LiQLI,idàção 
-'.SED:AS - LÃS - ""TECIDOS DIV.ERSOS 

'.ATOALHADOS - CRETONNES - COLCHAS - COBERTORES 
GU.A1tfflÇõES DE CAMA E MEZA - EN-XOVAES COM:PLErt'OS 

PARA ;NOlV AS -- ARTIGOS PARA CAVALHEIROS - CAMISARIA 
~RESE:ti_'.(~S :UTEIS PARA TODAS AS IDADES 

A Brasileira 
Ri1~ qj1§ ;ealm~iras, 144 .. 152 .. 160 - Teler,ho,n~: Sª~.16 

_(Esquina Alameda G1ette:), . 

O modo pelo qua~ 
: ittl;roduz São L1:Zcas 

: : :.a notiela da, pregação· 
: :'de. João BaptitÍta. sa

lrent,a bem a impor
tancia do facto pára 

·o povo Judeu. Após 
: seculos de expectati

. ; :>!/a, de trevas, em que 
· ,. · ·os judeus viveram 

· tacteando, resolvendo 
· com a scienoia ordi• 
11aria os problemas 

, · religiosos, ou dcixan• 
do as soluções de 
muitos para tempos 

QUAR'!'O DOMINGO DO ADVENTO 

São Luc.a8, W, l-6 -
'I ,.,'.'• ,-,,111•: • ~l:.>'\r"'I 1 

No anno declino quinto do lroperio de 'l'lbcrfo 
Cesir, sendo Poncio Pilatos ,governador da Judéa, 
Herodes tetrareha. da Galiléa, P.hilipe, seu irmão, te
trarcha da lturia. e da região de 'l'raehonltidc, e 
Lysa,nirus tetrarcha da Abilinea.; sendo sumroos pon
tJfices Annaz e Cai1>haz, falou o Senhor a João 
f.iiho de Zacharla:s, no deserto. E ellc percorreu toda 
a região do Jordão; p.regando o ba.ptismb de peniten
cia. pa.r.i, remissão dos peccados, como está. cscripto 
no livro do propheta Toaias: V.oz do que clama no 
deserto: Prepai·ae os caminhos do Senhor, tornae 
direitas. as 1,uas vercdai;. Os valles se hiw de encher, 
os montes e, outeiros serão arrasados, os caminhos 
tortuOS8S tornar-se-ão direitos, e os ll!ic-.i,brosos 1>Ia11os. 
E toda a c-.i,me verâ o Sa.Jv-.i,dor de Deus. 

deposição de Archeiau. · 
- Para ser eomple,;.i 

to, ~. cita, .~ 
L-uc!l6 trunbem !1.Yffl!.•q 
nias, governador d& ; 
Abi!:inea, região do, 
Anti-Líbano, vi.zinhg; . 

etc Pamasco. - l•'ac~ 
to essencialmente re
ligioso, nã.o é de ad• 
mirar enquadre Soo 

Lucas o appareci• 
me11Lo do Bapti8ta. 
Lambem 11a chronolo• 
gia sacerdotal dos 
judeus. Sob o pon .. 

.melhores, em que o Senhor se apiedasse de seu 
:povo e füe mandasse quem com autoridade lhe 
transmittls:;e suas ordens, o apparec!mento de um 
prophet.a trouxe para os Israelitas a sensação d(>. 

um grnnde altivio. Foi uma alegria nacional. 
Razão porque todos affluiam ao encontro do Bar,. 

tificador de 2\nuaz e Caiphaz. - O Summo Pone 
tifice erá tim H,pena.s. A cit1l,Çào de dois nomeS' 
allude â situação especial creada cm Jerusalem 
quando Valeria Grato, predeces;or de Pilatos, de•. 
poz Annaz do Supremo Pontificado. Pois, elle jà .. 

mais deixou de exercer influencia preponderante 
sobre os pontífices que o succederam de maneira tista p,ara se orientarem nos negocios com Deus. 

MAIS U~iíA ESCOLA Este propheta, porém, era o Ultimo na thcocracia 
judaiea. ·E talve-&, ao precü;ar, á maneira dos 
ltistor-ladores antigos, . minuciosamente a data. de 

a ser ellc quem rea~nentc orientava as questões j 
religiosa:; dos Judeus. 

·seu apparec'ilne~o, Sãci Lucas attendeu maJs a 

'!'et!ua:ra, uma das pero:ks do 'li_'rei Pedro SlNZICÀ o. F. M~ es~a uiuma c1rcumstanc1a. João era º ultimo 
·M!tl da Boa Vista, gloria-.;e de propheta: depois delle v.lrla o Messias, o Filho de 

!'e!' uma, escola propria., com cer- mas até os da F'aculdade, da ·,.mas por vontade. proprla, sof- · Deus. Por isso a João oc al!!ava outro facto 
m de 80 criaw,,-as e tres profes-

Assim, o 'Oivlno Salvador, ;10 1-cr · preso, prI• J 
ni.eiro foi apresentado a A'rnai. e só mais tarde, } 
conduzido á présença, de Caipllaz. o verdadei!o ,· 
pont!ficc. 

Escola Polytechn!ca; da propria, fre dores e humilhações até a maior ainda cu'° data exigia todii, a ·vreci1,-ão chro-··!!O!aS, Olharam sm:prehendidos ,a, 
-""d M. d Universidade. Dahi é que aquella ·mo1-te, seguida .•• da ressurrei- nologica: a Redei.npriio.d.Ó:.Genero Humano, a1!r-

Determinada, a epoca, dtí.-1101; o evauge!k;ta o 
resumo da pi·egação de João: Bapi,ismo de !)e• 

nitencia. para remissão dos peccm1os; e o fim: 

clispôr deli.~C modo os judeus para recebcre1;11 fru .. 
Luosamente o Salvador. E adverte que João rea• 

Jly..ava a propheci;J. qc. Is~:ias;, y1;~pa1;ac,. ~S .. ,t:/\J;ltl• 

,a1 freque.u.,,,, ores da, wsa o- é frequentada b'Ó por crianças, çáô. · • ""' 
'!!limcal, quando, um dia, o .sa.- radiação das bençãos. de Deus par-.., o universo 
i-oordote, por signal que vindo de estit por pequenos e grandes, até O altar, todo de pedra ma.ss!-
·fora, atiinnou no sermão que pelos mais cultos que sempre ain- ça, .a~e ou.tra.s perspectivas: inteiro, o c.stabelecimento dá nova alliança niio 
:Taqua.ra tinha ·duas escola.'5. ELle da encontram muito a aprender. ChriEto quk!; benef.ici.ar não só os jâ limJtada ·a um povo, mas commwn a todos os 
,..,,,...;.., c.,bel o mell1or do que os Que1n entr,, n° ,,,._ .... de Deus contomporaneo:; dé·,:ma encarna- ·homens de boa· vontade: ' '., ...... ,,. , .. ,,.,,,,,, 1,hos do· · Senhor. · ~~';, do lugar? - sent', for~li8~~e matrf- · ''i;00:1' le!'tlb1-õfiÍ.kó'' de'' tcíi:M'i; àif'ge-

. e .. '" ou ,., . .,ª a nuaar, _ llão ra~ões, instituimio para ellas,,.por 
Assil11 São Lucru; a~gura-nos de que a pre

gação de João Baptista deu-se no decimo quint.o 
anno do reinado de 'I'iberio. Seria o annu 781 

depois da. fundação de Roma. Ou, si tmnarmo:; 
para ponto de lJ'drt.ida a dala em que Augu:,tu 
a:;sociou seu filho ao governo do Estado, tres an. 
nos antes de sua morte, estaremos no anno '178 

da fundação da Urbe. Descendo para 1nii.is par
ticular, assígnala o Evangelista o poder civH do 
lugar onde aéonteceu o facto: Era procurador 
da. Judéa Foncio Pilat-OS. Depois da morte de 

Herodes, o Idwneu, a. P,alestlna foi dividida ent.re 
tres de seus fill:J.os: Archelau herdou, el1e sõ, a 
metade dos estados de seu pae; a Herodes Anti
pas coube a .Galiléa e a Peréa, li. mar~em es
querda do Jordão; e Philippe recebeu a Itiµ-élt 

é a 'rrachoniiidc, vasta região ao norte e lesLe 
do lago de 'l'iberiades. Digno fill10 do, assassino 
dos ilmocentes, Archelau, foi por ~uas crueldades, 
accusado junto. a C:esar, deposto e '"SeUS domJn1oS 
declarados provincla romana, governada; .::ptlr ·Um 

proc11rado1· nomeado .dfrectamente ,pelo imperado1• 

A p·regação ele Joüo Bapt.is!.I. procurando 
ii.pcna.s a pureza da. alma pcl<L remissão dos pcc 0 

cados, com um cunho lodo espiritual, varria por 
completo t.oda, e~pcr:in,;u de um reino temporal 
q11.al ~guardava.111 os Judeus na 1·inda cio J\1:(cSSW,s. 
.E bem Hssim, assignalarn a muclam;a p2culiar da 
crà 111essianica.. Nu Antigo Testamento. em meio 
da, Ido1atrlr, clominanLe nas nações, cuidou Deus 

da côn:;ervação da Verdade Religiosa, da sua prle 

meira Iwvelar.,áo, mediante um povo civilmente 
constituído, que era :;eu povo, cujos reis foralll 
por :E!le estabelecidos, aos qW1,0b assistia frequen,~ 
temente pó!' meio ele seus prophetas. 

' O padre citou o Introito do uw. =h= .,...., 
tdf.a, ant:,erior: Terribilis este lo- precisa levar livros, nem pedra, excesso de amor, a renovação do 
'·61!5 iste; ·hio domuls Dei est et lapu; ou caneta, cad.e-nos ou ma- sacrlf:ieio da cruz pela Mi."5& e 

a, vnião com seus· fieis na s. Co
~ coeli voca;bitur a:ula Dei. pas: encontra tudo qtianto pre- munhâo eucharistica. 
":E' temrel este lugar (a igreja), cisa para augmentm- seus co-
MS!. dé Deus e porta do céu, nheciment:os. O primeiro olhar 

, 4t1e- se cmma aula. de Deus. "De costwn_a. ser atliràhido pela inm
ca.i-t:.o, a pa;J:a,vra. ama. adm:ltte ou- gem do Chrl.sto dos Milagres, aci
.tre. vemo, mas o pregador obte- ma do alta;r, que, de facto, lhe 
.~ plena attcnção, quando a to- conta um mun<io:de coú;as: Deus, 
~ na. significação portugue- a. ss. 'l'rindade, a 01·!gett1 das 
r.g,, apr.esenm.ndo a igreja, CO!llO ooisall, a sal\'açâo,do nmnd.o pelo 
.~ de Deus. Filho de Deus,. o·.:myster.io do pec
' Sttrprebendel:11 as ~natoglas, cado, da cruz e do soffrlmento; 
Mo numerosas que, de antemão, este, merecido :por nós, ll".R~ 
'devem :ser reduzidas a algumas aguentado por Nosso Senhor. 
;pouea.s. · A esrola de Taquara O crucifixo do altar, pouco 
,, para. erlanças de curso prima-1 abar!xo da imagen1 de Cru.isto, 
~-· A esoo12. de Deus re1me não com~ a, lição, en~ramlo em \cro0,o,:etllW-mimario e·-õeetmc!airlo, .. pQl'!!lenores: Je:;ws. não coo,gi~~? 

As velas, por sua ,•ez, fa.Jam 
a todo o alumno que entrar na 

·escola de Deus: não se conswniu 
toda a vida de Nosso Senhor em. 
no&'O beneficio, por mais ingra
tidão que previsse? Náo se con
some a nossa. vida, cada vez ruais 
um pouco, como o da vem'? Es
tamos tirando as consequencias, 
pensando 110 que vem depois? 
Não ha incertezas, desde que nos 
falou, com lrrecusavel autoridade
º Filho de Deus! ••• 

A vela ilão débm. de propagar 
ca:lor; e :nós?, o que predotl}ina? 

· frieza diante .da má sorte doi; 
outroii, ou-~ calor dei amor orien-

•'P-i, ..... ~-,.--~~=-=--------------_.;i; .. ;aa ___ ,:"!, ~~-"::.~.-~,. -:t:~ ·ta& por ChristiO? ••• 
!.·.·.·.~· . ' 

No Novo Testamento, na alliança do Mes
sias, a abmiclancia da graça dispensa esta prow 
videnciJi,. O reino de Deus não se liga mais a; 
uma :;oberauia temporal. l!:' · o Reino das alma.li, 
oude não se dis~illguem mais filhos de Abrahão 
ou descendentes de Gentios, pois todos são cha~ 
madoii à filiação adoptiva de Deus. Esta é a; 
grande, im:mens.a, inapreciavel graça que o verbo 
de Deus .veiu tl'azer aos homem;. Com o coração ; 
transbordante de reconhecimento preparemo-noa 
para. as commemoraç&s de ::;eu Natal • 

1 

G~mfe variedade para homens e s-enlioras 

? 

45$ - 75$ - 95$ - 15()!$ 
;ARTIGOS DE ESrORTE E PRAIA 

A CAPA DE CHUVA OU A 
JACKET É Ul\lI PRESEN~E 

PRATICO E UTIL. 

J:M~ERMEA~E.I~ 

Casa · Los Angeles 
RIJA DA.QUITANDAN .. º 80 

( 

... } O .allta.r eataM!. énlado de flo-
·., :·. :.res: ~ios, cravoo, tlores do camo 

·~: :po, azues, roxas, encarnadas. E!
.:: 'las 11.iío d:lzem nada. a qu«;n1 de
; ;: .reja, aprender e tem olhos para · 

Romano. 

. : ·cl,se.rvar? Donde vem esse bran-· 
. ilO im:macul~o. dos lyrios, o vero• 

; 
•! 

me1b,o, o ama:reUo, o azul de ou- t f 
tras flores, o verde du• folha•'' a:lumnos adul.os e. que -.. requen-, ......, =• tam a aula de Deus, e, comtudo, 

Externato .Sa11ta Cecilia 
Oil•igido pelat. l1·111ãs de São Josô 

RUA MART!N!GO PRADO, 71 
. . / 

Acaso o culti1>ador misturou o estes· mésmos, não poseas VC'<1es, 
chão com anuilinas, para obter }Jl-eferen1 a pala~ do padre ã-. 
llSta. ou aquella cót? ou este ou dwu rreigo na màtería, dum ·ven
aqlreD.e tom.\' ou tem o segi'ed0 dedoi• armbu!a.nte, turco ou <iuent· 
de outro ' processo efffoiénte? quer que seja, - dü:i:n espirlt.?-, 

: , .quem faz ·os· lyrios ap1'esenta.rem- · embora o fundador deSSà selta, 
se sempre co:m tres folhas largas AllancKardec, se tet}ha. a,trevido. 
e; nas jimtits; tres lllàis estreitas, a nega1· · a dlvlnda<le de Chr.isto · 
a.· . . formàremº a···1for branca que· ·No~so senhor·· (o se11-bor <Iene, 
a todo ·o mundo encanta? ••• 
quem faz os }yrios deste campo 
serem iguaes aos daquelle, ig.uaes 
aos de Therezopolis, Petropolis, 
da Europa e de todo o mundo,• ••• 
quem deu ás leis e normas e 

Escola de Commercio 
Fiscalizada pelo Governo Federal (Curso secreta1·ial) 

PENSIONATO PARA MOÇAS ESTUDANTES - EX· 
~f'E'w.-l·A.TO - CURSO PR!MARIO - ADMISSÃO -

quer queii-a, quer não), como que 
baptismo, confissão, commu11hão, 
culto mar1ano, etc., etc., deixa· 
riam, de ser meios sobrenaturaes 
de salvação e deveriam ser ab-

quem flsca:J:iza a observancia fiel? rogatlos radicalmente; - recUóan-
86 o tolo admitirá a exp:!jcação · do a autoridade do .sacerdote, ·,i.s
do a:caso eu fà1ará em nàtureza., sim mesmo achan1 acertado dar 
com o. que procura fugir á ulti- importarncia a macumbas . (ma
ma causa. cumbas para brancos!) ; - di

TRABALHOS MAN1JAES - PIANO - PINTURA 
O Curso Pl·in,a·rio reabre-se a Lº de Fevereii·o, A Se· 
c1•etaria attende pedidos de informações e de estatutos. 
TELE'PHON·E · 5.1341 8, PAULO 

Tomou posse da Diocese de Gmixune· Sua Exoia· 
Revma. Dom HllfJO Bressane de Aranjo l'lelll-se cathol!cos e admittem 

Quem não se contenta com o Realizou-se nos ultimos dias Apostolica. que, cm sua presença, o repre-
que lhe conta O altar, encontra- sentante· directo de Christo, 0 de Novembro a posse de S. S. Excia, Revma. foi recebi• 
rá naB. paredes da Via Sacra. que Papa, seja ultrajado! Incoheren- l!Jxcia Revma. Dom Hugo Brcs- do na cidade pelo Exmo. a 
lho dá impressionates pormeno- elas! sane de .ArauJo. na séde dio- R. e v m o. Vigai'io Capitular. 
res dos ult;imos soffrlmentos de cesana de Guaxupé. Revmo. Clet·o, prefe1·to muni·-,.., se ho im Que coisa sublime: 'UllUI, escola, 
,-osso n r; - as • age11S de A · · · dpal e autoridades locaes. Santos que, sensatos, não sacri- em que as crianças, os adultos, s cer1m0n1as tiveram gran-
ficaram a vida e felicidade eter- os iletrados e os mais ooltos da de brilho e constituíram· uma l1'oi saudado pelo Ex1u"o. Vf
nas pela existencia ephemera nação, a um tempo, são atten- affirmação do fé e de obedien- gai·io Capitular l\,Joni;. Dr. l\Ics
deste mundo. Até 08 sinos, de didos e aproveitam. ciuantó Qui- eia ao Pastor elevado ao corpo sias Bragança e pelo prefeito 
metal, toda a ma.nhan falam alto zeremL. • ·, por mercõ de Deus e. da Stl mun'icipal Dr. Antcnio Costa 
e claro a quem sabe e quer ouvir. Montoiro. 

E' a escola de Deus, a igreja., No dia seguinte S. l!Jxcla. 
crue tudo ffiSO e muito mais con. E " e . Revma. tomou posse solem• 
ta, sem intervenção <tum profes- rn por10 ruze1 ro nemente na. Cathedral, fazenda 
sot. Elle etitretitnto, não falta, sua entrada solemne ao som 
e aprei;enta crede.nciaes que não E · J.: <l d do "Ecce sacerdos magnus". · spec1aàda e a casa: Rosquinhas e Bolachas só se fundam em estudos de .lon- PJ'o~edeu-se à leitm·a do de· 
gos annos, mas que provêm das amerieanas, Pães de Cará, Americano, Franeez, ereto concedendo faculdade l)a· 
mais altas autoridades ecclesias- Suisso e Vierma - Importação direeta de, ra s. J,:;xcia. Revma. Dom Hugo 
bicas qué, pot sua vez, se ·baseiam :Vinhos. de M()Sa - Seccos· ·e. Molha'dos finos Bressane tomitr 1:osse da Dio• 
na. ·autoridade de · Cfu-ist,o. · E' 0 · · cesB de Gwtxupé. 
~aêérdotc qúe; de vida irreprebén- ··~ .. · S M · S A• tarde realizou-se um ban• 
sive.r. ou não prega ·a palavra de 1 ·-...:,1_ a r 1 ·o e ' • . o r a. e quete e. á noite apm; solemns 
Deus e! tem:.'' poder para ligar e Te Deum officiado por S.Excia. 
desligar, i-eter peceàdos e absol- 1 · rRUA ··M'.ARmÍM · :F;R'AN(')lS(!O N·.4> 313 Revma., effecfüou-se grandio-
ver delles, sendo ratificado tudo : :re.L: õ.;;2337 São Pa:ulo sa manifestação popular fazen-
por Deu!'.. do-se ouNü· üi.n11meroij orado· 

·:·"· ~~ttl:'r~,' _pak\:, 1.11CJ:lQ:'.!, .. .;IJS- .,_,._ _ _.,.... __ .~~---.--.-----.-. ""'· "'· .-. ----.--. -_=.---··""· .....,==-~"""'.""· "" .. =_._-_-.. -. --···""º·--.~_.:;_ ... _ -~. ·. ;~'½ _. 
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[~o :~o~~~,J! ~~~•~"!;:;~;~~ º':f ~ ~I!:~!~'~0~;: 1 t!~~s~!~~~o~! 3 ~vt¼/J • / 
Sào Paulo cm lvrno da Junla dos catholicos du archidioccsc. lc da Junta. o bcll:i exemplo de Ide assegurarem ·ãs rc,,,cctiv~s J ~ f: 
l~xccut1'·a do IV Congresso Eu- reunião que• rnleu por vibrante <l!sciplina e de cuthusiasmo ele p c r c ghnac;õe.s facilidade,, dr - 1:.. ~ ' 
charlotico - A r' :.:-~ : dos tra- maniic,;tar;ãv ele apoio e ·de so- tao grande numero de senhoras . transporte e dt:' C'nlendimento com· 
balhos por 25 subcommissõcs e lidaricdadc cios fieis catholicos e. do cavaU1eiros da nossà alta! a .• Junta Executiva para a sua j · l:<:t-= 

tr~/!~~;~\obrc da Curia Me. ~~i~a q~1?
1
:,:

1
c ll~~;fi:~.d~~ ~-~~~'~ ;:~~:dad~e ~ut~:t~~~~~: l~s:~~~= 1 ~:~~p~~~sa e~~:~ S;~~i~~;~~~apa~: ''l,,tl1::t:0JJ~~:)il!s . ~ ~ ro, ..... 

1 
tropo!ita11a. na, tarde de 4 do Executiva do IV Congres.so Eu- çõcs e sodalicios catllolicos que rn sua roccpr;/i.n e hospedagem ' · · ~-A ~ \ -:- 1.: \. -~Íi.;; .·.·.-/,.;::< _ 
corrente. se rcalizou numerosa charislico Nacional. Foi moliYo se apresentaram prontos para os nesta Capital durante os dias do ,1~~1~;]> • \ = _ 

trnbalhos multiplos que dellcs Congrc~sô I.~ ~ Â ~ ...,. 
l~~-ií\YAT~t\1f6'1ítbffiWõW'W'0Tô"ll .. :~_1,_/. cst:i, exigindo a organirn<;ão de M0p::~nl1<)r Ernc.~to de Paula' '(\~ ~ --~-
'~ .ll'il' _ __ • - cxPlicou minuciosanfonte a natu- : \. - , · ::r, . - "':qf=··=· 

N A T A L E Ca~lnnhili- _ No1,CS ~~

1
;;~ t~iç:~an~~nji:;.~~~1c [)~~~ s~ drc;ifl. ~os traba

1
lhos ebspec!aliza~os 

I 
i\>'/ )

1
.: '-:_:·. i'_)J~ .. ~ .... ~t~fF\ 

11

/ 

l'calL~arã. qu('rf'ndo I)('ns. nesta 1 .e caua \1ma,. e as_ su_ eomn11~&n"s. · , -,, : . -· '-
Capital. cm Sete1 bro dr 1942. 1 r:clindo as f\Ssocia<;ocs pre~cnL~,;: ( \ :,' ... ., _______ _, 

1 ANNO BOM Amcndoas. ele. que e:;colhessem <'m qual ddlai .'I J ,,,, ~ ]: A MéLt10R RccoiiL>AÇA' 
,;;qnclrJ digno de realce a cx1.>0n- 1~ ,. ~ 1 --

('kscja1·.p.,1,n sc1Tir consoante sua8 I . ( ..,_ \J:" ;.=.->c',;;éç' Vinho:,; fino;; _ ti>ncicladc com que por clles fo- 1 
ram offcrccidos os seus serviços indolcs ele ac<;âo catholka e tam- ; 

ESPECIA.Ll-. 
DADE ltM 

PANETONE 

Ch-arnpagnc - Vru-

Uu-

ccs - Frios, etc. etc. 

Cestas de Natal desde 50$000 

Casa-Lib ero 
HUA LIBERO BAD:\1{ó N." 1~5 

em frente ao l\'larti11clli 

A 
de 

P R I !H E l R .:.1 / G R R 'J /l 
J\l(}ssa Senhora A />/){[rccida no Pará 

Vu.c o b.<.i1-ro du. l'cclrcira. ,·m 
Hdern. 1.er " llo11r;, <k clt'r:tr a 
·primcirn. igl'c,ia que. 11, l-'ar,,. ,,e 
ckdicarã. a Noüt;ct f:t-nl1ora. ela 
Conceição A pparc-cld a. 

I uiciada a sua i;onstrucçi'to. lw 
poucos ll1\'Y.cs. j,'1 ,;e c11eo11trn <'lll 
r,ro1nis:-3or ancla111cnt-tl, t{l'i:1 c~H.K 110. 
uuxtljo de g,'nPro&o::, d:..11w1.ivt10 do 
po1'0 pobr~ d,aqucllc bairro e ,i. 
tenac!dadc incausa\'cl dos l'adrf':; 
Cruzios que metlcraJ" lll~.o;;; a. eu-
8e arroja.elo cmprcheudimento. 

A pfanta. de caract,eristicas so
brias e :;ingelas, apropria-se per
Icitamente ás necessidades ac
tuae~. FoJ desenhada. por t•ngc
ttheh'Os da Prefeltura M.unieipal 
dê Belem; 

o populoso bairro . dl!, Pedreira 
está localizado nas linhas limi
trophes de 3 parochias da éapi

: tal: Naza:reth, São Raimundo. e 
Santa Cruz. Não ob&1.anté o ca-

dnllo que H {'~sa porção ele !,CU~ 
rebanho:; ciedie~.Jll os rcs11cctlvos 
l'i3"arh:, o t:raballio espiritua I L'll· 

con'. rn :se-rios olJ:;Laculos. sobrc
lttdn por [idta ele lct'!1Plos confor
tp1·c~: e bc'111 lvcalin-clos. Disto 
... , Llrprdw11dc n u,:;;encü, que ha 
n;-. t'rrcçi.1.J da i:;rej~ de N. S. 

/\µp;neci.da. q11,, muito virá fa
eilitar a. l'\'V.11gcliitt<;fto de tanta8 
,ü111w•. cu11,,li1.uiilils ·na :ma tnaio
ria de operarias expostos ás cilia
das e engodes tlru; seitas llereti
cas e do cut'iJ.nderismó. 

Luctaudo ·com · a falta. de' . re
cursos. o nev1r,o.i.Vigarlo d!Í, pa
rochia de Sànta Cruz, Padre Jo_âo · 
Ba.ptista Vcrkj\dc, não desanima 
e prosegue pessoalmente ·á. frente 
dos trabalhos,, confiando a.penas 
·na Divina Providencia e -na pro
tcct{í.o da Virgem Padroeira do 
Brasil. 

A SYPHIL:-IS' 
E ô N/1;THO-OO SEGl::JR.O, R-APIDO, ECONÓMlCO E 
PRATICO !,E _Tff:\:TAL·A EM SUA P_f!O~~I_A. CASA 

FOURNIER. o eminente Professor da ·1raculdade de 
1\fediciua de Paris, reputa-do syphiligraplw mundial, 

apoiado pela maioria doti Mestres, diz; 

"a via buccal é o grande e Yerdad-eiso · methodo 

de tratamento da SYPHlLl:S; tenho consciencia de 
haver curado milhares de doentes da S)'l)hHis COUl 

0 tratamento por via gaBtrica, i;em causar Q menor 
ctamno a, :,eus eslomagos e intestinos", 

Com o GALENOGAt.:, qualquer pessôa pode fazer o 
tratamento da Syphilis, em sua-propria casa, sem auxilio 
de ninguem e com a gra;nde vantagem de não soffrer a8 
dõ.res das injocções, nem expor-Fe aos t-ieus :perigm,, poin 
é cabido que, pela sua absorpção rap!da, a~ injecções 
podem produzir abálos -violéntos, perturbações gastri'cas 

e outras conseq.uencias funestas. 

o GALENOGAL não contetn alcool; tem paladar tão 
agradavel que as proprias cri'anças o tomam com prazer,_ 
e d-e:vido ã sabia e sdenüfica comhina1âo de el13mentos 
vegeta:es;' depuradores e ton!cos, não ataca o estoruago, 
nem intestino!:!, não provoéa. omfim, pllcuomeno algum 

Llo intolera_ncia. 

p--·GALE.NOGAI. é íoJ·mula do eminente ·medico iu-

glez, especialista em Syphilis, :Qr . .F'rederico W. Romano, 
diplomado pelas F'a.culéiades de Londres e Rio de Janeiro. 

Na Grande Exposição lnteruadonal do Centenariç 
no Rio. de Janeiro, cm 1922, foi o ÚNICO classificado -
PREJPÁRADO S:CI]!)N'flI<'ICO - obtendo tamoom o mais 
elavadQ premio - DIPLOMA DE HONRA - dislinc\;Ões 
,essa,s que_ nen,hum outro depurativo con3?guio. 

--o-· 

0'"3ALENOGAL' encóritl"ID'SQ 0111 todas as Pharn1ac1as 
e Drogarias do Brasil. e das Republicas Sul-Amei:icanas. 

• Ap.s/6. L. D. N. S. ·p_ - N. 963 

~ a presteza com QtJe foram re
cebidas ·as incumbcncias que lhes' 
foram distríbuidas ne~sa mesma 
rcumao. Tão significativa manL 
fcstat:ão de boa.~ vontades. de ;,Ji. 
lhusü:smo é de interesse pc,Jo 
Co1Hrrc~so. vciu ·assegurar ó. Jull
ta Executiva que· clla pode con
fiai serenamente na ünião e 'nas 
actividades da familia catl~lica 
paulista. para qqc o Congresso 
d3 sua terra ~e.la hem o que 
clclle lodos esperam: t.i·iumpho e 
~'lori,,. da fé catholica nacional e 
rlR 01rroslcladc e patriotismo ele 
l9do S:i.o Paulo. ' 

I\Ü S''r iuielada a rcuniilo 
:\fons. l~rn.e.~~o d<· Paúla. presi
d('t\tc da Junta C' que a p1·c,1idla. 
a~·i·adccf'U a llltlllC'l'O,~a nrei(•ll ~a 

de · ~enhoras e ele eava1hein;s. 
prf',;i.d!'11tcs e dírcctores das as
soci?.1;õcs elo laieato catholieo riuc 
altC"ndfram "-" aprl'llo da Junt,~. 

bem que indiCa&;em pessoas de · 
reconhecidas qualidades quP ~ 

ellas quciran1 ou a c\-la.~ devam 1 
pertencer porqUAnto R Junta não , 
serle. · posshcl lembr.ar lodos os i 
nomes dignos e nccessarios para / 
lnte:zra-l-a~ i 

Foi motivo de muita satisfac- i 
ção. a boa vontade e en~lrnsias-1 
mo com que se alii,iare.m nos . 
varios sectores de 'ti·abalhos as 
numerosas assocla<.ms nres.cnt?s: 
al~uns dos prc,~idf>nles imlicaram 
iti1n,ecliálamcnt:- nomes êk c·a
tho!i.cos dispostos :t trn \J~J_hRr 

· ·1:arn O e,:lto .do Con;;rc>»~u (' ,iu
lros Pediram cinco dia·~ 1mr.t : 
apresentarem aqui'llcs que ci('\\- j 
t1;0 dr, sua.s · a.-;.sociaçõcs. fossem : 
o.,, nva.is n.ptos para o campo ele 1-
af·1.:ãn de cada unrn da;; .su!won1• 
trissõç.~. 0 Sr. Prcslctent<' HC· l 
CelllUOt! C1ll<' ll. SUbCJmllliSS~(l] 

!)bra d'os Tabernaculos f'stan1 ' 
ii1tcg·,:~, e é cm trabalhos atra- , 

t'ara S<' 11.rreC'in1e1Harém sob os ve:1. ele uma lf'gifHJ de fcnhor;o_,t, ' 

lJMA ~-º'- RH.,QRDA<;;,'Íç, 

Para sempre l 

Com o motocomero e um film Pathé Boby 

ficará grovad·o para sempre ª, sua melhor 

recordação. Custo apenas 58$000 mensais. 
Dr5 TRIBUIDORES, 

11.us_nicio,: cio Sr. l\rcebisp<>. e bem qÚc devén'w c,,nfc;ccj.onar para 
80 lado: ela. .Junta gXCCUlÍVa do I n•ai\: d.C sei:; mil p~<;a5 n,,,:,ns8R· o·uinta colUJl1flH da esquerda 
I,1 Cüll"l'C ,,, } · t· 1'ia:> \·).9,ra.. l ~1:--·.-- êc.~·1·11"."" .· .1· "." ·,, ·u,1.m,,.I.!'t,-.,, sso ,0UC1an:nco Na.·. ,, ,,.,,....,.,., • ...,, , .• +,,Jti' -,11i11!,},Wt!l:lht;füv1111nwJ:o 1k ('rip,-;. t·:mlw\'xatlur dé\ Jui;Jats:f., 
( '011°1 d c·~s clurant.e o Congrc,.·so e ,,,·1i· li-
·, · º· para os gran cs e conti- - ., ,,iJiado~ que tem o S1·. IJitkr. rn "" H11,-;,;ia. 

r111aclo-· trab·• Ih<>'º que \"~0- ·n1w ,1. cou "Ue a Cori1miss~.o ele Uonra I J <lec'laro• .. l 
,, · 

0
- · •

0 ~ ".,,;e - ., ,\ pparcccu cm toe os ::;c('.tor<',. ( <·><tH'rto r11.p;i.í, • ·'-
ver o,s ~rins r "-~ ,.,·lil·iclarit</4 rla r;A flc~-.da Jl'ga,liZ".da n!\s pro:d-· cm Ioda,, .rs classi:I'. um qua p,•ranlr· o TribUIFJ.l ;\1ilit.a.r, 
,rrei eat hol j,-a !lo t~,,t,·t<lo· de- ·s·,··.c·, ,., irli,dM · dh c,1n,,-,·,,~sn c·om•, ' , · · · .. , " .... , • , · dril de rese1·v,t da quinta co- lf'H' pnr rnotivm; d<e conseíen-
Paul<). ·l>f'm . se comprel;i('ndia :,, . rlla só 1 . t·- d l <'ia idto 11odia ., llistar-ss. ~-

cabiH air. Ir quando ctÍk se ln:;tal- umna, l!-O ar oro,;o e roni-, " 
A seguir, S. neHna. cxpoz ,. lado <·omo o primeiro, 1.·l;.1ru11 ,.iind3 ma.is. que a gue1'-

mlnuciosa·mente toda a. entrosa- n,_~,;A. . Quatito 8·,; d<'ma_b. dh;sc- ra. é i rrr.•cnnr;ilia.~·d com a. p11,,, 
ertt d · 25 . bc · ·. • e. rtc,•1iia .. urgia Q\IC. i;e intc- Os• jornae,; lrnzern ai;urn H tf.')'11 .. lÚ···,,J,,_. r!n., Dó.""S 8, ~ .r.~_i!t.ô-.. g as . Sll. Olll.lUIB!ipes, pelas -g1• 0 ••c-· e ini. e· i0 •se ·en·1· 't.ra.t.-}bo· S . , " ,. "" " ,._ __ .,,. .. 

ªe 1 
·• · dlst lb. id t d · ~ "' = "" noticia de mais um altio.do, ·ct l d J · qu s ,oram r u os o os os des,de Já, porquanto estão HiliSOS " 111 ate os. rnmcns. 

ntemb.ros, da Junta., de modo a à(J\JeÜrs (Jue· pel'tsain Que ·pelo inesperado e certo, 1ilas nem N'ão·''serla.·o':caso de r,et'gtm, 
ser· obsêrvadà oomp1eta subdlvl~ · · ,10·r1·uco UJ!' •. noc ·,,rr·1·,. 1'erlt'·'. lar lli o::; axhÍ:do:rcs aH~mllSI.! facto de estlt,rinós em Dezenibro , ~u u ~< ~ v - · · · 

são .dos lrabalhos sem quCbra da dt1 1940. é cN!o para terem· ini- . Referimo-noti a Johu. S .. 1~~J_es,~f{jti_ii)i:iÍiibas em Llm, 
tteéesstirhl, Unidade da clirec~ão : ,a.r,es·::· e·=:d:esL~aw Covenfl."T~ 
d/l, acçào ·larga e intensa das ae- i.:lo os trabalhos eomple:&os das 'C~~B·. filho_ <lo con~eé:idú =11:1~!\ \~·ia:m ·.~f'\:/#n·> Ell-e ta~i 
t!vidadc..~ que · a. réBJi.zação de llubeoinni~ões e da Jurit.a pàt'à ·!:loctahsta mglci Sn· Staí'i~4: ,,fü:eas-"iic-=é:fI'àire!:':iri:imd'e'.?·· . ' .. 7 

o co~grcsso _· .que se vae rea1izar. :. - . - - - - - · · . . . . -E::::ir:!::~ir 1~~!~;0:~: :t~e~;~;:a de ;!~rt'it1:u s:! ! ~fogios, Bijouforia'.'éi;:_:~~ó~;:p._à1,:a=,;l.:;;,esenteg,- ' ·11;,. 

' -eomô' urgia que dentro de niul ·u•..1 . b . 
;~~10;;:o. da Arehldiocese de curtos me= esteja a·· Juilta ·lia- ",f.:~·fº~,-.·21.1q:1,1e: l<tV~-is;: pu.ls<t}t~ff1é. ::m'e~alt?=tl.'Oti1.'-0 •. i:; 

. ,'.bllitada a poder aS&lg-urar a. (kav~oes~,em-:•geraL,,-_.::Offk';Iif:a-,:,p,:r.om~nt <pa:.ca-,:,i . 
.f!!Xplicou S. Revma. d~ co~ =auaittos serão·- eong,ressistas ai; quàTqú~r con~erto\de./úiiqgi~'\1B},ú,-:,.,efu. · '· ·· -:,~ · 

ª· cada, , wua., dessa~- llU~11~·· fa.cilidades·=êie.-:confo.cto.':e, a ·.Óé- - · :-;,: - · · · ·- ":-:-_:,·-·- ,_: • ·":-:-,'-s-::-.,.·~it:: ·· ' 
sõea cabia,-lehcltl!régar-~e)I~ se.r- :~úral1ça de :'~sts'tencià-/qúe' lhes . R.':E T?o .... ,:·,1._:i_"".::.:.a,,,·,~-c·,t.-.:~,:_\it_ .. <~.J#:.4 .. ·'.":}.=,'f' • , ,;: .,': j 

_ vicos que all 8Uall =derto11rl11ações-. d~vemoii desde: -qúe -· aquf=.:a,por~ :~ · · . · 1 

esta.,'Ul!l ~ dtzer d? · c~nµo _cm: te~,. ~ràll<lÓ':c~,:da:=êorre~~1 i]: · 11: 11: s ., . j· ·" .-' ,~ · ,, 1 
::que dev~r1a'.··ag~; .suboonln1lsiões .;pohdeàcla em:)nã;~·::da:J.uil.Íajã'} . 't/!8 ª'" ,_,:a ;~'IJ.- ,J:'J-§t; 
. neguli1tes: , _. '~'heofogia, H'._ospeti.~~ · se :, pode '. :!.VaJi&·:''<l~ . ?l~erosói( :/ - -: . . :'#~( .:fu.·, ,~,r~ z_ 
gen,, ReOO}'IQ80, Transportes, l"l- aerào ~:;e.s l!Jel'-e'grm«:is,'c: as 1)Cs• ·-- · . ··f:f.t .-., .. _ -':; . . . 
!:rji,m!:::~;ifri~~; ::::~i~P:~!i:~~1~~=:;: i R. Ma1iimt,E_.··:·,'_; __ :~_'f_.';_:_ª ___ :,_•-~:~,!~=~·:'_.·_.:,_: · 1$fl?~i 1 
1nilia.ção, · Serviço de Lanche ál>·: gresso Eucha.risl;foo de São Pau~·· = - ,,,,,. ;;:i:, 
Criança11, .Arehibancàda:s, Coros' lo. Assilú, ·não é cedo, antes i 
I'olfphonicos,. Coro:; Pal-.i:dos, As- ·já o moincnto proprio para, o,: ==~============::;;;;:::::;:====::==========;!;: 
s.lst' encla' Medica.. Milítarçs,, De- acção ueccssaria afim' <ic que. to' ~·. 'O' "' .. , . , . . c.i.·:_·,n_:_.J.!fO:~,·.·;···::.c,k,·~,-i\_·-::,:;..,,:;~:-~.ro-,,.,.:,n•·. :.1 .. ~,:,.t:~,.-_:~.· __ ,.;.~:'a:.·.: .. so __ • .•. ·-·· º·"mE~ 
tetl~g, .Asyla.do:i, Enfermos 11os- da, ª= no_s.sa. Cápital se possa, ,_- 'ª; ,,-o· 1l'~O ·U'>é>':t:,; "'""' ;r; º:o:c,;.t:U,."='ll-:1.C,D 
·Pita.lizados e em Domicilio, Re- .,apre~e11tar engalanada e pr~pa-· · · , .- · 1 . 

guiamento dq Congresso, Annaes · 1,ada; ·para dar abrfgo condigno, _____ : • Comp.'l,'.o: pag~\Ít!~ os , me!h~u:s pre~M; 
do· Congresso e Commi&são de jjara mais de 2156. 000 pessoas . Rua. :A1vares Pé'nf;<3a- · D; · 1 ·· --· ·. 
:J'!onra. Além dessas·subcommis- que, se reui1il'ão a.to(!a a PQJ'Jú- 'do; 2()3. 3;º·éa..'iidat ~. ,e:: .. ', IO:n..a~cQ 
sõca. nas ·páro<;hlás dà Capital la.ção · da nosi;a, .. gra'J,fde Capital;" .. -.,: -· , , ,-" 
já estavalll. agindo as Conunis-. innuero esse que · já dlz ·co·m eio- .-------------................ .,._, __ ~.,..._,."""".-,._,_,...._-=_==;.1 '"1. 

sões Parochiaes com attribuições quencie das respo11:1iabll1dades da 
proprias no terreno da Propa.- ar•Jhidiocé.se ·e da Junta. Executi
ganda e da lnscripção de con- va. -.e 1ião inenos de -todos os ca
tribuinte.~, por quotas mensaes thoJ:icos · paulli,tas que, por certo, 
àté. o mínimo de uin mil réis ou. -·se hão de empenhar · J:)ar.a cor
do11atlvos correspondentes ou su- · responderem aó q:U.C todo o Brii.
periores H, esse llthiimo. I!, con-. si! espera, do Co!'l!P'..~. (!_lle:- w 
tar d~ mez corrente · até o de : vaé realizar na, sria :t.ei:ra tã.o:'fii,r
Setembro de 1942 afim de. habi- tameme àbençoam, pelos: céus. 

· lita,r a Junta com os recursos Ántes de encenada a · lhlpàr-
pàra as grandes despezas com o· tante re.uhião muitas a,s.5ociações 
Co11gresso, as quaes vão ser al- já disseram ao Revmo.· Presi
tamente vultosas. pois que se vao dente :da Junt& dos auxilias eon
realizar o maior aeonteclmentó · eretos.-· e valiosos com que . que--· 
da vida religiosa· de Pira.tJn!ngà. riam . corres1)0!1(ier ao appe!!Jo c;1ói 

Pór.a do a.mbito da séde ·da Ar- Exmo. Sr. Ar-ceblSpO Métrnpoli~ :_ -
chidiocese, já: estavam nomeados tino, eom -o que démoni;tm{io 'ti~ 
os Pl'esidente's das Commtssões coll que os presentes não esta
D~ocesan:as pelos Exmos.. S1:s. vam. a.li pro formula,. mru! sim 
Bispos da Província Ecclcsiasti~ bem compeneti·ada.s das pesadas :: 
ca, cujo campo de acção se ~er- tárefas que a6SU.11ililm. . E' fo;,.es":i 
cerá no ten·itorio de cada wna te bcllo exemplo M dísciplina é · 
das trese Dioceses suf.fragàneas,, de fervor cathollco ,que. o lalcato 
sendo que a confiança dos ;Ex- rel!giosó offereceu ás a.útoridades 
ccllentissimos Prelados 1·ecahlu ecclesiasticas, deixando assim 
em sacerdotes que carregam lon- antever o brilho e a majebtade 
ga folha de sel"Vlços á Igreja. ,e com que desejam seja celebl'a.do 
ao- Estado. ó IV Congresso E,ucha.ristico·Na-· 

Por outro lado. cm todo o ter- cional. em São Paulo em dias de 
ritorio nacional serão· erea.da.-; as Setembro de 1942. 

DR FUCHS. Dos hospitae:,;' do . Nova Yca.r-k. 
. " . . . Ex-assistmite dos .Pl'Oí:s. Peter-

Hon e Silbert. UROLOGIA. Rtns e Bexiga. Hyperlrophia 
da Prostata. e Hydroeele sem operação. P-,OÉ.!Nl;:AS Dl!l 

SENHORAS - Atten~ das 2 às rr·lioras. . 
Cons.: Predio Map1>itt, .rua ·QonseHiclro Chrispµitano, 154 

1.0 andar - Phone 4-1243 - São Paufo . 

~ÃO AS,,.M':ELHOR.E.S',P-OOOUE: CON'r.tlif 

G A'Y:)A,;C,"0 L 

'·:1 .. -.. 

p R o 0.-:U·c T:o º'º·" 
J7ABORA.TORIO-- 'W'OAsi\M h~~~: , 

CA'tX-A 'POSTAL N,0 47.21 • . . - -· -~ÃO:;;Âút;fi_,' .- : 
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Os herejes servem·se hy-
pocritamente do Evangelho 

~ de pa,rabe.ns ! Os 
· .. ' ili.a,tbo¼ieos pa,tii~ po<l-em se 

· · Ül!illW dos Chefes q<l'!€ a Divi
»a. Provideneiia l!hes deu no 

. , Bel)ail)ho de C'hrl&to. Nossos 
''.~ "'~aveis pi.,e,l,ados em reu-

.. n.ião d-a 2:ª 0®!-&r~ :m,p.is. 
~pe,l de São Oal'Jios, V'Íatam e 

A Past@raD 
Col#ec#iwa do 
E,piscapado 

Paulista 

para saclucç.âo das a:mas boas 1 
e simples. E n'um requinte de 
maldade e má fé pregam e 
tentam provar a opposi~o en. 
tre o Evange 1ho e a Igreja de 
Christo. A gentinha miuda, 
ignorante. simploria se deixa 

; -

,estad8l!lam com z'êlk> cla<rtl>i-
!leme nossos mazis §].'aves e se:l'ios problemas. 

· E a Pastooatl OoMeoHva do E.l}i6copado 
ta,u;M,st,a é uma Pa.&to~.I taimbem do Brasil. 

Um doou.metl!to óestes oom a a:t10iéo1l'idade 
fos qae o· wbse<Ite-ve,i;a,m é uma pagina lumi
!losa, qi!1,_e hon,r.a a v4,Poode, o saiber e o ze-lo de 
ttossos :&is,pos, e está de5'!1i-nado a fazer um 
hem imMnenso ea:rmoe nós. 

A,nda;va;mos seq,u,iosos de uma palavra 
ru:rsim de nossos P~res ! 

E e},es 1!@1!>1a.m no momento opporbu.no. 
~ :f:l:¼~~ oom jea.!(!:al!e e cial'eZtl, ooram 

Deo m 6\1r;slo .. , 
.A Pfb&~l .ião é um doou-r.ló!lto rethorico 

e ~ieo. ~ 'lwado de Pa.eto.r na hora em 
f!>ue o ~ ~ a,mear.,aoo, uma voz pa
teruiail e &eVl?/!\'(i, a um te:m-po, doutdna,ndo, e 

· eo.i·~. Faz l~air as Epistolas de Paulo 
!.OS CloPm~bios. Ei)hePios e R~a,t!-06. 

A,ldá,s é com ~e :oospê)t,o e ;r?êue
,,. ,e,çeo .eom q.ue lemos a Jlla€4'ipt1:1ra, escreveu 
.\ .. ,,.. ~ree o Ga11CN*ll Meroter com. prol!u,ndo res
;.>:·. -peito e ~ hav&mos <\ª acolher a pa
,,, ; .. le,wa. oo Papa e dos Bispos, reg,it,imos suc-

eSSEIQMS d~ ~sw¼os. N·u,nea me pa,Peceu tão 
.• , ..; ~ . ~~~ , e ffi/o. nooessa,l'ia e ~. Jl tH IHfüb 
. . . : PifltO!'-al isto · é, uma voz de nOSf!OS Bispos 

eomo n.a bol>a q,ue pa,es,a. E'sta Pastm>al · veio 

,,;·· ~· sem cm'V!Ma u,m ~entq :s,eoes. 

* p e. Aseanio 

levar p e 1 as ma1üfestações 
mira.bolantes das ses s ô e s 

de Pae Jacob e pelas aguazinhas e;,pi,·itifi- 1 

cadas dos passes e q'.lejandas toJ;ces. Os ho
mens porem de certa cultura que as veze;,; se 
deixam seduzir pelas d(mtrinas espi,itas, só 
se exp1ic2 o re.cto pe13, ast,1Jcia co1n que o 
,Espiritisrno se apresenta. como unica. fo,·ça 
espirihial em meio deste materialismo gr::is
seiro em que vivemos, e pela belleza · do 
Evangelho que lhe serve de chamariz e dis
fa-rce. 

Ha re~i.mente ~estes d-ias ao lado-__:yde' 111n 

p.s.genismci s d8 um matarialismo estupià-c~ 
uma sêie "º Pd•renatural uma sêde da ver
dade e da fé . 

O astuto Espiritismo, sempre niabolico 
se aprese::ita em face desta, crise da alma 
cont-emporanea corno a voz do Espirib con
tra a Materia, como unico e legitimo repre- r 
sentante do espiritualismo. 1 t CURSOS 

. 1 • 

E como o factor lgnoranela religiosa, é 1 + Ginasial:. Pa:ri a 1. 2·• 2 a e 3 ~:- Sé,·ie5 - reabre em 4 ~ :'.\farto 
Para 4 a e 5.8 · Séries - reabre em ti de Março. 
Especla.l para os candidatos ao Exame óe Admissão: iir-d~ Ja,neiro. 

EXAMES DE 2,a EPOCA 

preponderam~ mesmo nas camadas ·intellec- i , 
t,ua.es, é facil ao Espi-ritismo uma seducção J 1 
uma conquista destas pobres almas saciadas ' i· 
de materialismo e em busca de algc sobrena- eurso cle . Adm!as.âo: - 22 ds Fevereiro. 
tH-ral ou pret-er-natural. Cµ,r~. ~-!n.a.~ial: ... ,,_ 1 de Março. 

.. _,H>Y,r>OP.J>i1;,a.·.,~. satau,i'eo:· o· .. E-1',J>iritismo em t Exped'tente da J!>\.retoria: - Kas 2.ª feirâ.s. 4.!L feiras e stbados d-as 7 ás 10,30 heras, 
face do homem saciado de material-ismo e I e das .13,30 ás .16 horas. 
torturado, não se a-presenta tàl como é, esccn- 1, l'!ot1.1: - Em obediencia ás c-:te'rminações d".l Governo, os alunos deverão usar 
de-se a traz do Evangelho, veste-se da. doutri- li. uniforme kakL di11,r~e,mente. Por e!se moHvo. os. 5 terno:; exigi:ios no enxovitl dos 
&a de Chr:isto. E' o lobo em peHe de ovel-ha. 001105 , d.evei>ão ser substituídos por outros tantos uniformes de br:im kaki 
. Noooa s-e m na h4s-tJor!,a d-a heresfa, 1,e,- c1;a•rim, oo-r n.0 1. 
ma,n,~ astra0ia. FH:JA 00-M-li\f'GOS DE MORAIES, 2.665 TE-1..EF&N-E: 7-7052 

E ei,s o segredo das oonqu.istas do Es.:i>i- f ' · 
!'ii,i,Smo em oer-i&s rodas de gente mais cult-a. Sabemos e i-sto nos CO-?J.S018,. que esta,s .'"'~>$~"' °"'"°: 9 Cu&~ ... ~~~ ........ ,...,...,,..-&, .. : ... oo,.e.e~:e ... , .. ,,..,,.,., ... ..,.,...-.0$· ............. ___________ oii 

ooriversões ou perversões não são !iu,radouras. 
O contacto com a a·eaMdade es1)Idta em pouco 
t-em,:,o des.iHude os homens verd:adeiramenoo 
0ti-?tos e de boa ilé. 

A gentinha m-iuda e Jg,no,1'11,nte porem se 
fa&-ati00, e endoitlesce. 

g Fs,pi-r:iti~mo é hoje no Bnsi! u!?.ia p,-,ags 
socia·l, a nossa maior e mais perigosa heresia. 

J•uigo que na. P1;1,storal CoHeeHva dos nos· 
sos vener-aveis B-ispos paulistas, o que mais 
urgente nos ordenam em defesa da fé, é o 
cuidado e com-bate á praga espirita. 

Condemnamos, dJzem os Bispos pauHsta,s 
os que o;isam conciliar os erros elo l::spiritis:
rno com a ve1·dade dos ensinamentos de 
Christo, 

Já é tempo de se acabar esta farça, · esta 
comedia hypocrita representada até por filhos 
de Maria e Zeladoras, por catholicos que se 
d4zem fervorosos, e irequentam sessões de 
Espiritismo, consultam discipulos de .AHé111· 
l<ardeek, bebem aguazinhas es-piriti-fioada-s, 
tomam passes e ouvem vozes de alem-tumulo. 

I~to já não pode mais continu-.ar. H~.ta 
.s,epa,ra~o de oo,m,pos. Ou Es-p1-ri<ta QU ~th-0-
Licos. . 

O VATICANO PROCLAMA AS I b,:-or. ~~! ~~t.1~~io~~~
F~}~GUlÇOOS 'AOS CA!HO- :tt~Ut:9é,o oos .cath~ i,oio--

LICOO NA.!. POLONfA. "Eat todo o ~rlti JCCUi,6 
.. _ ac. ex~ tett:.a de uma 

H2 téw.pos. a propagan<ia ai- l ç.êl:J dos e&tho1icos !'OdQn--"!eE. pro- dti.aZ diooooes, a vld4 re.1.i.g!o.,a,1 
~má, por meio de mnumero.s ar-1 voea.ndo a. revolte,. no mundo ei• i enoon~ lmmens&S d¾tf-ieuld~ 

· tlg_os, reportagens de pretensos vfüzado · · j A aclM.d~ da ·• ~ Ca~~!1 
cotr.sspondent2S, muitas Yezes até Ult!iru::nenk. em 13 de No- , ca." foi prohibida. sendo requis! .; 
sob nome~ po!m'ams. tentou per-1 vembr<:-. o "StX:'.l:ke::," ela. Es~,ão i taô~ a 1;•.ia ~ em Va~oovia. _O\ 
ewidi!· ª. op!ní:i.o publica.. de que Emissqr?,. dó v.i:t'..~. no to:.·nou a I er.srno aa theo.ogla f~1 rizca~ào' 
a s!tue;ciío dos catl,o!ico::; em rer- e.ccusar os a.!lemaes . de prende- dos P~Mmas da Un \'er.Si® _ 

. re.m &acerdot-es reoulsit r~ se- e & Uni"ersidade CatMlica 
ritorio occupado. não passa de m~ari.Ô~. ~éte~~ bisoos:~~am-1 Polonià, foi fecha.d.a . . A · 1àlo · . 
um 1dyl110 e que a Igreja .Catho-

0 
d · . • _ - • dos seminarios foi re"uisi.tac:h A&. 

.ca g =ª e as as suas I r- rem 2, imprensa ç2tholica. <',u:cridades aller.-iãs prendem. li b~ d tod . l'be püu e .concl!naraçao e p_rsegui- " . ~ 

da<les e prerogativas. No emtan- o "speaJi:er'' .come!lou a irra• continuament<'. tre,nde num 
te, todos sa,bem qual é a deplo- dlação affirma.ncio qi:ie,. "os ca. . de sacerdotes, de rel~iosos, e es• 
rave! situação da Igreja catho- tholiêos poloneús precban das tudantes de theologia. A lli'.i,ren• 
l!c2. na Polon!a occupada. orações .dos ~.atho!icos_ do mundo 1 ~a c.atholica. tão de.sen~.olvldà 1Ull1 

As re.dio-emlssões do VaMca,no, lnteir<', afl:m de que sejam su.s- fQloma, acha-se redu:z:ida á pu
já muitas vezes, cham=m a tentados, m'!)l'a-lthenre, nesta du- bl!cação de laconicos boletins, (IS 

sót.ençã,o sobre a dolorosa situa- ra provação". .· , . quaes ainda são severanmenút 
· ' · · censurado.,". . · ==~====;===::e::::z:=::im::z::i:o "Não r.te refiro - _diz o "spea.'4 

ker" - á !>!oce.se de Luh!l,n,. 
pois, apezar desta dfocese conta.:ti 
mais .de . um milbãp d<? fieis, de 

Tir,em a m~ra 06 Es.~I;'itasv e 1:iaita-J?l·SS 
em ca,m,po ab~t't.? c.9,\itra 110s. ~ 'Ôej\tem 
seduzir nossos oa,t,hoi.fcos em nome do E'l'a,n. 
g,ehho 6 até àos s-antos e dos saoria,menoos (ia 
I<greja! ·ACC~~iORIOS 

-·-···-

. º~DICTCLiiTAS. )9,;Jl~ ~.:V~l!l.:;~~Í~ _@.;~~
Este &il.enc!o se e,,,r,H~ }'»lo f,a,e,,I; 
to do -~ de LabMri. e~· 
ter sido libePtado do campo <if 

ÜU~D? a ':0-Z d~ -N~S()S B:is,pos ~ d;e-
fa&a d.a :tlé. €om1¼.~amos sobiJ~t-µd~-. ~.s mooa~ ~ ~~fflS 
e patPa-nhos e d>mf-a.r.~ do Es~.mit:l!Mp·O. .Afh1¼ ...;:•,.,;;;;":..· __ , _________ _ 
es-fá o perigo e a o.iasa da e&p,e;n-l!ooa e Já( '
im,pressioo-a,nte propag,a,nda esp.tiii-ta no BFa~J.' 0 

Cont-i-nuarei a bord-ar meus pobres oom-· 
mentarios á Pastoral CoHeotiva dos BiS'{)os 
pa u,listas. 

MBIOOR SOR.T-JMIEfflFO 

~J;)ia'eete, 

ISN ARiD &: OIA. 
E' uma pa,sto1·al c1e Pastores vigilantes. 
N-ão sei dizer do enthusiasmo e da admi

ração que me encheram a alma de sacerdote, 
ar ler este documento necessario, opportuno. 
s~ncero, energico e cheio de caridade. e de 
uma clar-tvidencia extraordinaria em face dos 
problemas mais graves e mais actuaes d·a 

AVIAMENTOS 
para aHai-a:tes 

I.greja em Sã() Paulo e no Brasil. 
Louvado se:}a Deus! 8 T~O e K o M T o 
Temos Pastores vig-i-lantes e á altura da e P L E · 

missão que Deus lhes eonHou nesta hora too 
g,pave e de tremendas responsabilida<les ! 

Consultem a 

CASA ALBERTO 

J 

,'t,0!!)08 O§;~ 

~00,AS AS MA:RQfJE! ccnoont1'a~, não ter a.inda. poi : , 18'(A-BD & OJ.A. 
•) ',J,..t~' ,... 

d+do vo-ltair · á. - &WJ. d4ocese, em-i 

. ~ 8eU ~ P8l'1'fl&neefll 
. "ne. ~JI. 

SORTIMENTO V A..~IADISS!MO 
Importação Dlrect.a. 

CASA ALBERTO 
LARGO SAO :BEN'rô N.0 

CASIMIRAS 
Aurora - Printex - Pirltuba 

Nacionaes e Extrangeiras 

l~UndÀI'· 
~nRHU IRJIRil nu 

P:RACA DA S-!. 163 
S. PAULO· 

Fisealizz,do pelo Qoverno 

DACTYLOORAPflIA 
TACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensino /Pelo Menor 
-- Preço· 

:BRANDÃO * LARGO $ÃO BENTO N.º 
CASA ALBEJlTO 

40 LA-ROO RII.O BENTO N.0 4tl 

=================================::=================-:-:·-=·-".::-=--·::-:·i:: ::-·· 

Brins, Linhos_ .e A v í a n, e n to S· T? 

CASA 
t..argo saó aa~bOt 40 -. cs. Paulo) 

V E N 1·D· A S -B. S P E· C, f A. E S A 
• os 

ALBERTO 
Rua Fr~I GaspaF~ 39 = (Santos) 

SENHORES AL-FAIATE 



í 

Uma noticià' que ha SS anru~s 
ndo se dó no Brasil .. ~ -

E agora chegou a vez de ft;,

oonstruir•se ! Le·;anta:r • ;;R <.iM 
proprtas minas! E ,Ir Ol.cutta,r 
d.e novo o lugá'r que lhe compe· 
te na Christandade. como pala-

será possivel isto\• e que se destltt.a ·á appllcação ás -
1 

djna das caUGas nobllitantes. co-
quelmaduras. feridas, etc. . , mo defensora da ,Jus1:iça e /:la 

Haverá algwna cei.sa que ha 55 ·n . . Verdade. -
annos não se diga, não se fale, O mund0 sclen,t.i t:0 Ja usa na E dabl a actualidadÍ> do de-
não se comtãente, numa terra Europa e na America, com os poimento de Mons. Villerabel. que 
como a nossa que possue umà maiores exitos, 0 oleo ~e f!gado fala como pastor devotado, e pa· 
grande itnpre~__,._ém,_g_u.~.s.,...m:11-.:. _ci: .. _ b_acalhau para. queun~i:~:· triata sincero e generoso. 
vos jotnalt.stas nàôlonaes, dia a reridâ.S. etc., e Scott & . . ' Sua pastoral - eUe mesmo o, 
dia se efflpéhham na procurá após acurados estudos e cuidaclo- dIB - é um "appello ao traba
qu~tidiana ele novidadf's. etnbota, sa fabricação. por processos teC'h- lho para rf'fazer a Franc~ ca
muitas vezes, e!IM · sejam tiradas nicas modernos. arr \::.m df' fa- tholica " 
dos archivos? bricar O t.Tnguento deF_sc~tt, ~o F. analisando os factos. tiran-

Ha. j~rnaés ant.igos. que dlR~la- medicinal Oleo de iga O e do argumentos e llcções da der-
mente remmemoram o que escre- Bacalhau Scott, do mesmo oleo rota. que analysa mag!stralmeh-

1 
viam ha cem annos atra.z,.. que vendem puro, em vidros e te. f'Jlf' se dirige aos seus fieis 

em latas, e cti.le entra na fabrl- diocesano~ mas especialmente á 
Ma.!. .. • • cac;ão da Emulsâo de Scott. Acçã~ caÚ1.oli~ e aos jovens. A 
Ha uma C{)lsa que justifica O Depois de ~htos annos os La- prime-ira é o · baluarte leigo da 

: nosso titulo: Trata-se àe um :novo boratorlos da Emulsão de Scott Igre,ia. E a mocidade que e1Je 
ipróducto phatmaéeUtlco que sur• lançam um novo .produéto e era conhece e ama tanto. porque es
ge no mercado·. bras_lleiro, e la.n• isto que h(lo flé fazià .1.1 55 annos, ta por ser generosa e sincera, {> 
,~o por unr látlõratorio que ha capaz de todas as Juctas em pró! 

O D 11 te isto é, em todo o tempo que Scott . 
qua..si 6 annos no ..,ras , se m dos ideae-s nobilitàntes. - E para 

.'esmerado na fabricação e no tra- & Bowne têm seus laboratorios j 
lnstallados no Brasil. os jovens: S. E~cla. Revma. tem 

'balho do seu unico producto: - · . . • palavras de carmho. como estas: 
a Emulsão de Scott. Os lá.hora- Para qu~l?-uer informaçao P0 • j "Vós todos. emfim, jovens, 1 
torios acaba,m, porém., de lançai· der-se-á dm.gir ao Departamen- d m· -

0 
ma nifica de 

agora, o Unguento de Scott. que to de Pi.tbl!cidade dos referidos I ten es ª t~ª 
0 

d; qual se , 
é teito á ba:.se do maiS puro oJ-eo Lnb::,ratorios, ii rua GPneral Bru-1 prepnsar O u ur · · • i 
de figado de bacalhltü, o..'.~ Scott,. 44/52 ho ·Rio (***) rt1!s os chefes f' os guafctas. pa- 1 

. . - <'e, • · · ra a gloria de Deus. e a hi;mra j e:===========================- da França." 
,-------...;..--'-------\------------, f, t<>m palavras de incitamento 

Casa L romo estas: 
ft ,, iJtP ~ .liííJ ~ "Ao trabalho, pois. E multa 

. U ~ '~ ~ 'ij ~ coragem! lEv!t.ae todas as ne- , 
: gllgenclas e etros do passado, rf'- ! 

1 

novando os sentimentos, pela F'açrt-nos \nna viiifüi -~ V. S. 

\ 

Calçados 
da moda fi<'.ará SL)rprehendida com n. 

pratlca de uma vida maLg sin-
1 cem e profundamente catholica." R E J I G J Q C' A B R A S J 1- E. -1 R A lha do cl'lsàl Frederico Btachet'•i 
1 E termina com esta,~ palavras: • -' _., · · """" · · ..., ·"' · · li.manda Bracher. Entre ontr~ 

irmãos dá jovem missiona:ria n.:_· 
"Qlie voltemos todos a. honrar parte par. a ª"' Mi' s,. "'<_>e· s n"a e· hi"na -aG santas t.radi&s da Idade da "' is • gu:ram.a Exma, S~,-Dona E'ug~.: 

nia Bracher Lobo é a senhtlrlnhili f',',, que nestas bellas provl.J:Jcias, . . . 
As e· :,-alumnas do Coilegio I são mais faceis emborb. ch8quem Elvira Br.aoher (L-éã ~), ~-tiveram tão felizes influencias, -

que nos approximemos mais da Immacu:lada Conceição de Bello maw a senslbllldade. mes consagrados etn l1.0$Sí1 mµ~' 

marca· 
VA.NITAS' 

eleg-ancia dos nossos ultimos 

modelo/J 

Est,eeiaJidad.e na confeeção 1'\ob medida 

RUA SEBASTlÃO PEREIRA, 24 S.PAULO Igteja, n0,-ssa Mãe. mensageira Horizonte, prf'.starani dl.a 12, viva Famllla, amigos, bens, pati'la... á,rtistreo - e. a E1díla. e4tJIJsa ~-
...... pa.~, e· de pro=esso." homenagem á Irmã Berths, Bra- 1 • B rt"- va. . de·i,;;'"' .-dr. A. c.avaieantL 
LI" ,, "- ,,... . , lrl . iM Je . ,, . _ . rma e '"'· e agora . ..,.., , . . 

chér, i'él>1,,0Sa 'Fl ª'' . SUS'·I- a' Í;)atria, o .E'tâst1. Q 13râsil ol'lftê, I'l'JltQ BeI'lihà: ~t;~Uié ,Ct,Ue;. 
·que vae partir para as missões nasceu, Minas onde se cotm,le• gil) limmaoulruia Oein.êêl-. é ha , PASTO,RAL DR S. EXCIA. R~VMA.1 · 

0, SR· .. ARCEBISPO· DE AIX (ABELLOS 
BRANCOS 

· d~ China. tou sua vocaeão. Troca os oéus mu'it-o se dedica:VP. ao ensm.u. pri. 
, Bem poucas veres o noticlario que 8 viram ~rescer pelo,s de IJi.l• metro, em Santos lJUfií{fflt, no. 
t registra coisas como esta. tro hemispherio; vae ver. outra Cólaegio das Fr&r.:'.::àtla.s_tta ~'j_' 

1 

Uma rel!,rio.sa parte para a. gente, gente pagã. China. Llflgtià quena ~amilia. Dépols àltUi, mii: 
E' de grande àctualídade para I tambetn a cau1:!1, de Nosso SP--

a Fz-anQa a CQl:ta pastoral· d.e S. nhor Jesus Chrlsto. Uma vez 
Excla .. l're'\'ma. Mofls. De La Vil- que esta guerra não é apenas . 
letatle\. · um:a luctá · pot ihtetesses terrl- , 

OJ;!portuna é briihahte, a car- , torlàes que servem apenas de 
iãl- p!1$tótal !ildií?á .antes de tüdó, t:>retmttós. E' uma disputa de , 
:) ~~~nto "-!tofundo e vi- dois campo_s _ lnevitaveltnell,te lnl~ ) 
~" qüe a. ;seu a,litot tefu de mlg,;is por· serem antaion!oos. . 
s'illi l?fl\tta, ·. -~ súàs ~+.la- . Gatholicl&tno e l"'àgartlsmo. Es- j 
dn q• ·iâô- tütl&$ · ê pf<etnen'l;es ! te tão fnalefim e pertubsdot. pot 
Das @usas ·qúe à ](!varam á se esconder em doutrinas i'erni-1 
.lêtróta,, q\tatldo filha pr!mogen!- ciosas, mesmo assim avas.salada- , 
ia· lôl& ItreJà, à Ftàn~ incarna• rM. Por se escudar no poder das 
n, mkl ~ o ptlõlt;itk> Jtléill, como armas de todas as éspecies, des-

OURO 
Para o·· Batl<ló do Brasil. 

Antes de ,vender seu OTJRO 
é de seu . pr9pr!o interesse 
áOD$\lJ'tál' os tllil$!los preços. 
AYALÍAÇôES GRATIS, ..:. 

. '!'atli_bem coràpro prata, den
taduras e ouro batxo. Veb· 
Q'e-Se Quro , para. dentistas. 

.>lt SÃO :BENTO, 549, 1.0 

anti., sala 9 (P.tox. ao Ja't'go 
S. SlilNt'O) . .,__ S. PAULO 

.CASA ABRAM 

de a aviaqã{) até,· a campanha 
mesquinha das quinta oolumna.~, 
gue implantam o médo e a des
união nas troi.,lils inimigas, tem 
representantes desde extrangel1-os 
anonymos até entre· aque'1les àl· 
tos fuhcélonarios ·nos mlnlstetlos 
Inimigos, onde agem por tneio 
de t1ftla polltlca de fàlso optl
til.lsmo, e perversa accomodação. 

É a França gi6rlosa de São 
Luiz foi viêt!Iha, antes de tudo, 
da inercia• de seus proprios fi-' 
lhos. Foi:lhes preciso conhecer 
o amargor da derrota como cas
tigo de todo_s .os . setis c:riines, de 
todas as suas acr.omodac;-ões com 
o Erro, v~stido com todos os ls· 
·mos, encarnado E'lll todos os 
ctilne1> ... , 

China. E! o li!rasíl é terra de exhotira, pQVo aguerrido e tur- Collegro Immac'U'lada G'onizeiçá\l, 
,

1 

miseãof btllentt;. ' que hQntem sé des~tfüt deàa. 
Quantas renuncias - o termo Mas na China tambem há ove~ · éi'n tocantê hml'íli!fiâgt/lfi. e àtra-

é escasso - quantos sacriflcios, lhas daquellas '4Ue ó Pastlóit pto• vé:í da délkatià oràqão dá, sen~· 

1 
quànt-O hetol~mo atrnvés dessas aurn. , • ti..'•,ità Bfüa G!e Gawl.a Néttill. · · 

G i palavras. Ois.se ülfi aüh>r que os Itlnê ili:emá éfl.tltiü i,$& o 1l'óo 
.., , herres são excepç6e~ fiób:re.s á QiJEi\'I E' IR.Má BÊRTltA vwi~dô .áqül, értl Híll8. Jíit: ~ · ONTRA A I nossa natureza. Disse outro autor ' m í~3i. -· 

OutoA ons (ABfllOS .. , . que elles fazem com que a gente A re1lglosa F'Hha c;le Jesus é Qaando se óôficÍãff!àr~rn re~ 
L ' fique apoucado, considerando O 

I um d~ Qrnamentos dessa Con~ glosas do :13rásil Pàt'a a China, é 'CASP1A PREMATTJR~CALVICIE nosso commodismo em relação ao 1' gregação benemerita, cttjas frei~ o seu nome foi escolhido, não }\ A i desprehend!mento delles. OS san- ras tambem deixaram suas pa~ pode ella esconder que ellSe ap. 

i' : ~ ~-~ ; ~ ' : ' 1 tos tambem são heroes. _ . 1 trla.~ pelo Brasll. peilo t:radu1,ia a re&im~Q de útQ 
: -x <~ Como nos sentimos =\ á vLsta Nasceu em S. Pau!GI, sendo fi- antigo e VeheméI'lt\? déééJG! ., A?• A if d.? que. elles fazem - accrescenta I . 

__ --. _ ____ Henry Bordeaux. : 

Acontecimentos 
vicentinos 

, º mundo. porem, não entende l A e· i n :t a t..N 0_ de,··-- r n.--· ._: ... 
essa espeele de heroismo. O mim- 1 ; .1.,,. .1 1L,& 
do se escandaliza com isto de i 1 
deixar tudo para seguir o Mestre. 

1 
· 

Desde aque}k moço de que fafa 1 
o Evangelho, rico de bens da ter- , 

Festa regulamentar - Dotnin- ra. rnat incapae ·de comp-tehender , 
·go passado realizou-se a fe,sm O sentido do convite que lhe era 1 

regulamentar das Conferencias feito, j 
de $ão. Paulo, constante de ro_ Nisto. comtudo. vae toda a sa- ' 
tnaria, pe..rtinào ás 6 horas, da beclórla da vida. Todos t€.tnos d€ 
l'>raca da Sé para a Matriz de I renuncíar para progredir na ,Ida 

1

. 

' • t christft. 
N. S. Aiootl.adora, onde houve _ . d'ffi il é 

• Uma. renuncia ; e· , que a . 
Missa de COmmunhao geral e a de nosso proprio eu, é indispen- ! 
seguir assernbléa oos confr.adés; savel a tooo~. 1 

preaenws em elevado numero. Depois, podem vir às outra,s: 

A 

Modele 
seu 

Cintas 
corpo oom ai 
e M odelad-orcs 

da 
CINTA MODERNA;;, 
a crea.dora da plastka perf-etta 

Filiaes em São Paulo: 
Rua de São Bento, 78 - Tel.: 2~7880 
e A ven:tda Ypi'r'anga, 582 - TéL : 4~667 4 

Antiga Praça üa Rep.wlica 

;qOc ·=== •·. 
ADVOGADOS Indicador -,-.•. ro 1 1 

~---e:= · ;. ·; :.;· ; 1 

HOMEOPft~TliIA: 

Dr. 8€.zende FUho <~ 
:::·.Jns.: Rúa Senador Feijó tf~ 
205 - 7.0 andar ...,. 'M. ~-osa9, 
Das 16 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tul; 7..fllft 

Drº Vicettté MelUlo 
mp lia Sé N.0 3 -- 2.0 andar 

Sala ia 

Dr. P:Umo Cortêa de 
' Olivêira ·· 

Rua Qutntlno Boca.y\lva N .. 0 ·54 

_. s.~ - Sala 323 - Te!. 2·7276 

Joviano Telles 
....:.e.~ 

J. N. ·Cesar Lessa 
,\dvogadot 

Largo. dà Miser.lcordla N.0 23 
--sa:1a 9o4 

Dr. trancisco P. Reimão 
Hellmeister Dr. Milton de Souza 

Mei·rel1es Rua gão .Bento, 224 - l.º andar 
~ Sala 3 • TeL 2-1543 - s. PAULO 

R:JA 15 de Novembro, 150 - 7,0 

E,,Udar - Sala 74 .- Tél. 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

!'1,ua Benjamin Constant, 23 -

4.'-' at.xtar • Sala 38 • Te!. 2-1986 

P. PPrlrosa Taml:iellini 
Àd,,ogàdo 

R. Wence.s1a11 Braz, 14, 3.0 and. 
Teiepboue 2-Ga2G - São Paulo 

ENGENHEIROS 

Gonzaga 1
-Parahyba · Amador ·cintrã do Prado 

Campos Eng'enhelro Ãrchftecto . 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça· 
mentas - Construccões 

Alameda Glette, 359 • Telephone 
5-6719 

··I\1EDICOS 
Dr. João Baptista Parolarí 

Clinica Medico-Cirurgic~ 

Cons. R. Barão de Itapetinln
ga, 120 • H. 0 andar . Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 --

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de !lenhora~ - Partos 

Operaçõe~ 
Da Benef!cencta r ~rtugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Te!.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas: --· Res.: · Trav. Brig. Luiz 

Antonio, · 8 - Te!. 2-6035 

Advogado 

:P.9.1:s.cete Santa Helena) 
Praça da. Sé, 247 - 1.0 andar' -

Sala 108 - Phone 2-4951 

.-\rchitectura religiosa, 
residencla.s col!ectivas 
Libero Badaró N.0 

collt!g!os, Dr. Nelson Sousa Campos 
Rua Molestias da Pelle e Syphilis 

641 Cons.: R. Ma,rconl, 94 • 5. 0 and. 
8. PAOLO Tel. 4-3-7-36 - ~ 14 á2 17 hs. 

Dr. Hugo Dia§ de 
Andrade 

Cliuica geral e molestla6 de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró. 137 • 
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thotné de Souza, 55 • 

Telephone 5-0à65 

Dr. Celestino Bourroul 
Resldencla: Largo São Paulo 
N.0 8 - Te!. 2-2622 Cons.: 
Rua 7 de Abril, 235 Das 3 

ás 5 hO~l\8 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. • Cons.: Rua Senador Feijó 
N'.0 205 - 2.0 - Pred!o Itaque
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultí\ll das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 -- sab-

bados, das lo ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Hygiene do Col!egio 
Unlversitario 

,Dlrector· do Sanatorio "Vllla 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.0 

andar - Appa.rt. 63 - RES. 
Rua Augnsta n.0 2.628 

Telepone S-31418 

RAIOS X 

Dr. J. M. CabeJlo Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Ex.ames 
Radlologlcoo á domicilio 

.Cons.: Rua Màrcon1, · 94 (Edificio 
Pasteur) • 2.0 and .... Tel. 4·0655. 
Res.: Ru2. , Tupy, 593 - Téle
,,ihone 5-494i - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. Josê E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa, Casa - Ope
rações e tratamento das moles~ 
tias de ouvido, harl.z e garganta. 
Cons.: Rua,., 7 de Abril, 235 -
1.º and ...... Aoto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te). 4-7551 - Res,: 

Tel. 8-2432 

MEDicos NO INTERIOR 

Dr. Luiz Melhado Campos 
Medico Ocul!Sta 

BlRIQlnr -- ES'l'. S. PAtn.O 

DENTISTAS , 1· 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista - Radmlo&iP.· 
ta ... Pela. Eseola de Phàrmacia' 
e Odontologia de São Paulo ""!'

Clinica Dentaria em Geral -
Raios X - Diathermia - Infl'lll• 
Vermelho - Coagulàçâo - Trans
tlluminação - Vitalidade pul• 
par, etc. - Trabalhos por cat• 
t(io, hora ou orçamentos. 
Rua .Martltn Francis(}".!, 97 - Tel, 

5-5476 - S. PAULO 
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N o 
"OU O-DIA 

(Concl1.1São da 4,a pag~) 

ebegando a estas palàvras do 
propheta: "O' céos; dae o vos· 
JlO orvalho: ó nuvens, deixai 
vir "ô justo; ó terra,, abre-te 
e germina teu Salvado.1·", ca
tou-se, e subitamente os céos 
tie abriram e uma luz suave 
como a aurora de _um bello dia, 
1llnminou · deliciosamente as 
nossas montanhas: O' pae, não 
posso continua'!'; como narrar 
a gloria do Senhor? :Mas, vós, 
pae,' !ellae, pois que o Senhor 
é comvosco. 

SEGUINTE AO NATAL 
Eliacim - Falia.rei, pae. já I i1ão d1oí·avà. Meu Déus! como, 

que asstm me ordenaes. Ape- ,elle e1·a bello de se ver! \,'e!-o 
nas o silencio da noite· succe- umà· Yez'. uão mais era possi
deu á visão divina, os nossos vel desviar delle os olhare::. 
vizinhos, os pastores da redou, ·Acreditas rrieu caro Addi. não 
deza, accorreram, Indagando se se podia. nem meruno afastar-se [··. 
haviam visto e ouvido, pois a do presepe, que parecia ema
gloria do Senhor se manifestá, -nar do si um quô·de lne~isti-
ra tambem a elles. Rodearam vel qlle allruhiu e obt'ig:.na ·a li 
Eliezer e pecllram-lhe ordens. permuuecer· :i se·u ludo. t 
Elle, então, levantando ll voz, 
disse: "Vamoff á. Bethléem e 
vejamos a realização da 'pala
vra: que o Senhor nos mani
festou". Partimos tod.os. e a 
alegria nos, tran!jportav·a em 

Eliezer - Quando .esle me
nino for eJ.rvado du. terra. ·ut.
trahir:', todos a isi; Cori'tinua, 
Noemi, tua piedade é a honra 
d::. minha velhice;· e tua voz 

suas azas, pois, em menos de· remoça meu coração. 
uma hora, contornamos as' col
linas que nos separam da ci
dade. 

Noeml - Nesse momenlo a 
belllil. senhora que -velava jnnto 
ao menino, pareceu acordar de 

Eli.e.zcr -,- Meu 
0

t!lho, 'deante 
do Eterno não. lia idade e o 
velho que quer narrar a sua 
glo11ia, balbucia como a crean
ça. · No emtanto como é doce 
o recordar das horas. felizes. 
Sabe pois, Addl, que ouvindo 
a voz divina, cujos écos Jon-

Addl Como achastes o 

,lugar ,onde repousav,a a crea.n
ça, se vós o lgnoravelf:[! 

, ginq9os iá chegavam até nós, . Ella~im - Noemt nos con
tornados de susto, cah!rnos to· duzla. Ella ta -adeante de nós, 
dos por terra. Mas. então, jâ 
erainos cercados, por anjos. E mais voava do que andava, e 
um delles · disse: "Levantae- · affirmava que seu cora~ll.o lhe 

sru sonho. Ergueu os olhos "' 
viu-me ajoelhada ao laàri ,:o 
presepe co_rh bem vontade de 
beijar os pés do menino ~em 
comtudo OUSl),I'. Seus olhos en-

1 oontrararu-se com oa meus. e> • 
eu te asseguro. Add.i, jamais 1 . 
olhar tão celeste desc1,u sobre 

To". Leitantamo-no.s e tnstan- indicava o caminho; de facto tí._ terra. ----
Noemi não se enganou: pois, · :.... Elia é m~is bella í,iUe 'f~a-

taneamente o Eterno restituiu· ·r b d' assim que surgiram âs nossas dier; a uoi rn d? , acc , ,::;<) 
. . lné a via ta,, para que eu visse vistas as primeiras casas de illhadm. · 

a sua gloria. E havia no céo Bethléem, ella se desviou · e - Mais be!la do· que J.Jrn,, 
urna claridade Intensa,. des-' apontandó um pobre estabulo a má.e dos homens, disse liI\, .. 
lumbrante, de modo que todo O afastado do carn'inho e das ha- zer. 
eéo semelhava" a um sol, mas bitações ,Sorriu como um anjo - i\las sab?.s .tu. cont.ir,uo.1 
um sol que vivia, fallava e e nos disse: •• .. E' lá". :Um raio Noeml. s~bes tl:. meu .Add!. :1 
cantava/· ·Pois, ·tão profunda- de luz, dessa luz vivi:, e branca sublimidade da .s~ut do~uru e 
illente quanto é poss!vel esten- que acompanhava a gloria do e].:; r;nà bondude? Ape:::_:1.r /c::-

l-

54 departamentos repletos de artigos para 
senhoras, hon1ens e crianças e objectos de 
conf~rto, utilid~de e adorno proporc1ona1n 
a V. Excia. ·uma rapida e, acertada escolha. 

captivam 
exa.lç~n1 

IvIAPPIN 
offertados; 
~f . / ' or ·e:rtantes. 
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1 

üer-se o olhar de um mortal, eu Senhor, mais semelhanie a lu:: J li:.::;_ .. rimas qu;:o iil::. mar2j:.:_· i:ir.1 · · · · "'',a m' ult!do-es angellcas, e to- -s;-r::i ct, joi"'"l m·.. misl·ér .. ,"Çs:::_'"_ P_!/.·_:nTa_;1 fo.:·:::r.1 t~:11 J:i!'J::a_ noilc, todà a târ_ra • de estrellas do que a de to- oJ olho::i, ve;:do-m2 aor, p,à·.1 d::i ;'_·',;·:_- ,_ ·:-, .. """_·-:· .. __ • · ·"'o.~ como' qt·,·e transpo..itndos. ele· . d - ,. ... ,.,·.t<-- .J..c,.,_.r:-10-1,, ....... ut.. .... ,, po- ultir.1:::c1 dozi:o_ cqllc,i!ll'.o: . , ~_ .. t::i:·mc;ou com_ o em to_füt3 as_ 
u , ' ~ chas, um raio dessa luz derr::- me.mno .. e m,,OJ po:,c:.::, 1'"ª · e, ~ 1 ll , 1 
Uma ª

.,.,,,,.ria indi.,lvel. Fr..z .. se ,..···1 r' ... ,',' "i''"'º'. ·0 n..,;,no ... ::.;«. u,:.::, P i:i-:-i3 ::n,r::i ,, j· o:iti-::~·noHci.'.: os escl"a,'os nos· 
,._ ~ " mf,V'a-se r.trayez da. ab,e.rt:ii.1:n., Jl,(),\igp ... i:lgb::.1r· de. ~o;·r:r, .e· r,:i- d'"1-1·:: :.·1r~·-.. 1 .. ~:·-~: ·P·~~/..,, .. ,/,~ -,~i1.< n · ·· · 1 "m·g-~an· "'e s1Ié-<c··1o, e um dos , ..,,,, ,..,, . ,., ..... .,. · s.r 

1
. d . 1 .. __ ··" ...... ,.· ,.. ... , ~- ~ ... . é' _ e_· ll_, clo:r,. m011t_·::cçi:.·o, .. o vellw ::e .. ,::; fr.;·rc:::, os ímpios liUn sua!'\ 

"' ~- f4 u da portá. C'hêgainos tod_os mas, e ·,i;an o-3e p;:.i':t. li:!:::·. · .1,:::::H,_' ., .. , ·1 -. , · • ··; •'n_,t,,,._-s·, ie·
1
1
0

· ~orno um ch"'_._fe -:.:~-r; ·.·f·a.c., o ~.c0r11:J. ci: 2 .r.1::~> .L:i,.::er ~r·.;:·~~:.. :·.~!:1 c::-::;.:011 o b.J::pt:.::.;::J .. A.ugu,.,5to, 0 se ... 
.. ·"' v L " o temor de novo .110s,lnvudiu e me pe!a mf.o e b{o;.i-i:1;o juc:t::, , 

.dQ céo, adiantou-se e· disse: não onsan1os enti~a.r:~ SÓ Noe!ni á caheru- da ·er2:in~a :· der,ols tno n..:.s instri.dlf f_;obc,~ o:: c2:~ f>'l'0.11to, 1n:is, JlZL~'\'4i:-1? aindn r·o. J:ho~· do n1;t:nd::> _no:, :.;,:tut pra-
~NT"·o te,.,,aes, po.,,que vos t.rºgO ,;,~::i:; cl::sle m2ni;10 1 .ii-;!;10. Vi: i:h:::,1·. 'SJ!i.i;,.;:·n r:;l2:1'~:-.1 .a ml:i :;;,;·,·.:: 1:1.lavia, de:,,,;,, quar,i 

- « - • ~ ousou, e de uin-saito como c',2 c:ir:i1ho:amcnic r,nu:;c;r ~ot:·2 · 
Umº· no'·t1'c'1a qtie ser" de·gran- ,1''.ls r,:ra i,dor::d-o. Cor.10 p:.- a i,:.Inri- í!Uc> J~mt::i.n,lo a cn:t ,i.,h q,uúi':-> horari 'O mundo 

~ ,,. uma g·azella, tombou nos p,:,,, aminha. fl'onb a. m~'.lsi:1ha ele · · . d ·i· . . . 1 1 , · ·•e ale''ii:r'·.•a pai·a todo 
O 

po_...,,o·. - - - r-'..m, 1,:-nhum de n,n po ;:, ·e l· pa;·20::-n fu:c:21· um :.,:~:1:! . e:- c·:t::t1·;i s:il_vo. 
u Q i ' da creança .. O' Noemi, ·o me- rzcc1itnas<'.'.Jo. Cous;:; C'ttr1nl,a, 

'-~ é que hoile, na Oldade .de nino P,al'eCeU amar-nos a todo3, p::le ! d~JdC qlW f:'S~c.· mio (::l· ~~r _e!; ír:I ,•:nl:\ º,. :.~: -~~;:_:.r}o, ! 'i:: /'._J:::·:i:?;U~ (~O jo~~:;~1 _1:,=:,_•~~í': Ü vr:Jí,O !ilJiél:f'l'1 morreu pOU• 
'Da:v:id, vos nasceu um Sai- mas afigurou-se-me que haYia ::ou a minh:i fro.:tc, sinto cr.::i "'1 ,.c .• ir> d,. wc.c.,. •-1.~- · ; ·· ·;'"•t., .. ,., "'. .]1°·_:-' (,,_._ .. ,_-.. -· · co; a;.::. aiió:J Q nu:,cimento: do 
vàd,or que é o CÍll'isto Senhor. · · · · ' , ·~:,i:Co lo-:ar:lo::--:~ n,:u p.:; ª r,,:.;;.~:;;:i j:·, :: •. :., l:l:·,l.;::;v.: · í:hri::i::i. ln~JYando a Úf'l:~ qÚe 

'
.-:iste é o sl"-nal que vol-o.far·á para. ti um amor ·de- prefei·en .. y10;-rena pol' -:sLr m,ll,no, e ,"· í'o::1 ~,c1·,1:-,J:i ,·o'.I fo,tc e v;-:_n_ui:: n::i l::.reirn. A lü:: ll_i-::,,c~,lnw 11,,,·,·,._, r1.~,.10 \'õJ' o.·.-Ie._ss,·as·. 
"' " eia; Falia, pois; por tua vez, o · n!Xo a:.:piro f,;,licid::.d<' nrn·i::i,· n,, · - - - ., ~ ,- " 
reconhecer. - Encontrareis· narra ao nosso irmão.Addi. u mumio que cferrama1• ·todo o br-anlo como Qt!::.:Jél() o ,,'.z_)i,i-i_c:u l,,:1'r~;:vai:1·::i ,_;; po_;· cnL·:·I .!.,i,:í. foi harit.inad.o depois rie 
Um. lVIenÍno envolto em pannos, 1 ! l t.:> ,:::i l"':2,1w d3:.:<'C r:olm; el!f1.' 11 r,;; . ú,lvc;ir:::.~ d:t;; . r.oH,na .. ·. d I ur.ia y;Q:1 ,c·heia 1le ft1: Eiliacim continuacão das mi;;crico.rdias meu sangue· po:· ,,. e. an o e:1 . 1. , . . . . 
recldNadO eµt wn . pre~epe". :bl do Senh.ol', o a 1110. . d',;-,·"· O' !l'e1i ino ~-r<'rs vo:; · t •. ::1:.: .!li):-; :: ·:;,i:;::_;,. ,-.~.u ::,,:>,:1 e Nc, '.,-,j ·, tf(, ,,,..,,1( fl honr:i. ffo 
mal havia :ta_ 11a:uo, ser_nelha'n- t;j;:;~ à:::::::2~ .. J);,: .. i:t,; /!;e c:.:- \ ,i.:,:nt, .111_tinw;:: t,qúi:: r'n ,,:oi .. p:r:l n_J:/:-t(i·J;; 'c--;11_-~;;1_,: ~~lhos diàs . 

. - Pobre Noémi. .disse Elie- · · · , ·, , · · · · 1 · -' .. · · te. a u,m mur-iinurio do mar· ou co:.C::.:1ú:i o mysL::rio de vo,:,:0.1 nc:,.,,i -:\!-1:1:;i:i.·-: e .:~-,~i:;;. 'f-::: . r O .• ;:füa<'.im <lel)oís ,1c ter conhec·i-
. - , N · ''d . El' zerpasaandou.mãosol.Jreo;; , J' ,'F··o-1•,1,.,n,,·, ·:" 1i'"l'ic' · · · ·, · 
á. voz de ·_uni g,ra;nde vento que oem1 - ht é m11n. ia- amor·· uor; gr:rn_de~ e•. si: i:0s_. qu 1-. ! · .. '.~'.'.t ; .. '~·.···.-.·,'··,·.·:'., .. _''.:·--· -,.·, ,~ . . ': .. ··_._i- dD .e .. u,uxi.luílo. os apostolos cm · . d . f 11 cabellos da j{)ven. sim. b1'i'YE' . • .. e . .. 1 . F · . 
se l&'V'a-ft.ta, uma melo.dia Jll'O· c1m, si eu eixasse a ar meu v1!':i a hora ·de ams.l-o a;;sim. -:;e.'.;;l:e:l i;r:i:1c.-1·0 _r;;-,v:·~::tl º_ a:,;:;.·-·-· ., .. l,!L.r),,,-, ''- "'··' · · ·.·1 1 ,;.c,L:: ·t.·~1~:ilh.tr:;: No2mi depOis 
'fo,nda ctll.llo O céo começou a coração, repetiria cem ve;;es peque:10J. Nem yo~:::::t. h1ri.nci:i.' reco,hera:-,,-r;e, , rle tr,1• a<'.om;-:anhatlo .Maria até 

em Segu 'da q . - NQm sol, proz:;ez,1iú Noé- ,. h · 
. se ~e.r ouvir, tão suave que . 1 ue aruo o menmo mi. 

0 
q'ue sn passou .em redor r:;im vo:;:-.a 1:ob:·e::a. 1:~m a:.: ,-'o<in;i e> çi y;,J o: oz ,:oh Jo, o Calvario'..)·e-pet.indo 'o que ha-

nein pér.tur.b'ãva a ·paz do co· divino e calar-me.-ia para. nada. Ji::;·,·imas ü(} voz::a m1~. nem veur: '1Ja,:' mo;1t:inh:1'.'l 0. o N,,i:i.l l v:a dilo .no rlia ;que se seguiu 
'iiaç!to, @ ffio''Jl'.ode'r.osa que a mais dizer, pois desde o irís- ~~o 1:~m{io~~~~ ~l::;~;;~'.8

11a°1!º;( a ln;;,1i!dadr (!f.> .ln:-:,, ne,n u eo!1!lrrYori-8e a:p2na~ fi01: :::,;,;: :,:._ :-{ala_l:. ··Viv.-,r ou morrer~ 
'iêrfa tod'à tremia. Todos os t.aiité em que o vi, não nuii:.: l_lÍllO, b"'Jliacim, -;Jle (_Jll,iou p;Ú-; Ir.i:Nl:l <lo rski.lrnlo, nem a j oonho~. .1 r,:::·a mrim, é amar. a Chr'if1tp"!. 
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respiro sínão para, amal•O, En, "" ~aihn " . ~"nl)n 1,a-0 !'~" 1·•1·1 1 '<>alo_ s da v.lorla .. d1v4na se_ con- t·• t t ,, · 1, ... .: "º p:·-·"·,.c· · .... , · ... -, 
• "' t.retànto é ue·cessario conso- 1 • .ocaR e-o· 1 •••• - • C'l · · ~·0 1 :êéri4Plll11l>m, toóa.s as eapheras ur,--.o: vos .sois o . 1,1,,,0. ,. l'i 10 i 
.,.:., .... "=º, "~ u.n·. •-----m, · todo O la.i·-te, pobre Adcii, que não de Deus vi \'O que v íeslp para 1 ... ==~ .,.., 'ft'« • Eliaclm - Depris de ti, Noá-
exer.cl:fo d·e Deus.não formou estavas comnosco esta noile, mi. eada 'Um de nós pou.::Ou ~ua c!lcl.l' r niunc!::i. 0' cre::rnca, 

João Evangelista 
ein!fo u-m só cõro ;. e um' ela- 'esforçar-me-ei pois, para. te d!- fronle junto ao berro. e foi to- ap2z:tr ele . todo a()Jl:lr::.tn cl:, 1 

jlilOr g,J1Qiióe · como a, voz de zer como foram bellas e sua• caclo pelo menino IlGUS. A µie- .• rnss::i humilha,1ão, de vossa :-s ~'.o" . : 
JtiÍboê,' se· f-ez ouv-1-r: "Gloria ves as cousas que vimo::i em dosa mãe dizia com uma m:.· pequenez, t:'\sclarecidmi pelas Í O. 
"' .,:t,..,.,8 ·= m=•~ a-"'o dos céos, Bethléem. Conheces· esse µo- ·".,:·or_x::::~ lu:,01 ti_ n -,·Jorl:! do i · '' ... JJt'"c. ... ,., "''º ro râYithost1, doçura: "'Pobre geu, '° · 
~, n·a t-e~,'·pae aos homens bre estábulo onde aos misera- le que, viestes de lão· longe, .Deus, eu rrconheqo em v{,n ó! São .. loão l~v:int,Fii,:L:.i, 1;:;:,;.: ::!.::nl:or;. se o ob.~ervál'des, tu-

. u'e ooa -· • "· ©s montes veis se permltte guardar·· seus apezar da noit, e do frio. p;1t· Filho do Todo Poderoso, o vor- i e;,u üm H.ctíinriJa, na C:!1:- 1 1: 0 ciltá irnm ... 
em . se aguaram, a anlmaes? que sou eu tão -pobre que. nem da<ll'liro Adonai. o che.fo da ·<'·:i:: !éa ~ era fl]ho d, Zchodeu o j f.IJostolo incançavel, traba· 

1JJ.~'., or já se tinha re- --:- Cc.Jheço-o rliafle Addl. vos· posso ol'ferecer um, p::i,it·c. sa d'I~raeJ._ ~ l!aSiP de_ Jess(, ! de· Sa:01110. l•'oi um ,;to;; l:!; 'lrn;1 pura a ·ronversão .dos tiTu-
eo½hflki aomo a aza de um se- cfo hlímcnlo, ,'cln agasa!ho'/" t que 'Pi'Od,izir::i. · u i,::i..!:vaeao dO'f;' Apo,;iolo:: de .lc~,1':. j ,:2u:: e e·.,c,·cen grandê e ope-
'r~píifn(·e âfoda elles repetiam Noemi - -Imagina tu, que no nór: lhe rcs1)ond0mo~ 1 ,,,1~ellÍ ho:-,l:c!l':. ª cha \'.,~ ele n:1·:i(J, 0 ' s,;." 'Joiío ~,-, · llº"• ·· t ·~ cloi··ou- · cos:: a,.u·. id,1:l:: na. Ar.:a fyienor 
it todo& os écos: "G-loria a fundo desse estabulo, sobre e piéclosa senlíora. d0 .auxílio D2z::.[:Hlo da" naí'õe;o O Prinr-i- u;,; ~ ;:::c,1ú;·i~-~,;-·~;;~ ·;Ho :~·:·:rn' r- ou(r:-is · p::.i:i:,,;. ,Po · ;Jfsus foi 
Deus ri'o mais alto dos céos e, uma mangedotlra ceberta com r,.1·:>cir.aricir. vó::. Oxulú fosse- nc. ° Cow,ellrniro. 0 . Forlr. 0 ,'.:, C:;.r:ckrk. 'Pudo neile i!·,·::i- u:o-:::::clo 1:0;· ordnm de Noro 

. !lft tem-a, \pj.z aos homens de um pouco de palha, repousav.u. · · · 1 1 lilr:,:,~::.m,:::•. 0 f!,ei tb lena. 0 :!i:, e:;s:i vlrí.ticte, fun<lanwnio ~. r,mhora. ô,;r-.:ipassc- illeso clq 
"'' .,._;o., O S l D . . i~os T~con ·com_o, ::n :-i:_; oulro-:! Pl'i1w;;1;, ,!o rnl,i·to ~Pcu!r.' o· , t i . , 
110a vontaue·. ' , en 10r eus enyolv'i.do em patinos um po- vós nao est.ar1ms :iriur cx11o;;ta .,e Oê ;t:; as om;•,1:;. ·.;:,:: ;:ah, C;,to lhe foi ·ühposio 
de Jsra~l, como te agradecP.r bre pequeno. ·Apoiava-se na as inclemo'nciias' do, tempo"; C'hrisl!i do Senhor·. vúi olha.;:- . Quando, nas nH1rg;e118 do Jag-n I lo::::o :,116,:. p'::Hfo-;lc- dizer de São· 

· i,or tudo quanto me deste? Es- mangedoura, numa attitude de .Mas olla continua·:a :, . ":,,{eu t.er: 0 mu:ido. n ° muuc!o vos fez de G-enz~areth, lar~;ou incon-: ,J oã()· que foi elle um grande 
P.erei o teu Ghr.lsto, nelle acre- extasis, uma· mulher jovem e Filho sel'á o amigo dos poór?.s coriipa:xii.éi'. 'rio doloi·ozo. tiio tlne,1U .~ri rt>(l$f:~ para a, mui i matt.yr, ao assistir a Paixão 
ltt~f, vf a tua GI'oria, vi o Me- bella~penas alguns annos m11is e dos :lllmilil.ef(. On. 1;icos rc: de~vido, tão máo, tão. amé:i- pesca;, ao chamado de Je:rns, de :.;cn Divinc i\Iestre. 
11.fno ado11a-do; rest-ituiste-me a do que, eu: seus olhares· embe- cusaram-me ·e::l:i · noite um G:tdo c!e i·uiuas. · tão. peTtlido e Sã-o João deµ-;,os exemplo de S,H; r,ureza virginal O a iirno
vlsta o tempo suff.iciente pa- biam-se com tanto amor no me. abrigo, porque sou pobre · de- par:.: s~m!J?'e! Eis q que O .olhar Ca,·idacl'e. Nas.· occasilie1S cni' r,mcia de seu coração mere. 
ra que eu cô1itemplasse o Sal- n·ino; que nem siquer se eles- mai~ para abrigar-:!,~ ·e'l1 r-:eu:r ;lo v,o~so :lnlOI' não poude-;;uJ>·, que. -c,m companhia de Pe<Jro .cen ·um amor predileci:Ó- de Je. 
vv.do1·. Depois ,disso, já nada viaram á nossa achegada.· De lares; vós, porém. sois políre~ p::,_rtal'. · Venlla ag;ol'a O vosso I é! de. 'fh'ia~o. t:'\ra. a ter;temu- sus. "Chri;:(o, tinha-lhe mais 
&na!~ queria,ver sobre a terra, quando. em vez, uma lagrima eomo eu, sois nossof: ·amigos i:e:nu! Tl':rnSform::o _esso velbo: nha de factos· especiae;: na a .• 101· Llo qtw aos outros ap.os-
!il$V01Yeste-me, então, as mi- hi:ilhava entre suas palpebfas, e nossos irmi:i.o,:; Eemaventura- inuuào. verC:act::-.:ro r<2ino <fo' viela de.Je·sus, São João 110:i 0, tolos. d ' odio. fnlroduzi nel:e o reino: º . l ",. "' . por causa e sua pure• 
nhas trevas; a.gora tlespede o deslisava-lhe pelas faces e ia dor: o;; IJObreH de· e8pi.-;,ito: del- . · · _inda, e1Cemplo te e .. , idalL · :rn · esci·eve<1 Santo 'l'homaz de 
teu 11ervo, 6 Senhor. porque cahir na pttlha do presepe. Um !e:1 ti o reinD ,1,1 men l~i. lio ! .. · co. ª~101··. -~podc,r:;,5-v_os di' vos-\ pois que, por cau~a dess.:i Vil'- A11uino. A . elle. casto e puro : 

.'

eus o:t,ho_s já. vw·am ª. salva- homem mais velho do que tu. ,;ot l.'.lminio::. u ,.r1. a.possae- 1 tude li- qu0 i'oi obJ<"eto da~ p1·e- Jesus <'onf'ott i\J"· • s ~·~ i 
• . . 'VO'' ,,,, 0"'''0'-' 'º''ºº."'º' '''"'C'' ,• . . 1 • - l la.ria a,n;.,.g .. li 

o, ~e ·1!D~te perante to- Ad~i, parecia protegei-os; pois . --.... Noemi -- .Esqueces.' 'iUia-, ,. ~ )·.: 11 
.~u " l .,·

0
-;-~'---.' ""- ~ Jilecçõe~ uc Je:::uii. San_L'.1 Al; ma quando, no altó de. (3 . 

'ilo.s ,º . ..S. __ po_ ·~,- a a ~u.z. /p&tl_~ a. d!esde que entramos; approxi- cim, ._que os pastores tin.ham· ~orJÇ~es sao YCf~- ªt l ª~ 1~o.r __ be}!t9 i\'1agn9 dilõ: "Joao .foi lhe di~ - "·El. ,t · 'l\ • .r. . ., . 
,.- ··- ~ --- ' · ~"" !:~ ~. doraYante v~er ou • ~"· J' · •1u· · sse. . s ua n=E! • reVeiaQao d;o teu a.uror."á.S na- naou-se.vivamente de n6s e pa- levado cabl'itínlios e 1 car.neirw .... • ... , ,,.. J! ma·s ~a_u. o PQrgu_e mais que 8 - · .. :- : 

"Ôes, e a àn1,I,a_ .. ~. ·-oou ""'--V.o ·recla inquieto com a presen"" O · · b ( ' : !i ·~-~ aerá vos·amor! .O' m~u,1! ~-~Olilqí()s\"~;Y~ a J~" · ao J?ão .morreu aos ce · • ~ v;: ,,_ ,8 po res an maeam_ os sen~ . roátremô"'''às todÕs é . ; . .. . . . . a~s de . idà~, em Ephero 
· 4-e Is,r.~el. o•~-~ mlíllha d-Os homens. Escapei· a seus tiam como nós a..· mesD1a at- P...,..~ ~-.- Lt' • ~o .João foi.test-e-. 'ttifu··o' 50•_,..;.õ;:_·,_· ,:,._ t d · 

"~ d:...;:.,~"--- ·· t,''' 1.1. d ·· · · t··· ã """' "l m.os· comnosco nai,; uoseas ,·...,: • . .,.... · .. ~ ... "-··' ....... ;; .,....,i,-1,,,""' a o os 
;i;_OZ _ """'~-~· ~,· ºl~- -~e o ... a.res, e a.ln a entretinha-se -~Ç .. º pelo p!'esepe, p9ls, eu•·~-'· ....... .-. '-"'1'~ ---". o<I.w ~- ll!l'.a.:n.Q'e_ ope- )'Àf,.t,ç,toi-Os Além d· · E 
bm,e.m, .Fla•Ma ~a· meu· füffio · é_lle com meu' pae e os pas- coNl_er.am-se todos em redQr~. >~~ .• ,P,r.a c~~~ar pom í~b!.-vliio - · · ., e ·~-i0 .~v ,-· ·.~i.t..: _e ~u va 
'ifir:iíra acõ!}!t~ua~ da's'miâe'. '.~• de ha muito estava eu como_ ~e q_~lzessem,buscar,..rip}~ ,,a~terPa U~ V·i~a·11.0~, ~. ·. e;> qe ~ . :el,le ;-~;~!,~~mf~e!f"~~ '"' ~r 
miorcMa,s d~ Srenilior. 'jq.t,»to ao presepe, O menino le. un1 abrigo. ·N. ãp reparaste ça~ do Jii1Hho .do Etei-no • -if~ ~' à ~: 1~s ·~ ~m~ ar.den. 

t&Ji!!.il>em, qu,e nenhum de ~ E...~2, to~~s se Pif.... eiíl1 ~::fiffl°~ ,a . de._..'. 0 -- • tle.~,.o-~1,1p,calypse 
~- -~~~- .. .........,.._ · · '"':°"''v~. leva.ra. tochas nem lampa_dâs7 )l'1:- te1;1'a,.~es-1~p ~~e ,do ·iiiUi,:"'~4"-~~ :iro ~-,,1 do, J~s ~;!~~ 

. °"",, "'. açi~o U:. t~f· e a blf!\que nos illumln_a~ o~ ,,11~é A 'B.7'!!!,e, 96, c.~J., . ~. . ... , , ,. o e .. ~ . 
. { , - · ,._ .. F . • . sem an e, era uma luz- ·sµa_v1is.- e . omou a . ea ~-. s ~1.J.~111~; 

sima que se clespren_dia do me-' suas mãos . e eley, Ie,e ,. .. :· a.uo~ . i 
nino? · mente :ij.Ol' so_br.~ as ~ oaJ ~:i;\ ·ai> .. ,• _ 

F-oi de,scob.e.r-to por sclentistas uuiversae1 que o 
m~~r_m-~io de se atacar as queimadurast_!eridas, etc:, 
é pefo Oleo de .Fígado de Bacalhau. E Se'ott & Bowne 
acal.>a.m. ·depois de cuidadosos estudos, de' lançar o seu 
UNGUJ;J-1\TO DE SCO'l'T, á base do legitimo e medi· 
cii;ial 01~.o de Plgado de Bacalhau do _Scolt. l'i: um pi·o
~~~o e~fi,ciente e que não deve . fallar em casa. O 
tl'NGtJENTO DE SCOTT é um. novo PJ'Odueto gar:rnÜclo 
~l;a ,famosa mai•ca do .. Homem com o bacalhau ,il,;; 
COSÚHI", 

' - O' Oriente!•• exclamou beças. Um g.ra~d~ . ncio ~ , Ais ~·iri~'s do Evan&elho de 
Elieze.i·, ú Sol de justiça .e es- fez e uma ; 1'ulg:ura ~-~t11a-. São 'Jô'io ret.lectem, âlém de 

: plendor• de luz eterna,· assim nba e~volveu os s &l,ntes ·,~o 1s,,o; aµfu~ do COlne_ço ao 
1 devias Vil' illul)linar os ho- de Mana e de Jesus. ~; Màis d'Q cwe ~m'elle l 

mcns adormecido~: 'na:1 t.reYas. Depois, cada um ~u w.r· pô'dffl. -d~r aôs ·s~ d4i"'c4)u- ' 
e nas ~ombl'às 1L.t. m:irt~,! sua v.ez e ninguem· ritifflii"'miil ·1Ôs: "Filiiinh'os am°7íe~vÔs uíis 1· 

N.::imi prossegufa: ·:...... Entre durante. o caminho. 1 aos outros·•. Aos que o inter- . 
tanto app_roxil_1~av.a-se .' a a:úro-, [ lªara, mim. disse Noéml ter- . rogavan1 porque a insistencia .. · 
r,: e __ com receio do. qus uma I minando, ainda uma vez repi- com que expi'lml1t esses pen-, 
reun~ao podesse chom:ir a at.

1 

t~. Addi, desje essa hora, ví-1 sarnento$, São João podia con-
1 enqao do?. moradores de Be, ver ou morrer, para mim, é vencer quan{{o respondia : 
thléem, o que temia José,. o,, amar a Je&u&. . • _ "Po~tl.e é' g ?tkudarento. '1,Q aaillliilialililililil 

i t .. I 
I 

• 

/ 

.. 

1
-~ 

.. 

·i 



ê!o Paulo, 22 de Dezen1b.ro t!.t J:J.!fl 

Gymnasio ft 
~: o 

LEG!ONARit.; 

an~nl 
·~~iji~! 

-1$-

Governo 
Internato - Scmí-Intcr.nato - li.xtcrnato 

1 l,--9•1-*bl=4'111Rllll!I! S!i!I 

Para () Cui·so Prclimi11ar. o 

' ' 

1 . 

Archidiocesano 
1 

1. 1 · J o I O"'I'l A 1·· IADO ..,, L"'r·ro· ,., ' para di~110Ji 1:ão cm onle.!!1 · . no11:i11go. ( l.t' ,J, a:, 10· 1 "' "·' r:, J.:, ,v,- -
, ;·:,·:. ;-:_ J>"ci:• .. r:c, ma. o Si·. DO - Seminario C<intral: - mais commoda, ss• di'.,lrib_uit! 

l .\rc2\i: ·po ~.18lropuliLano. as:;\:;- .\l,w1• Abud da. SilYa. como :;egue: 
Liu :;o·:-,1111 c .\Ji,,:;a do Cal.Jido. 'l'OXSl!H:\ Seminario Dia ~0. áe; 1;; horas, Rsvdal:'!. 

,._. 1.anlc. CLl'H;cdcu audien- Ccnl.ral: '\Ja,rnel ln11ocenc10 I S11pcn'.l1'as de, Commun.idade!! 
· dos Santo0 . · T,cll.:;iosar-: iis JS ho.ras, re. 

'.:i,-1•5 c-111 FaL.~c10. 
~al-::~siauos ': :\1·ch:i.t1jo ~1 ora- pre:::.{'.\n ta'.:ões de associaçõ~s ~ :-.:.1 :,c_,,.,unc!a ;eira. à~- S ho I J 1· · 11 · ti 1· , telli. ,\stcrin Ta;-arP:; de Cam- r;oc rt 1r,10',, co _Pgios c-a_..10 1co11, 

nt:_;· ~;. r:xcia. }lq·,·:n.:i .. celebrou por; Dellarmino z3n1bc1i, Br;.iz exn1as. Fan111Ias e Fieis sm 
,\\1;:s;a C'11 ª':':ao de graças .,da P1t~11. Bruno RJcco, Carlos gt'ral. 
Lu: 111 ~" ele :·onrn<tu,·'1 do Col-j Catta:,eu. Cleto Caliman. Da- JJia :G, às 11 horas, Co!endn 
le"'º .. tafo,d. niel Feder. Feruando Yan l.'alJ:cló ,\lclropolitano, Revdo, 

A' \:irdc. dc11 :rndiencia pu- OolcgbPm. l·lt'lll"Íf!UC F'iornni. Clero ~"'Ciliar e regular, Sup9-
bl.ic:t na Curia ;\lclrop:JlitnnJ.J. Isn,aeJ Simões. Januario Gou.

1 

riorcs de Communida.des Reli, 
S.t ter,:a-fcira. o Si·. Arce- l;,,rt. ,João Fraacisco Bigi-a,·etti .. 1,;iosar, mascnliná:,; 8 represen

~Tetropolilano (':;Lc·.'c a,; . .Jofw Baptista :\laria 11ottini. l tn,;ões dor, :;eminarios da aP-
. <ic São f:aulo., . . 1,J~'::1 f'a11~rotto,' .. :osr- rl_el :\Te'. cbidiocésc. 

;'\a qua,·ta-feira. ~- J•,,c1lt. l nac.\ Jo.,(' (.,11,.n,ond1. Josc Do orden, <l•J F:x:n0. Zllone, 

e;_, t11" . .J~,i0 ac'.:"it;1_ alunino:s ,lc;:;
r.lc 7 ;mi;o::c. c-m .-ista <lc ser a 
r··imdra ~"c(:éio rNiCl'Yada ,Hr-; 

1 
r,crnrn. prN,idiu 3 r:uniào da G1'.i'.Jorcni. l,11i:r. Chnano,1·ski. \'igario Geral. 

. Lir,-a das. Senhoras CalholH.:ac.;. I :\f<il l.1nho P1n1 e Paulo Lca.n- São Paulu, IS de dezem!:m~ 
I f)uinla-feira. dia 10. cP1chrou I i!ro r.oe:,. de 131 º· 

"" Uc conformidade con, a. Pas (a) Co1,q:o Paulo Rolim 
;i~ 7 !Jor:rn. 11:t Ca1wlla do Car- .. . .. _ n , r · ('I 11 d ,._ 

11 S· t· 'l'' . ,z·t l ( 01 ai Collcctn a. 1;,11 - Cn p. ,ou reiro - . 1ance e.r g ,.,.... 
,nc O é\lI ª .iet e''.· . 

1 

Vlf. n.º 20ô. os RieYdos. Paro- ccbispado. 
CUH.SO Ol!f) ,iiw'.a nJ:l sal:::m lêr. A: lardc. deu aud;cncia:; "ª ,:!1os. ftcitorcs de Igrejas e Ca-

Ctma. .. . 1 ;-iclliícs deYcriio rezar eom os 'l'E;\f PLO A S. JUDAS THA.. 

Pré-i11ricf ir_·o rí·i-110 1 .:•f cch11iro 
A's :!O horac. prc~1iJ1u a ~e(;- 1 fiei:; as preces. "Vcni. Crcat::ir DEU E."11 V!LLA SYLYIA 

-:;'.O soloJnnr, de li'nrm.i.tura da·; 1 Spir:lus·'. trcs Pater. Are, 1 . 
rrlumnas do Collc;;;io S:lilta Gloria. os vc1·siculos e o o,·c-1 Tendo chegado ao couhscl, 
l.,'.nc'½. ; 111u:; · pelas intC'n,:ões dos ordi- m<into desla. Guria qus se J.n1, 

s f>.. o 
.Ka scxla-fci.ra. concedeu au-1 nandos e· cm fayor ela OlJra . ciou 110 bairro de Vi!la Sylvl.a. 

JioPcia,; em l'a acio. 1 dw; VocaPõe, Sac-enlolaes. J a c-on~trucção de uma igreja 
Sabb,{do. ;i:; ·, s !torar.. Sna; fF:o Paulo· ·12 de dezembro' de clociicada. a São Judas ·Thadell, 

" .. · .. r· . . ·0•1fnciu ()"u·c- '1 1 ª~º- .. . 1 para. ;l. qual se pedem doniA, t',X:CJ(l. ,e\ IJJa., C ' .e. . . . . . . . . • d ( 
- c·a.-c\l·l d" rn, Cone,..o··' T>aulo· Rolim t11os,.communrco. ao Rev o, 1to.1•oc~ gcracs no, i: · .. --' · ô - · · .. _ ••• • • 

,. , . , .· e; 1ltral / f.n11rci1·n - Chan,:eller dC' Ar liero· é Frn1s (JU~ os eruprehen.. 
.~erm,.,,u io 0

· • . . • , ccbi~-r~-Jo. dcdores do mencionado moYi, 
,\' tarde, deu audic,.,_c•.a~· ~m menttl,· não têm a devida ll,, 

Falacio.· MfSS.\ ,\' '!EIA XOJ'fF, ~:o 
I 

cença da Autoridade Ecclesiaa,, 
D[A DE XA'TAL i tic3. do Arcebispado. O Apoa, 

() ,,_; r '1 f 17 (' I ! ;_,_ 
,, \....!; ., t.. s,.. .. --~..:., ...... - dus. Lsf1cct aculos : toio São J u d.:1., Thadeu tem su11, 

De ordem do ~:xrno. ~r. Ar i igreja ;\la lriz na Parochia que, 
.• .. E o ClF..t.'ü cu~-.sc:J - ! ·~: .. :·::;:ti:; tlc tcn·ct. a:.:::2.::;;Jnct.Lo. 

Da I\i~ru rHr~. ç,~: ;'\J.:·,,. e-..... ·~:!:~.,. .:·J~t:::\~;; ~c:::1:.~ ·- ab.:.:ol~~a
e ,Tm·c= 1 !:'e:::.::;;. --· ú~o~trn cslc-1 ir~nte di.5pcnsaxcl.s - carecem de 
fil.m os co.stwne:i de UJ1.rn cid.'.ld~ distincção. Não convcm a crian
do u1terfor bra.,Uciro. · nos tem- ças e a.dolescentes. Cot.a,i;áo: Ae
pos idos. Falta de modestia no ce!ta:re! para, adultlls, 
trajar, phrases d,.,srespeitosas a 
um sacerdote e attitudes incon
venientes de alguns pásonagens, 
são as falhas que devem ser apon
tadac. Cotação: Acceitavel para 
e-du!to~. 

MOINHO AO VEJ\iTO -,- Da 
Atlas Film, com Maria. ·Mercadel 
e Pedro Tera!. - Film opereta 
mostrando a vida de um villa
reja littoreano, durante a per
n:anenc!e, de um navio ·estran
geiro em seu porto. Scenas de 
embriaguez é algumas passagens 
obscuras não cheiram a assumir 

. gravidade, em vista. da predomi
r,..ancia de, musica em todo o film. 
Não vonvem a crianças. ·cotação: 
Acceltavet menos para crla.n~.as. 

' 
.A~c""::.if.2.n::J 

PARADA DA PRIMAYER-A -
Da Universal, com Deaua Dui·bln. 
- A conhecida at.criz-ce,ntora 
surge agora num film riuc t.em 
per scenario a 1\>wtria. Impe1·ial. 
Alguns costumes viennense:; e a.s 
a.ttitudec, a.t..é certo ponto razoa
veis para, a interprete, não são 
edificante/l para o publico infan
til e juvenil, qmi ha bem pouco 
tempo apreciava essa artista em 
pe,pels de adolescente. Com essa 
resalva, é tendo em vista o con
junto, podemos aprovar o pre
sente film para qualquer publico, 
Cotação: Acceitavel. 

A PONTE DE WATERLOO 

r1~o:1s. Dr. Manuel Pedro da . . f h f · da. ......_ rebispo 71fetropol1tano. a~o pu- em sua. onra. 01 crea ,..,. 
Cunha Cintr;; b!ieo O :;c::-;u!;1to: centernente pelo Exmo. Sr. A'l'. 

Oon.1.nlu1ijco ao E.cYdo. Clr1r0 1· b 1 
d l\.-·a fec:ta. do Santo _Xatal, snm cebiopo Metropo 1tano, no ,ª fe e fieis clo Arcebibpa o que o ~ ~ e , 1 

Santo Padre Pio XII, gloriosa- indulto apostolico. não pode ro do Jaba(Juara, n~Sla ap.ta u 

mente rein.ante, se dignou no- haver celebração de missa à e entregue aos cuidados espf. 
mear Camareirn Secreto o meia noite. a não ser f!Ue se rituaes dos RR: _Padre!! 
Reúno. Padre .Dr. l\lan.uel Pe- trate· de mis•a conventual ou do Sagrado Coraçao de Jesus, 
dro da Cunha Cintra, dd. Rei· ·párochial, c~mprehendendo-se aos gua.es deYerão se dfrisir 
tor' do Seminalio Central da por missa conventual a que se os devotos do ?~ªnde santo de-
!mtnaculada Conceiçá.o do !pi- celebra nas igrejas. cathedraes sejosos de auxiliar a~ obras dii 
ranga,. 
De .ordem de S. Excia. Revma. 

São Paulo, 12 de dezembro 
de 19·40; 

(a)·., Coneto Paulo Roliip 
Loureiro - Chancel!er do Ar· 
cebispado. 

ou conventuaes de accordo futura Matriz .. 
com o officio ~ em seguida ã De ordem d-e ~. · llll:d!!J 
hora eanonica prescripta; e Revma. . . . 'l 
por parochial a que, por direl- Sã.o Paulo, 19 tfa dezemb!~ 
to divino e ecclesiastico, deve de 1940. 
ser celebrada por quem exer- (a) Conegci l?a,µ!o Rol~ 
ee O munus parochial. Loureiro .,.._, Chanceller d~ At\ 

cebispado. 

V!C!ADA - Da Art, com Ra.!
mu e Jacquellne Del!.bae, - Não 
atinamos com o nexo entre o ti
tulo escolhido pelo traductor e 
o original "Ultima mocidade". 
Uma, situação irregular é o cen
tro do enredo. A má indole dos 
personagens; um crLine commet
tido em circumstancias deveras 
:Impressiormntes e um suicldio 
final, tornam a pel!icula prejudi
cial -a qualquer publico. Cotação: 
Mau. 

O REI DOS LENHADORES · 
Da W. B .. · com John Payne e 
Gloria Ddkson. - Fl!m drama
tlco apresentando-nos os costumes . rtisticos de lenhadores, en
tre scenas de · luct.as, ciume:;; 
odios e tentativas de assassina
tos. No fundo desse _enredo nada 
recommendavel, apparece uma 
defesa de divercio, . collocado 
como solução unica para resol
ver um. caso amorosq'; aliás, bas
tante irregular. Pelo exposto, o 
1Um deve 5€1' reservado ás pes
:soai; de criter!o formado. Cotação: 

PROVA OCCULTA - Da Uni- Da Metro, com Robert Ta.ylor e 
versai, com Preston Foster e Ire- Vlvien Leigh. - O film se de
ne Hervey. - Film policial a res- senvolve no ambiente carregado 
peito de falsificações de bilhetes e aprehensivo da Guerra de 14. 
de loteria. Um suicídio, assassi- I O thema é delicado demais para 
natM. luctas corporaes e scenas ser ventilado tão abertamente. A 
de banditismo, podem contribuir apresentação. de modo simpati
para deturpar a 'conciencia do r,c, da principal Interprete, cuja 
publico i11fantil e adolesccnté. A vida é lrregularl.ss!ma. prejudica 
vict-0ri2, ·da policia não chega a o conceito moral do film. O de
constituir licção. cotação: Accei- senvolvimento de. um romance 
tavel para adulws. não conYenco quanto á sua pre-

Realizaram-se hontem as Or
denações Geraes - Temperas 
do Ad,;ento, conforme aviso n. 
149. ·:.,_ De ordem do Exmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano com
munfoo ao Revelo. Clero e Fieis 
que no dia. 21 do corrente, 
TemporaE do Advento, na Ca· 
pella do Scminario Central da 
Immaculada Conceição do Ipi
ranga, · ás 8 horas ·da manhã, 
S. Excia. Revma. conferiu o 
sagrado diaconato, sub-diaco-

'nato, ordens menores e a· ton
sura clerical aos seguintes can
didatos: 

Nas casas -religiosas ê nas 
fnstituições 11ias, coro faculda
de de conservar' habitualmen
te a SS. Eucharistia, l)odem 
celebrar-se 'ã meia noite as tres 
missas, conforme as rubricas, 
contanto que sejam celebradas 
pelo mesmo sacerdote, poden
do-se tambem distribuir a San· 
ta Communhão ás pessoas pre
sentes. A S. Congregação do 
Santo Officio declarou que es
ta faculdade concedida ás .. ca
sas religiosas e instituições 
pias, não pode se_r usada nos 
oratorios ,respectivos, <iuándo 
d<, portas ah.ertas ou nas 'igi·e· 
jas annexas áquellas casas· e 
instituições, g_uando destinadas 
ao publico énT geral. · .. --

IMAGEM . no SENHOR BôM 
JESUS DO BOMFIM -. SUA' 
CHEGADA A ESTA CAPI'I'AL 

Como é do conhecimento d e 
ReYdo. Clero e Fieis do Ar. 
cebispado, o pov'o ca.tholicb du 
Bahia, querendo mostFar a 
grande amizade que vota a Ar
chidiocese de São Paulo, nu111 
gesto delicado e muito s!gnifi, 
catiYo se dignou offertar-lhe 
uma ·copia da piedosa imagem 
do Senhor do Bomfim que t!lS 
vBnera no famoso Santuario da 
-CapÜ.al b~hiana. . 

tendida moralidade, e a solução 
S.O.S. NA ONDA TIDAL _ apresentada - por meio d_c um 

Bestr!cto. 

Da Republic, com. Ralph Byrd e 
George Berbier. - Apresentando 
as manobras illicik de políticos 
norte-americanos. mostra este 
film a influencia da radio-tele-

CASTELLO SINISTRO - Da. 
t'ara.mmmt, com Bob Hobe e Pau
lett.e Goddarr1. - Pellicula a.pre
Mntando as peripecias de um re
parter para desvendar os myste
'rfos de um antigo castcllo. Ha 

visão na opinião publica. Assas
sinatos, intimidações e luctas cor
poraes fazem com que o film não 
seja recommendavel aos menores. 
Cotação: Acceita_vel para adultos. 

EANDOLEIRO DA SORTE -
Da Fox, com Cesar Romero e 
Mary Beth Hughes. - No\1s 
aventuras de Cisco Kid cm de
[cse, de seu estranho pru1cipio de 
auxiliar os pobres roubando os 
ricos. Alem desse ii'tconveniente, · 
certas liberdades de attitudes. 
embora atenuadas pela intenção 
de fazer rir, dcsaricon.selham o 
film âs ciranças e aos adolescen-

)' O D O CATHOLICO 

1 er 

t• L E G l O N A R I 8 ." 

CASA MARILU' 
INSTITUTO DE BELLEZA 

PER:\íAI\"El\TES 
.\1ARCJ•)J, 

JHSE-EN-PLIS 
\ 

LT:\I PlDZA DA l'ELLP., 
'rTNTURAS 

PEDJCURE 
:IIASSAGEl\S 

l\IANICURE 

suicídio - é de t:,do ,errada. Por 
tudo is.so, ," A ponte de Waterloo" 
é um film que deve ser absoluta
mente reservado ás pes.soall de 
i;olida formação moral e religiosa. 
Cotação: Restricto. 

DIACONATO - Pallotino: 
Damião Kirchgessner. 

SUB-DIACONATO - Sale
sianos: Alfredo Dortolini, Ana
cleto Girardl, Antonio Colussi, 
Bernardo Bicher, Eduardo La-

São Paulo, 12 de dozembro 
de 194.0. 

go.rio. Estevan·. Kohaut, Geral-
, PROXJMO F:Ll\l: do Marti.nell! de Souza, Her-

. CASAMENTO. INl ERTIDO --1 mano sc·hilp Hugo Greco, João 
(<:;:itlcp, ~a Lcg1ou of Dcce_ncyJ: Colombo, J,;lio Selmin, Luiz 

(a) Conego Paulo Rolim 
Loureiro - Chancelle.r do Ar
cebispado . 

_Apeza1 de com!co, o füm e Frás, Mario Carlos Daorisi, :\fa
(}€:'1goso para os_ salutares co11- rio Sattler. Natal Romano Lu-
~e1tos d':-5 relaçoes humanas e "'an Natal Griglio Nelson 

RECEPÇÃO AO REVDO. CLE, 
RO, RELTGTOSAS E FIEIS 

DO ARCEBISPADO 
parr. a d1gn!dacle do homem. Pas- º · . ' 
ragcn~ de sentido dublo. RES- Pombo Moreira da Cruz, Os- Communico ao Revdo. Clero, 
TRICTO". waldo Venturuzzo, Romeu Pe-1 Religiosas e Fieis do Arcebis-

Parochia de Nossa 
Senhorá da Paz 

druzzi, Thadeu Baginski, Ter- pado que, pelas festas do San
cilio Chiarelli, 'I'homaz Ghi- to Natal e Anrio Bom, o Exmo. 
rardelli e Zanor Pedro nosa.- Sr. Arcebispo }Ietropolitano 

Capuchinhos: Chrispim, i\L dará no Pala.cio São Luiz a 
dos Santos, Diogo M. de São todos os que o desejarem c~m
.J osé dos Botelhos. Gil M. ·tle primentar, uma. recepção que, 
Paranapiacaba e José 'l\L do 

Confoi:ri1e · coúúnunicado o!fJ. 
ciaJ das autoridades ecclesias, 
ticas da' Bahia;. ·está imagem 
será embarcada em São Sal, 
vado1• no proximo dia 4 de 
Janeiro, no vapor Araranguá. 
devendo chegar ao porto de 
Santos, possivelmente no dia, 
10 do mencionado mez. 

Para a festiva recepção t'le 
tão querida lembrança dos ca., 
tholicos do Estado da Bahie, a 
nossa Archidiocese elabora. um 
programma que será. em tem. 
po. anunciado pela imprensa 
paulisla. 

São Paulo, 19 de dezembro· 
de 1940. 

(a) Conego Paulo Ro!im 
Loureiro - Chance!ler do Ar, 
cebispado. 

RECEPÇÃO DE FILHAS DE Bomfim. 
MARIA Salva.torianos: Aloisio Fil

thaut, Damião Prentke e Dit
Realizou-se dia S passado a mar Graeter. 

Anniversarlo do Exmo., _ Revmo,,, 
Sr. Arcebispo Metropolitano 

EXORCISTADO T~ ACOL Y
recepção das J<'ilhas de i\'Iaria THADO _ Seminario Centrei: 
dessa Pal'ochia, para o que Antonio de Oliveira. 
tral.Jalhara dcvoladamcnle o l Salesianos: Aristides Rocco, 
Rc,·mo. Parocho. l Carlos Galli, Gralrlo Pa½zini, 

Tambcm não poupou t'sfor· Geraldo Van Ginste. Heriber-
. to .Josó Schrnit. José -Paulo 

ço para. preparar as candida- Ribeiro de Carvalho. José Viei-
tas a presidente da Pia União, 1·a do ·Vasconcellos. f..,uj,, Pasi-
Srta. Eutimia. \"ieira Garcia. 

Receberam ·a fila. azul, in. 

Qccorrendo no dia 6 de Ja- espi1;itual na intenção de 5ue 
neiro o anniversario natalicio 
de S. Excia. Revma. o Sr. Ar-

Excia., pedindo a benção ele 
Deus para o Congresso Euchi\-

cebispo Metropolitano, resol· ristico Nacional. 
veu a Junta Archidiocesana A Junta Archidioceaana dt 
da Acção Catholica offcrecer- Acção Catholica mandou im
lhc um bri11de que bem corres- _primir esses ra111alhete11 onds 

pondesse li piedad.e filial que são indicadas as obrag pia~ 
Rua. das Palmeiras, 402 

TELE!'HON~; 5-6153 · , gressando na Pi~ Utii~u d~ Pa-

i rochia de I\"ossa Senhora da 
Fazi nesse dia. :>O 111cças. 

nelli, Luiz Porto· de 1\Iene,,es, 
,\!clico C:wdidp_ Barb_osa, l\Ii
gucl Antonio. Octaciano Ribei-
1·0 de Souza. Octa~io· ·Cretter. 
Ra.y1::undo Pombo ;'.fo1·à,!ra da 
Cru2. <õ Thiag-c A Y!~~. 

devota a S. Excia. 
Co11vida assltii- tó"cla à Afoão 

·feitas ou riue cada·- 13essoa u 

§; PAULO Catholica e A~soéiaç'ties A~xi- . compromette a fa-z.ei·, f:ô!11!!.fl!:!!! 

li ares a fai:erem um !'MMlhete · a obri~açiíb de' e ei.lm~!~, 
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Syphilis- · · · · ·· .::.:::i 

Rheumatismo 
feridas em geral ? 

« ELIXIR ,b~_:, 
'NOGUEIRA» 

· Mifft~rel }:lê: ·'U!(âp,s ~ 

NOVO REGULAMENTO 
PARA ó éôNSÊLl:JO 

NACIONAL DO 
TRABALitô 

. ~ Présidértté da. :Republica a.;. 
·: tignou u.m decreto àpprovartdo ó 

MV& regulà.mento parà. o o C6n· 
'<-ie1he Naeiortàl do Trll.balho. 

P'ieou estabelecido que ô con-
. ie!.M Nacional do Trabalho térá 

JU& !éde na. c'apital da. n.epubli
Íll!l e jurisdição ém todo o t~rr!to
'f{t, nae!onal. 

:!' o tribunal .superior de J u.s
. t!~ do Trll.balho e órgãô de orié1\
.tí~ló, füeall.za.ção e récursos das 
,fust!tuições de pre"idéneia .social. 

. ' · õ !!?'. Presidente da Rermblica 
· i&!i~Oll também outro decreto 
)~rlan'do varios cargos no mesruo 
eonttlho. 

'O.TRABALHO 
. '.NOC".rU.FtNO NAS 

EMP!l.EZAS 
JORN ALISTICAS 

,' -1'.eeen~mente, foi l Capital da 
,-'ftapublice, uma COJlllllissáo de di
: '-'!!etore& e. chefes de J)éSSOB.l d<>5 
• Jt,i'i'la.ts de São 'Paulo, q~ pro
·T,runha ~ate.r, junto· ao Ministro 
· do Tra.ba.lho. da ttgulamentaeãO 
l!o hora.r1o·e eondi~&s de trabaiho 
~s emprezas· forni11stfeas': ; ' 
· · ô· dr: WàI~êÍ:l\ái'' ':PaJcã.o ' f'!.'IJ· 

-.·:ter!tf·ti· desr,acho rnln~!al riue 
.9.StabelMe · fJ#l · methôdôs de 
$J.'ab&lho e -M!fl. earMteri.stiM de 
.feni.t1nera~ão. nôS jornaes e N!· 
'\'l..!tM. Determinou o augment..o 
leferen~ ! m.dt1St.t'fit lnea!~ 
~<'.>!.'!e ealcu!ads nii 1'tse dô $11!1-
~IJ :rntnimo, 

;,)rovo MINISTRO D() 
SUPREMO 

Ma ~ão do Suprémo Tribu
?laJ Jl'edert.1 d~ · 16 ultimo o Mi
~istl'ó ôarvalhó · Mourão despe-

· q!u-!é d8- casa. ~a meama da.M 
~mou ~e. ·so1em.neme~. o no
Võ · ministro Castro Nunes. 

• •. .:_ ~ ~I , 

ANTE-PROJECTO DA 
RÊFORJ\fA. GERAL DÓ 
.. ENSINO .. 

. -·, .. 
·: Em pl'OEeguimento aos estudos 
!ll.!.tlvos é. refol'n'l.a geral do en
::1-1\o, foi entregue a.o ml.rustro 
· ~mta,>õ Capa.nem1t o ante-pro
J~ct.o de or~nização .da educação 
~.té-i,rima.rfa. elaborado pela. com
ffil.!.!!o .Naeion11.I de EM'.lnc, ·Pri· 
'~e.rio. 
· :·o referido ante--p.rojecto. que 
Ahefl.l•a o problema, da, educação 
i,te-pr~ria, em todos os SêUS 
_!aspectos, .ser! b~vemente, r,ubli· 
eado no ":t>!ario. ôfficial ", :pau 
~ue os in~ po,!ISlm enviar 
~~ !t' respeit.ô &O Minis
terlo dt, Edu~ão e Sê,ude. 

f5 CASO D(') ''SlQUEI·RÁ 
. '. . CAMPOS" 

. .,. . ,,..._ .. '· ........ ~- ' 

... ..~ ...... :, . •. • .~ •••• ~ .• ..li> • FRACOS e· 
ANEMICôS 

TOMEM 
VINHO 

· ·, ·CR.EOSOT ADO 
·i&ÀJ$íiRit!M\-V --~ i9i!f®½'.A!!t5Wiçf<4 -.;-- ·. 
cidénte dó "Siquélfa Campos", ! 
que se éli.éóntráva detido em Gi
brálta1. B A SI L 

Mcaw;; ;ym,dks&.;s,-:S_· nm_ :._,> • · tre Jóão & Silvá .... '. . Silveita . 
treita eollil.oor~.ç§.o com o nazis- Í, $ANC/E TêNIC:G 
ffiô ______________ _. 

Esse n2,vio nacio!1al deixou 
àquelle porto inglez com ~destino ; zia à Ccnt:·3.1 do Brasil. Nessa ':igor ó à1-t. 13 do décretó-Jti dé 
à,o Brasil dia 15 ultimo. \ l'iágem foi clle conúoia.do por Se:·riço Militàr, qué reza: 

PRESEN·n:s DE 
NA'tAL AOS 

PRISIONEIROS 

·giõtràl" ao:s géliérã.es gregós M~,. 
taxas e Papà,gôs. 

um nal'ia de gu::ri·a nacional. "Art. 13 - A duração do té.ti:l· 

O EXERCICIO nA PRO
FISSÃO DE CORRETOR 

; Entret:rnto, cl~eyado P.O Rio. O po do S!?l'\'iço do incorporado qué . 
j cmmande.nte elo ca1·7,u~iJ·o náo n~.n falar corrtctamente a l!n- Noticia/ chegadas da' cidade 

5 ~UXILIÓ - A àrart :êré'ta.• 
nheo .solldtou . Lined!àtó à.u« 

xi!io fi!'!an~!l'os a~s :!!:~&é!Iog U:r,J.,. 
d~. 

eomo a prof~sáo de col'rétor 
de seguros ainda não está regula
mentada. o sr. Wald~mar F~.lcão . 
mlnL..otro do Trab2Jho, baixou por
t.aria. détermina.ndo que a r,rova 
de habllitaçâo perR os effeitC's 
do art. 84 e ~éu para.,:ra.pl1o, do 
decreto-lei n. 2.063. de '1 de Mar
i:o de 1940, far-se-á por melo da 
carteira prôfissional do Minlste
ri('I do 1'ràbalho. exoeclida na for
ma, da, législação vigente. 

O interessado dever:I.. para is
lJC. requerer ll. repartição compe
tente e indicar na petição as so
ciedades para as (luaes tenha. an
p-ariado .!eguros e as respect!"as 
épocas. juntando attestado da 
prófl.ssM. o Qual será dado ~los 
s5"ndies:tôg ou por dois côllega.s. 

NOTTCJAS MTLITA"lES 

1

. 

'F'ore.rri re•·rst.ic!as de! :i-,•ande 
br!Jh,:,, !l.~ c<'.!mmeml'.lre.cões do 
"T>!a do MaMnhélro". na Capi
tal d~ paiz. 

ô ministro dá Guerra. ~enere.l 
Eur!~('I CH~nar nutr~ .. · est-e,·e em , 
vlsl.te. ao titular' da Me.rfnhé.. AI- 1 
mirante Aristides Guilhém. pres- \ 
tando ne, data 2. homenagem do 

· lllxerctto a. ArmP..d?.· Nac!onü 

~ 'T're.nsé<:lrreu no rlie. 17 p. p. 
o e.nni,·ersarlo do genéral I'-1:auri
oio ,Tt>.sl'. Càrdôl!ô. Côl'!'ln'land~.nt~ 
da :i.• ~- M. e 2.• D. I. 

séJ propoz uma acçfo C(.ll•t;·a a guR vern;,.cu1.a. poderá ser amplia- do Vaticano informr.ram que S. 
Crntral, pat·a quê esta \'ia fc,·rca ,fa a critet·io dcs ministros d.a S. o Pap!l Pio XII resoJyeu i,re
contrlbue, com. B. "quo:a c1~ r ,:e,- Guêrra ou d.!. Marinha." se11tea.r com uma. pequena lem.-
ri~, ", como ~.:ni::.~. reque,·~:1 que I E;tabelece ainda o decreto que. bra11ç2, todos-~ ci;ífil;aténtes que . . . 
ne.o folse perm1tt1da a desc;:·ga : [\ qu~m não der proms dD falar se encontrem interne.dos em cam- ' 6 CON!l'E'.RENC!A - O nine-
do navio tmQue.nto' tt-io Sf' 'ele- ' corréctamente llngua port~gu~za pos de concentração; na quali- cha

1
. Fétal.n éntré~·.,~ demo-

c1dlr o pJ('Jto. nãr, rll fornecer~. dorumento al- ade de prisioneiros' d'e guerra. n1-'.'. eonferenc!a com ~ e!l!l.b&!• 
O" Nun· 1· · de t d. t· ;:úlo1• i,,l!-:-m,ãô sr. Abetz. 

Ql1íTAÇAO CGM O 
S:SRVTÇO MF,TT,\R 

gum ctt Quitação com o sé1":iço , _e os.· o an as pares 
militai. do mundo em que exi:;tein des-

Tal ctocumrnto ficará arrhl- rts prisioneiros rec~beram Jns- 7 J.NACTIYIDADE - A a.,'ia~ 
bado para ulterior entrega a trucções no senbid'.) ,ele.- 11:",gociar ráo allcmã e lngleza tê més-

O s1·. Pre:;idenu, da Republica quem dê direito. após a p;oi·a com os gô\'crnos dos. paiz.es on- t~.do inact!v~s nos ult!mo.s dl2.a. 
a.~i,rnou um ctécreto pondo em constante deste artigo. 1· de se encontrem. -os detalhes de,·ido ao tn!l.u Mmi,o re!nant$ 

occlmicos da distribuição desses 110 Canal da Mancha. 

=.=.=t'M,-=--.=;;::::::=:-::::::-"."'.:=:::======:"'.".".":-:--:::::::=======:::::=== preEentc~. Que ~trão entreé'uei; il'> 1 

1 

dir. do !'{atai. · - 8 OPH•i!~O - O jo1•!"..al ihlia-
no " La Í'lta:mpa." c6nsidel'a 

! 13, N· o· t 1· • i1ti;:~r !~~:1::; 1:u~!~~o !! 
,.,..,__,;..,,;;;,,;,,,.;Cª,..;1..;~;;..;;;~ frent• italian;"T" 

f"1o ~/f 11 l1 d O 9 COLLABORAÇAO - As for~ 
ç.as dos "francezeJ; li Vl'és" do 

i ,R'eneral De Gaulle combatem l1B 

l JNVASAO - N~ticia-se em I Africtt. contra os italianos. 

T.,ondres" que ~- Allemanha 1 0 DF."'-:Uf _, 
talve..z tente mais uma "e:c. e..m ! ~ .. v -=-,_ ... _r-,TIDO -·. :P..,oiru,, (: 

meados de Fev:!reiro. "' inYas!o j _ Berlifu. desm:nt~m as no-
c!as 11ha,, br!tannbú,. · t 1el~ .dum J'l'ô~a!ado ·auxilio-mi~ 

. · !i•ar i!.1le:-nfo á, J.ta!la. . . 

! "') N,,,-rn - o n:i,'io bra.s,Ue!!'c . !l 
1 

,;::. .a.. R~.,:~:n~Tfi. F-!:~J~.~ a 
•\ Siqusira _cemPÇz ·• . qu~ ha... t·c .. :o!t~;-·~ da,1:: t!"i~us ab:·ssi-

\'\a a!do detido tlflas a.ut)r!.da- 1,ia.- CT'.1." r,,cnsequire_m .a 1)1'1,ffleS

/le.~ inç;!êzas de . O,ibraltar. obt-e- Sà e::,. ~.jml.! :"Or i,aru da lttila• 
,·e ôrdem de d~Jx:?.r esse J.')órto. ter~r.~ 
~-:-ni. d~stL·~o ~e ~!.a~il. 

1 

i . ·f '.:' C'A:NHMJ -· Na proxima 

1 

!3 CONT.ROL~ -·-.. Fo1 trartsfe- -==-= .~.r::r'?-~,,,, s~!"?.i:, feitas nos 
ri.clr- >'!?. Tt:>.U?, o c~l'!tr"'·'= do 1".J!..?do, Un.idcs ex~et!Gneia.s cem 

i 
• As autoridades 1\ll.va.er, ésãô I E X T E R I 
ult!in,n\60 og pr~paràt!Yo5 para l . "' . 

.. .. ·.:;t~~1~- rl::: rat!tl}nr .. ~tv~n __ t .. , do oa!z. i t?~ TIOY'.) _t~ de e?!lbr."."J ar.i.t.t
l")c-,~., ant~ .có!'\'11:;ete t:, M!nJ.st,!- ' t.~?'é!'. Me:en?.dó ~- e!~ctr.io!d,.de. 
r.io dP, Arrricultura ?..ll'k tl:'1'\tl'f, 05 1 "'U'? 1".~ J:!~•1z Mm l'Uidó. nem 
1,:irlt.~.~!'M c1a .\e! d~ r~.c!e"~-- ! !ul':'!~a. 

11 lançà.mentó 11.õ mar. em J&11éirô, 1:1mmm!l'.ll!1!11t'Wl!l•i!!!w:=1:ii,1 Z1·!!!:!!<r.1:s===!l!!!!'!!!!!!!!E!l!!l2!!im=-:zmm1Z1um,em.D11!!D!marml==- ~~ht:,. 
do "destrôyer" "r-.-ral":" e '.ea ;•ros ". 
de eJast~ idéntiee lic "Marc!lf'i IA GUl3:RRA :NA 
t.>1a1"· ALBANTA 

cic itallano~ t!1·e1·am ctt recu~.r 
,~t: :-3U1t. rr1n".1Jt~:·~-.3 pc.s1~õ~s ria ,1 l1;L"'.:'1{~Jo ........ Nurt\ d13cur:so 
r.-:·b\!\, clen!'.'!~ de !~rcl{!:·em S<,1- 1 prMuncit~'.:I ~~ r,-,ndt~.;. TArd 
!um. t· fort~ d~ Capu~M. e El I HeJJ:p_;;, 11, 11,i.,~ro çl!s t-t,1t"~ 
1:la•rJ.l"' 1 Jr,1:':rlor~~ cl? l"~lMc•rP. l')"~!'t,u 

!.:'. Jl"JllJS~'ll!A - Estuda-Mi 
M, Amêr.léa. "" Nort, um 

'""~" -eH? t*, éOI'!:.)'.l'.e'.i!. <'lu1')U~a
"~" ~~-·- hb:'!et\.s d~ 1'!'.At.i!rl?l hel
li~··. ,,~.··· <'!'i'\ mal.~ ~.bun~a!'!c!A 
,.~,,C::~l-o ã. IntlM>érrà. /\~ for~s n1;-te~a.s S1Jb is o~- h":~~t'!~S'~m :i., "i"'-é."iH::t1.de mA--

dt•:.1 do r~m:·r.l w~."-~'.l c~t?.o I-::::::-::::=:=:=:=::::::=::::::~=-:::::::::::=::::::::::::===========::, 
p~·epar2.n1o no n1t-.1n~11to um tt?~- .- > 
nuc !\ Pi'llç~. fortê ital\:'.1~.~- dê 
Br>.''(:ia. n~ Lybia . r .]· T" 1'· 

do~ A..ntigo8 AJumnos 
Padres Jesuit~l-i 

dos 

"Agradec,imdo communicaç~o 
felicito digno presidente. diré~
tor·es F'ederaçKo .. A;;sociações 
Antjgos Aluinnos Padres Jesuí
tas. Votos benGãcis minha du
pla sollda1•iéeladé · CardMl . e 
antigo aluml\O 

!l) Cardeal Arcebispo. 

ela defe5a ideaes c!'l"l!l~a~ão 
cl,,.i!lâ l'!!l B1;asil Sam\açi'iu 
a1foctuoz:l_$. Benr!l.os. 

'l. l A rcehispo ;~!etropolitano 

COMG!'!E5:!Ô 

F! 1CA~!O. Q~ 

LAT!~!O M.11::· 
M.Ol'J'iE:VU'..l!U 

N'os Pt'.Ol:Í!llOS. dia~ 4, 6 e 'f 
de Janeiro realiza-se em Ii1on
tevidéu o Congresso Latino 
Americano das ~.sso~lações 
dos Antigos Alu.mnos dos Pa
dres J~suitas com a presétiça 
do . representante de Yarlos 
pa.izés da Ariierica .. 

A representação brae;íleira. 
naq11elle ce1•tarne, · s8:'á. inte. 
grada por eletnentos das va• 
rias .A11soeiações regionaes. 

Í'EDÁL'ANDO
COM GÔSTO 

"Agradecendo comrilunicaç!o 
PôsSé Pl'imeira directorla Fe
d er:1ção Bl'a~Jlcirâ Associacões 
-~.ntigoi; Alum.nos Padres· Jé
;:uita:.; fa,:o mall,ores votos 1;e. 

ia Fe~etação milicia 1·anguar-

Acha-se aberta na sede ds 
Federação, á Avenida Pau,fü;. 
ta, 2324 ( Collegio São Luiz) a. 
lista de ,inscripções para. os 
ex-álunrnos associados que de-
~~jar~m participar dO r~ferid~ 
congresso. 

A r,len.os t,ulmões, 
ftum exêrcicio soudóvel, 
com o bicicleta leve, 
fortê1 veloz· ê elegante: 

JAGUAR 
A-eobor11.ente fino, fobrf, 
,1:oção esmerodo e f.ur1o 
c,i.onomento · imoec6vel. 
ÔTIMÔ P'?ESENTE 
~-ARA S E U F I L H O 

• 
iOJnard& e 
.~.l~-~ ~llMeu,~ it~ l HJ 

~ 1A M: M&fG lll~9!! 
.. ÚO PAOL6 

•• 

- ô ;uc~ef.~0r dP L2Ya.! é :P-!.erre 
.. .F'·!tl1ldrll~. !'~eia.~ a;; f~nts:. c_ué _D!'o-

\ 1·,p, .... ,l".!\ 'N° Â Af'~TCA CUt~Y?.J.'!'! ''!!!' M. !°!J!'lUM!i (i!; B.-
''à) H'.:\Jl!'!à dêtil'l~ll!t'~!'!Ci1!. !n• 

: . '_ -::ffct:..s:·. a ClttM~.:;C!r;2.ei2.. !Y=là! 1 ·~* ·nch .. ~ 1:;~1-1!.l'f!. te!'tl.l'!'I cl~s· 
.~. 1 ~~:~~ ô-~~tt~. ~--~ t!~!~i~ i~~!!!. .. _ _,,.,..Ji.,'~- .·,.._: ~i~±-!~ t-1.aelr~.!i ~ ~~r!l~~-

•m.1 .. · ~,.i~ 1~"··~-,,f_f~~~ !', ~~·"tt~ r.1"~ .. j e!db ~fã !~~ · tt11.+it~ 1'ôt ~'.11t t~!'!-
. .'-A.!!-11..~ ., . • ll"'' .. ' • • . 

i~1~~~~!'l;/~!) ;'~~\>i;~t~u i~~~t ·;~~t\d1:r1rt~~i\;:i:!~! ~~- ~: 

™!!!4G&iG~WMw@Mf,f N W . _ _ . 

OS l\1ELI-IORES PREÇOS 
R A l\1ELHOR QUALIDADE 

Frudal". Ris.coutos e Bombons 
· G~nero,s AHment.icios 

1\10NTENEGRO 
RUA AUC':USTA, 1.559 (Esq. !t. Lu!t Cetl,ho) - Ph!t!!e 7.8(135 

i'tRRCEARIA AVENIDA 
e~ AV. !!E!t';, .LU12 ANTONIO, 2.098 - íE?!! frente á ~ja 

1 
!!l!n'..aeula!la Cíonee!Qtol - PHON'!t 'l'-5453 

E:rperiments a 
.• /11'.4.N''tE!GA UlJAAl'DE'!l?-4lVt'E·' 
t;··f .Ki!n ~~nno 

~\'i2:i'ill&;? T 7JH ffi l B I kHil\llW}?::':!:!!!i!A9?A~-
• . 
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®4~km&, P'resentes e Brinquedos 

sc~aeôlre~. noort i eia. AG aicance de todas as bolsas Rua Direita, n~ 11 

1F edera~âo Mariana Feminina ticias · do Interior 
Q ir11.n.ie niogio da Cathcdr..l I N A TA L que nasce na alma verdacteira-

fe~ .soai' doz.? pancz.ja,.;, i\Ieia · 1 ·· · meme chrtstà. Rio Claro 
n~i~ ! E · os s. inos fesliVi'.mente '1 ·. · · · Apr·oxun· aram-= da mesa re-= Movbmmto Mariano - AHim!;.-
n;pk;..ra.m._ N::.tli.l! Natal! I . coberta de alvbsima toalha e dor 6 0 

movimento mariano de1:1-
0 íarotlnho pobre, de ca.bell· !!:antes as· i.E..griu1Ees que, uma "" cheia de saborosos pratos. Car-

l f ta ,·idade-. nhos louros e ,;ncar:.co!::dos, oE:o, I u:n,., rnl.:.va.m pela sua c.ce._ riam e riam e conversavam. De 
azws, profunctos e a~rt-os, ae B 0uu·a ve:, se enconLrou dian· repente O caçulinha viu O garo- Rio Claro possue actualmente 
rouplnha. rernendadlil, n:c c:::.r,li· te de uma ja.nella e11vidraçada, Unho pobre que ~srava espiando duas Cong:·pgações Marianas: a 
nha.ndo sem destino, dlnzindo agora. de ,una casa modesta. Ou· pela janella. Fazem-no entrar e da Matriz e a da Santa Cruz (N. 
eeu.s olhinhos avidos J~ cou:;c.3 vira. uma ·ilnda melodia e o mur• sentar-se á mesa e a boa ·mamãe S. das Graças) e duas secçõ~1:1 fl. 
... •-- • 1 ri da• rlcn• 111111·1·~ ctc pr•ces · 1·1arla.0 á Cong1·egac.áo da Matri~. ..,on,...s, para o in;:; . or ., = ~ · - · o convida para ser seu fllhlnho. -- ·• 
resldencw.:. Pirmou-:;~ nas .por.tas do5 pés. Todos O abraçs.m contentes e 

·ne- repente, púra dfa.nl« d2 um cnc:,éou o nari::inho na vidraça ell<'. de tanta alegria, não sabe 
enorme· portão que. dá en!;rada ~ eu:'nr.. 0 que dizer. 
ao gn:nde jardim d~ \lm pz.1:2.c;?te. Agem Gfl!S olhinhos viram, en- . , . 
Ouvir:i. mu:i<"as. e a 1m:.::c11 era c:.Llt:J.do.:. d~:!uf,1!;r:i:d!;ls. um l!n- L'.lgo depois_ foram aornnr pe-

No dia 8. passado proximo, 
J'e,Sta da Immaculada Conceição, 
tivemos o grato prazer de assis· 
tlr á fundação e entrega de . fi
tas aos 15 primeiros Congrega
'dos da secção de Appareclda, que 
tambem será flllada á Matriz. 

, a~omô que fa~!B. "vil:lrar seu P<'- .. do pre.seryio, tqdo illumi.nado [lf!a dlndº ao M~mno Jesus. que trou
tjt,an!Jio · córar,fü,. lu~ o.,ri!Íar,.te ,cti ir:mumer~s v~ll· xe!re .os. '()re~tes P~didos. . . . 
· Sem···percelJeL'·o· que f::.:;:la. foi nhae.· de c~nt.. t)2!1trél, ge pn)a 1 ~onharam c~m ~ 1~nd0 Me~1;_1: 

. Je ,ti~ e de m,_nh9, ,o accor,, Ultra1:assaram a 300- o nume-1mtr?,ndo. · utrávessoa · o jar.iim grr,tinlrn de p~dras. a grar10sa · 'n · · . . ' ' · .... • 

Cru~ 

Retiro -- No dia 1,0 p. p., a 
Congregação de sta, Cruz reali
zou em sua aéde propria o ul· 
timo retiro do presente anDo. 
Teve inicio ái; 6,30, oom a ora
cão da manhã, e encerrou-se ás 
Í 7 horas com uma a.ssembléa 
geral. Antes da Santa Missa, 
houve a e·ntrega de fitas de Con
gregad'.)S a 21 joveDs (uma das 
maiores turmas de,;,sa Congrega
ção l. Durante a as.sembléa foi 
entregue os dlstinct!vos aos no
vos Congregados e diploma de 
perseverança a outros dois Ma
riano~ .. 

Esta Congregação compõe-se 
de _192_ Con'st'egados, 13 noviços 
e 15 "'cimd!datos. 

roc:hw. lilsta. Ui,lQSi~ ~ 
aberta ~ hoje. De· l :~ 
da tude em düll.w llÍ?'ll1'• 
Cbrlsma. A'!I li J.oras, J.?V•' 
g.ação e benção do Sant:lssliiio,' 
A's 2-0 horas festival artt~co 
em homenagem ao Sr. Biâ~ 

Segunda-feira, ts 7,30 hor~, 
missa celebTada. Por ·l!l. lil":S:c!a, 
com commun:hão a-erai du, ' 
crianças. De' uma llo.ra elii 
diante, Ch.risma. A's 19 hora1, 
pregação e reunião das dfreo
torias das irmandades, Q.et1~ão : 
do Santlt:1símo. A's 20 hora., 
festival em homella.&'em ao: ,St. 
Bispo, p~omovido pela Irl'.l:làa. 
dade de Sta. Therezinha. ;: >. 

lntetr,:,, subiu a escad4'l.::. d? n:S.r· in~f:.'?é:11'.linha do Menino .Je~u5, r en .. o_ntranpo .?s lmd~s _presentes ro de Mariàh:is, que são chefl!.-
n:xe·_:br~nco e viii-iie, ãían...- de "ctiítf da sobre nalhas. Ao -seu la- sent~a.m uma alegria. mfmlta !)Qf· dos pelo dlgnisslmo Parocho,- Pe. 
1·.m:.. j.11nêilc rnvkiraç~cic. Q1.1an- do ás imàren.s· de M:uia e Jof,2, qr,? tinham certe'/'.a. de que todos Autonio Mart;ns e Silvá e pelo 

Terça.feira, ás .7,30 lioi:âa. 
missa do .. ~r. Bispo. DePo!» 
desta, ence!r~,ep.io dlil- ,vfsfta, 
A.-uxillou nas .. pregações o· Re, 
verend1ssimo Frei Dem~ 
Steph.m, O. F. M. · ·..i no fn'I'C'Ebrn onàe Sê iu;;hi:va. t-ev,;, em pro.'uridi>." Rdi:l.raçã.o. D,ahte I aquene.~ mtmos vieram do ceu ! Revmo .. Pe. Augusto Ca.sagran· Fing-Pong _ Com grande en~ 

msdo e qulz fl!gir. Porfm, sua da. truta. lenga, filas' de alvos pela~ m§..:dnhll..'l deiica.da.,; do ! d:, Direecor · da. Congrega.<;ão thusiasmo E: prove!t.o vem sendo 
Cí:rlo.21dade Q ctstf,n. c,.mei.r!nhos acomp!lJ'lhados de I querido Menlno-Deu.s. !l•t.:.r!ana cte N. s. da.s Graças, disputado u cam to "te Não houve convites es~ 

• • 
1 m peona "'1 r· para oa fHtlTaes :retendo · · ' Ssus lindos olhos vi.ram, en- ,pasroras. 1+Iuita.s pé.lme!rinhi:.s en- i ==========:;;:;=;:;::::::=:==::;;::;:::::::==~:;:::::::;:::;::;;:= no de pmg-pong entre 8.1! 7 tur- li, 

c2.nt~doa, uma enorme arvore d-e feltavam o pequenino pre.sep!o i mas da Congre15ação ãe senta R 
I 

to , d'1 M 
1 8

_ , y· 
, Iiat;,1, cheia de bolas colcr1da.s, tornando tnats graciosa a patsa· ,· UM §ALO MAO FER.RA.Z Crut., · j n~nt~ a ri!....-.....

0
n[ '-r

01
::_Q

1
,..,

0
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1 de veias .. de· lxmeqilirihos, r\lpi- gem. . .~ ~ - .l.'fiv,..,..~ "' ,...,. ..., • 

d:.s e praiente:;,. Alsm, a. mrn, Ajceihados diante do prese.pio, J f\.PONEZ Futebol - A Cong1·egação de A nossa. Capella desóe Q :Jzij, 
rcr~:.er~a de guisados, de doce.s q papa<' ., mamãe e tres lindas 

1 
, . St a. Cruz po~sue um bom qua.- cio ela nossa gestão,, tem tid@ 

~ dG enfak-e.:.. . cr::::.nr;s.s, de mias po3tas. rez.;i. o~ ctelegactos de ,.Jgumas :.ei- lgTeja é uma fiiial ,fa que foi ctro de futebol lntlttílado Juv.en- urna frequencla antmado11a',, d• 
As p~s..<:0as que alll SE achav:i.m vam. o 1~m'.ino pobre t_a.mbem I t:~ -t·otest~n.Les umram:se. no e reada entre nós por Salomão tude F, C. Este quadro em 8 fieis circumvizlrihqs do· Asyle>, 

eonversavatn, rlam, ert,quaê1to f uniu a~ ms.J'.,mhas e ac?mpanlrou I J~)s.·~: sub~rdma.nd_o-se ao, __ tu~c- Fnraz. Realmente, a igr2ja chri.s- partidas com clubes desta clda- que assistem á missa nos dia. 
. duas crianças procur11,vam por to- 1 ~. ora.ç;,-:J. No fim. as cr1anças pe- 1 c.ona1 los _Jap~mezes . e_. const1tum- t.ã n.aclonal, no Japão, aproveita de, conserva-se Invicto. santos e domingoli!, A Aagãi, 
dos os lados os· presentes que I di!'s.m ao · Menino-Deus que não , do uma r_gTeJa chris,a 11 ª?1.on~l. e guarda as dissenções das varias No dia 15 do corrente enfren- Cathollco está. em. franco pr• 

. ~FUE paes haviam escondido para si, esq,.i.ec~~se de lhes tra.:::u um I Por_ meio de uma c-on~illaçao seitas que a compõem, hamoni- t.ai'á ° Cruzeiro, composto de gresso, dirigida pelas llOSl!ai 
( eJlas .. llfü; Q\l~ os encontram e pu- li.t::1'.l presente. O menino pobre bem uüerr.ssante e opporrnn!sta, :!r.nclo-as o mais que pode, fazen· Marianos da Ma.triz e das sec- Irmãs da Provldencla e sua 
1, 'ª"" e =itªUJ de ªle.,.,.1·ª. ! tamb-2m lJe.dlu._.. pre~.byterlano_s. congregacionist~_s, d çêes da Boa Morte e SaUde, auxiliadora Benedicta Flori.o.·.-

...,.,, t0• a a .,. ~ O, dest'arte, uma reedição da 
1 o menl'l() pobre afastou-&~ com :cepo:S c-.<r,ou a preee. Levan· bap~islas, lmheranos, adeptos aa igreja de Salomão Ferraz. n& Grande o numeró Qf:11 moças·• 
,g.s olhinhos cheios de lagrimas. tsra.m-se. abraç!c.ram-se e delta- ig-reJa unida do Canads. e outns. qual, a partir do nome - catho- Sorocaba meninas que frequentam essa. 
i Novanrente viu-se na rua. rase en~re risos de alegria pura se amqldaram ao novo estado c!e aulas bisemanais eomo é ta.m, 

Os .sinos d& Catheàral a.inda ·-·-·-·- -------- ccisa.s creado no Japão pela nova llca e livre - notam-se termos. Homenagens ao Sr. Bispo ~m bastante concorrido o eú-
continua-vam a. repicar festiva- L"tR E PROPAGAR O ---=- lei rel!!siosa ahi promulgada e ideias e doutrinas oppoStas que Foram 'notaveis as festas em sino do catecismo is crianças. 
meflw. 1 estabelecida. provisoria, forçada e apparente- homenagem ao Sr. :t3ispo Dio- A A. e. aqui está liaada á- ã& 

. Analysando-se bem, 11, nova mente se ·harmonizam. cesano pela pas-gem d 16 o Chth d I E t · E ell<! conl;!nuou a. caminhar, u I EGTONARIO" · _________________ · , · = o . '" e ra. se anno por,oc-
pensando no que vira e guvlra. ~ ·· .J I!.. · . • • · 

1
.,,,!:Slllilli~iliiiili'ialii!llilmiCffilt!lii!mJlillllili;IIClmlillllllClillililllllQiiliillillllctlllllttilll,+ anniversario de sua sagração casião da Santa Quares'mll, 
!: episcopal. De manhã. no do- nosso amado Bispo, Exn:iô. • 

. 1 ::r~~:~flí~~!~!~F:~~~; :· s D:V:: :: L ~:D::!il ~== B a n e o d o E s t a d o ~====_=-.. :i;g~~:~::h~!s~~;:i ~!~ !:: ~~eg~~s: i'::::s Mi!!ão~~~:J:t~ 
( .. socia<)ões religiosas e fieis; ãs do grandes !ructos. o mov)-

10 hs. solemne pontifical; ãs mento religioso da Capella'f~t 
19 hs., Te Deum e benção do·! o seguinte, de Julho de 19:19 ·a 

P A .R A L' E L o s i ê San~issimo; ás 20 hs., sessão 30 de junho de 1940: l\'Ii(s~â 
· , j i d 8 

3
_ o , ! p a I o ª festiva no theatro da Ac<)ão rezadas 179, communhões di~· · 

. .. . . . i l O .· . u j_- Catho!ica. Neste festival to- tribuidas 5.800 cottflssõeit:àu. .. O ,., mou · parte o grupo dramatico vidas 903, ~xtrerna-uncçqei 
flatal Chrlstao . .,.,.. Natal profano a.;:;; li i ~- da Juventude Feminina que le- 27, eatecismo, frequencla ,át; 

e! vou o belllsslmo drama em 3 aulas 3.200, terços reza;doá 
IA'resepes au, Arvore de Natal 1

1· 1 (Banco official do Govtrno do Estado) _§_ actos, origina] de Amelia Ro- 1~.160. Du.rante· esse p~_rjo. 
_ drlgues. Borboleta e Abelha; do foram officiantes os J*~y~, 

Na V'ida social, do borbori- salões, reias, reun1ill':s ú com-! .S MATRIZ: _ S. Paute ! a gr!!ndP.: orchestra e côro do rendissimos Benedlt1n, D. F.u--
liho · àgltàdo de precoriceltos, more. faustos-amérite ·o· ··l'tata.l, 1 ~ ~ Revmo. ;Pe. 7,anolá ,executou · gel))erto Schennll, o.. s. a;: •• 
tbeõf'làs sempi'e novas e quaÍ'ii que desse modo,· será a cha\le 1 ~ ~ o seguinte programma: Hym. D: ·Gaspai' Arnoid, o.: s. B· •• 
aelfipre absurdas, ;iurgein com- ele ouro para a serie de fefltas =1 ' i no I-Dntificio, Hymno ao Sr. D. Nobertó Vieira, o. s. B'., 
µiernorações, festejos, quando do fim de ahno. · · / I TA X A!il PARA CONTAS DE DEPOSlTOS j Bispo, "T,a forQa dei destino", D. Placido, D. Meinulpho, óa 
às cãlefidás ánntihciam o an- Num lar christão, na sala ~ de Verdi, côro: "La Vergine Revmos. Pes. Jos e Zanb1a; 
niversai'io de algum persona• de visitas, exposto em mim Mo i I Degli Angeli •·, "Trovatore", de .José Vialinà. José Raymund,() 
gêiii qüe, por este oú aquelle pi'eser,e, o Menino Jefüs. impE>-, ª C/C Movimento (sem limite) . . . Juros 2 % Verdi, sólo pelo hátytono Vic- Silva, Mons. Francisco Cáfi-
inótivo, se transformou etn ra grandioso ua sua simplici-1 õ C/C Particulares (até 50:000$000) ., 3 .,% tori? .~rasilino .~s_senza, "La/gro, Vigarioda Sé, e Pe. João, 
boffléín-symbolo. nade. 1 e 1c I . ., , ( .e, 10 000"'000) " 4 C(, Car1tá ' de Rossini. côro a 3. B. Ribeiro. o côro da (jrjjp·fif.~ 
.. A chtlstand11de, desd~ annos, Num Ja,r .. pr9fano, ou_ peior ~, 1• · _,i~)Wwag ª~_: , : ~ 10 1· vozes. S. Excia. Revma. foi la Sta. Cru~ é dirigido pela 
11u_e.· se pe.r~eni.· . na tto1_t. e_ dos ainda, num lar que. abriga_ pes.

1
-1 Piazo f1. xo de.. 6 mt:zes ... , .. , .. , . " 4 % saudado pelo Revmo. Mons. · Irmã Ést-ePhàtl.la, a Serillort.;f) 

tempes, tambem. eetnmemotit soas ct_lle se. dizem _ :-hl'1~f~q. , i Prazo fixo d!:' 12 mezes . . . . . . . . . . ,, 5 ,.,., Jl'rancisco Antqnio Cangro, dei. nba Adelian dàtan.f t-em pfe,:·t, 
umli data, tatnllem cerca de mas nao assimilam a ideia do , 5 I" Vigario Gera-! da Diocese. Em tá.do serviço como orgaftistã. ' : 
.festivo respeito Q ànniversarlo l'erdadéiro Natal, um pinheiro i t:odas as solemnidades estive. (Tl'echo do relatorio do t)t'"'( 
d .. 'Aquelle que, Roitlem.-Deus. enfeit:ido, s.em .. symbolismo al.- ~ CONTAS A PRAZO FIXO CO:\'J i taó'I I)I'esentes a~ dd. Autor!- _sideute Antonio Gambet&, d•' 
@ara saltar a eteatúra dg gutn, no qual a figura al.traen- 5 dades Civis e Militares, notan~ Mesquita, apresenta-do nii .Ai'.· 
,chaés a que o peccado a ati- te é o velhG :('foel amiio das ii RENDA MENSAL do-se em todas as cel'in'lotUas o s·emb)éa do Goli~e-J-bo i>artfo\i: 
rarâ; irêi.!ôü · li glêtlâ dó~ céus <ire-anqas. e não ,Tesus. o Sa.1- ! ~ ex.mo. st. maJo_r Oliveira lar Vloentino. · 

Jl'Eli' ümt hum!lde mangedautà. vadGI', essa aryou de Natal Jn. is Prazo fixo d~ 6 mt>zes , .... , .. Juros 3% % J :1:nndç:nt dsfm; º oBffwciaesd,. cFem- o·a E·s=la p· roflsslon•f '.-·· 
Natal ~ a grafide: data, 0 venrão dos dlsclpulos de Lute. ~ 11! . ~ 0 · . . a or. ww ~ 

"1ia ettJ. que, ha 1940 atmos, rl'. para eclipsar a tradição ~ Prazo fixo de 9 mezes , .... , .•• , • " 4 % 1 ça Policial. Do Director destt1 modslai" e~ 
1aiQU oo urmatfletité uma nova chtliltã, súbstltue o austero 1 ;;; Prazo fixo de J.2 mez-es , , ... , . , . . " 41/2 % · ~ Na segunda.feira hQuve, tabelecimento de elisilio teca-
.estf'ella annilflh!!'.ndo a aúrota 1nas attraente presepe. 1 ! como Preceitua a Folhinha Ec• beinos o seguinte offio!o: "Sir• 
~a 'ftMêtttpçâo, telti no emtan- S~.rla o caso de festejar-se I J cleslastlca, tnlssa cantada. na Vó-tne do p· . .:isente J)àta trazei'• 
[to, commemoraçõés dlver,as, na sociedade, não úm persona- Ai me hores taxas ·-·· As melhores condições l lntenção do Sr. Bls-po D!o. lhe meu pen:hora;dos attàd.a.c!~ 
,wet1ll.o, bastant- oppostas. irem no dia do seu natalício, ~ §-erviço ra.pido e effi-cien'i,e I cesano. mantos pela. valiosa collabi>.rà• 

Yejàtflos: Natal cbrlstâo e mas esquecendo-se delle. tr1- ,.,, 1 Visita Pastoral no Bom Je- i~h!add~s~.1il:C;o:·d:r::t:r~_-
t .._Tatal profàho qt1al a ~ua hutar honras a seu Inimigo. 1 w 
,., - ~ , ,rns - Realizou-se a Visita anno lectivo ora findo, aiuit'. 1

dlfferll'n~il? A rearção se faz emmlnen-, "' A G EN C I A S Pastoral na Pa.rochlà Além líando, com a ampla J;)Ubllntda:,. 
Naq_uelle, uma preparação te, 0 pre.sepe, piedoso invcnto-j ~ ·Ponte, desta cidade no domin, dê na diffU$ão do· que· se rei 

J!levadà, espiritual, um adven· commemorativo ideallsado por ~ g= go passa.do, com 'o seguinte: el'n I)'ossc, estabêlecim:ênto. E!i· 
·· 1 e,· F 1 ct ·· A. 1 • · - Araçatuba - A v1;1.ré - Barretos - Baurú 
)lo de penitencia, como signa ..,ao ranr sno e.; ss 8 nno I I programma: ás 7 hs"' recep~ão· 1;1a usistenéia da imprensa., ló-
"µe gratidão e reconherimPnto será eclipsado pelo arbusto cujos / ~ Braz (Capital) - Caçapava - Campinas i na pont"' (divisa parochial) de cal constitue um dos grande1 
Aia prciptia Indignidade ante o atavios dr·~Iumbrantes· antagonl- 1 J. (' G d M G = S. mxcla. Revma. rom o com, factores de desenvol .. t-e·nt" 

· 1 " ct d 1 - . am1,o ran e (1 atto rosso) - Catanduva 51 , ... , "' .tnagno ttlY~terlo de um· Deus sam com ,a, prec.ar fua e e s f;· : ê i,il parAciment.. df todas as crian- do ensino prof!ss'.onal, pois; 
'baixar a creatura? Fe~ta. n!A- T!ifiraráo . . . .. · !}J i'ranca - Itapetininga - Limeira - Marilia ãi qas. irmandades e povo. s. aléirt de m~nte't' cada vez mat.•;_. 
ttin, mas, espirito em Dl"n,. Façamos vencer d Natal I ê Novo Horizonte _ Olympia _ Ourinhos g Exria. cel.ebron ás 7.30 flóras. vivo Q irtterêsse de tíôS!:fO' po. 

'féÍte,' também-'-ttmit- pre;i:ira,. dhri~tãíl. aquellé NátaJ alegre i€ . - - = A 's· 9 horns, missa -dl!lXógG- vo Péla: Escola.· le-voü seti no, 
çào; por.em, q11e azafamá! Vi- nía~ pjrcJo•o. e teremos cor- Í ~. Pirafu4Y .. RibejrãÔ Preto - San.to Ana%taçio § da p:ira· crianr,as. A's 10 ho- m~ _aQg mais dista.ntiJS .. I)~nt~ 
liitaà ás modiinai: ~,s F-re:nde1 respondido em hora em minlma l Í _ Santos -. {5 rãs. mTs$. cõnvent'iiãl. .. 'Qei,ois do Est~do de sio Pauto, Apri-
-casas comttJ.etcia,s. joalherias, parcela, á efusão '1e amor di-, á . ~ desta mfssa houYe a inll,ugu- sento a v. g. · os protast~t'f di 
mercearias," fltítii:-ultu.ta~· t11rlo, vino o 'qual ·151.1r\'tarta:; ·a:· XIX: i ª ração solemrie da ez-posiqáQ de mln:b:lt ~l~\l'aQa co-nittd&taç~. 
iSio, p~ra que nas Uc:lpqõea, 1 Hculos nos deu: jeuus 1 , ~lílwlíiiiilt::iiiiiiiiiü;.:;iiili1Mtiwimillri:i:i:lniiíiill'im:T.imlif~~mili10iiiinlliir.tllimti:iiliiQ<i> tra.balhos àa JOC no. aa..1-á<;i pa, (a.) :Da.~.• :J?t·~"ffi-" . . · 

" 



- ; 

(1 
do 

Deney Sales 
~:.s d.e varias noticias d€amentltls.s. sw·gw.l.l.n novas i61i<>r

lli'l,u,,óe-i:. :.;obre " remessa de tropas allemâs pt>.l'1l: " h~li>J.. 
· Ds>.sàe que · o ataque ,;, Grecia falhou, e a reacção desl1.1. co

meç,rn a se accentuar. o R<>irh acompanhou os aconlecimentos com 
~pparente indlfferenç1.1. 

A.s.slm a Italia. supportou sozinha o pe;.o do fracasso do fas
i;ismo na Grecte. e Albania. bem como a repercui,são da lticta. na 
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NOVAMENTE HABITADA 
A ''GRANDE - CHARTREUSE'~ 

Lybia. Decorrido~ tJ·inlu e s0te an-1 Jeslruição. Bem que a solu-1 mcnge8, dezoito ronse,beiros conseguem uma grande 1lcto. 
Das varlas explicações dll.das aos f..ctos. a mais razoavel foi nos ue e.1dho, os u10uge~ da ~"º uão fos.,•• a meltrnr. e !:!~. do Uepurla.memo do ·lsere. re- ria: todo o Mosteiro, e'l«!ep. 

6 crescente d-ivoi·cio entre o fascismo e o povo itallano. por ser •·llrand'e-Cllavtreu;;e" retoru:l- 1·eswura~se a Ordem ern ~ua I c-lamaram o .~Jo~teiro. .b}m tuando a parte onde fWlCcio
eate, ·desde o inicio, adver.so á guerra. a que foi 11,no.stado pelo ram. finalmente, ao seu tradi-1 propriedade. 1919, a "Grande-Chartreuse" é nava a hospedru'ia, é desligado 
1'DU<:e" em sua política do "eixo". 1 cional Mosteiro. Duranle e~-! ü odio auti.cltrical. porém, arrendada ao Departamento tlo Departa.mento do Isere e 

Dahl o facto dos famosos porta-vozes do J)ll,l'liào terem .sahido ses anuos esliveram os . lra- '. não descansavtt, "· na espera11- I llo lseJ'l'. por um prazo de rlP.- I collocado :í disposição do& 
de lança em riste contra os commandant.;s do. exerciw. ora 11.fas- j ;:iistas hospedado3 ua Jtalia, ! ,,;;. d;, c·on'.:erl'al·o ff-éí.Ja,lo aos 'l.0ilo :Hrnos. O :\losleiro é eu-. monges'. rJra bastante, mas 
fatios, para su.ste.ntarem' que ali.o ho~ve eno pol!Uoo, e ,.1m_ :111lltii.r, 1 em Fat·neta, es~erançosoB ~" ~ão. tra.usformado em leiteria. : 1ií:io tut.10. Faltava aos trap.is, 
a.. campanha da Alban.w.. O fac.o é tiue ~ uemo~iou ua-.a J v·oJtar a 9ua antiga casa. ri- -------------- .vlau lardf> procu.ra-se tnndar tas. a lieenra PRl'a entrar na 
absoluta faita dt' pre})!IJ'o para, levai-a a effell-0. nalmente resoam sob o antigo . um "Cé'ntro lnlelleclulil ··. com França. E o senado ~ra bas• 

~ sua.: repercussões desa.strosas deram º::!g>ein lo~.; í,,S. llOWcias tecto da "Grande-Chartreus.:: ... A C ~ B 11· I f se o lar º concurgo da (Jni'~'ersl?ade de tance anti-clerkal ~ra conee• 
de a~ que se ver~-~ na. pernr..sttla - eae~mente as ocações dos tr ... plsLas. que 

1 
. Grenoble. Por ultimo mstalla- del-a .. : 

àesae.it-l.d..s pelos meios otfioiaes. naturalmente irão aW Deu,., Sé' uma estação de repouso Pet- O RETORNO 
_ Mas pelo faoto n:ieMno ão ct.i_vercio ei.tre O p.rtido e O ~ lmplorando pela França nesse!~ 1-""- Bo.aco ra iniellecttiaes. que se trans- Declarada a guerra em 1939, 
li q..e se e~ca a attiiude ~. lli-Omento d•ifficil em que está!;:;;,, -'-ª- .., forma. em uma hospedaria. Es- os monges consi\itam o gove.r• 

. ~--u:ro ~ :tl~meza ®. "Du.:e". 0 "f1,ell.re. r" _ pref~-r~l.l i;o
4- quasi, senão totalmente. :;;ob 1 8,1. hospedarla, que occ:ilpav;i no Haliano sobrA a sua s:tua• 

..e~-0 a ~ pcova. 00 q~l _lbe e.dvem nu.me~~ ,F'º'e:ws... . a }}ressão pagã. do uaz!amo. h:s...a nobre _IusLilui_çã~, que parte do :'dostelro, funcciorwu çllo no caso de um confllcto 
.l!im prlme'.cto !¼,>ar, a pos.çi.o <la Itaua no atiro fka. m1.1it,01 é l.lma r1.1u daçao úa Sociedade. até Junho ue ]940. franco-italiano. Avizinhando-se 

!sferlorii;a.la, paesaiido o :Reí-ch a ~r iit"U senhor a~.sóluto. . 0 EXiL.IO DOS MOl'i{ãii~ 

1

1 ::ião Vícenle de Paulo, tem P?r a euLrada da Ilalia na guerra, 
Além d4,sao, a proprla- pr-0vaç,ao a qu., a .Halla e.;i.-. Síi-,efü, t'im proporcionar habitaçao MOViMENTO PEL.A Rt:S- os traJ;istas deciâem-se a en-

ii:rka, e portanto revela. os in-lmigos do fascismo. },'oi em 29 de Abril de 1903: gratuita i,.s famlitas necessita- TAURAÇÃO trar em têrritorio fmncez, per• 
iv;as princi?il,;:1'1ff.t-e. ao p'..e.sta1· a~~a ai;~X:, á sua. alliada. q-.1e os monges toram expulso& ! ~as. -~om creilllças, pa_ra a rea- manecendo em Dorgeolse. O 

o Re,ch J:Ode fa;;e.J.o oomo q.,lze:, enviando_ ~~ tropas pa.!'11 ª do ·,yfosteiro indo abrigar-se I ti:;.a9,w de um plano ,le educa- Em 1924, as esquerdas ,u· R.evmo. Pe. Geral, D. Ferdi· r i' le foi'ma - se ..aranL'r ·re a por·1thkl-!K1€ úo domínio do • • · - , · 
~~-ia. t - ' ,. "' - · "' ' " = ' · · am B'arneta. O silencio do' çao in.eg-mJ. . • _ . • Lindo ao poder, ii,êl'am uma ua.nd Vid.:.í, estava com eiles, 

p?.i:·.. _ _ . __ , _ _ "__ _ deserto 1,:i.\endeu-se pelo mon- A obra ed!ficar_á haoitaçoe~ verdadeira \Í!;c.la.raça,o de guer- Faltàva, porém, a ilC'ença pa-
Do ir.esmo mod.:; 0 naci.smo provoevu ª~ dêSúfct€fü d.. i,:uar.!_a t d l\foQteiro que ficou ao indepeucteutes pai·a cada fami- ra aos calholicos.' Como r2- ra a installaçào no :.Iostelro, 

de féiTO'' na Ruman!a a't.f 1:>be.la.r o governo Antonescu. e depois e O 
' - ., • d h'- lia em 11ucleos de vinte casas 

I 
ad , · 

· . · . . .. . ·f·, - . 1- abandono. • .... s pare ez 1cto· · - S'.i l o, es.es se. orgamzaram Com as victoriag aílemàs. e a Sl.istentm:-o no poder,,:. __ mas_ e.,,le Já e.srnva iran<> u1maao num an-, ma·,·,, i'nten- mais ou menos, em torno de · f ·" 
. ricr,'1 começaram, - para fazer rente á camparwa. mudanr::i do gove.rno de Paris, toche nas mãos do ., LJeh1er . uma escola. D 

,ameote, a sentir a acçii.o do -1.. Liga organizada·· na ioce- eEtava dirficil conseguir a or-

V 
i 

Temos ao 

~ e.m je:z;al e demais interessados que se 

Lemj)o. E:, o que era pio!'. os Nos aglo.:.1eradu3 urbanos. ª se de Grenol,le, enlr2 seus ob ,iem. F'inaimente, em 22 de 
pobres .sentiram, ma.!, do q1.1e Obra a,rnmirú feiçao 1,rofis- JecUvos, tinha. o de promo,·er Junho de 1940, apóa 37 annoi;. 
ninguem, a ause:c.c·:a dos .->'êiJ.S sion~l d~ an:es e offic.-io::!. u rist.11uraqão l.10:: Ltapi:5ta::: ni d1) r·:-.ilio, 1·t.:3út11n pêlas pare ... 
prc;teclores. Já ui.D conl::..-am A,J colon!a iu,talada~ no in- "Cra!,df'-r.!iarlr2u~r··. ..i. n 1 ,., ~ d0s do Yf.·ii;o :1-ioslf,iro, as pre
mais com um abrigo sefuro e lêl'iO'I', assurnirào Ieir:ão ag.ci- de m:;iis nadu e,·u. u.ec':>ssai'io' re,: ,10~ mong~s. p o Santo Sa
um celeiro certo. Sú,c.e.nlc as wla. ronsultar o~ filho,; de Sii.o Brn- 1\ erificio .;. no,;amente relcbrado 
c,·u,.,s do , cemiterio cmnen- A vida domestica. será cus- uo. A resposta moscrou qu:: os na r.aoella. Os trai.:,ist.as esta
tual e a que encima,a a lorr::, t1aa{la pela propria. familia.. mong~~, anciaYam ··por voltar i vam insLE.Lailos d~ noYo n~ 
iembraYam que ali fota um mas. enquaz.Lo neces~ill', rece- ao ;\fosl.eiro. F'oi então, déóS·: "Granll2-f'hartreuse .. 
}iostelro cathoiico. berá auxUio de uma Conferen- ezic:i,deado o mo, iment:i peLi: · 

Enquanto isso, num dos mals Jia Vicentina. l'esta;iracã.o. ! _ . 
:~~t~~1:1~º:va-~:b:te;er,~~~i:-~ª~ ,Ob~::e~::~: ~~~~i~or:s s~~- au!~uc~!;,··· :o;:t~ª' c~~e~:eg~~ 1 r~1e~·tr~~ rie u~,a-1 
os 1<2ns c1-0 ~~ioste1ro. bens q-ue -renções para o ctece:avo1vimen- go.-erno. sr. .H.armonc1 eo,n- 1 U. il Ui) I! !lU 
tanto sen-iram :~ Ca.ridade... to ctGste grande emprehendi- car.;, e. com. o resultsd .. o. ~ .c~n-1 A Ju.-eni.ude ~nlver;;ltaria. Ca• 

mento. e, nos endereços abaixo. cect;da a llcenç.a .. _ lnop1~aúa- tàQlica, e.st-á promovendo uma. re• 
o MOSTEIRO CES·ERTO e~,io i disposi(lão para i·ece- mente, porJm. a 1:-cença "' re- rie de palestras radioohonicas 

· .... .:::~.· c;·1~~1·,~r N.OT!7'.ri~v·;.s ~m di- vo-ada :;;ob ur.1 pr---teTiO tutJJ 1 · · · =· .............. - ~ - . - ~ s r : r , ., • e e ·-_ . SOQ,<" o Natal. Essas r,ale.stra.s têm 
Fassados dez az.zios do aban nheiro, material, imoyeis. uten- · Os. c..,:llul,co~ u ... o des .. n!mam. lr.)r fim despertar :z!i e.sp!rito ca-

dono, o edlfl,_cio secuiar apre- -;;üios, eu:-. Pe1u. ;m:p:enr;a, pç;r --~"';o º: i tholico do Brasil a noção e:.ac".a 
sentaYa um aspec-to desolador. Já se ..cha em construcçã.-0. conferen~ias._

7 

a _ causa. do: 1 da. slgniiicaÇM dessa festa. 
Nessa decada soffrera mais á rua Santa Gertrudes, a prl· mongfs ,; de1en.dl.;1a. com e.ste :intuito occupa.rão os 
que em Yarios sec·,.üos. Final- meira Ccionia .Escolar da As. Subindo ao r,oder e SJ'. Tar- , :nkrophon$.S da capital, durante 
mente surgiu um moYímento. S. Vicente de Paulo. dieu, em 1929. os cathoiicoi j s. semana 05 acade-:mfoos: 

1 
cuja í1nalidade era sal,ar a · , Iva:nio ,Caiuoy, Marcos Qaroez, 

, "Grande-Cbartreuse" da rulna Josá Pinheiro Coi'i;e.s:. De Loren-
CLA:i®WE MAL VASfA 
BR.AN-CO (para missa) 

TENTO CA.BERNET 
TINTO PI-NDOR.A.i'WA 

(~ ml:i.ia) 1 oomp1eta. Pelos jornaes exi- JIJ CONGRESSO E{JCH.A.RJS~ 'ZO Netto, Helllo fiellene e Laer" 
1 gla-se que o governo Yoltasse clq Dlas de Moura, d11 Faculdade 
· a attencão para a bistorlca TICQ DE EST,.:\.NCJA. d<' Dir2lto; José Pedreira de mi• 
J construcçio. · Emfim, por um tas. Diogo ?upo Nogueira, Mau• 

A 
'1 decreto de 14 de No-;embro de. Realizou-se em Esta:ucia, na A's 17 l:l.oras os operariôs flze- ;i~io Levy, da. Facuidade de Me• 

19J2, o :Víc.Etelro é C',:m-;iderado 
1 

]larochia de i,ossa Senhora de ram.a HcrJ Santa e ás '?O horas j (lic-ina: Re1lo Malheiro, Cícero 

j j mc;numeDC:1 histc.ri00 m:-élo.ns.1, GuudeL1pe. o 11I Cong:resso, reuniram-se para a ~essfio da Wêy ,1e ivíafalháes, Gil e. oa~ 
~----...,..--------------------- . e, portanto, resguardado da. Eucharisc1co dit. Dioce,e de oraca. do Congresso. me.s dos R€ls. tia -Escola Paulista 

.l.racaju'. o· ultimo ül8 do f'ongresso, de i'víedlcina; Luiz Tolosa Filho, 
No dia ll. de Dezembro -p.p. J.lia l5, foi con::afradr, á Pa- da Escola. de 5ervico Soclai; Jçsé 

O NAlAl ( O C
·oMM~RCIO 0( ~ PAUlO llY€rarn Inicio os, actos desse 1r!a. Pirei; Castanho. Antonio Augus~ · · · · Congresso Euchar1st!co. A's A.'z ô .l ~ em todas as igrejas to de Mattos. da F'..,cuidade cie 

.
. . . ,..·· · · _· · ' li _ lC horas hoLJYe sc,lcmne re- I J:'.1 cictade foram celeb.r::idas , Philo;;opir(~ tle_ -~ . B;nto; _ Os~ 

_ cepçl'.o ti~ Exmos. Srs. Eis- 1 }1fss:.s, que contaram com um ! rr:ar Botemo . .JOOê C . .t<igueirêdo 
po~. qt.w foram saude.dcs pelo . num0ro a,sás elevado de com- 1 ~en-,,z, Feiippe France--.,chini. e 

l 
advogado Ihernistocles Vlanna. J muphJes. \ !:,~:-=n~ :o.. No:: ~tt.i~:5: tia. 

JUNTA. ARCHIDI{}CES.ANA .DA ACÇ.lO CATHüLJC . .\. FEZ DlSTRIBUIR 
AO COMMERCIO DE §.to PAULO A SEGl.iINTE CIRCULAR 

A.'~ J.1 horas fel o SSmo. Sacra- A'c 9 hora~. 0 :E:x.mo. Sr. l!:,'~0~2, roly:_€chniv~ aa. un,rer~ 
1:,EnLo tr...n,t:daLlO, com g-;-ande Bispo Diccesano celebrou a ''";··e de S§.o Pai.!~. · 
affluenci::i popular, para a Ig-re- :VIis$a Pontlflcr.i de ,rncerra- ·cmo Qlsa? um ctCS academl.s 

"'Si.o Paulo i, ãe 1:2 de 1940. j Jm;.nça. de.....oe Sa.lv~Jo!' benigno e 
Prezada si., ml.sericordlosc, vindo ao muncto 

para. redimir os homeru! Qi1an-
./!pro,.;L~nd0·se <>íi'Ora as fe.s- ta lagTl.inil 11r.o Sé' 51.1av_ll:-a, rad!a.n

t:as de Natal ·e Qe Anno :Bom. te da convlcçf.o de qu,;, um Peus 
todos os esra?':le~unento» com- Bom. que !fOVerna todos os acon.: 
merc~ da. ~~ct~oe ~ ar:iz;e~~: teci.mente.::, sabe tlrnr o bem do 
i> amp11a.r sau-, .,tcck,, .meJ mai e t-ransformar em alegrlaB 
s..as in.Stallaçõe~ e &p,;,rreiÇvar as terrenas oi; e~arnas os soffrlmrn .. 
exposições em s_uas .H~itrm~s~'. t:::i que .i::~o 1n':e:pa.rave1.s de 'toda 
afün de at~r ª .illlfil€nsa , a ~tistenc\a. hum;inP.d 
q·~nti.iade cios 001F?ra®res qu~. r.- _ , : __ ~ _ _ ..... ~ 
~l' o,.~o da, ~ 1iQ ~•- J.ooo ;.st;o, o Sr. __ :;ebe 0.1; pç....,, 
'BO-Deiõil, q.-..a.e,m ~ ~ Q,,l _esps~ de De.is. 
amolente do~lco ~ k• Mas.·· 0 que fae o Sr. por 

" · · Beus1 tma, l<l'l.ie.lla a·~ e ~ !?· 
renidade poopria á'B re~. ~ Apxox.lma-se o sa~.-0 fü,tal. To-
:famill8s fclbc-es. dos ~ ~ para a grande 

Entre e..."iQS f~. Qi,ie COlil.· i-esta. àa. Óe.tl-lo~ade. Qual o 
ta-m, ass-1.m, passa,r ·aos pés do C0il0iWSO q.ie o Sr, vae dar a essa. 
!$ivador i.lg>;maas horas de wan- festa? Psrmittirá. que seus em
qu,llia .si.~ ,e;;tã. certamen- pre~ Ji.le ~rranjem "v-ltrlnes" 
te a sola. Fa,ra todos, a v• Wê\Z @e, aos 1lllai.uneros trat1Seuntes, 
ao par de ·~ re..es, t~m não deem uma unias. ideia · de 
lnC'ontestavels tlissabores. Nio ha DeliS? Femnittiri\. que, 30b o pre
u.'Ila unica. famil<la que, fioiienoo texto de lucros mais faceis do 
jun'ro à a.ryo;·e de ~l ou ao que . licUos. suas "vltl'ines" 
Presepe a recorda9âo dos factos ex1nU1am modedos que constituem 
occorrkios durante o a.Illlo, não um repucilo de todos os pr!ncl-

Porque não prest.a.r em sua pro
p:rie. casa de commercio, que é 
o c..mpo de sua aatl'iidade. o 
t€rr2no de sua grande Jucts., o 
meio de sustento de sua. fami
lia.. iuna homenagem i,; Quem 
deu aos homens. fàJiat,dcí-se no .. 
mem, uma prova :rnprema cie Seu 
amort 

ja do Rosarlo. menta; pregou ao envangelho cos·. 
, á. "As disposições no-~, a.o ,com• O d ia. J 2 foi ccnsagra.,,o s o Exmo. Sr. VJ::ario C¼€ra.1 · 

~ msmorarmos o Santo Natai, de-> 
rami:ia,. }kns .. Carlos Costa. vem .ser d·? alegria. e g:ratidão, 

Toda,; associações da paro- A tarde realizoli-SE lmr,onen-
,. De aiegrla porque a.ni;es ®. ,'inda. 

chia commungaram na :víissa :

1 

te pri;icissão Euchari5tica, fin- de Christo estava.mos mor'ros peio 
que á..s -; boms celebrou o da. a qual foi a·ada. a Bencào 

~ p;cc~do e com seu advento ·v1~ 
P.evmo. Ylga1io da rreguez\a. cem o SSmo. Sacramenw, C€ri- mos a a·won de uma nova vi<:ie; 

A's 9 horas foi proced lda a! mozüa e.;sa que pó~ iim ao Con- de gratidão, porq°Lie a mca:rnação 
b€nç,:'.o da ca.peiia mor da JI.1·: gress9 EiuchariH.ico de Rstan- do Verbo nos tornoli poss:;ye.\ 

Prest-e a Deu.s esta homena- crlz e da lmagem da. Padroei· l .:ia. g-1,r:ar d:1. fFilcldatle eterna·". 
gem: €~,.:ciuu. de tua!:. n vi trines ~i ra. Officio1.i~a. o ·s..;:0-r:0. 2 R::v.mo. 
todoi os obJec,o.s ou ._M;.lgoa con.. Bispo Diocesano e o E.EGO. e 
trarioo aos pnnclpl.os crui.-~os, e :ae-.,mo. Snr. D. Jurel:!.cio Eri-t
co1loque em alguma dellas Ulila to. Bispo de C-attlté ]x'e€'0U o. 
bella · homenagem ao. :Menino• evangefüo. 
DeW,, .A tarde realizou-se o :i>tedo· 

U-:Wl, NOVO CE.NTRO DIPLO .. M,,i°AT"'~~TA. ~--nop"' __ ... e--~ 
JY.IJ.. .t.i\...iU ,l~ JdU.n ... A: V·} :H l.l 

Será, antes de túdo · e sollre- so exerci.cio d.a. Vh Sacra e, _,l -uru~ mi,J,dança elo go'V'er-
tudo, um preito de. adoração a. finalizando o programma desse uo f.PM1eez, de Par'ls para Boi..r
Deus. Mas será. tambem, pera si, dia, houve ,ima. sessão solemne deus e .Vichy d<eslocou todas 
para su.a familia, para sei:.s tra- na praça do Congresso. pre&i- as embaL1i.ada;i e seu pessoail. 
balhoo. uma ben9ão qUE> ·1'l'uct1· dkia pelo Exmo. e R-evmo. Sr. d,as i·nstaêtações ade<ru.aãas e 
ficara neste mundo, para. 1..-eter- BlSpo Dlocesano. , conforta veis de Paris para as 
nkiad~ O dia seguinte fol uedicado a<iaptadas e exiguas de Vichy. 

A~çíi.o Catbollca -BrasMeiia 
;unta Archidiocesafüi' 

ilo Sií<, Paulo" 

Y.iüeri, decano do ~po lli:pki• 
mat,l:co e Nuncio A~-olico, e,s,, 
tá instaJ..lado n,a Casa oos lfüe
s¼e.narios, 

ten.ha a _reg!sl1·a,· satisfacções I r;i<i>e que a festa de Natal san-
1 

. 
verdadeira.r.; e ü'isl02as inconLes- Lfica'! 
ta'\'>"Í:r. E não ha uma fan;,I!~ ! Po:·c:uc-. (·111 Jogai· dê' "vi trines" 1 

que não se lembre de agradec-1· c1uc n,;ci.::. L<>m a v~r com o Na- · 
a.o Menino J'esus os favore~ re- / tal, e que traduzem apenas o 
e€bídos e de Lhe pedir. para I de,,a jo de vender. niio orr,-an!.z~ o 
1S4l., a conservaqão da•. fracas l S,•., 0.1.;m de "vitrlnes" que ex-
8 11 mitigação ds.s côres ú aos I i::onha:n artigos li'ttos, tamb?m 
i'l!Vez.es occorridos. . , { umg. '' v Hrir,e" com um b:-,llo prP-

ás creanças. A's 6 1;2 horas, Após i;tlgun,; ~ias de natural 
11a. praça do Congresso, foi re- 'instabilldade as embaixadas fl
zada. pelo Exmo. Snr. Bispo de xaram-se em villas de meu'i· 
Caltité a Missa, em que avul- cos sublocando pe.rte dos a.po, 
tado nwne1·0 de crianças se apro- sentos; outros hoteis, princi
ximou dà meaa. Eucharlstica. paimente o "Hotel des Ambas-

! A' tarde, foi realizada a Hora sadeurs", 
. S:'..nta . lias creanr;as. A maioria porem occupa ao 

A "Casa'' foi fund&d.a em 
1-922 para. .receber os m;issio• 
nar.ios da Africa e da Asia em 
tratamento por doenças do es• 
tomago; mu'ito communs, no 
corpo mJssionario pelo clima 
e alimentos defficientes q,ue 
elles deve:m supportar. 

E' grando e bem localizada. 
lendo celebres nma bibll0tbe-

~an~ esperança nJl:o brilha ( ,'!êpiíi, ou · com qualq1.1er dispo
~ a mal& Vi.a., ~1e .. ~ di. lem- 1 siçf.o q1,ie lemcre .e santo Natal? 

! A's 20 hora~. hou'l"e como me~mo tempo parl0 ele vii]n3 ra r> nrn museu rolonial e:nr,
i na v2.spr,·,·a. ses:·fo ;;okmne tis! r> apprl:1m0nto,1 no hotPI rom q,1_er;'.do ~onRtantemente pelos 
! /ll'!lça. 1 a em:,;,ix::idn !lo nr:i~il. 1 m,ss,onarios em seus d-escan-
1 Ao~ opernrios pertenceu o No meio dns installa~õei; der. j <;os forçados. . . 

l d is l 4. t'icientes e apress:Hl::ts faz. ex- Ab i reside· actualmente o 
A's 6 1!2. na T,Tlssa celebrada re.prão a, d.a Nunciatura Apos. E; 1m· 0 Nuncio acompanb.,v10 · 

1 n3. Praça, houYa a communhão to1ica. . de tres .secret..rios e mm-; a ... " 
j gerai do operar;ado d.. diocese. S. E:::r.cia. Re,ma. D. Vaierio meaticoij,, 
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No momento·~ .n. ·"'· 1 V C o n g r es s 
'\'emos, os jornaes accentuam 

o Eu.charistico,, Nacional 
as pei:specti:vas d-e agyessã:o ·· 

_ nazista á Russia, a-berta pela 1 
inv-a.são dos territol'ios bunga- e - -- omm1.ssao Pró-- Ostensolio do C0:J1;gresso .E h .. z,•·· -uc =ansa.1-co· 
ros e rumenos -por tropas aJ.
lemãs d-estinadas, ao que pa

. rece, a uma grande acção mi
litar d-e fins ainda ignorados. 

O LEGIONARIO já teve oc
rasião' de dizer insistentemen
te em mais de um de seus 
n~meros, que a hostilidade fic
ticia do nazismo contra o com
munis-mo, amainada official
mente .("offi-cialmente". sim. e có. 
s6 ".o-tficialmente'", pois que no Pub1icamos agora, os nomes 
terreno concreto nunca houve dos membros da Commissão Pró
lucta e __ naoa havia a amainar) Ostensorio do Congresso Euoha- · 
por interesses políticos de mo- rist-icc, nomeados l)E!lO E_xmo. e 
mento, podería, de um instantf' Revmo. Mons. Ernesto de Paula, 
para outro, readquirir novo Viga.rio 0-<'r-a.í de São Pau.lo e 
,ig,or seni:Jo muito do ff'itio cto Prrsidente da Commissã,:i Exe
dictador nazista dar um golpP rut-iva e approvados por _s. Excia. 

As actiVidades pr"eparator.ias do 
IV Cong:resso Eucharistico Na
cional, a rea!lzàr-se em s. Paulo 
em 1942, continuam intensas. O 
LEGIONARIO tem publicado as 
circulares 'da Commissão Exe
cutiva, pondo os catho!icos ao 
par das realizações e planos re
lativos ao congresso Eucharisti-

-· rijo no communismo. apresen, Revma. o S.r Do~ Jose Ga~par 
ta.r-se assim á humanidade co- de Afonseca e Silva, Arceb~po 
mo um novo Constantino, e.

1 

Metropolitanc. . _ 

-victoria "c ristã .. ., emprehen- cem-nomeada -
prestigiado ~elos louros desta. ·E' a segUi~te, a com!ssao re-

der mais re olutamente do que Pre~idente: Re~mo.º Mo?senhor 
nunca a gu rra ao Catholicis· Francisco Bastos, 1. Vice-Pr:-
mo, . sidente: Revmo. Sr. Conego Joao 

Entretnnto, é patente (ttt@. se 
@sta hypothPse tem certa vla
bilidade, ella tambem tem con. 
tra si serias objecções. uma 
elas quaes é o accordo com
mer~ial russo-germanico. 

Noticia official allemã, infor
tnou-nos, recentemente, de que 
"as negociações commerciae,; 
teuto:sovieticas, que estão em 
ma.rcha desde ha algum tempo. 
encontram-se em sua etap.a fi
nal. Os communicados de Mos. 
cou indicam que. se cheg·an o 
um accorcto perfeito accordo. 
em quasi todos os pontoR tie 
vista, e que essP accordo sP 
aperfeiçoa cada vez ma.is. de 
mane-ira que, no futuro, a re-

(Conclue ra 2." ·pag.) 

Pavesio; 2.0 Vice - Presidente: 
Revmo. Pe. Paschoal Berardo; 
l.º Secretario: Sr. dr. Plinio Cor
rêa de Oliveira; 2.º Secretario: 
sr. dr. José Pedro Galvão de Sou
za: Thesom'.eiro: Revmo. Pe. Lou
renço Sciamana; Conselheiros: 
srs. dr. Am.ador Cintra do Pra
d0, dr. Alvaro Salles Oliveira, 
d?. Benedicto Calixto de Jesus 
Netto, Silvestre Noschese e Br,r
nardo Trivino. 

CONCllRSO DO HYMNO 
EUCHARISTICO 

Encnrou-se no dia 12 do col:'
'rentc, o concurso para a escolha 
-1'.11); ,etffi"-trn··Hymnõ" pài"a -o ·IV 
Congr<:!sso Eucharistico. 

Apresentaram-se muit,as con
eonentee, com ·os seguinte1, pseu
ctonimos: 

Erasmu~. Schoolm.an. Anna 
Maria .. M!Jes Chtisti. A, Ivon Ivo
novich, Cruz Rubra. Frei Gaspar. 
Fleldevoto, Lauro Fen·ctra. Ouro 
Fino, Frei Gaspar do SS .. , João 
Llgorin0, Mariofllo. Paulista de 
Nazarcth, Francisco de Assis Ju
nior. Bandeirante, Sueton!o Theo
phllo. Molmol. João Evangelista, 
Dr. Semana. Um Amigo-de Jesus, 

-Rustico Citadino, Ignotus Miles. 
S:vlvio. Siva, Maristella., Theoto
nlo, Paulista de 400 annos, Se1-
va, Irmã Thereza. Incognitus, 
Jorge Marques de Castro, Fran
cisco de Cruz Filho, Neco Nihil 
Servus, Januario Flumen Erasmo; 
Santa Rita Durão, Regalis Meu
sa Praebebit, Anchieta, Ancilla 
Domini, Salustio Severo, Sirus, 

Visita ao Exmo. e Revm,c. 
Sr. ArcebiSDO MelrODO• 

lita,no de São Pa:ulo 

Serva de Deus. Tho=z Vita,l da 
Cr-u~, Accademicus, Nf.arglô, F;ran
oisco da Arca.dia, Irmão José. 
Servidores, Francisco D'Alva. 
Breno, Poeta de Occasião, Ju
randir, Perola, Boaventura de 
Aquino, José Maria d' Albardo, 
Cristofilo, Beija-Flor, Luiz Pas
cha Lombany, Humanomino, Sal
ve Maria, Humilde Catholico, Al
cindo Renato, Um Servo de Deus, 
Leitora da Ave Maria, Teofila 
do SS., Laus Deus et Maria.e, 

José Felix de Oliveira, Agusti
nus, Manos, Maria.nus. Olina, 
Bardo Eucharist!co. Aguia Bran
ca, Caror Eucharistlco, Beato en
tre os Beatos, Teofilo, Salesia, 
Dyonisius Exiginus. Serva do Se
nhor, Flor de L!s, Damaso, Anna 
Maria II, Teofilo. 

A Commissão encarregada do 
exa_me dos hymnos apresentados, 
já está est-udando as composlções 
das quaes sàhlrá o Hymno Eu
oharistico, 

CARTA DE DOM A:NTONI-0 . CAR.a'A DE D. 
DD. AR,CEBTSPO DE l"/\&Á. 

.roAu BEC.KER auspiciosa _ commiiniéâção, e.sto'-i 
i :.€erto.,de,,qire-0c-IV COngr-esso ÊUª 

Porto A!legre, 1-8 de Noy.emb.ro--: cna.:riiitkxi:::r'\acional, sob a zelosa. 
de 1940. e compérelite--dlreção de S. Excm. S. Paulc, 2G de Dezembro de-1940 

1· 

Belem. 13 de Novembro de 1940 

Exmo. e Revmo. 
Mons. Ernesto de F.m.t'!n. 

Agradeço muito reconhecida
mente a V. Revma. a gentileza 
que me ha feito com a commu
nicação de haver sido nomeada 

Exmo. e Revn10. St. 
Mons. Ernesto de Paula. 
DD. V·iga'l'io Gemi da Ar
chidiocese de. São Paulo. 

Recebi, com grande satlsfacção, 
a noticia. de est1l;r ~ con.stitl:lida 
a Juµt-e Execut!v;a do IV Con-

~. o -sr. Dom José Gaspar 
de Afo?l3éca e -81:1'17a, DD. Aroea 

·'b~ ~~- de aão -Pa11° 
lo, se lféveith'á · ,de brilho excep,-

·{)iona<l para .a. horu·a da nóbre 
Paulicéa., gloria do nosso :S:r-àsU 
e exaltação.,da Sagrada ~ 
·ristia, 

, gresso Eu-charist-ico Na;e.iou.al a . 

l 
realizar-se na Capí~al de São 1:

Pa.ulc, em Setembro de 1-942. · 
Agradecendo a V. Revma. essa-

Deus ~ a V. RE>'lllil, 

'•f• JO..iO 'E.iNJ~ 
Are. NL" .w .&:r:io J.l.ieyf-;, 

.O Radio. VatiGJft·O em Df>, 
lemica com· .:mn kmlal.. 

.Hespanttol; 
A propo$Jlo de Hitler 

"Alcázar,., per1ociico hespanh-01 men:to -chr.istão" ! . . . e a emlsso
têm desenvolvido uma campanha._ -ra ~ :porque então -~ 
no sentdio de tornar Hitler s.ym- 1.933 desapparecerem quasl• todM 
pathico a.os cathalicos, a.fih"man- as florereeRtes escolas e_~ 
do que os principios nazis não ções catholic.as allemãs. 
.e oppõem aos ideaes cathollcos. Para- âhkma-r tal a.bsmdo • 

Affirmo1:1 tambem que, tanto periodko-llespanhol.nega os pro-
na theoria como na p~tica, não: prios factos- e & -em.isaora .a-ceres
ha choque entre o na-zismo e o _ centa a.1guns. á série- de pe~· 
.clero ou fieis -c.atholicos, qaer na . ções que a ~:-têm soí:kfrlo. 
:AHemanlw.. quer nos paizes con-
,quistados. · Quanto ao Da:lismg :respeitar a: 
:: Respondendo ao jornal catho- -religião cios povos·- occupgtfus â
. . emissora refe.re~:.e:-ao nictoide::te~ ,lico a emissora do V13.tican~ ir- - - - - -

- 'i-adiôu •· itnJ,ortan~ · ttiensagefu renJ ,,sido.· e.xpUls= da PíY..uui:it 
)lefinindo a quest~. · all.emã 480' satief~q. Ns}Au;g.. 
,_-. Diz a emissora: "Não é ne- tria ruJS•'inn~ moswii'os'·e 
:'ceF.sario fazer um inventario do oonYentos-: fenl3ados aooresce:zita .. 
':nazismo nestes oito annos que ram-se o: dos Capuc~ da 
.conta de poder para se ter a Innsbnrek e dos Fiiatlcliica~ 
'-Prova de que o jornal hespanhol · · de Hall. Seus bells_.:foram;:~ 
·la:bora Ulil "lamentavel erro". fiscadoA. ::_ 

"A literatura nazi tem hosti- .AJpropostLo da pr~ ~ 
'.llzado aQt>rta.men:te o CathoH:c!s- Incompat<ibilldalie entre ~- ·Igref& 
:mo, bem ramo o clero e as ins- e o .naai&m&; a ~ ~-:a 
tit-tíições religiosas." insist-ellte--,ca:mpanha -allemãc con~ 

"Não se t.rata dE' a-taques pas-, tr.a o oo.samento--sacrame.uto, 
;sageiros, contimla a Radio Vati- procunumo i.z:nl:utir no póyo â 
cano, mas de lucta accesss e idéa de que -só o:~ eivY 
"premeditada" em qoo se em- é validô. 
1Jregam todos .os meios de com
ba~." 

'" Alcázar" na sua recente dis-
9osição para conciliar cathollcis
mo e na.zlsmo, chega a chamar 

Terminando, a' emissora. pm .. 
mette a-presentar novos dadOíi 
tendentes a demonstra:r que quer 
no campo ideologico como no 

· prático, nazJ-smo e catholicismo 
são anf;agonicos e irrectnctive:ls. 1, ·J naclonal-_sooiallsmo de "movl-

por s.·Excia. Revma. o Sr. Dom -:-.=============================== 
José Gaspar de Afonseca e snva. UM IMPORTANTE DISCURSO DE S. EM~ Q 
a Junta Executiva do IV Congres-1 
so Eucharistlco Naciona,1 a rea- SR. ~CARD~.AL' GERLlER-, ~(:~l&P:_O 
1!zar-se dentro em poocos an- DE L Y;QN '.i.. • 
nos nessa Capital. 

Pedindo a Deus que abençoe 
copiosamente o grandioso Con
gresso, subscrevo-me 

Am. 0 Serv.0 em N. s. Jesus 
Clu:istc,. 

f ANTONIO 
Arcebispo de P_ari 

Em ttmii reunião social! em 
Saint Etienne, S. Em. o Sr. Car
deal -Gemer, ATcebispo de Lyon, 
pronunciou um importante dis
curso, onde conskler-ou a posi
ção cios catholicos na situação 
actual. 

S. Em. precisou a impoi-tancla-

MEMBROS DA 

ASSOCIAÇõ.ES 

AOÇÃO 

AUXILIARES 

dos secretart!!.dos socliles, i,rln• 
cipalmente neste momento gr..,-
ve que a Fl:an_ça atravessa. em 
que os problemas sociaes, torna
dos ma-ls:-con:tplexos, exigem uma 
doutr.ina. {!Ue os enfrente. E aos 
secreta.Piado,q soctaes catl1olir,os 
cabe- essa taTefa. S. Em. lamen

CATHOLICA E ==================================== ta_ que:--o-,apôío-·aos:-secretariado11 

feflmção dos Ctculos .. D11Crarilm 118 Em * Si ·:=;;;~z:~ 
Realizou-se no dia- de Natal a Ca.tholiéa e representantes dos - ~;,. _-,,~ ,., · _ ,----.;; =<1e~:enth-nsiàsm9. Aben-

'\'lsita dos membros da. A-cção ca- sectores estudantino, opei·arlo, in- Com a honrosa _yresença do- : l1llélruJ. Sr. Arcebispo Metfupoli- Em ·seguida, trntou-S'e do expe,, çàn' it: :~ a&nir.a-vel dos se-
d · - i d d te Revmo. Mons. Ernest-o:,de- Pau- ._ta_n_ o:.-de_ di ___ ··ca .,_ __ obr·"s opern~•--,-:_ .... '--te do dia. :,.cr~_os ···~-_- in:veTno !Om-tholica. e as Associaçoes Aux • epen en e universita1·io femi- • - ""' u -= .... 1ta1 

.-1~,-: M. D:' Viga.rio ::Q&aI, rea:li- concitanào -a Feder.ação, os -.e,tr_ • "'-=----..,- _ ,_ ::brio, dtil07/9l!Q .-o~ é necessa,.. 
llares a S. E-xcia. Revma. Dom n!nos; Liga Feminina de Acção .-. . d" 12 d ·te úl - ~ -.a reuni.ao o Re- ... . 

~~-no- m __ - o·corren ·:a: c _os·e.-N'ueleos a t1,all~~m:;:venr·";:;., __ ~e ___ ,,,. '. ____ ,-"-'-a manter ent ltrul.ifos corações 
José Gaspar de Afonseca e- Sil- Catholíoa · e Cruzada- Euchatisti- Pi'lllle)J.'a reumao da Dlr-ectona ·: para- ·dar~lhe O maior :dll!ién:vó}-: ::.,,.,;;;:~"'"'-'_to-.:- .,.,r,olXY:*'1º Ver :tmra, e"""<':'-= .....,,stes· a aban-. - - . - -~,.- .apr.esen; u aos-·4"mgentes ~ . u_,_ ,,._.~ . 
va, Arcebispo Metropolitano de c,a. -:da ,,Feaera,eão ·-dos Circ':1os Ope-:: v1:13eâto pos.siv.el. Côlü!ia" no . ciuitilistss tfo É~ d São ooni-1(,)8, onde é n~ssasrio ter 
são Paulo, para levarem os vo- En-contra1·am:~se ain'da repr-e- rarlos do Estado de Sao Paulo,. ::truunpho da Obra Circ-úlista.,: -Pa-lllo vatos .- _ _ _ : e_ _ • ·:em- conta, _ com.o infdrma;ç'"a-o, de 
tos de Bôas--Festas-e os.,protestos: :_:sentantes·-de-.Associações AWdlia- rey:resentados tambem ° CircUlo 'que tem á sua frente ·Véteranos. · do• -só de~ Natal; d!· ':cerros: l)l:llmip1os' rocià.es e su<J-

-Opera.rio PaÜl~no, varios_ seus· da causa catholica, como .Amaro- _zen que- men _a,,:psz·e-~:me- \tet-~~-q.ue--oivquer.em a.p_p1i-
lie irrestr.icta obetllencia e fide-_:'r~ Nilc'leos e o cu-~ulo-São·vicente_ de:'.Abr,eu, Porphyrio-Prado .. e ou- .gria. e:n:umadas do coraçao do :,cat brutàJmente, 
Udade-. Respondendo á sauda-ção S. ·deo-:_Paulc.. - :,troo, e -a,•dirigir e orieritar esse: 'Me.nítio·-·Jesus, podem faiaer a'·-:re-- Equllibrio cfifficil, mas quanda 

Foram recebidos no .E'aütcio ·Excia. Re-vma teve pallt'Vras de lilierta-a reunião, o sr. Ama-,·::môviri:i.-ento, a clarwidencia;-e o ··Heitlat!:e·do,,operado, no meio c1as-· se inspira, cerno é vossa voma-
São Luiz por s. Excia. Revma. agradecimento e incentivou aos ro de Abreu fez uma. -Saudação : ze'lo · do Revmo. Pe. Jeronymo - ructa6 pela vida que diuturna,-- · de, nessa mestra de justiqa e d, 

Estavam presentes alem da Di- membros da A e e A · õ I ao Revmo. Mons. ErneSto de 'Vermili. mente- vae sustentando em meio equilibrlo-que é ·a Igreja. de sa-
rectoria da Junta Archidiocesa- . . . . SSOCJ.aç es I Paula. pondo em destaque a O assistente ecclesiastico da de tantas contrariedades e sacri- "bedoria,. de sabedoria e claridade-

Auxillare~ · l sy-mpathia que ha muitos annos Federaqão em breves pálavras · ficio!.. que -se chama Papado, depoi.o qu~ a.a da Acção Catholica, represen- ,, Q 

tantes da Juventude Universi- ============== vem s. Revma. dedicand0 * agradeceu a prova de confiança A contar do presente numero, se procurl'l, nas Encyclicas O se-
. '. classe operaria; agradeceu o seu recebida do Exmo. Sr. Arcebis- o jornal "O Opera.rio" passou a =edo de ser, no mom,_...,_ ern 

Wia Catbolica ,(JUC), da Ju- ' T O D O C A T H O L I C O . · F d - .,. ""-'"" apoio ;i e eraçao, asseguranclD po colloca-11do-o á frente do mo- -ser o orgam official da Federa- que estamos. serv1· .. ~~ =º-is· de-
Ventude Estudantina Catholica b · - d .,, á A to ·ctad · t · "-"'""' -

1 
a su m1ss_ ao es... - u ri e vrmen o operaria, em prol do Q'ão dos Circuios '"'-nos do ----'-~ .>n -

(JEC) e Juventude Ope · e d 1 ~....... \<Uw.uos:-....--causa socta-:t,.e-ua m;,-u~ rari.a a- • , e e r o MetTopolltana. qual, eom a graça de Deus, es- Estado de São Paulo, de Mcordo ~º f ( ~ 
tholic0 (JOC) masc··"-n · d! j Re -=_ r~ - que- sao uma só), netQria. 4a .Jt.We.ut~~~ .. L E G 1 0 N .1. B (Q) ,.~])()-do, Mons. Vigar!o pera fazer tudo o .que for passl- com O que ficou resolvié!o na. a.s- não podem naàa'aiai; ~ qJ.iW 

___ _ 1_ .. __ .-~- ,-~:~ ~-~,1"__...;.~--~'<. -·· __ -~;~_1,º_cia-~. -~~~r 
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.§BI.il-_l'Sl"f\RíO CATHOLJCO COM 

tlF-PROV,0..Çii..0 ECCLESIA§TICA 

.. r:?;1.1.;~. r~"X:~-c;1i~-6a Oonce~çã.a~ 59 
7ej(,ph.CLe; 5-153ú 
ca:m ':Postal, 28.~ 

:i'ifilliJ Q --~ 

.:7':~·cc:Icr 
Semestre • • ' • 

·"' e;.1;er1or • 
:Numero- .s:1t!1BO • • 
; ":;r, :mraz'a!do .. 

. 
• assooo· . 
• ~000 

8$000 
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;:.'.â.~iilâl não houve trégu:is: 
~u:ra'n.te ',o Natal deste aamo. 
:Apeza.:r -dbs ·es:f-0.rços eommo· 
'Ve'ilte:s -do Summo .Pontifice, a 
'munaniâàtl-e, esq.uedtla de s:eu 
:Sa;I=d01'., quB -.sendo Deus to
·mou. a nature-za -de servo, con
:t:.:o:uou a deglad:iar-se furoz
:miente. E' que- h03-e .não- exime 
a: :i.déa de Christandai:le, isto é, 
{la.-commu.n:hão dos povos bap. 
tisados, por :oJJposiçã-0 -aos po-•: 
vos n-ã:o baJ)tisa-dos, pagãos, 
que não po-diam entrar na· 

qi.1e11:a <::oiilmunhão. Já não 
-existe a noção de qu:e os po. 
70S,. :qu--:e .nasceram. :n-OV'amente 
pelo Sangue de Nosso Senhor 
J:es-.rs·-Clrristo, são irmãos en- · 
ti:'é si, constituem todos uma 
E"Ó :raca 913coiJ:úda, de uma dlg
rriüad;, mcomparavel; e que, 
;:,-e J)Or 1nfeíicidade. alguma 
,!ilerra surgir entre elles, deve
,:'á manter-se. sempre, dentro 
,;2 certos Iimites. ditatlos pela 
ifrstiÇ2. 2 :pela Ct>xidt'.de. Aliás, 
fü1 e-stR idéa de Christandade . 
,µ1e gerou todo o Direito Inter- i 
::~iona.J., quasi Inteiramente, 
.:.G3Sconhecido dos pagãos; e, 
<:."'vID c, de-sapparecimento des
ra ió.éa. submerge, hoje J::m dia. 
sr;, D'ireito Internacional na mais 
{:Bj)antosa barbarie. 

Pois o nazismo não faz a 
S!,D01ogfa, do paga,nismo? E o 
l'ac!smo não é uma opposição 
1:oTina1 â Redempção que N. 
S. J'.esrni Cb.risto trouxe á hu
mam"dad-e'! 

Fm' JSso, em-quanto ass-istia
ID'õS ·fí Mlssa,oo Gallo, não PO· 
fümnos ~núctrr uma scena 
:~asa, que se passou ha 
: '.ll.:.1.:ro mmoo. 
0.-~ Patlre Leão III cele

V½.:m, @m Roma, a Missa do 
~' í.1'0 rumo 800 de nossa }_ 
ip.. .&,.~do d:eimte do al- f 
~. em :profunda oração, es
\,,,~~ .Ql1'1ÔB 1\'I:agno, o guerrei-
1& ~i'lerfBfto. A Chrlstandade 
acsro-;-a.-dB 2:t:rav.éssar momen
',li>!,::-enticos. A m,asão mussul
~- ~EcH3ru:eor.roera o Im
:I}irr.i"-0 • éGT~6; -apo6.~ra:ra-se dos 
'.i;iug:J:J.'W: Sa:rrtos, d-estrutra o 
~istmiifu'tifrr-:em-todo o Norte 
'ID:t, .M:.'ieâ;,,2-Yassa.lara a penin
~)?Dencá, e·já<zroea:çava a 
;'tkoprl:ai:Fran'ça, :2.,J'.illill primo
'~)i~ :'i:gxé;Ja. :M":Nort-e, os 
~;:,mu'os::g~:r:m.an1ci>s, a.fada pa
•íilin,. ~iretfau:os por Witikind, 
:ei:aia:,:tmJ...:Peti:iO :ful.:minente. E, 
;i;:,c&m. üissó,. -:âa -:propria Italla, 
~':~.\i:)> :rm dos i-0ni:bardos, 
'ii:Ierrea"i'a .fü:reclâme.nte o Pa
·r,'&. i;atlos: :j}Ica,gtio, porém, ha-

:ifa. ,Q..U(<bra-do, :?18, Hoopanha, a 

.. 

•• i::• tegTa psychologica elementar 
que qualquer facto que nos cause, 
ou uma grande irritação, -ou ,;m gran
de tedio, ou finalmente um grande 
(.;ontentamento, se perpetua, em ge
ral, em nossa recordação. 

Po., esta razão, ou pelo menos em 
consequencía cta-s duas primeiras es
µero que algwns oos ieitore-s do i..E> 
QiONARiO ainda não se tenham ea· 
qi.iecido de .. m aM.lgo que escrevi so-
1:1re o temm& pontíficio "opus .l"sti, 
tíae· pax", Este temma teve, 110 m1,m• 
oo con-remporaneo, IUTia tal reper
cussão, tantos f~am os discursos ae 
gregos e troyanos fallando sobre 
"paz com justiça", e tão numerosas 
foram as appll-cações indebitas que 
recebeu, que o assumpto bem merece 
ser mais uma vez tratado no LEGIO_• 
NAR10 •. 

**• 
'EfiFsyn:these, o q-ue disse em meti 

aT'ti1Jo foi ~les. Outl'.a coisa não 
frz;-c-se:nifo- 0ana-l.ysa-r OS Va-1:ÍOS termos 
da_.maxlma :-de •. ?iQ XJ:f, Par.a que se 
,cornpreherrda em qae 1ienth:io u a paz 
ti ,,fructo da justfça", é neceasarlo, 
ev';dente~nte, -q.ue ,se tenha um con, 
ce'íto.,certo sobre o--q..te seia "-paz'; e 
o q.i.ie -1*>-ja "justiça'\ N-o me .. men
ciom.do. ,ai'tigb, tratei sobretudo de 
mosti'ar .o -q,ue e«i a pai.:, .A pa.a:, se
:y.rriidi:l :aíio:_.Thoma:: d.e A~ui·no, ~ a 
1:rail~füi.dade .. da 01'dem, A defln<l• 
çãtk'Cio 'Santo Doutor deixa entrevei' 
que: -ha- duas esp~ies -de tranq-uHli• 
da-de.: .a q:ue provem da ordem, e a 
(!l;le pr.ovem ela desor.c:tem. Tome-so 
um-·ad:o:lesce.nte sautravel,,.que 'dorme, 
T,od-0 o seu phy~w está em u.tna 
ortle:m .per.feita. Totlo os or.gãos fane• 

cfona'ro.- aãmira:v.elm-errte bem, Ne• 
filwma dor, nenhum mal estar lhe 
per.turba o repouso. A savde - qtifJ 
é a ~dem do -corFX> - g.er.a nell'e 
uma tranq-uHUdade phys'lca que se 
tra:d-uz ,eloquentemente peta ptacldez 
do som:n-o. Physioamente, o somno é, 
.pa:r.a este adclesoen:te,. uma s~ttsa
ção ·de-,paz,.·pois ·q.ue é um ntt>mento 
de tra;nq).l~dade gerada peja sua 
9',:d~·-,o~é·a. 

o mesmo í:tmceíto se pode appll• 
car a um _povQ. Supponha-se que 
neHe tudo se encontre em ordem: 
as l·ntel:Hg,encias, pela posse · segu.ra 
e fi-rme·i:ra Verdade que é a Reffvlão 
Ca:th:otlea:; as v®t-ades, pela 1tua v-1· 
.gp:rosa .adhesão á virlude que a 

lg·reJit'·ênsi-na e ajuda a praotiear; as 
sensi:'bilidades, .. ,,re!o comp:feto doml• 
nfo a que a . sujeitaram a lnteBigen• 
eia ,e a vORta:de:; os corpos, pela -ex-ta, 
tern>ra de .um· alto padrãb cof:lectlvo 
de sa:ude-; -a-·\Íkia ~omica, por IHTI 
perfe-.ilto ap-rcwertamento dos abun\, 
dafltes recursos naturaes do i:ogal'. 
Evídem:em'eflte, uma grarnle e oem
f azeja "tr'a:nqailidade -reinará sobre to, 
d-a a ~iedade, como fecunclQ e fe, 
fiz transbordamento da tranq.u:füdá.de 
inter.io:r ·de-·cada a-lma. Esta tranqulll• 
dade -completa, decorrente da ordem 
lntef:lectua!, -rrn>ra<I e econo.mfca exls, 
tente no pai%, é'~ que se pode··cha, 
rrrar .p(!IZ: será a ·paz lnterlof-. A i:>aa: 
externa se sommlff'ã a esta, se tam, 
bem as relaçúea do· pttfz com autro!i 
povos estiver em ordem. 

Assim, a paz .6 l'Hlffl:ell!e a ~ean; 
quilUd~e da or.dem. 

••• 
Retomemo's o 1txemplo do adoles· 

cente. Em dado momento, durante 
seu somno p-1:achto, alguma p-ei'tur
bação ·.Of'g:aRica oc:corre: será, por 
exempio, uma nevralgia viofenttssl• 
ma. lmmedJatamente, com a cessa, 
ção da ofldem or.ganica, desap.pa:re, 
cerá a pin: o somno cessa, e o pa
ciente começa a dar mostra·r agudas 
de sj.1-a dor. E' a desordem, gef"ando 
a in:tr.a:11q~H:lfdad:e. Imagine-se, entre, 
tanto, que a dor augmente ;tanto, que 
chegue<. a causar um desmaio do pa• 
ci!:!lite,; a_ desai!dem orga:nica terá 
chegâéio ··a seu au~, e a perda dos 
sentidos e a co-mp'leta tr-anquillida'de 
do desmaf.o não serão senão a consu· 
mação eia clesol"dem physrca. Essa 
desordem, exactamente por se ter 
tornado muito aguda e ter com Isto 
i.upprim-'ldo todos os m~os -de resis· 

tencia, causará, com a appareilte-ces• 
sação da reacção organica, uma tran
quiWdade _profum:la. Esta tranquilli· 
clade será o reinado da desor-dem, 
será o cumulo da desordem, será a 
desordem er·igida em soberana abso
iwta do corpo: elia nâo será senâo 
uma carú~atura da iran9i.iiiíídade da 
ordem. 

E.m summa, o somnê cio aüoiescen
te, ti'anciuiiio e saudavei, e o desmaie 
profundo e perigoso que imaginamoa 
em segu.da, estão nos extremos op
postos. Nos exemplos que figuramos, 
o maior bem organico do corpo terã 
sido a tranquillidade da ordem; a 
intranquillídade decorrente da desor
dem será um mal; mas o mal supre, 
mo será sem duvida a tranquillidade 
d-a desordem, ou seja o desmaio, pa· 
.ra não dizer a morte. 

o mesmo ccfocelto se pode applicar 
ã vida espirftual, Tome-se um ho
mem de consciencia limpa e recta: 
sua consclencia estará , em. ordem; 
e esta ordem gerará nelle uma tran
quillldade que se chama p.12, O que 
n-ão se tem dito e escrlpto sobre os 
encanto da pa;;: de consciencia, E 

HH Pi!IM 

Pllnio-. CO'IUt!:A DE OLlVElRA 
..., ==== 

''J . t't .. :.:u .. s,: 1 ia" 
no que- ccnslstem estes encantos, se
não na siiave e deleitosa tranquilli
datle que a ordem origina? Se, por 
d~g"aça, a conecíencla d-este homem 
paélia;,:a- ser perturbada por uma ac• 
gâo má;·esta per.turba9ão st1ppf'lme a 
or.dem -esptrltua-1, e immed:1-atamente 
a paz ttesappai,ece. E' a l.ucta te-rri, 
vel dOli remorsos qae crt1clam a ai• 
ma, e, ou a ej.evam pela humildade 
e pefo auxrUo da graça de Deus até 
as alturas da contrlcção, ou a ·aba,, 
tem, peta desprezo da graça e pelo 
desespero, atiil os extr-emos a que 
Judas che-gou•, 

Imagine-se, ent1•etanto, que nesta 
alma desgraçada, pot1co a pouco, os 
remorsos vão desapparecen-do, até se 
tran.sformarem em um vago rumor, 
crue sti .de quan-do em vez perturba 
a co-ri~~enci-a, logo abafado pe!o rui
dó das d-istracções mundanas. Evl, 
dentemente, o desapparecimento do 
remorso gera e o desappare-c-imento 
da 1-ucta espiritual, e uma tranquil li· 
dade embrutecida e opaca baixa so· 
bre aquefla alma em que os ulUmQs 
lampejos de virtude se extingu-ir.am. 

Nesta a-lma, haverá novamente 
tranq.1.1Hlldade. 

Mas uma tr.anqulllídade que, sendo 
o triumpho da desordem, co-nstitue 
UrnQ desgraça mil ve;o;es malor do 
q.ue a intranquHli--dade das tortu-ras 
àe. consclern:ia, e se em:ontra no ex
tremo opposto da tranquHll:clade or· 
denada e feliz, em uma palavra da 
paz de consclenc-ia authentica, do ho• 
mem limpo e recto de espirlto . 

Para resumir: a tranquillidade da 
ordem é um- grande bem, e só ella 
merece o nome de paz: a lucta ge, 
rada pela desordem é um mal incon
testavel; mas o maior dos males se
rá, certamente, u tranquillidade da 
desordem, a tranqulilidade ctas cons
ciencfas embrutectdas 110 vicio, dos 
corpos desmala<ios pela mo-lestia, 
dos cemiterios onde a morte campeia 
como soberana, e onde não penetra 
nada que seja vivo. 

**• 
Estes conceitos merecem sef 

transpostos para o plano internacio
nai, Só merece o nome de verdadeira 
paz a tranquiilidade decorrente da 
ordem nas reiacões entre as nacões. 
E como a orde°m suppõe obetlie°nc'3 
a Deus, só haverá orá.em internaclo· 

• 

na1; _qmrt'ldo _houver obedHmcía .á L-el 
de· Deus nas relações-- en.t:re os povos, 

Mas o asstmwto .é .por :demais gra• 
ve, para que nos:'esq:uivemos de fal• 
lar mais coneretamente, A Lei de 
Deus não reinará entre os povos, se 
prevalecer como principio de moral 
( ?) internacionai que os povos gran-
CieB tem o direito de alJSoryer os po-
vos peci...enos; a i..eí de Dews não 
remará e.ntre os povos, se a igual· 
dade nai:ur'ai e fundamentai entra 
todos · eis -povos for· contestada, e um 
povo rep..itado superior a todos os 
outros for tido como o termo supre
mo de toda a moral, o possuidor le
gitimo e natural de todas as rique
zas, o patrão·nato de todos os outros 
povos, a flor orgulhosa de civiliza• 
ção e de cultura, que, se consente em 
collaborar com os outros povos só 
o farã sob a condição de se apropriar 
unilateralmente de todos os esforços 
acceitando em beneficio de sua gran
deza o concurso do suor e do sangue 
dos outros povos, como uma flor ac• 
ceitarla, orgulhosa, o inevitavel con
curso que, para sua beleza, presta, 
ria o adubo de que ella se alimen• 
tasse, 

Eviàemememe; viciações oa Lei 
de Deus, sempre as n-ouve e sempre 
:as haverá; com frequencia_ maior ou 
menor, na Historia da humaniciade, 
Nlas que se transforme a viciação em 
d,frelto, a desordem em, hierarchia 
legitima e permanente, e se arvore 

1 como principio basico e fundamental 
aquHlo que é a negação radical e 
absoluta de toda a Lei de Deus, ha 
nisto uma desordem monstruosa e 
profunda, com a tendencia de se tor• 
nar defin ltiva, que deve apavorar to,. 
do o espirito em que ainda bruxo, 
leiam alguns lampejos, já não direi 
de senso cathollco, mas de simples 
e recta razão natural. Com effelto, o 
risco a que aHudimos não consiste 
em uma simples injustiça. E' na g!o
rif.ieacão -da in1ustiça como tal. E' na 
consoÚdação da injustiça. E' na en
thron-ização da injustiça como regra 
fun.c:tamental de acção e norma basi• 
lar das relações entre os povos, 

**"' 
A paz Internacional será uma paz 

dUthentlca; se ella for a consequen
cla da appi-icação dos prlnciplos da 
Lei de Deus á vida internac1o

1
nai. 

Reaimente, a Lei cumprida gera a 
ordem, e a ordem gera a tranquilll, 
dade, e esta tranquillidade da ordem 
será a paz • 

Se.r-á uma desgraça, Já é agora uma 
desgraça catastrophica, que a tran• 
qulllidade da ordem seja violada, e 
que esta violação traga Juctas cruen· 
tas com-o aq.uenas que actualmente 
assistimos, A humanidade contem
poranea pôde ser comparada a um 
homem doente, que se contorce tra• 
gicamente, nos par-oxismos da dor. 
E este espectaculo não pode deixar 
de concitar â piedade e á prece o·s 
espiritos compaasivos. 

Mas por maia tragicas que sejam 
as contorsões, pOf' mais pavorosa que ' 
seja a lntranquillfdade da·ntesca da 
deso-róem a 1tue pres~iamos, ha um 
mal aindil maior; é a tranquilfictade 
da desontem, 

Realmente, 16 ii molestla é pelor 
do que a saude, 11 morte é pelor do 
que a mo'lesthr. Um mundo que se 
tranquíll'íse na desordem, do qual 
desappareça qualquer reacção de vul
to, contra a desordem cristalizada 
em instituto de dire'ito Internacional, 
ê um mundo mil vezes mais lndigen• 
te, mais desamparado e- mais Infeliz, 
do que aquelle que ainda dispõe de 
heroes em quE! pode confiar, ainda 
conta com exercitas atraz dos quaes 
se possa escudar, ainda v,ê luzlr, com 
a esperança de uma proxlma vlcto, 
ria do Bem, a possibilidade de uma 
ordem completa não tardar· a reinar. 

*** 
Por Isto, é que Pio XI 1, se dese, 

Ja a paz, só a deseja com ordem. E 
por isto é que commettem um pa, 
voroso attestado contra o senso ca• 
tholico aqueiles que, desgovernados 
por uma sensibiiidade morbida, pre· 
ferem a paz· na abominação e na de
sordem, desde que venha logo, á pa.a: 
com ordem, que todos devemos pedir 
a Deua. 

1 CONTI, 

NUAÇhQ 

t='A.Gh'Vt; 

.@ 

'Dl€ssa de mercadorias será 
consideravelmente maior do . 
que no decorrer deste anno. 
Faz--se n-0tar que em Berlim 
é pouco provavel que se dê a· 
conhece.r potmenores do novc
accordo, tal como se deu po~ 
occasiã.o do a-ccordo germaniJ-'· 
rt)SSO de ll de Fevereiro de 
194-0". 

Accrescenta a notic~, puh:t
cada por um de nossoà diarios,: 
que "as negociações actuaes 
darã0: como resui.tado o mais 
amplo e effllciente dos pactos 
já concluidos entre os dois 

.paizes". 
_ Assi~, ~o que parece, a co'l• 
1aboraçao teuto-soYietica, q,.:;.e 
sempre actu."OJ.l nos bastidcr8"6, 
tambem ost.ensíYamente ae fa.?. 
notar, com vi&'_or crescente. 

A "Agencia Hai'as'". que, :::e.
gundo noticia ,recente deve ter 
sido adquirida pelo; governo 
do Sr. Petain, e que por isto 
mesmo é bem insuspeita. quan· 
to á noticia que passaremos a 
mencionar, em telegramma ba 
pouco · publicado na imprensa 
diaría acaba de d'1vu1$'ar que, 
.t,t1t~? ).~_i,i;l,9, cg~q9-.,o~ ft~Aele-
_prmnico do apparejho qJ.le, na, 
cidade de Orleans, serve ás 
autoridades nazistas de oc
cupa,ção, e não tendo estas. 
conseguido descobrir o autoi 
do facto, foi a cldad~ IllUltada_; 
Pelos occupantes, em, um mj..Í 
lhão d~ fr.ancos, a titulo de. 
castigo. 

O· Arcebispo de 
Quebec e o suf1r1, 
fraglo feminino 
O governo de QueDee, presrct1 .. , 

do por Godbout, apresentou ao 
Parlamento um projecto de Je1 
instl.tuindo o suffrag!o fem1nlno 
nas eleições provinciaes. A peQ 
dido de distinctas personallda.~ 

1

. des; o Arcebispo de Quebee deu{ 
á publicidade o seguint.e comir..u~ 
nicado: " ... Não somos parti...-

·l

.'.. darios do suffragio feminino po• 
1itico: 

1) Porque se opp'õe a uni-da-
de e á hlerarohia. familiar. 2)i 
PorqJ.le seu exercicl.o expõe a,'\ ' 
mulher ás paixões e aventura$; 
do eleitoralismo, 3) Porque ~: 
facto não o ~Jam a · maioria: 
das mulheres da provineta. 4)/ 
Porque as reform~ soclaes, eeo=; 
nomica&, hygien~, etc. eduzt...' 
das como motivo, podem ser ai,., 
cançadas pelas organizações fs$ 
mlninas ft margem da politica. 
Cremos exprimir S{lui o sentll': 
unanime dos Bispos da ~: 
vincia." 

O AMPARO DO GOVER~ 
NO A PRODUCÇJiO 
AGRO-PECUARIA 

NACIONAL 

O MlnL'ltro Ferna.ndo Costn e!W 
discurso pronunciado ho Palaclo 
Tiradentes, salientou o Impulso 
que vem se realizando na pro·· 
ducção agro-pecuaria no Brasil. · 

Salientou o ministro os traba« 
lhos realizados pelos diversos de"' 
partamentos do seu Ministerio,: 
em. seus diversos sectores rela e-. 
clonados com a agricuitura pe~· 
cuaria e mineração. · 

. 8'.:u1:lacia mussu:t:ma.na; desthro
m:rra -:0· rei -dvs · lombardos e re
duzira á ohedienci:a as tribus 
g13:r:amnicr\ abr:in<l.o o caminho 
-para a 0·ora evan-gelizadora de 
São Bo:Jifacio. o· Santo Padre 
Deã~ UI vortando-se do. altar, 
veív. até onde o seu guérreiro 
.,;st.2,,a ajoclhado, e, inespera
d-al1l:12Ilte, -coilocou-lhe na cabe-

Citou a fundação da Escoia' , 
J -, Nacional° de Agronomia, de um . ~·=================::c================-=::--================='Y estabelecimento que visa e. for•: 

ça uma coro~ de ouro, sagran
do-o Imperador. 

Tottos os reis e príncipes 
urr~staos não tardaram em 
prestar obediencia e fidelidade 
[!.el novo Imperador, e, assim, 
,oda a Chrístandade fiCOJ.l reu
:ciMa debaixo de um só chefe 
w.u:i:pcrni. como sem)Pre esti· 
v-àra d,(baixo de ,um só chefe 
~-»irt~11a.t. Que 'bello N~t 

e {A T H o 
Comprnm ex<;/u~lwamente $lias jcmis e 

CASA 

Rua 15 de Novembro. N. 26 
(üqutna da Rua Am:hieta) 

e 

L·- 1 e o s 
seus preseilte$ ílil Wíltietída Joalharia 

s .R O 

Unlws conce$sion_arios dos afamados 
r e I o g i os u E L E C T R A jj 

máção de valores indispensan•ls 
ao desenvolvimento de nossa ri• 
queza nacional. · 

Focalizou, em seguida, o Mi• 
nistro Fernando Costa, as acti= 
vidades do Del)artamento Na<:io"' 
nai de Prrducção Vegetal, do De~ 
partamento Naciona-1 de Produc~ 
ção mineral, visando 'COdos eJ.es· 
z. meihor organíz-2,ção para e de..; 
senvoivimentc ,a.gro-pecua.rio d<l' 
Brasfi. 

U:R E PROPAGAR ü 

.. LEGIONARJO ~ 

OS CA'.l'lHH,).COS .. 



.... 

.;.;:_ 

LEGIONA RIO 
--·---~-·.;.:;,;.:=;_:_~========== 
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1,,1 5 PASTORAL E A r-'AMILIA Si a nossa alta sociedade 

Collegio 
Saiita 

Ignez 
Realiz-óu•se no dià 19 de De

zembro, a collaçs.o de grau das 
Professorandat, do CiHlegiô Sta. 

lgnet .. 

J (t~ 
f"'. \•.'f 

~--_../ 

MODERNAS como BRILHAXTL3'. 

BAGUETTES,, 

A Pastoral dos Bispos Pau-
1istas que êstamos cól't1111entan
do em quatro pontos mostra 
os perigos e as desgraças da 

familia moderna. Estes peri
gos e calamidades são, 

1.º o divorcio. 

Defe~a 
da 

fami~ia 

tivesse 111ais um pouco de sen
so da sua dignirlarle e repellis
se o eonvivio destes escanda
losos, destes prostituidores elo 
lar, não haveria tanto ..• casa
mento no U ruguay \ 

RESTR!CÇAO D.l\ NATA, 

A &õssk.o sô!e!:lne fôl presidida 
ror S. Exc1a. Revma.. Dom Jo~é 
G2spar de Afonseca e Silva, Ar

ceo1spo Metropolitano que teve 
:i. sua direita llll1 representànte 
do sr. M.ario Lins, Secretario da 
Educação, e a sua esquerda, o 
s:. dr. Alceu de Amoroso Lima 
que foi o Para.ninfa das novas 
professora.lidas. 

No salão que estava repleto no
tavam-se elementos distinctôs da 
sociedade paulistana. 

Fizeram-se ouvir vancm nu• 

Grande es-côlha etn objectos para lWer:;entese -, . 

Dist:ribuid-ores doo rei:.:i;Jics 

OMEGA e Ol\1EG1\ 'T ! C:: ~i .1-t. ~r--1. 
.!l. .!:... : ___ ':..._; ~-,Y ~· 

2.0 Restricção da na.talidade, 

3.º Deserção do lar. 
4. 0 Enfraquecimento da autoridade paterna·. 
Cada um destes pontos é digno de uma 

i,eria meditação e um bom commentario. E' 
a Patiia ameaçada pela terrível chaga do dí
' orcio, pelos berços vasios, e pela falta de 
r;enso de res])ônsabilidade de ce1'tos paes e 

certas màezinhas elegantes QUE; por flores e 
amores, que nào são as· flores nem os amo-

IJre isto. E 

L!DADE. 

Já tenho escnpto mmto rn
com franqueza e até rudeza. 

O crime dos casaes voluntariamente t;em fi
lhoH se alastra. Está ficando entre nós c;o

mo na pobre :F'.rança ~ o crime 11aclonaL 
Nossos BispOs alarn1aélós escreYém: 
"A êampanha que hoje se faz para a 
pseudo-scientificas para esvasia,· os berços. 
Enviam-se pelo correio folhetos e !"!!'os (~ue 

uN!ros litero-musicaes, enc.irran· 
dose a s~$sê0 com o Hyrnho Offi· 
eia! da Escolii, 

Instituto Mfl~enm 
FRACA DA Sf:, 163 

S. PAULO 

Fiscafüa.do pelo Governo 
A Joalheria 

res castos da familia, desertam do lar. preconizam a !ímita,;,âo, prete11sa111ente rar.10-

OACTYLOGRAPHIA 
TACHYGRAPHIA 

Nenhuma instituição divina e humana. é nal, da prole e faz: po,· outras viar. a prop 11 . o l\fdhm· Ensino Pelo Mêttór 
--- Pre'.'o hoje mais ameaçada que a fanlilia. O brado ganda de meios pratícos pa.,·a evita,· a con-

de alarme de nossos Bispos é mistér echoe / cepçâo.'' 

em todcs os recantos de São Paulo e do Abrem-se os tu111ulos ao co111)Jassa1· dos 
dias em sequencia inexoravel. E os berços? Brasil. 

Ai! de nós si ainda em tempo não ouvir
.,,,"1nds· avvô'Z'·ctos ·Chêfês do Rebanho de ,Christo! 

Emquanto é tempo, ,/enha o remedio, por
~ue i,i demo,ra. . . ai! da Pátria\ 

DIVORCIO 

:Fra divorcio no BI'à.Sil? - ôfficialnt~llté. 
'não; gtà~as a tleus, nossas lê1s nào o per, 
mittem. 

Urn facto. gravé porém. denunciam ener;:;i
camente os Bispos Pàulistas: 

"Ha quem tente romper a solidez ·cliristã 
do vinculo matrimonial. Repudia-se por qual· 
·que,· motivo a esposa legitima, appella-se pa
ra' o direito da felicidade ·e em pretorios e&· 
trangeiros e - porque não dize,· toda a ve1•. 
d ade? - mesmo das mãos da justiça patrí a 
pleteia•se, com sophlsmas e · dlllgeneias me-
nos recitas, pseudo-annullações de casamentos 
buscando para uniões illicitas e crlmi11osas 
uma sancção que as leis brasileiras honesta• 
mente recusam.'' 

D'aqui em linguagem nossa, e não official 
como a de u·ma Pastoral collectiva, sé co11· 
clué o seguinte: As leis brasileiras não per-
mittem o divo_rcio, mas um divorcio arranja
se bem no Brasil ..• 

Qualquer p.retéxto aqui tambem. como nos 
Estados Unidos, serve para abandono ela es
.posa. Por .. éxémplo, o. direito da felicidade. 
O esposo era féliz é bom. Vivia ao lado· ria 

cõmpanheira quê Déus lhe deu e dedicado aos 
filhinhos. Um dia enamorou-se por uma Cir-

ce, um Demonio de saia qualquer que o se-

duziu. Já não é feliz! ... Em casa é fera, 
é tyranno, tudo o aborrece, procura pretextos 
para humilhar e Insultar a pobre esposa,. 

Uma chícara, um prato, um botão da cami-
sa, lhe fornecem assumpto para ame;i;,;a de 

divorcio, ou abandono do lar. Afinal, aban

dona a familia, junta.-se á mulher infame que 
o' seduziu ou (!Ué seduzira. Querem vJv'er em 
sociedade. Querem justificar a pouca vergo
nha. e o escandalo. Ananjam um casamen-
to ... no Uruguay! 

E la no Uruguà),, os dois de cara lavada, 
cynicamente, se casam perante a lei! 

E voltam para o Brasil com a cara ainda. 
mais lavada, e frequentam a sociedade que 
lhes abi·e os salões e o seio das familias com 
toda sem-cerln2onla ! 

Este abuso está se fornanrlo já uso. 
vêm nos jornaes annunc!os deste jaez ~ 

Já se 
"Pre-

1 

param-se papeis 
no Uruguay." 

para divorcio e casamento 

Rareiam nas casas, Que surprezas então nos 
reserva,rã- o .futuro? Verã este nosso Brasil 
o seu immenso territorlo povoado de lares, 
bra~os mais que sufficientes para lhe culti- A nôssa mócldaclé precisa 
varem os campos, peitos varonis para o de- aprender a ei;colher suas leituras. 

·~ r,IB f ~t,r .... : 
L i.~~D i~ tS ~~-_ 

Preé!M, deixar o.s .ma,us pelos fenderem? Ou deverã resignar-se a ve1• o de- a moral s~cial, nada. faça, nada esccmdido cb..s v'.,nns ,- e!,,, :,-~ 
bom; livros. pelas obras que ins- diga e nada coru;inta ou queira 

• serto invadir-lhe as casas e as cidades? truem e educam ao mesn'ló tem- "ue se fa· ça ou dt.ºPa ... pensando vens. e, por out,o lado. n\c· c2.u .. ,," 
'-i do no absurd~, rie y-ir0t,.f;r~(z:,:' :n,..., 

Não sei Sé ha no Brasil ameaça mais ter- po. Precisa aprender ª econo- eternamente no que se ha de fa- !ucionar t.ão wnrnlexo nr.)c','.:r-1'!-
l'ivel que esta. :\l.àés brasileiras resolveram mizar as energias inhérent.es ª rei· ou dizer... E emquanto isto pelo lado umco cil' un-, 8 •. , ,.,,,,..,, 

t 1 . t . tão importante phase da vida em os matts 11·vros sa-o 0 sc1·i• __ ·-tos, s."o 1 · d t ra 11r a sua pa na e renunciam a gloria, a d . b ,. ,, 0 .c,g12, e .urr,ado•·1 ° YPrri8ó 0 i;_'a-.• 
. leituras recommen àve15 00 0 Impressos em letra de forma, são f:nente anti-scient 1r1,.,., "n1_,,.,_,.,. 

ho1ü-a ele dar fi_lhos ao Bra,;il e á Igreja. Se- ponto de vista scientifico ou ar- l'Xpostos nas nos".º,.•.: ., ._·,,.· .... _,_.,, 11 u111 . - ... . - aquelle íllustre ,H r·nrr'_o; ~ f. ':''Cb 
jamos francos - chamemol-as trahidoras!... tistlco e, ao mesmo tempo, aJ)- vei·dadeil·o attent.~_-,1·.i ,"_ .. º_ 11~s".as 1 1- "d 

_ - . ,;1, .)_-. a 1a1 .an7.Pnte c:hr!.f;tã y,, .... :::it :,:~:\ 
= proveitaveis ou pelo menos_ nao t1·ad1'çoe-s ch1··15ta-s ,, •.·.".·.·, 1' .• '·f<·J'. I.··.-- t· r,stas bonecas ele beiço pintado. estas i;a- 1 1 .. ,, .. , 0 prn, 1ca na nrnc'-2n12- lc:-··? >h> 

ri 
preJudiciaes tendo-se erç vista O dos rapidamente pCJr !:yl_c.,; 2q,.,e!- dia. onde a,, r!'!G"'Kª" 3,· .. ·,,;-1"1HM 

racuras e tanga, estes blbelotos de salão, criterio m'lrai. 11 · 
1 

es que, curiosos ou _C:·r:,f.F,r;. 11°1- rantament.r: .. c]e,·aci:1r·.wn1, l'·"'lô;· 
esta:;: mariposas de festas e mundanismo. que E' de fazer pena como ae; más les encontr~m an:ib1en'~ fa,o:-,-

1 

gogicamente 
O 

ane 1,o!e ,.e 
3

i:,,·,cn, 
mães po_detn dar'' Que idéa sei-ia e grave obps vivem constantemente .em v~I e solur;ao fac1J á", mo., p1- de errone;,..ment.e. detu.rna,:-18·2;:,m, 
pode ter do matrimonio a menina que se ca- consulta. nas bibllothecas, ém- xoes morb1das e psyc,,'lEfS c'ºr,- te crimino.qp,eni-p ps, º"'- 0. 

sa por espórte, por Yaidarle. e já Yae para o quanto os livros serios se conser- abrida.si n~s es~~j;'., -,e~,-·1;1,h·;J_~\., \'·;;,;,~ 
casarnénto 
e não ter 
dos filhas 

com o ideal unice de gozar a vida 
a peste dos filhos, o transbolho 

van1 intactamentê virge11s... Para se ter uma idéa de qu;, n-
to a obra de Monse11hor Tóth siftencia. re!-igioB85'. n•is ·,··::1\nil 

que empatam a viela e fazem da 
mulher -uma gallinha c:hóca?! .•• 

Assim pensam e!las, assim é que encaram 
a l\lateruidade ! 

E' se forma muíta. vez assim. levia-11aménte. 
o pobre lar brasileiro! 

Agora mesmo, nos dias que 
passam, podemos fazér uiha idéa 

• do que vae decMrêrtdó rtéssé ter
reno entl'é nós. ôs livros maus, 
quer rn.01•a1, quer sclél'ltlfica, ciuer 
més1no artlstlcarrien.té-, sãó vél't-l
g!nosa mente esgotados é côm es
candaloso fren.esi procurados nas 
nossas llvtarias revendédo1·as. 
Emquantó isso. ôs Uv-ros bons, os 

Um lar ele bonecas e de gozadores rla 

da. . . Um lar sem mãe e sem filhos! 

vi- livros serios, Os livros que exi
gem meditação e um pôuco de 
&forco mental ficam én1poeira
dos nas estantes. . . quando acoJ.i.
tece que meia duzia dé exempla
res venha até o !'lósso pauperrl
mo mercado ... 

E' triste! E' muito triste o futuro que nos 
espera si nossa familia. hrasilei.ra não vól-
tal' aos costumes sadios e p·uros de_ nutr·ora. 
Abençoadas mães brasileiras de outr'ora ! 
Mães de dez, quinze e até vinte e quatro fi. 
lhos! E eram filhos sadios e mães a inda 
mais robustas, e que morriam velhinhas, de 
cabello branco, com uma centena de netos! 

Esta tradicc:ão honrosa ela. familia. brasilei
ra vae desg.rnçadamente de:1apparecendo. 

Um exemplo do que ficou aci-
ma dito é o caso de " A Casta· 
Adolescencia ". de Monsenhor 
Thia.mér Tóth. Emquanto na 
Hungria o ref-erido livro attlngi.a· 
a segumla edição em seis sema
nas e dOiS mezes mais ta.rde a 
terceira. emq-ua.nto o Ministro 

impréssiOnou ás meios cultos da esquivas dos recroi0-s. ou nos u~ 
velha Eutopa, basta accrescenta1· vros que inutilmente pretenrwm. 
âquélie enorme rói de reccom- resolver a questão tão vita.l para 
mertdaçõés O facto de ter sido a nossa moc1d_ade sem o co~eur~ 
ella traduzida tambem em ca- so lmprescmd1veJ da ReJ1glGo a 
racteres Bralile, para os cegos. do/.: normas da lgreJa: 

E, realmente, Mons. Thiamér I Praza. pois 80S ceu•, QIJ.e ~, 

Tóth soube, como ninguem, es- , nossa ,iuvent1,rle, 8prenrlenó.n f! 

tudar e mostrar a verdadeira so- ·I difficil arte de P,srolh.f'r sm r 1ei• 
lução do maior problema da ju- turas. cncontrf' l1% nari,_.cJ,-c 11-,a. 
ventude a questão sexual. gistraes de Mons. TbiB111,;,· 'íóti, 
·Fugindo da ldéa erronea de nos- 8, força suffir:isrÍtP r~r2. sP "e'.n,·, 
sos paes ignorantes e de nossos n1ar, jã qne. p'.)1· theg::Jr 11111 '.Jf'l!~-, 

pseudo-educadores que pensam co tarde. ,. A Cash .A.do!H.c,~-,.," 
que tudo que diz respeito ao se- cie," nâ-0 norl.e fazei-A num. ,:;ri, 

xó é mau e portanto deve ser mo os lyrios rlo camno 

-
As mãés têm niais horror aos filhos dó ~:m!1!~::!º-,0 da;:;ie et:bé-:~: P3siiral de S. E-xtJia. Rev-ma. o ~·. t-ilE'..25 rlr; 

(tue á peste! Mães infeliz és! mentas publicos, emqaánto a· 
e h

. Federaç.a'o dos =.00•-· H f!i. Excia. Rfvma. Mons. ceber. rem confusâo nem t:rist ... > 
a 1am sobré e!las as maldições ·de Deus · "'" =u·os :un-

d P t 
. , j garos lncl_uia-o como léittirá obri- · Grente, Bispó de Ma,ns, publicou. za o inf-Ortunio fü,. F.'rançc ..... " 

e a a na· . gat&rla, emq.Uanto ó CoWdté das recente pastora! aos seus dioce- "Eu sou francez e catl1o1ic,~,. 

. 
Nào se_ queixem de que minha i_inguagem 1 ~e'.tur_as para a _ Juventude da sanos sobre as condições actuaes dizia Bossuet. E' "'· h•,,:a de: r;s 

e dura, e forte, é grosseira. li.linha alma rle dt,ng11a. receommén<lava-lhe a d;a vida em França. timbrar ctesta. verdade. ,:i;i.r.;J, noss"l, 
. . compra. para as bibliothecas es- S. Excia. Revma .. , depois de 

I 

honre. e nar;, vir~ opin1>io fav0c
brasl!e1.ro e de padre, minha penna de jor- cowres. emquanto. emfim, de ha affirmar sua. confiança. na Pro- ravel daquellc& q11e nos ,eern ;11~ 

nalista. senhoras rnãezinhas voluntariamerrte multo era elle traduzido va,ra vklenGia que perm-íttirá o ressur- ve:." 
sem filhos, nunca deixarão de vos chamar outros idiomas europeus, como O gimento da França, unplora as, --- -----,-·---~- · - - - ------

m(;lez. o francez. ó allémão, 0 bençãos e os consolos de Deus : 
com toda franqueza e pelos nomes que me- ' italiano. 0 hespanhól, 0 hollan- pal'a as mmilias enlutadas cujo i 
1·eceis: Trahidoras da patria ! dez. 0 slovaco, 6 )'>olonez, 0 11_ tnumer.o cresce a medida que o i 

Voltarei ainda aos commentarios da nunca thuano, etc .. aqui, entre nós, 0 silencio se desfaz sobre os resul- · 
assaz admirada Pastoral Collectiva dos Bis- mesmo não passou da primeira tados qa guerra. 

edlciío (e já dois anos são de- Recommendando ao c1ero so· • 
pos Paul!St as. corl'id'.ls da sua publicaçãó em lémnes officio.s funebre.s pela in-

================================================ portuguez .. ), o Minister!o da tenção das almas dos que tom-! Comendo CAUTELLAS DO MONTE DE SOCCORRO E'-ducacão (como sempre em taes baram pela patria, s. Excia. t ,.. u r o. - JOIAS USADAS ,E BRILHANTES - ~::~Í~ç;o n:e:o!::~d~::hu:: 1 eRestvrnu_p-:fa. ct~oneti:U!uam·,1ha"d~ dpre_atr,a_;,a 1 

e e ~ Compro pagando os Ih ·- :. - ~ - ~ ~ -- ---- " ---a_ .;;:}') me ores precos seus asrocl'l.dos e noo consta e!le tas defeccões exaltará. pelas sua, 1 
Rua. Alvares Pentea- D I de nenhunr catalogo de blbho- orações ~ c~ragem dos aue su-

.,,. m · ~ · ft ~ ~ ~ A thecas de soC1eda.des, a não sé1' 1 b. te t . t- 1 1 
L,c. Devol.r--, per!ort!cti de do, 208 . 3.º andar ~ U t'l ai O ~ Y da~ modé t s 1 ~ d - cum iram n anao mamer sa_- : 

Montreal é quem nos infônna. 1 ' 
8 a, mas 00 ec_mona as vo sáu nome e preservar sua in· ~ - .. 

estantes das Congregaçoes Ma- . ,, , -, i"- ..• ·. 
Diz o referido jornal que a par- rianas! Verdadeiro "boycott", tegn (!a~e. . . . ; ~::\li; ;:f/ 

.., tlr de l.º de Janeiro proximo a; on. FUCHS DEos h_ostpittaes l de Notva PYork. tendo-se em vista qllé livros per- f Refenndo-sepoda:os dospr1S;1ºnme~ross ~i~~-.-,'IJ'ié:.;f0~.;--.,-Yd~;, 
·1 x-ass1s en e < os pro s. eter- nic!osos. c~mo as immoralissimas rancezes em er a, e ae . ~~~'i:':l0LllL..'::~:__::::i; 

earne de cachorro se!'á reconhe- S"b u·ROLOGIA R. · s E · Re d t be ~ ,.., ~ son e 1, ert. . ms e Bexiga. Hypertrophia obra.s de "deseducação'" sexual · xcia. vma. pe e am ºm Ji j:'.:'l 
e!da cor.nó alimento humano na. da Prostatá e Hydrocélé sem ópéraçãó. DOE).'ÇAS DE do já éonheeido _atr~l!làl'ió Jo- ás órações dos fiéis pata améni- . /) Í(!J, tJi f"[J ,,..,?; f .. ;,;, 

SENHORAS - 4tténde d::i.s 2 ás 5 horas. sé de Albuque;-qUé, f!iMm redun- ~r suá só1-te. : ~;t. ~,-;,, '.~ .. ,'"" / ' , .. '!'Grande Allemanha ". Essl ca.r~ J . -
· C-olls.; Predió .Mappin, rua. Có:nselheiró Cb.rispirüano, 154 dante sucoesso, sem qoo à, auto- "Nós todos, contmua. S. Exc1a.. 'êuo ,,. dd'o,o. soo ~o. co,.rn o,wc1, tez 

~e como as de?na.!s, terá ID?'~ 4.º andar - Pl:l.óné 4-4243 - São Paulo ridade civil. à ,t/uem 1'ôm~te a 11?.évmà .. estàmós é devemos està1' sic 0t. u,o · 
fiscal~ãQ especi.a! do gove-n:U). .. à ~ t~ ~ · Oiióa v. ólll:la • .,.. .. .....,.....,."""" .. ""':1i~,,,.~~"'?1-"' ..... ,_. ____ .. _______ . _. ____ rer,pressao oo ,~::ll ~- , .. "ª~.....,._~__'._:,_...~~~---.--tl.__l!~ re~. """"' 

./ 
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Governo 1 
,1 

Bonec~·s 
Bêbês e 

ABORR[CIMENlOS H! 
.. , . ._., ... .... .._.... . 1 

ArchidiOcesano · Brin-quedos 

·· Confie seus predios á nossa organi
- zação que augmentaremos seus 

-· rendimentos, 
Dia 22 - Domingo 

"A Ze=ta·dcra Predial'" . Revmo. Clero Secular e Regular rante o anno. ·-l Colendo Cabido Metropolitano, ao l pelos beneficias recebidos du-

8. Excia. Revma. celebrou, ás' que o foram saudar por occasião b) - :pia 1.0 de Janeiro: 
1 

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, commissão S-% ou 5%. -
ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, juros 1%, - CO· 
BRANÇAS de alugueis atrazados. ADEANTAMENTOS para 
REFORMAS. - Compras de immoveis por conta propria. -
lnf01'Jrul.Çóes confidenciaes de inquilinos e fiadores. - SECÇÃO 
BANCARIA: Acceita.mos depositos com juros mensaes, des-

7 horas na Parochia de Nossa das festas do Natal. Circumcisão de Nosso Se- : 
Se_nhora' do O', tendo preg·ado ao nh~r Jesus Christo, Renovar 
povo e dado seu annel a oscular Dia 27 - Sexta-feir~ com todos os parochianos e 1 

a toda a multidão. A's 10 horas, fieis as promessas do Santo 

l 
assistiu pontificalmente a Missa S. Excia. Revma. esteve au-' Baptismo,_ observando as . se-: 
Capitular, na cathedral Provi- sente de São Paulo. gtiintes Tegras: 1) Na hora 

contos de títulos em geral. seria. e ás 14 horas ,inaugw·ou so- que lhe pa1'Bcer mais conv'e- a casa onde tudo e 
mais barato :, N, B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. lemnemente o NataJ dos Pobres Dia 2& - Sabbadtt niente, faça o parocho junta-

promovido pelas Irmãs Missiona- _ , meu te . com o povo essa reno-

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE'- .BONIFACIO, 39 - 2.° andar -

PHONE; 2-24-ol --o- S. PAULO 

rlas de Jc;sus Crucificado, á Av. / A's 8 horas. celebrou a Missa I vação da::; promessas doil:àl!,P· 
Rodrigues Alves, tendo nesta, oc- na Cathedral Provisoria em ac. 1 tismo; 2) procu,re · preparar os 
casião pregado a todos os soe- ção de graças pela formatura dos_. fieis para· essa solemnidade, 
corridos do Dispensaria de Nos- novos engenheiros da Escola _Po- dando-Ille instrucções a respei
sa Senhora de Lourdes. A' tarde iytechnica, tendo feito uma alio- to da dignjdade do christlj,o e 

Rua das Palmeira$'; 
Nos. 88 e 94 · 
· Tel. 5-4070 

concedeu varias audlencias em cução aos engenheirandos. A's de seus deveres; 3) nas··· insé 

/ 3 DE JANEIRO· 
Pa1aeio. 14 horas presidiu o .Natal das trucções com que preparà1· os cruzes .e. tribulações da '.vida,_ 

crianças doentes do µavllhão Fer- seus parochianos para essa ·so- amar-nos. uns aos oufroir, fa/ 
nandinho Slmonsen, · na Santa iemnidade, insista nos s_egiihl- zer 

O 
bem aos que nos_ fazem. 

Casa de Misericordia e ás 17,30 tes pontos: a vida éhri1:,tã é.. . 1. 4) parocho accrescen,.: 
Dia 23 • Segun<la-feirl!i 

Sta._ Genoveva A's B horas, s. Excia. Revma, benzeu solemnemente a pedra a vida de fé, esperança .:_e ca- ~:~á· 
08 

av~sos pa~ticÜlare's, queg 
benzeu a capella e inaugurou so- fundamental da nova_ igreja ]}1:a- . ridade; o modelo da vida ~hris- . entender mais apro.pr'iadós --fji 
lemnemente o novo Collegio Sta. triz de São Paulo, µarochia re- tã é ·Jesus Christo · pela _vida I mais uteis. segundo as' · eh·. 

Nasceu Sta. Genoveva no an
no da graça de 422, em Nan
terre, lugar proximo de Paris. 

Recebéu de seus paes, Severo 
e Geroncia, uma educação esme
rada, fundamento solido da sua 
futura santidade. 

Contava. Genoveva apenas 7 a 
8 annos quando por sua a-ideia 
plissai;àn'l '· ós Bisl)Os' 1 dê "·:A'Uxen-e 
e Lupo de Troyes, a caminho da 
Inglaterra, ainda pagã, onde iam 
se dedicar á propagação da fé. 
Entre a multidão que se , agglo
merou pedindo a benção dos dois 
apostoles, estava Gênoveva e 
seus paes, São Germano por ins
piração divina conheceu Geno
veva e dirigindo-se a seus paes, 
disse-lhes: "Felizes de vós, por 
possuirdes esta menina. Elia 
será grande deante de Deus, e, 
attr_ahidos pelas suas virtudes, 
muitos peccadores abandonarão 
a senda do peccado e seguirão 
Jesus Christo." Depois aconse
lhou Genoveva a fugir da vaida
de do mundo e procurar a fe
licidade na pratica das virtudes; 
dando-lhe uma moeda de cobre 
que trazia gravada a imagem da 
cruz, . accrescentou: "leva esta 
moeda como lembrança minha. 
Não ponhas nunca ouro, prata 
ou pedrarias nem no pescoço nem 
nos dedos, porque si não despre
zaes o enfeite mundano, jamais 
alcançarás a bel!eza eterna". 

Genoveva progrediu em idade 
e em virtudes, observando á ris
ea os conselhos de São Germa
no; aos 15 annos fez votos de 
castidade, "nas mãos do Bispo de 

Paris e recebeu o véu sagrado, Gemma Galgani, na. parochia do centemente criada por S. Excia. t 1 b r· a acierite e - ' . 
Revma. no bairro do ·Be_. lemzinh_o. que eve: a o ios ' P . . cumst;tncias especiae_s da pa• 

de~cando, desde esse dia, gran- Tremembé, tendo pregado ao po- _-gloriosa; pa1:a nos salvarmos rochia e dos fieis. 5) , 'depois 
de parte de seu tempo ãs peni- vo e assistido a uma sessão em temos que viver com , Jesus dessa éxhortação ; desses à.vi-
tencias e mortificações, pois não sua homenagem. A' tarde, das CURIA ME'l'ROPJ>LIT:A~A Christo, obedecerá Santa Igre, sos, convidará 

O 
po-./ó a ·acom• 

ignoravá que a pureza do cora- 13 ás 18 horas concedeu audien- Aviso n.o 150 _ Semana da ja, que .Elle nos deixou como panhai-o na leitura· do segU:in.; 
ção não pôde -desenvolver-se em elas publicas na Curia Metropo- arca de salvação e reconhecer te•· ' · --
quem leva vida ociosa e seu ali- litaná. Cathedral como vigarlo de Jesus Christo, 

1 
• 

mento era pão de cevada, sua · Pae de todos os fieis e· Mes-' Acto de renovacão da-s 'Jjro• ··, 
bebida agua da fonte,· seu leito Dia 24 - Te1·ça-felra. . D_e orde!l_l,, _do. ljl~,?,,, l:)r,.,,~r-" tre .. infalliv'el da. v~i-'dadê; !l'ã:ó' m·,:, ~ih'es_i'Jt'é!o / ~ap'tT~'lnif' ··· 

iO chão. .•>'·',:ii ',.,,.,.,,, ceb1spo lVIetropohtano .. aviso basta crer con1 palavras 1nas · · ~ 
Sua vida santa e rettrahida A's 10 horas S. Excia. Revma. o Revdo. clero e fieis do Arce- é necessario crer coín ~bras, Creio em vós, meu Deus, :Pae 

não a livrou da calumnia e da esteve na Cathedral Nova em bispado que. como nos annos obse.rvândo a lei de Deus, os Omnipolente. criador do ceu e' 
malediscencia; Deus, porém, en- construcção, reuniu os 82 cantei- anteriores. far-se-á a collecta preceitos da IgTeja e as obi-i-, da teáa. Creio em Jesus Chris• 
vergonhou seus calumniadores ros que lá trabalham e fez uma em beneficio da Cathedral, na gações .de estado de cada um; ' to, vosso l<'illto unigenito, ver• i 
pelos grandes milagres que fez exhortação a·todos, a todos dan- semana que vae de 19 a 26 de devemos usar os meios neces- dadeiro 'Deus e verdadeiro ho• 
por intermedio de sua humilde do as boas festas e distribuindo Janeiro proximo inclusive. Em sarios ou. opportunos para pra- mem- que morreu na .cruz pa• 
serva. Genoveva agradeceu a brindes de natal aos opera.rios vista desta determinação ficam . ticar o bem e evitar o mal; ora. ra n;e sa:Iv.ar,,. que ao .. terceiro 

que trabalham na Cathedral. A's · tod s as festas e Deus o occasião de soffrer pelo suspensas ª ção. sac·ramentos e outras pra- dia ressuscitou. su!:>iu ao céu~ 
seu Santo Nome e não se per- 11 horas compareceu ás solem- "kermesses·• durante todo O ticas de· piedade christã, prin-. onde. está.·seniado á direita-.do 
turbou. nidades da cobertura da Casa Ma- mez de Janeiro, cujos resul_ta- cipalmehte a devoção á Maria. Vós, P!!US. . Pae, donqe_ ,há. da 

Entre os grandes milagres que ternal, Av. Celso Garcia,. A' tar- dos integraes não revertam em Santíssima·, devemos ter os vir julgar os vivos_ e os· mqr• 
de concedeu varias audiencias favo'r do templo maximo da Ar- · 

lhe são attribuidos, contam-se o em Palacio. A's 21 horas, pelo chidiocese. olhos voltados para o cep, co- tos. Creio 1:iq Espirita . Santo,• 
salvar Paris do phantasma da microphone da Radio Excelsior mo nossa verdadeira patria e na Santa Igi·eja Catltolicii,, _na 
fome por suas orações; o de ter São Paulo, 23 de Dezembro conservar, na alma, bem vivo, CommunhaNo dos Santos, na, re• dirigiu uma saudação de Natal O C p 1 R 
predito aó povo de Paris, aterro- aos seus diocesanos e ás 22 horas de 194 · - onego au- 0 0 • o santo e ~alutar temor do missão dos peccados, n.a res• 
rizado pela approximação das Jim Loureiro - Chanceller dó Juízo d_ e Deus e das ne_nas su~,_·eiçaNo da carne, n_ a· ·"da compareceu á Cathedral para . o . 

1 
_.. ·~ ., 

hordas de Attila, que os barba- officio de Matinas do Natal. Arcebispac o. eternas: firmados ,110 exep.wlo .eterna. Renuncio ao -demonio 
ros se desviariam e sua· cidade de Jesus Christo e dos Santos, 1 e; com vossa graça, ó meu 
seria poupada. Estes milagres • . Dia 25 _ Quarta-feira NA'l'AL Aviso n.e 14:1 e tendo em vista º_· premio de Deus, repeliirei as suas tenta,, 
fizeram com que todos reconhe- uma felicidade eterna, deve-
cessem a sua santidade, e o pro- A' zero horas s. Excia. Revma. "Te Deum" em acção de gra- mos animar-nos a supportar as' (Conclue na lr.ª pag,)' 
Prio_ rei Alderico a tinha em t· 1 t S ças - Renovação das promes-

pon 1f cou solemnemen e a an- • sas do santo Baptismo. · 
grande conta, amnistiando mui- ta Missa do Natal, presidindo em _ De ordem do Exmo. e Revmo. 
tas vezes a seu pedido, réos con-. seguida ao offlcio de Laudes que 
dem_nados á mort(l'. terminou-:ás 2 ·horas e 40 da ma- ·Sr. Arcebispo Metropolitano, 

Santa Genoveva morreu na drugada. Das 13 ás 18· horas s. communico aos Revmos. S.rs. 
Excia. Revma. recebeu as supe- Parochos, Reitores de Igrejas idade de 89 annas, sendo vene- 11· t· 

rada em Faris -como Padroeira_: r!oras de casas religiosas femini- e cape aes que, nas respec 1• 
nas e demais religiosas que O vas Igrejas Matrizes. Oratorios 
foram cumprimentar, todos os publicas e semi,pu-blicos, de-da cidade, tendo muitsa veres a 

Capital da França experimenta
do a valiosa protecção de sua 
dei'ensora. 

A.Cinta Moderna. 
Modele 

seu corpó com,.. as 
·cintas e Modeladores 

da 

A CINTA MOOERN~ .. ~ 

Marmoraria 

·:alumnos do seminario central verão, fielmente, observar o 
e um numero lncalculavel de que estabe_lece a "Pastoral 
membros de associações reUgio- Conectiva" ( ed. 1915 - tit. · rv, 
sas e Exmas. Familias que O fo- cap. IX, 11. 1164 e tit. V cap. l 
ram cumprimentar pela,s festas VI, n. 1351) a saber: 
do Santo Natal. a) - Dia 31 de Dezembro, 

a, creadoi-a da plastica perfeita 
Filiaes em São Paulo: 

· Esfecialista em tumulos de marmor.e e ~anJtQ • .....,. 
Preços modices. - A. VtqAL N:E;TTO. - A-~AME-t)A 
BARÃO DE LtMEIRA N.0 108, - Telephone 4-23:t:?,. -
SÃO PAULO. 

Dia 26 - Quinta~feira 
,: -á noite:· cantar o '"l'e Deum" 
1
-' perante o · SS. Sacramento ex· 
· .posto solemnemente na cu-sto-

Rua -de Sã"O Bento, 78 - 'l'el.: 2-7880 
e Av-enfda Yp-ir.anga,. -582 --, -Tel;:;. ~~,6.6,7.4 

· · :Antiga --F11aça da Republica 
A~ 14 horas S. Excla. Revm.a. dia, terminando o acto com a 

-concedeu audiencia conectiva ao-j ·beiiçam em acção de graças 
:1 =========;:====:e=======================;::::==== :l ~-~·-.. 

ADYQGADOS 

Dr~ Vicente Melillo 
~'. dt'4-Sé N.0 3 - 2.0 andar 

&la 13 

-Dr. J:llinio Corr.êa de 
Oliveira 

."Bt,Jr;· ~uintlno Bocayuva: N.0 54 
--,a.o - Sala. 323 - Tel. 2-7276 

--,e.--

J... N. Cesai- Le88ª 
~~"-ogadoa 

largo dâ ''Misericordia N.0 

- Sa'la. 904 -

dor Prof ission 
.j ! -

1 
C-ONSTRUC-TORES

Affo1'so Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Fro1ectos - Orça
mentos - Cônstrucções 

23 Alameda. Giette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 

Dr. ·Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica ger-,"'1 e molestias de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4;o andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5-0565 

RAÍOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - l>iagnostico Exames 
Radiologicos á domicilio 

------------ -l)r. Francisco P. R:eimão 
Dr. João Baptista Parolari 

Dr. Celestino BoUIToul 
Residencla: Largo São Paulo 
N.O 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 

.cons.: Rua Marconi, 94 (Ediflcio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4·0655. 
Res.: Ri.Ia Tupy, 593 - Tele• 
phone 5-4941 - SAO PAULO · Dr. Milton: de Souza 

Meirell~ 
ltflã 16- de Novembro, 150 - 7.0 

8Ddal' - Sala 74 - ~el 2-0035 

Dr. -(!arlos Mora-es de 
Andrade 

-aus; :Benjamin Constant, 23 -
1;.o andar - Sa}ll, 38 - Tel. 2-1986 

Hellmeister 
Rua São Bento, 224 - 1:0 ·andar 
• Sala, 3 - Tel. 2-!543 - S. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
• · · - Advogado 

R. Wenceslau Braz, l:4, 3:0 and. 
Telephone 2-6326 ,..... São Paulo 

ENGENHEIROS 

Clinica Medico-Clrurgica 
Cons. R. Barão de Itapetinin
ga, 120 - 9. 0 ·andar - Tel. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Pai-tos 

Operações 
Da Beneficenci.a !'ortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas. - Res.: Trav. Brig·. Luiz 

Anto;i;o, 8 - Tel. 2-6035 

Rua, 7 de f'\br!l, 235 - Das 3 
ás 5 horàs 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.º 205 - 2.0 - Pl:edio Itaque
rê - Te1: 2-2741, - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
l\felillo 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, ·235 -
1.0 and. - A~o. 110 (das l4 ás 
17 horas~ - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-2432 

lIÕ.MEOPATHI~ 
< i 

Dr. R-ezende Filho 
'·c,:ms.: Rua s_enador Feijó N.811 

205 - 7.0 ancla,r - Tel. 2~9./ 
Das 15 âs 18 horas - Res.: .Rua-· 
Castro Alves, 597 - Tel. '1·816'l 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartltolomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologis<! • 
ta. - Pela Escola de Pb.armaciai 
e Odontologia de São Paulo -
Cliniça. Dentaria em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra-, 

. Vermelho - Coagulação - Trans .. 
tlluminação - Vitalidade pul .. 
par, etc. - Trabalhos por car-c 
tão, hora ·. ou orçamentos. -
Rua Martim Francis<J~, 97 - TeL 

5-5476 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa• 
cu!dade de Phannacia· e Odon .. 
tólogia de São Pauio - Cirurgiã.Q 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração da 

Gonzaga Parahyba 
Campos 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architeeto 

. Dr. G. Chrisutl'fel 
ESTOMAGO 

Prof. de Hygiene do · Collegio 
Universitario 

.Director do , Sanatorio . "VU!a 
Mascotte 

Jesus - Especialidades: Pivots, 
MEDICOS NO INTÉRIOR ·corôas, Pontes,' Dentadmaa 

anatomicas e seni abobada ·pa1a-, 

,4dvogado 

·~e Santa Helena)' -
Praça da Sé, 247 - 1.0 andar • 
~ lQ~~7---EAA~ ... HDJíl. _ 

Architectura religiosa, 
residenctas conectivas 
Libelo Badaró N;º 

-· ~! !!~ 

collegios.
- Rua 
641 

·- FIGADO; ·INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthma) 

Praça da Republica, 8 
das 9- ás 11 _ e da.s 3 ás_ 5 bs. 

· ,-GONS. R. Marconi, 34: ....... - 6.0 

andar - Appart. 63 - RES. 
Rua. Augusta n.0 2.-628 

Telephone 8-aili 

Dr. Luiz Melliado'êpní,os 
Medico Oculista. 

, ..Bilf,IGtIY. --- ES'I', S, ~A'O,IP. 

tina.. - Consultás: Das 8 'ás ta 
e das 14 ás 19 horãitt'=· Cons,:. 
Rua Direita,, 64 - z.0 andar -
Sala. -7-'1A - Res.: AI. Barão dl!l 

~ir~c~c~~ª·--~-~:::..'::'::: s. :: ~_AJBQ, 

·-
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EVANGEI:.HO 

Clrcumcisão·!IJ:J 
de Jesus no 

Pelo enredo e -tccnas não é re- 1 

comendavcl aos menores. Cota- ; 
ção: Acceitavel para adu](os. i 

Apresentaça.,._o! GUERRA RELAl\IPAGO -l 
j Da Ufa. - Este film é um c:api- ; 

TI , 1 tulo da actual guerra. N.J ini- 1 

emp O I cin é apresent.ada a Allemanha ; 
,)€nodo de paz. mostrando o ! 

j seu pro~ -.,so. Ha aqui algumas 
Commemorando ho

Je a Igreja Catholica. 
,. festa litiugica dlt 
Circumcisio de Jeaw; 
Christo recem-nasci
do e a sua ·apre

. sen;t;ação no templo, 
transcrevemos t'\Sta 
J:>agina. brilhante do 
conhecido escriptor 
'William, em seu livro 
'' La Vie de Jésus ". 

·S. LUCAS, II, 21-38 cerimonias officiaes. 1 scenas praianas e de bailados que 
quem sabe, inteira~ ! merecem reparos. cmboras de ' 

"Depois que se passaram os oito ma,s para 

ser cincuncidado o Menino, recebeu elle o 

los mysterios que sq ' passagem rapida. Passa. em se
mente absor:idos pe-1 guida a mostrar as_· varias· inves
elles conheciam, Si- tidas allemãs. Pela propria emo
meão foi inspirado tividade d.a realidade o film não 
pelo Espírito Divino j é aconselhado ás c;ianças. Co
e . reconheceu que a I tação; Acüeita vel menos para 
cn.ança levada nos criança$, 

nome cl~ Jesus, que o ·anjo lhe havia dado Cavalheiros antes mesmo de ser concebido no seio de braços da Virgem era 
sua mãe. E, quando se cumpriram os dias o futuro Salvador do 

povo de Israel. PROXIMOS FILMS Procurem aproveitar este mez para renovar 
ci :-;eu enxoval, adquit·indo na tradicional 

liquidação annual da 
da purificação, conforme a lei de Moysés, 

o levaram para Jerusalém, afim de apre-
O GALANTE AVENTUREIRO 

A revelação recebi
de. por Simeão foi 
mais explicita que a - Acceita vcl. J>ela "Leg-ion of 

Decency'". Pela. Circiuncl.são é 
que uma criança se 

sentai-o ao Senhor". de Zacharias, porque 
u santo ancião com- Casá Mundial 

:inéorporava. ao povo 
de Deus; por e:isa solelnnidade o rccem-nascido 
!tdquiria o direito de, mais tarde, penetrar no 
interior do Templo. 

JOBê e Maria achavam-se distante de sua 
· patria. Os n~ysterios, dos quaes eram elles os uni
cos·· conhecedores, os separavam completamente 
do resto do mundo. A circumcisão do. Menino Deus 
protessava.-se em condições exactamente diver
sa:;; das em que se processou a de João. Nesta 
a ~uniiio dos parentes e dos ;lmigos. Naquella 
Maria e José apenas presentes, e em- terra ex
ti,anha._ Que se deveria medL.r, a9 vei: uma 
criança vir ao mundo em tão tristes . circums
tancias, e receber o nome de Jesus "Salvador"? 

O nascimento de um filho, quándo se tratavà 
de primogenito,. acarretava para a mãe uma du
pla obrigação. Conforme a Lei, o primeiro f!lllo 
homem devia. ser consagrado ao Senl1or. Por 
outro la.do; a mãe· devia, decorridos quarenta dias 
do . parto, offerecer um sacriflcio de pUr!f!cação 
no templo. AJ; mulheres ricas deviam sacrificar 
· um cordeiro. A 's pobres era permitido substituir 
o sacrüicio do cordeiro pelo de um pur- r~e 
pomba~. 

Não havia a prescnpçào expre:;sa de a mfte 
levar o filho ao templo. Mas constituia · tal pra
tica um pledost:J costume. E a cerimonia da Pl!· 
rificação da mulher ligav.3.-se a este costume. 

A benção das mães. após o nascimento. era 
de grande importancia na vida religiosa do po\'J 
chrlstão e. ainda hoje, produz uma imp1•essão 
profundamente piedosa nas familias catholicas, 

Maria e José puzeram-se, então, a càminho 
de Jerusaleni., conduzindo o Menino Deus. Havia 
no templ<f uma entrada particular, pela qual as 
inães se apresentavam ao sacerdote, afim de of
ferecer o sacriffcio da purificação e consagrar a 
criança. 

J!!' provavel que Maria, ao penetrar no tem
-pló · í:iefa porta particular, o tenha !eito 3unt.l-
mente com as outras _mães israelitas. 

'!'oda. essa cerimonia, vista exteriormente, 
constituia. uma scena da vida VUlgar da Palesti
na: a apresentação de um primogenito ao templo. 
Todo o primeiro filho era consagrado a Deus, 
3, Quem pertencia. de maneira particular. E, de
pois, era entregue ao pae. Ora, como Jesus não 
tinha. ·outro pae que no fosse o proprio Deus, 
quando se realirou ·a cerimonia, foi consagrado 
e.o Pae Celeste. E: o que seu Pae lhe pediu foi 
justamente o resgate de todos os homens, com 
o sa,crificio da propria vida. 

De tal mfusão Jesus foi investido no momen
to da, sua. circumcisão, de sua incorporação ao 
·l)Ovo ·de Deus. ·sua áima: já havia cie,spertado, em
bora ainda não se manifest'ass~ exteriormente. 

. Mas o Espirtto santo presidiu a esse momento 
· solemne em que o Redemptor penetrou pela pri
meira vez no t.emplo e foi manifestado a Israel. 

; Vivia em Jerusalém, por essa occasião, . uin 
homem justo e temente de Deus, ·cujo nome era 

· Simeão. O Esplrito Santo o prevenira de que 
veria. o Redemptor ant.es de morrer. Simeão não 
era. sacerdote e não se encontrava commumente 
·no templo. Entretanto, no momento em que Ma
ria. e José transpunham os humbraes cl.a casa 
de Deus, talvez com cem timidez e certa incer-1 

reza proprias da gente humilde, emquanto se en
contram nos atrios publtcos ou participam das 

A VIDA E' UMA DANSA 
prchendeu a impor

tanci2, da vinda do Messias para todos os povos 
d2, terra: veiu para salvai-os. As treva sque co
briam, como espessas nuvens, os olhos dos pa
gão11, deveriam desa.ppareccr. E tal !lluminacão 
.,cria· a gloria de Israel: 

Este fihn foi apreciado pela "Le
glon of Decency" dos Estado~ 
Unidos, da seguinte forrna: "si
tuações sordidas; dialogos sug
gestivos e objec~aveis: tratamen
to leviano do matrimonio". 

os fil \i.o;.;simos artigos em 

ES'l'.4,' TUDO AHJ - Film 

Casem ira~ 
Linhos 

Caroá~ 

Camisas
Gravata~ 

Pijamas Agora tu podes despedir teu servo. Senhor, 
Segundo a tua palavra, na tua paz; 
Porque meus olhos viram a salvação 
Que tu preparàstc -para todos os povos! 
Uma luz deve dissipar as trevas das nações, 
Uma gloria para o povo de Israe1. 

nacional. com Mesquitinha. Es_tc 
fihr. fo;_ apreciado J)ela "A Na
çã,, ". de Porto Alegre. de cuja 
critica extrahimos o seguinte tre
cho: "A intenção é collocar o 
carnaval como algo irresistivel. 
idolo ao qual se devam sacrifi
car todas as razões eticas e cuja 
exi.stencia sirva d~ pretexto \!l 

quaesquer falcatruas". 

1-\lfaiataria sob medida, capas e jà .. 
cketas n1odernns a preços de, 

Bôas Festas 
Simeão dâ á sua alegria uma expressão ly

rica.· Quem haveria de reconhecer, em taei; pa- · 
1anas, a 1!11gUagem do ancião e do homem do 
povo? Nada mais tinha a dizer, nenhum desejo 
mais a satisfazer, porque cumpriu-se a grande e 
velha aspiração de 1ua vida. As expressões do ve- o HOMEM .CT.TE SE VENDEU 
lho Simeão resumem a missão do Redemptor em :.._ Acceltavel para adultos pela 
tode; a sua. gra1 . 2za: de Israel a Redempção 1 "Leglol\ of Decency ". 

Casa undial 
Rua Maua, 1~3 - Esq. Brigadeiro Tobias 

a casa que mais harâto '\rende em São Paulo 

cxtender-se-a ª. ~dos os povos. . . _ 0 PROMOTOR ACCUSA _ 

José e Mana estavam maravilhados. S1meao Acccit('lvcl nPn-a aduiLos. pela Correio. sejam feitos em "vale- PAROCHOS... E A'S FAM!-
voltou~se ··pàra: os dois modestos esposos. E. como s -s DESTA NOS ,. • . ·'Lcgion of Deccnc~·" pê~ta\''. parn a Associação dos . LIAS CHRI TA -
se.blF. que no caso presente só a Ma~ _tmha la- , Jcrna listas catholicos. "t'.fi1xá' ' S/>t · PROVINOIAv ECCLESIAS~ 
ços. de parentesco, com a_ Criança, dirige-se es-, NOTA: _ A O.M.E. roga a' Postal '..:851. São Paulo. Na Ca- TICA, A ASSIG_NATURA DES
pec1_almente ,a Maria, ref<-Jrindo--se ,to Menmo \ seus prezados assio-nant~ pro- pit8.L qt·alquer informação será SEE, BOLETINS SEMANAES, 
doc1\,e_meigo qu.e_ trazia nos braços: . 1 videnciar o pae.am~nto ;las as- 2.'t:,ndida p('Jo tekplnnl' 4-1718. AFIM DE PODEREM SEGURA~ 

Eis aqu, e~c~ posto este Mcnmo para· ruma, ,·ignatura.s para ~194 1. 0 prcc;o é: r1,,.s 1:3 ús IS l,o,·a.,. 0111 todos os MENTE ORIENTAR-SE E 'I:EM• 
e para ressurre1çao de_ ~ul;;as de Israel, e sera i 208000 na Capital e 258000 110 dias uLci.!.. PESTIVAMEN:;E PREMUNIR 
um s\gn3:1 de c?ntrad1cça,o . . _ 1 Interior e outros Estados. Pedi- os INCAUOS • - Da Pastoral 

Srmeao previa que a mamfestaçao de Jesus . os 1,a<ramen~os. JJrlo "RECOMMENDAMOS A OS Collectiva. 
l . di idir . it. 1 . - 1 . nns que . " 
ria v os espll' os. Essa d v1sao surg ra ua· 1 ===========::;:=============================:::::==::;:= questão que haverja de ser posta no.s palac!os dos 
ricos e nas cabanas dos pobres, na Judéa e na 'l'herez!nTla uc Carápicuhyba e 
Galiléa:. Nossa Senhora Apparecida de 

- Que pensas tu do Christo? E muitos se Itaquera. 
decidirão então a combatel-0 porque julgarão Celebrar uma missa na ca-: 
tratar-se de um homem que é preciso exterminar. pella de São Roque e' duas mfs. 

Abandonando as cogitações remotas que sua · sas. na Granja Odette, em Su, 
mente vinha fazendo em torno do Menino ainda zano. 
adormecido, o propheta vo1ta-se á Mãe que se Permanecer . um anno fora· 
conservava ao seu lado e o escutava. Cada uma da A-i:chidiocese. a ·favor do' 
das palavras ditas a respeito da Criança havia Re:vmo. padre João Buen-0.Gon•.'. 
ci~lado profundamente em sua alma. E Simeão 
continuou ~ falar: çalves. ' 

afin1 .. :\:!m:j:~á r~:C~:~ªo~ª :%aU::1~~nç:~ Cu e· n--o lrch1·d111ces111 ·uu~:1:~o,:s~av:· d~1~d~~--:~1 muitos corações." V r --.. : . . Sal-V'.tdor Bra:s, Roque KurscM-; 
Ao pequeno grupo que cercava o Menino · : . . . : · . : · -. . _ . : ._ __; ' · - : : ; : ; ·. wsld, João lvfanuel :_Casa,lo,S~i-_, 

Jesw:,, uniu-se tambem uma viuva de oitenta e ·'Colau Simoq, 
quatro annos. Tinha vivido sete ann0S com seu. Procissãó a fav'-6r:'·aa ·-1~ 
marido e, durante toda a sua vida, lhe- tinha sido (Conclusão àa 4.' p:ig.) 1-_um anno, a favor do Rev:1110,.1-'Chia de Parnahyba. · · ·, 
fúil .. Havia certamente ·sessenta annos que cHe 1. :,padre-. Alexa12.dre_'Jans-en; · até o Binação ··a favor áos-RR; l'F.; 
:íallecera. Essa viuva era uma filha de Fanmel. ções. Renuncio ás obras cio :.dia.,:30 'de Janell'o de 19'41, a Salvador Bras, Nicolau Silllún.J 
da b?ibu · de Aser. Permanecia ago:ra constante- dernonio, aos peccados de pen,.. _fav'Ór · do llevmo. 1iadre ·Joã.o Aggrega:ção á P,rima Prima-
mente no temp'lo e se consagrava a uma vida,. ::ramentos, palavras e obras~ :saade. ria da Pia União das Filhas: 
de pieda'de profunda. E, ·por essa'·inspiração do. Ronu-ncio ás suas pom1>as, aos: Confessor extraordinario das: 'de Maria da Parochta de N.i 
Espírito Santo, Arma reconhecera tambem o Re- e8pectaculos e divertímc11tos Filhas de São Paulo, a favo.r· S. de Lourdes de Regente; 
demptor. Tinha, como todas as :velhas mulllei'es. mundanos, illicitos e perigosos .. {!o Rev-mo. frei Bernardo de Feij6. 
Piedosas, um circulo numeroso de pesso_as conhe- v · · · .. 

Prometto, ó meu Dc11s, com ·ezzano. Exame banomco-·a. fav-01·td~ 
cidas Que participavam de seus sentimentos. E vosso auxilio, guardar vossos Binação a favor dos .Rev.mos.· Abbad-ia de Santa Maria • .:;;,;; '1 
lhes fafou então do Menino que era o Salvador 

santos Mandanientos. amar- · padTe Alexandre Jansen, Bap. 
de Iarael. Vos de todo o coração sobre tista Blenke e Pedrn Rigo. Assim t.erminam as scenas encantadoras dos 

todas as coisas e ao meu pro- Procissão a favor da Paro-))rimeiros dias da vida de Jesus. As pessoas, · 
ximo como a mim mesmo por . chia de São Roque. 

ás quaes foi dado saudar o Redemptor desde àmor a Vós. E como conheço: 
esse momento, encontraram, no privilegio de O Exame canonico a favor das 
contémplar, a recompensa esplendida de uma ª minha fraqueza, pe<;o-vos, Religiosas Pasi:;ionistas. 
fé viva. Muitas dessas criaturas afortunadas já clementiss-imo Senhor, que me 
descansavam no seio da terra quando Jesus co- ajudeis a cumprir esta minha 
meçou a sua vida publica. promessa e me concedaes o 

dom da persevemnça final no· 

Capella,. ])or um anuo, a fa.~ 
vor das Capellas- de Santa· 

Pleno uso de _ordens; po,r, 

Chrisma em ~aneiro 

5 - vma Anastacio. e -vma: 
Arens :-' 

12 ,- Hy.gieii.opoHs e Salette;} 
19 -. .sant'Anna e J:ardim, 

America. ·; 
26 - Calva1:io.e,Ag11;a ~.1;3-,~~i 

ca. 
gozo da vossa graça, M'arià 

.. Critica Cinemafograp.hJca;,daAw JIC~ -~ª~:~is!~t~~· da
111::::~ia !~:~:~d:. 

, · -·- ,.Santos meus p.1'.l.lt-ectores e ad-
________ _.._, ~ vogados, intercedei por mim, 

171,I' ·., · '.:1 - Es' ,ti-e· -c'ta·· :e·· ·ulos· \afim-de (J;Ue eu persevere cons-
lY.I·Or.tl1,; UOS, P ttantemente na g.raça de Deus 

PEDALAND,o 
FILHO DOS DEUSES - Da. 

Fox, com Tyrone Power e Linda. 
Da.meu. - Pesenvolve-se o film 
em torno da expulsáo dos sec
ta.rios do "mormon1sm<1" da ci
dade de Nanvoo, .no Illinois, e 
da sua fixação, depois de longa 
caminhada nos confins da, Cali
fornia., onde flllldaram a colo-

At'folphe m.enJo~ - .&te ·mm, 1 Hugh Herbert e-F. Rice. - O 
de assumpto absurdo, é uma co- fl1m se desenvolve em torno da 
media de llC!ltido duvidoso, fe- mistificação de um jornalista que 
rindo a dignidade do ma.trimo- se faz passar por a.vô de uma 
n!o. Embora percelaa-se em seu criança,. As scenas e os dialogos 
todo apenas um pretexto para que se seguem não se recommen

._comedla, deve ser reservado ás · dam, pois, que envolvem, em um 
pessoas de criterlo formado. Co- verdadeiro "qui proquó" a re-

· até á morte. Amen. COM 
São Paulo, 24 de Dezembro ' 

de 1940. - (a) Conego Paulo 
GÔSTO 

R-olim Lom,eiro, chanc~}1e.r dq, A · -
Arcebispado. . ' - ! plenos pulmões;

Expediento 

Mons. Ernesto de Paula, 
gario geral, despachou: 

; ' num exercício saudável, 
, com a bicicleta 1-eve, 

vi-.. forte, veloz e elegante: 
:nfa de Ut..ah. O film é discreto 

tação: Restricto. putação moral de dois jovens. 

no apresentar as ideía.s doutrina- DESÁFIO /\,O DESTINO -
rlas erroneas dessa seita protes- Da W. B., com John Garfield e 
tante, Percebe-se, ·.noJ entretanto, Anne Shirley. - Descreve-rfos as 
atmvés · de diaàogos e situações, difficuldades enfrentadas por um 
a acceit,ação da. polygamta, da jovem casal. Uma tentativa de 
igualdade das religiões, e, no suieidio, que não alcança succes
~ socia.I-juri,dico, a abolição se, por motivos alheios ao inte
-dà, propriedade privada e do-prin- -ressado, é apresentada com sym
clpio da autoridade. Pelo expos- patl.a, bem como-conceitos errados 
to, s6 as pessoas que tenham al- -sobre casamento tomam o film 

A leviandade do assumpto, em
bora. quasi sempre envolta sob a 
capa. d.a comicidade, desaconse
lha o film a crianças e adoles
centes. Cotação: Acceitavel, 

OS MORTOS VIVEM - Film 
allernão, com Paul Wegener. -:
Basea_do em duas novenas poli
cia.e& "'O-·gato preto" e ••o club 
dos SuÍcidas ", tem o f!lm a pre
tensão de amedrontar os espec

·tadores. São condemnaveis: um 
assassinato, luctas corporaes, 

' ameaças de morte, apresentação 

Parocho de Salto, a favor do 
Revmo. padre João da Silva 
Couto. 

Capellão do Collegio das Co. 
negas de Santo Agostinho, a 
favor de Frei Emilio Wíenk. 

Fabri-queiro - De K. S. de_. 
Lourdes de Reg-ente Feijó, a· 
favor do Revmo. ·padre \Valter: 
Bonten; de Salto, a favor do 
Revmo. padre João da Silva 

=\ JAGUAR 
Acobomento fino, fobrÚ 

· .cação esmerada e f,un
donamento impecável. 
ÓTIMO PRESENTE 
PARA SEU FILHO 

* 
· gwna. formação religiosa, pode- prejudicj~l aos adolescentes e 
rio. se furtar á:s más Influencias adultos facilmente impres.siona
.ro film. Cotação: Acceitai.!el pa- veis. Cotação: 'Acceita.vel para. 
Q;.-àdliltos, 1 adulto$. 

. ~:~~~: ~~!!=d~ f Q:E~!:1, 
'· de irisa.nos· :meritaes, provocando 

ACCIDENTE humorismo. Por outro lado, ha 
e~, Ba.b.Y:' Sa:ndy, ___ · ,~a co~çlero,naçw,. d~ suicidio. 

Couto. CASA !FUNDADA EM 1852 
Binação, a favor do Revmo . 

padre João Baptista Couto. RUA 24 DE MAIO 80-90 
V,iga1io cooperador de Sã,o \ SÃ~}~AULO 

Bernardo, a favor do Revmo .. ili&IIIIOl!l.••••.,.l!!.Q!!ll-•1!11.•a••••••-•----"""'"""""'""""_.,,_"'l .. aa 
pa.d1~e .f'.ed.rc1. Itig~_, · ·wt 



Syphilis 
Rheumàlismo 
Feridas em geral ? 

cELIXIR DE 
NOGUEIRA;& 

Milhares de curados 

--· -~ 
.... f". 'i. ·--- -· 

f'J~7 ?.Cf ·-

CONSELHO FEDERAL 
:PO COMMERCIO 

EXTERIOR 

PROMüÇõES DE FUNC> 
CIONARIQS E O DA§P 

A Pl'.;'F,;7:,7fTURA i\1UNI 0 <ior. riP tempo que foram "Stabe
CIP AL DE SÃO PAULO Jec1rto~. para o r:x1to de uma co

d'.flcaçao do mai, alto mcere,se 

nem completamente desmentid~!! 
CODIGO DE TRANSITO I em Londres e Berlim. 

·, O objectivo da Allemanha &ec 
Sob a presidencia do Ministro Consultado, a proposito

1 
das e o IV Congresso Eucha- nacional. 

O Presidente e1a RepubÍica as- ria o de occupar os· territórios 
signou decreto-lei estabelecendo 1· da Hungria e da Bulgs_.rla, to• , .João Alberto, reuniu-se hontem promoções por merecimento em 

• t"' conselho Federal do Commer- igualdade de condições, o DASP 
ristico Nacional de 1942 - Aproveito a opportunidade pa

ra apresentar a V. Excia. os pro
o Codigo ,de Transito para todo mando posições para futuros gol- ' ~ Exterior. enviou uma circular ás Commis-

0 Conselheiro Leonardo Tru- sões de Eficiencia- dos Diversos 
da a.nnunciou já estar em mãos Ministerios, Mm os seguintes e6-
·do Presidente da Republica, o re- 1 clareclmentos ·_ 

A Prefeitura Munic1pa.l de S. 
Paulo, a exemplo do que fiz.eram 
as Municipa.!idades de Bahia 
Bello Horizonte, Recife. e as d~ 
Buenos Ayres, Chicago, Dublin e 
Buda.-Pest. etc.. como a de to-

latorio final atinente á missão 1.0 
- O funccionario mais an

eeonomíca brasileira, que ha pau- tigo na classe; 2.° - o que tiver 
to, percorreu paizes da America mais tempo de serviço no Minis-

- do Sul e Central. terio; 3.0 - o que tiver mais das as grandes cidades <mde se 
_, !;fm dos pontos tratado.s pela tempo de serviço publico federal; realizaram Congressos Eucharis

Missão foi a do estabelecimento 14.0 - o funccionario com prole; , tices Nac\onaes ou Internacio
t,elo l,loyct Brasileiro de uma 11- 5.0 - o e.asado: 6.0 - o mais naes, vae collaborar activamen-
nha de navega()áo que att!ngisse idow. te na organização do IV Congres-

.11, Venezuela, Colombia, America so Eucharistico Naciona 1. que se 
:C€ntra1, Mexico. ''IT APÉ'' celebrará na Pauliceia, em 1942, 

com esta medida, a collocação s que reunirá na capital do Es-
fie productos brasileiros nos mer- Chegou, dia 4 p. p ao Rio, ta.do ml!hares de peregrinos e 
eados suI--.amerlcanos · da Costa vir+do dos portos do Norte, o na- forasteiroo. 
do Pacifico, trará para o Brasil, vio "Itapé", aue fol abordado no O exmo. sr dr Prestes Maia 
-favoravel intercambio commer- dia l.º d:, corrente pel.o cruzador apresentou ao Exmô. Sr. Arce-
r,iat auxiliar britann1ca "carna.Yon bispo o nome do arch1tecto car-

Castle". los Alberto Gomes cardim Fi-
lho, actual chefe da D1nsâo de 

AGENCTA "DUQUE DE Urbamsmo. para seu repre.sen
tante na Junta Executiva: 

quem os "hâo''quer 

CAXIAS'' 

Inaugurou-se no R10 de Janei
ro , no Largo do Machado. a 
Agenci11. dos Correios e Te!egra
!)hos "Duque de Caxias". 

O general Mendonça Lima. ti
[;ular dl!' _ Vi,aç/io ,J perco;:1:e,i.i t'.ldo 
') edificio e foi saudado pelo ca
pitão Landy sanes, que salientou 
a utilidade da instituição. 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arce
b1spa e os demais membros da 
referida junta receberam com 
summo agrado a designação do 
mustre engenheiro para tal en-
cargo. E' de se esperar que da 
col!aboração da Prefeitura com 
a Junta, Executiva do Cono-resso 
Eucharistico, São Paulo ~possa 
apresentar naquel!es dias um es
pectaculo magnifico de sua cul-

. tura. de seu progresso e de ~eu1; 

NOTICIAS MILl'f ARES notorios sentimentos religioi,os. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

V : ; '.Reallzou-se dia 18 p. p., lt to
'-'· · ;triada. de posse do novo minis
-.. -,' tro do Supremo Tribunal Fede-

Foram assignados pelo Presi
dente da Republica. decretos. na 
pasta da Guerra, promovendo a.ô 

posto immedfato pelos princípios 
de antiguidade e merecimento 

· ral, o sr. dr. castro Nunes. variar. officiae~. 
_ Estiveram presentes ao acto, j 

,. a~em do representante do minis- * Realizou-se, sabbado, ll. ce
·.tro da Justiça, desembargadores, rimonia do lançamento ao mar do 

·: ' jti~. advogados· e fUnccionarios contra-toruedeiro "Muniz de· 
di! Tribunal Barror,", que acaba de ser cons-

------------

.' .,,, ,- O ministro Castro Nunes pres- truido nos estaleiros da Ilha das I 
tou· o juramento protocollar. c b b d!r • 

61 peças 
235S o ras so a ecçao do Alm!, 1 

rante Reg!s Bittencourt. 
ENSINO SECUNDARIO * O "Diarb Official" de 19 

·:=--.O· "Dia.rio Official" da União, do corrente publicou o edital re
- ·_ :tmbllcou algumas alterações das ferente á inscripção para a· ma
' "fnstrucções e dos programmas tricula no cur-so previo :la Es
-.para-exames de admissão aos es- cola Nàval. que será iniciada no 
·ta.belecimentos dé ensino secun- dia 2 de Janeiro de 1941 e en-

- ·darl6. . •cerrando a 15 do mesmo mez. 
-:, . · Elll . algumas instrucções de 
, maior interesse: 

Aos exames escriptos, de ca
.. _ ,_~cter eliminatorio, deve ser d.ada 

maior µnportancia, pois que, são 
·· J!)les que melhor demonstram as 
; -: àptidões do candidato ao curso 
· ·_ · .secunda.rio, _ 
J,' A-os:-exame.s oraes tem por ob
' . jeetivo,-' apurar o grau de desen-,.;. . 

* O prefeito Henrique Dods
worth, offereceu ás Classes Ar
madas, um grande janta-r, na 
F'eil'a de Amostras. 

* O Presidente[ da Republica 
.assignou decretos na· pasta da 
Marinha, promovendo varias of
ficiaes da. nossa classe armada. 

\1 

l 

Ouça as ultimas noticias directa-, 
mente' da-s capitàes europeas 
com a m'cüavilha de 1940 .. ~ 
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5 valvulas 
ONDAS CURTAS 

~ LONGAS 

lodio tJ... d f º ~ f t! n ê o . e, o ct t e a (;;} 

ALCANCE DE- TODOS 

Dbtr~dores geroe.s 

~ ~1dl.ÀJ" 
245$ ~ 

~b MODllô/ oe 
~ /tOVl(O/ D[ ~[/A 

C!eNSULfE-NOS SOBRE OUTROS MODELOS 
f LAPIDA<:Ôt~ A PRfÇ05 EXCEPC:IONAf!>. 

SECÇÃO OE VARfJO 
l!UA DO CARMO. 427 (A·ot, 90 111 

- IH,,2e]'.~0 -,SÃO PAULO 

CODIGO PENITENCIA
RIO BRASILEIRO 

O dl'. Lemos Britto, presidente 
do conselho Penitenciarlo do 
Distr!cto .Federal dirigiu ao u. 
Interventor Federal o seguinte 
officlo: 

"Sr. interventor: Tenho a- hon
ra de éommunicar a V. Excia. 
que o sr. Ministro da Justiça. 
por aviso de 11 do corrente, me 
communicou haver dado sua in
t,eira approva<;ão á, desig-nacão 
feita pela Conferencia Peni~n
ciaria. Brasileira de uma com
missão encarregada de rever o 
Projecto do Codigo Penitenciaria 
elaborado pela 14.ª Sub-Com-
misão Legislativa. e que ficou 
constituida dos drs. Heitor Car
rilho, Robérto Lyra, José Ma.ria 

I Alkimim, Acaclo Nogueira e José 
i PereL-r,a, Lima, sob ~, minha pre

sidencia-
1 Cumpro o dever de ass!gnalar 
I os excellente.s serviços que - pres

tou á Conferencia o dr. Acacio 
Nogueira, escolhido não só como 

testos de minha alta estima. e 
distincta consideração. o Brasil I pes na Turquia. Outros a.ffir• 

(a) Lemos Bntto. Presidente 
do Conselho Penitenciaria. 

A s. excia. o sr. dr. Adhemar 
de Barros, Interventor _do Es
tado de São Paulo". 

SUCURSAES DA CAIXA 
EC0N0MICA FEDERAL 

DO E. DE S. PÂULO 

Estabelece que a circulação I n~aram que a invasão da Bulga.~ 
de vehiculos auto-motores de/ ria visaria auxiliar a Italia na. 
qualquer natureza regular-se-á lucta contra a Grecia. O que 
pelo Codigo de Transito; estabe-1 não padece duvida é que o tran~ 
lece, outrosim normas relativas sito ferroviario na Hungria est?, 
á. mãô. direcção, circulaç~o e ve- , totalmente interrompido por mo .. 
loc1daclt'à tiva do movimento dessas tropas, 

~-- --~· ••••·- ~........... 1 Em Sophia, capital da Bu:lga= 

D D 
~ I ria, se desmente a" invasão. Lon-

r. urva] Prado ~ , dres diz nada saber do a.ssum-
Oculista . , j pto, Mas da Ruman~, _ pai_z que 

Rua Senador P. Egydio, 15 l l está sob o protectorado germa.ni• 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs. I ro, a noticia merece confirmação. O Conselho Superior das Cai

xas Economica·s Federaes deter
minou a criação de agencias ou 

Telephone 2-7313 Ao que parece, os movlmentoo 
--~ de tropa do Reiéh estão sehdo 

executados de accordo com: Mos• 
cou, pois se a Russia se oppu-

E X T E 
zessc, Berlim não poderia pre-· , R I o ·R· j tender invadir a Bulgaria, paíz. 

- · · _ que vive sob a tutela da. União 
'""'*"19<-4 "ª""" ., + 1 Sovietica. 

A REMODELACAi.O DO Espera-se qucs um combate : ! 
GABINETE BRITANIC0 envergadura se.ia travado dentro 

em poucc, decidindo-se de.,sa 
sorte a guena na Albania. Pre-

0 gabinete inglez foi remode- vendo isso, os peninsulares estão 
lado nest2. semana. Ha tempos · enviando para combater os gre~ 

9 
"- T .,, ,. 1"' ot1c1 a-~ 

cln -Mnndn 
já se esperava mundanças no go
verno britannico. A morte do 
embaixador em Wa.shirigton;· 
Marquez Lothian veiu apressar 

gos, as celebres divisões alpinas :r:: .. b:::~~:!. de "ramisas ne~ 1 1 -CO;P~~,,~ F:;a~ ;;va• 
' mente que os Estados Uni• 

AFP.JCA l, d.os. procurarão adquirir a Mar-
_, - tm1ca -á:a França. 

a!' transformacões. 
O novo embaixador ln<slez jun- A GUERRA NA 

to ao governo "yankee" é Lord 
B:a!ifax, ant-igo ministro das Re- Est2. se111ana não revelou gran-
lacões Exteri'.lre5. des mudanças na situação· dos 

2 ELEIÇÃO - Movimentam .. 
se os partidos políticos uru

guayos_ para part!Cil)àr das é1ei
ções presidericiae.s · que , sã reali
zarão dentr~. em breve. 

Para a pasta. do Exterior, foi bellie.-erantes na Lvbia. Depois 
nomeado o sr. Antony Eden, que da. offensiva. os mg!ezes esbirr'a
era. o ministro da Guerra do g-a- ran, com seria resistencia · em 
binete _ anterior. Péla segunda· vez Ba,rdia. onde estfo . concentràdos 
o sr. Eden occuna no ministcrio mai8 de 30. 000 italianos. Nos 
a pasta das Relações Exterio~es. ultimes diàs o general Wawel 3 DISCVRSO '"'." Q sr,· W1n-s• 

o novo ministro da Guerra é lf:m se occuoado de co1n-p!etar o ton Churchill, primeiro mi-
o capitão Margesson. · cerco da cidade. p'lrn evitar que mstro inglez, pronunciou impor-

Estas nome.3.çóe.s foram bem as guar111çóes 1talfanas que a de- tttnte discurso, aconselhando os 
recebidas nos círculos governa-

1 
fende seJam reabastecidas. O re- J italianos a abandonar a lucta. de 

menta.es de Londres e de wa- 1 abltª stecilm'nto tem sido feito nos que. Mussolini seria o unieô rés
shindcm. apenas alguns jornaes / u -imos dias por lntermedb de J)Onsavel, 
rle 1'Tova. York receberam com re- 1 aviões, que tem entretanto de· 
•erva. a noticia da escolha de Lord , t.ranspor um.a forte bateria anti-
Hal!fax. Esse J)Olitico b;·itannico :

1 

aerea ingleza. _ 
fazia parte do grupo de Cham- Affirma 0 s·e que as forças l,n
berlain, sendo partldario. ha / g'leza.~ que sitiam Bardia somarn 
tempo dum entendimento anglo- 1 em 26 · 000, muito bem mun1ciá
allemã6. das, porém. A cidade vem sen

4 AUXILIO NOtiClll.s dê 
fonte yugo-$lava, informa, 

que tres divisões allêll'iãs tél1an'J 
atravessado o Passo de- B~nner 
para a;u)C!liai- a Italia.. 

A GUERRA NA 
ALBANIA 

do bombardeada por 250 canhões 5 
que disparam quasi. ininterrupta
mente. Grandes incendios la
vram nesse. cidade da Lybia ita
liana. julgando-se que seus de
fensores sejam obrigados â ren
dição dentro · dé poucos dias. 

BELLONAVE - Fól postt, 
a pique o de.st1"óyer britanni• 

co " Ancl1eron ••, 

Continuam os con,oates na 
Albanla. Est.a, sem,3.na com a di
minuição das a.ctividades bellicas 
na Lybia. a guerra lta1o-grega 
occupa novamente em primeira 
plana, o noticlario dos jornaes. 

A pressão dos hellenos conti
nua em toda frente, encontran
do em certos sectores resistencia 
por parte dos italianos. 

Na Albania combateu-se mes-

Dia 27. os irÍglezes noticiavam 
e~tar quasl cÓmplet9. o prepara-_ 
tlvo para a toma.dá. · da praça. 
Dentro em pouco ficará decidi
da, ao que parece, a sorte de 
Ba-rdia, como de grande exten
são da Lybia, cuja chave de de
fesa se encontra naquella praça., 

mo no dia do Natal. Nesse dia, 
as forças do general Metaxas MOVJ'MENT0 DE TRO
c9nseguiram entrar em Chimara, , P AS GERMANICAS 
cidade situa.cl.a a 17 kliometros a 
este de Tepeleni, depOis de ter 
b o m b a rdeado incesantemente 
aquell:1 praça .. 

Noticias sem confirmação. de 
fonte grega, dizem que os penin
sulares foram obrigados nova
mente a abandonar a cidade de 
Porto Palermo. que foi reoccu
pa da pelo:; hellenicos. 

A avia.ção anglo-hellenic,a tem 

~ 

Desde quinta-feira, dia 26, vem 
se falando em movimento de 
tropas allemãs nos Balkans. se
gundo noticias imprecisas o 
Reich enviou para. a fronteir; da 
Hungria e da Bulgaria, cerca de 
350. 000 homens. As informações 
não foram nem confirmadas, 

6 VISITA o ernba.ixàdert 
br-asileiro nos Estados Uni

dos, foi re~bido dia, 26 pelo sr. 
Sunner Welles, com quern man
~ve prolongada conferertcÍà,, 

/ A.t"f'E:[.,LO - F'ól dirigid~ 
utn appel!o ao Presidente 

Roosevelt por 150 intellectuàes 
norte 0 americanos, pedindo que 
seja intensificado o awdlló á, 
Inglaterra. 

R MISSÃO - Uma ml$São mi~ 
litar venezuelana. visita pre• 

sentemente os Estados Unidos. 

Q PRISAO - Foi preso dia 2'1 
pelo governo de Vichy, o ln• 

dustrial allemão Tl1yssen, que 
havia rompido com Hitler por 
occasião do p a e t,o Berlinl• 
Moscou. 

bombardeado os · objectivos do ~ a: 

inimigc, procura.J;ldO de prefe-1 - nAJJ 1cador Commerc1·a1 
rença attingir os entroncamentos ,....,_M_..,1 ______ ...,, __ _,,,..;;, ..... .;;.,;,.;..;;.,.;;..;...;;.;~:; 
ferroviarios para, impedir o re
abastecimento da.s tropas na 
frente de combate. A aviação 
fascista revida a estes ataques, 
procurando lançar a desordem 
na rectaguarda dos gregos. Dia 
25 a ilha de Corfu' foi violen-

ACCESSORIOS 
para automoveis 

tamente bombardeada o e 1 os O MELHOR SORTIMENTO 
aviões italianos, depois de ·ter si
do sobrevoada pelos aeroplanos 
da Royal Air Porce que dlstr!
buiram presentes ás _ crianças. 

Dia 27, os gregos completaram 
o cerco de Tepeleni e de Klisu
ra, cidades onde contlmla encar
niçada a resístencia dos italianos. 
Os peninsulares tem o maximo 
interesse na. defesa dessas cida
des e para ahi enviam diaria-

Importação Directa 

ISNARD & CIA, 

AVIAMENTOS 
para alfaiates 

BICYCLETAS 
TODOS os· PREÇOS 

TODAS AS MARCAS 

ISN ARD & CIA. 

BRINS 
SORTIMENTO VAR!ADISSIMO 

Importação Directa · 

CASA ALBERTO 
LARGO SÃO BENTO N.0 40 

CASiMIRAS 
mente reforços consideravels. A s To e K e o M.P L E To 
queda desses reducto.s sign!:f!cará 

Opportunamente .soLic1tare! de a necessidade dos italianos re~ Consulte~ a Aurora - Príntex - Pirituba 
, V. Excia. a gentl!eza de ~=?· cuarem_ p!I,?'~ a.!ém do_ rto Voyus- C A§ A N:-ctonaes e E-xt'ra?:lgeltas -

1 uma homenagem ao que s. Paulo 
tem feito como pioneiro da re
forma penitenciaria no Brasil, 
mas, ainda pelos oroorios merito3 
de provecto penitenêiarista. 

t1r. venha o dr. Acaclo N6'guerra sa. deizandn V;i,!on~ !\M !!1ã.os --·· -- ALBERTO CASA ALBERTO 
___ -S9~~~--~1:'l?-~~--nos .. peri..c-_ .. doi greg0<1,, l~, ~B-~l-Q__l!.~-~--~~Q--~"---B.~O __ N;' ,AO 
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COLLEGIO 

Santo J.gostinku 
(INSPECÇÃO PE:RlvlANENTE) 

Federa cão Mariana. Feminina! EXTERNATO E SEMI~ INTERN AT(f 

C"Q"RSO PRIMARIO E GYMN ASIAL li 

No domingo ultimo, dia 22, rea
lizou-se· a tradicional concentra-
1,1ão · das Filhas de Maria de São 
Paulo em Appareclda do Norte. 
Essa piedosa romaria que foi co
roada de fel!Z exíto, reuniu aos 
")és da Virgem NosSà Senhora 
'\pparecida cerca de 400 Filhas 
·:!e Maria. Na Assembleia fize-

Irmãs muito queridas em l Irmãzinhas. quizera que a mi- vosc<>. que sentem comvosco, que 
Christ~ nha alma transbordasse na vossa palpitam comvosco, e que com-

2, significação immensa desta vosco soffrem. 
Quando Deus creou os affec- 1 Palavra l. . . · Formae a "Falange da Vir-

ram-se ouvir os RR. PP. Eduardo 

tos terrenos · para perfumar os ! A solidariedade implica em gem": uma por todas. todas por 
c:irações como perfumou as fio- apoio efficiente. na ajuda mu- M.aria, ]X'la ,'.'.rã.e sem macula, 
res, deu a cada um delles quali- . tua. na defesa da rada uma, que olhar-v.'.Js-á então com com
dades caracteristicas. Fez o amor I nR harmonia do todo. 1 movida ternura, que acariciará 
conjugal, fortt! e Jndissoluvel 'co- 1 Minhas Irmãs, tem".ls por bra- as vossas faces humidecidas de 
mo os proprios vínculos matri-1 ço de união a Mãe Perfeita, 1 iagrima~. QU€ trará ás vossas 

Roberto e Oscar Chagas, uma moniaes; 0 amor· maternal, su- aquella a cuja confrontaçã? não consc!encias a unica alegria r0n
'.F'iiha de Maria de Apparecida e blime e exciu-sivo devotamento, , resistem os _a.fte~to~ sommaaos ae ! Sls,:ent: e vera. a da tranquüh-

o·u·t-r-.. a·e ~ião Pat·,J·o sendo desta o t· . - ·to 0-0 ncru· , toa a,, as maes cto L osmos. 1 daae cto devei· Cilmprido ........ '.Ji creaao no esp1n 5a. 1- _ _ , . - · 
-· ur•~ s m , ., ·tr l\Tos.sos dias sfio pen;:;csos para I J.rmaz1nhas a1:> AP_ pareciC!·.n_, q·ue 
a.se·· ""' que pas.a ºº :.. an.s- cio, na consciencia tida da res- ~ "' 
crever, ponsabilidade pela existencia. que quem iuctr; se gozaes da proximidade da ima-

Revmo. Sr. Podre Roberto. ' 
'DD. Representant€' do Sr. 
Arcebispo Metropolitano co
mo Director da Feder,ação 
Mariana Feminina. 

Revmo. Pe. Oscar Chagas, 
!>D. Vigario de Aparecida. 

Revmas. Irmãs Directoras. 

desabrocha 
Quanóo Christo dictou a-s suas gem venerad&. que vos alimen-

hBtn_1.vtnt;,,.11 :=t.,.ir:.;,.~ dü ·pi.:ti1>rt.J da. tr-te.s da ~uct f:wça e poder, as 
Deus fez o amor paternal, for· montanha sua voz levantou-se Filhas de Maria paulista-nas e j 

te e protector · · · fez O (\e filho pa.ra clamar: paulistas vos estreitam num am-
impreg·nado de gratidão e de res- "Bemaventmado, os que sof- plexo de r;:m;nde em Christ.o e 
peito. frem perseguição por amor dá por Chi-isto. Que o meu coracão 

·Quando creou o a.mor fraternal; justiçr; ". possa chegai· aos vossos co;·e,-
mais suave. menos exigente. deu- Bemaventuradas sois vós, mi- ç·ões para dáiser-vos da sinceri
lhe o sentido de "so1idariedade ". nhas Irmãs. porque seffreis a d ade de no.sso ap0lo, da grandeza 

~-.-.-i-ll_i!il_l_lllll_il_lil_lii_ii_ll_l_ilil_i_il_li-;.-ii,-1-iii_iil_l~-ii!i-iiiíi-iil~-lil-ill_iil_iii_i_i'iíi_iiill_ll_ii_íl_iii_ll_ll_ll_i_!l-:!ã_iii_E~- perseguicão cta.s inr.om prehensões da soHcl er!-Qr1.~ct e que nos prende. 
iiil W7tíet-Wd llliiíf4i: ,-mundanas. porque luctaes dentro· Obediell-t-e,: em tu;lo á nossa 

/ ,,: do proprio mundo. Porque lu- Madre. Igre:\a, marcharemos. na 
Ü S MEL{; ORES P, R E Ç Ü S f ta-es para que os vossos a1)pel- campanha do exem1)i:o. 

::· ·Jos sejam pur.os no locla.çsl dos Silvam-nos de estimulo, nesta. E A MELHOR QUALIDADE :)' dias que correm, porque aJron- campanha de ent.tmsia.~mô seln:'.:: f, taes estoicamente as tentações J;)re crescente .. os pr:é',:l~rntivos pa
·{:i . que or.a se multiplicam como her- m o Congresso Eueha!'.i.stico de 

Presunto e Frfos -.- · Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos -~ Bombons 

· · Generos Alirnenticios 

Ri VM damninha6. São Patt1o. em 19~2. 

. que esperdiça<'s o melhor das por um "ne.n:e sua vissilllil de coe-1
. A humanidade dir-vos-á talvez Christíl. o-ti€ s1is alimentadas . 

vossas vidas jovens. . . deiXae-os lo praestito ". a postos: pa-ra ho-

E
. · ·· QRIO M Q N T EN E G R Q dizer. Deixae mesmo. que mu!t".ls menagear o Pio Pelkano >que dá MP · · .

1
~:,_· insensatos duvidem da sinceri- a sua propria ca-rr-re .por oomida 
1~ d.ade de vossas attitudes. e o seu sangu.e geJleooso por be-

Btr& AtlGtTSi'A, 1.S59 (Esq. R. I.ub Coelho) - Phone 7-9935 i; Se não vos comprehendem, se I bidr.. 

M TI:R. e E A R I A A v E N 1 0 A 1 não vos dão º valor] merecido, .. Fe-:li á Virgem Appareclda, co
o ºl pensae que cada qua usa -se a I rue de ex..1to os e,;fotcos do nos-

AV. BRIO. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente ã Igreja 

1
~,,'_I -si mesmo como medida para jui- so clero. cio nosso A.rcébispo. pa.ra 

Im.macwaaa \.,'oncetção) - PHONE 7-5453 ° gar os outros. nue o Congre.sso Eüchar1&lco de 
O materialismo avança: os pro- 1942 ,qeja vma I'ell;l!da.de vibran-

Experim:ente a : blemas raciaes. a preoccupação te de f-ervor A-posto1l:co. 

M. ·A·•N'T'--_ .. IJ.JGA "·D--A·NDEJRA. NT E" : ··excessiva d.a cultura physica. que Deus al:)Qnqon.i-~- os vossos es-
.1. . , .LJ. ,:; . pretende, no. sofisma da conquis- forços e vcs conr.ederá, não a 

Um Hitler 

Kilo 9$000 ~j- ta da sa.ude, justificar a immo- gloria que almej9m 08 fatuos 
g ralidade de nossas praias, são ma.s O dom suuremo da paz que 
·' disso indioe seguro. é felicidade, p&que a harmonia 

Não ha .corpo são sem uma al- do esl;J!riio e a tranquíllidade 
ma sã e puxa, constante da conec-iencia. 

Nossos avos, no recato de seus 
costumes a.ustel'Os, foram mil Essa pa?. tão preciosa e por: 

Frances 1· 
tantos moi:~voo tão cara e neces- · 

Desde ha muito tempo obser- t.eresses espirituaes da humanl- vezes menos doentios que nós. ~.a.ria. de ha multo abandonou as 
~ado as manobras reall.Zaclas dade. Elia. vela pela difusão e As paixões desenfreadas, os di- conscienilio.s ator-menta.das das 
para apresentar á França e ao conservação da fé; Ella se faz vei_-ttmentos .. ~esordenados, as na1,00s oomo dos individ=. 

Curso de ADMISSÃO GRATUITO a partir 

Janeiro. - Matriculas abertas 

de a _cle :, 

O Collegio acha-se situado no Jogar inaís alto e sailubH'tl!:-; 
da Capital e possue espaçosas salas de a:ula e labQrat-O• \; · 

rios bem providos, amplos salões e vastos pateos 1-., 
para recreio, 

:I\'ovo e sumptuoso edifício com todas as exígênclai ':, 
da moderna pedagogia e hyg-tene. Acceitam-se transfe· -1 

l rencias para .odas as séries gymnasiaei:;, Q-i.1eiram ti$11:W 
o Collegio antes d-e ma.trlcuia.r o menino, 

•: 

R. VERGUEIRO • PRÇ. STO, AGOSTINHO, !19 .. 
TELEPHONE: 7-1348 - SÃO PAULO ' 

"'ARA MAIS INFORM/\ÇéJ[S NA SECRETÃRIÃ 
DO COLl.EGIO 

·.~ 
f 

Organização fundada após a Bund ", passaros _ que são ~:~·pftt
guerra de Seccessão no· Sul dos magem diversa .mas de menta.li• 
Estados Unidos, com o fim de da.de identica; ambas as orp•i 
aterrorizar os negros, libertos da niza~ sendo contra os jucll!\19" 
escravidão, resurgiu após a e os c~tholicos, 
"grande guerra" de 191.4, com Tanto a Khlx como a "BUntt• 
finalidade mais ampla. . . visan- exploram largame.ate oe s1mzi~ 
do agora alem ·dos negros, os ju• d -e espirito que tenüo! ~ 
deus e. . . os cathol!cos - os queixa· contra O actus-1 ~ 
quaes foram considerados o prin- ·de coisas procuram assim· e,:pa.nc 
cipai alvo de suas actividades. dir sua coie:r.a secretamente. 

Após uma fase activa mais ou 
menos longa em que se deram São fr-equentes provas des:tá' 
innumeros atentados contra col- col-laboração, assim é que se·· :rea• 
legios, igrejas e orfanatos catho- lizo~ ult-!me.~~. uma :fest• or
licos em que seus organizadores gamzada pela. ·Bund" . em;· !!el:l 
e fornecedores das vestes e pres- j campo de Nordland {New Jersey) 
criptos pelo ritual, obtiveram gor- ~.i!~ comparecendo a Kul-KIUX 
dos proventos, de novo amorteceu I saudada com enorme ctfs,. 
até que o actual estado do mun curso de ooas· vmdati. Os mem
do lhe proporciona..s.se a athmes: àros da "Klan" á medida qw 
phera necessaria á sua nefanda chegavam, revestimm-se de seUM 
eltl/ltencla resurgiu ,i-inda, uma "habitos" e capw:es, ,Untando~ 
vez mais, desta tambem com cer- se aos seus a:mi!i'OO da "Bund" 
.tas peculiaridades.· para Juntos ouvirem dl,Jl.trfbes 

Assim. é qµe faz causa com- contra os negros e-os:1ut1eus, eon
mum com a "German Amerlean vindo todos que os catholiooiÍ 

eram in<lese-j:avels mas que de· 
viam ser moment-aneamente . . to•, 
lerado! . 

mundo o sr. M.arquet como um guardiã da justiça e da moral!- noites de vigiha, 0 esgotamento Emqua.nto mar.es e tel'r-as se 
grande homem. Os trabalhos dade. Elia combate a iniquidade! nervoso. ª agitação e ª febre empapam e tingem d€ saug-ue 
. para caracter!zaT. e enfeitar o sr.· sob todas as formas e onde quer cio movlmer.lto de quem quer ac- sµppl!quemos a Jesi;!s-Hostia, ve- Lll:R E PR-OPAGAR O 
Marquet pareiie que vão adlan• que· ella al)p~eça. 1 coTàar-se e embotar ª conscie_n· 1 nha em nosso auxU.!o, tra-ga a Realizou-se no decorrer çl1i/fes .. 
tado!,, A sociedade ctvil pelo contra- eia, produzem mal muito ma,or · humanlda&? :roffre$lra o seu per- ' ,............,.....,,.,,.._Glll __ m _________ •ª~ :· ta, um casamento en~ :· do~ 

Do periodh:o "A Acção Catho- rio deve velar pelo bem estar dos na b8:3'nça do que . 0 bem das . dilo e a stlà mis&'w,-:rd·kl e faça ' LEGI O NARIQ membros da "Klaa", tendo pre~ 
lica", de Quebec, colhe~ os ) cidadãos. Elia deve reg.u:lar a conquistas da sclé'ncia moderna. ' descer sobre nós "os degradados sid-ido a ceT-imQnla U2ifl muiistro 
~egtiintes mformes sobre o "fu- administração da justiça; ella º}1?sso_seclilo, me!gastado de\ filht>a·de E'<."a", aqueHas pr,omes-1 protestante e pregador de Cfuis~ 
turo provldenelal" fuhrer de deve guardar a segurança inter- gran~ real_lzações é um se;.ulo ·, sas s-uav!.~siro-0,s do Evangelho: E' DEVER DE TODOS to e Grande Klaliff (Dirigente 
França. na e externa do Estado; eila. de- de dooaden{)J.8.. Pacem i·elinquo vobis, Paeem _dll, "Klan ") para Q Estado· .41i 

o "malr-e"' da cidade de Bor- ve assegurar o progresso das di- O 60SSO seculo despenha-se das , meam vobiir". 08 '1 A T H O LI e o !il Ne~ Jerse:,. ·· · · · 
deau:ie, M. Aduen Marquet, em versas instituições collocadas sob altmu do espirita para _chafur- l =· ==========.::=================~,..,.,.,,,,...,..,,,.....,.,.... .... .....,.,.,.,.... ____ __,.;. 
uma recente declaração a um fl sua tutela·. dat'-M na lama da materw.. I 
grupo de jómaUstas, declarou-se O objectivo de uma e de ou- Qmm-l salvará o mundo do / 
pronto JJS,1'I!. assumir a direcção tra é, pois. bem diverso. A prl- abYl!'ll\01 
de um movimentei nacional-se- meire. estimula e dirige as po• '\168, Filha.s de Mar-la, que no 
ctallsta na Fr,ança. Seu partido tencia-s espir1tuaes; " outra de- Í mundo esta€º com a boa semente 
..ctoptada os methodos hitheris- ve encor.aje.r e pr,:;teger as obras . que o semeador la'nçou e que o 
tas e se asfoz:çarta para aplicar puramente humanas. 1 Joia pretende suffoca.i. 
os dogmas ~as. Naturaimen- E' necessario admittir que O I A religiosa é um. ser e.parte, 
te, como bom discípulo de seu espiritual é superior ao m.aterlal, nuw . mundo p_re~1legm.:lo. 
chefe no Reich, o sr. Marquet o aue dize-se de passagem só 00 A Jovem clmsta, isolada 1\ª sua 
,e esfo:rçará para perseguir com semi-lrracionaes poderão não lnd!vidualida-de é um a.ppf>llo pa-
vigor os ju<l6os. os franco-ma- admitti1. tetice e ~ozinho. 
çons, os capita.listas, e tambem Não se pode negar que a sal- Vós sou, um clamor que se le-
00 padres. vação das almas seJa ma.is im- vant.a. Sois a força de vossa união, 

O "Maire" de Bourdeoux, se portante que a felicida-de terres- nas centenas. nos milhares de 
declarou anteclerical servindo-se tre dos individues, si bem que O vossas Irmãs que luctam com
de velhos sophismas usadoo pelos Estado tenha um dever est;ricto 
inimigo~ era Igreja, inspirados de não negligenciar desta. 
pelo demonio, não é de ho,1€ no l!;3" porque, em vi.,t,a de sua 
entanto que a Igreja iucta centra I superioridade,. provinda de sua 
as prerençóe.s de seus adversa- 1 natureza e de reu fim, a Igreja : 
ri.Ois. 1 possue. na ordem temporal um : 

' A superior.idade da Igreja so• poder !ndirecto sobre o Esta.do. ! 
bre o Esta-do é irrefuta.vel. Bas- oua.ndo os Interesses super1o;:-es i 
ta conhecer o fim d€' uma e de da alma estão em Jogo. 1 

outro para admitl.r isso. Ingrt>ssando na. file!rn. dos an- ; 
A Igr.eja fundada por Nosso . ticlerl.cae.~. o sr. :Marrmet no.o i 

Senhor Jesus Christo tem por ! serYJrá certamente os interesses : 
mfusão .essencial promover os in- • de sua 
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.C<Isa Libero--:-: 
Caríssimos Diocesanos 

Nesta hora profundamente re-
1:igiosa da noite de Natal, quan
do as .familias chrlstãs se reu
nem em torno do pr-esepio para 
os mais caHâos e puros affec
tos do lar, quero tambem asso
ciar-me ás santas alegrias dos 
meus caros ctiocesanos e di
zer-lhes uma breve mas cordial . 
paÍavra de sauda<;ão. \ 

:-,as Igrejas, que são o pro
longamento do vosso lar, vão 
iniciar-se os officios dh'inos: 
a voz long-inqna dos prophetas, 
a alta insp-ira<;ão dos salmistas i 
P a delirada. poesia dos va1Ps 
christãos fundPm-sn nas mP- ; 
iodias Rnaves da 11111,dra r,·li 
giosa, para CP1Pl1ra,r o mais 
ctor'P p commovPnt e dos mys
terios de nossa fé -- o n[lsci
nwnt0 de .Jesus. 

Vêde-o rerlinado sobre ª" va
füas da lrnmilde manjedoura, 
!\!ais tanle, no trabalhoso jor
naclear dP sua vida apostolica, 
ter;í. ensejo dP affirmar com 
todo o acerto: as r2pousas têm 
suas madrigueiras, mas o Fi
lho do Homem não .tem onde 
repousar a cabeça. Nesta pri
meira noite. que é a do seu 
natal. não teve .Jesus um he.i·
co propri·o: emprestararn,-lho 
os animai;; do campo. 

Xão teve casa a que se reco
Thesse i\Iaria. a bemdicta entre 
todas as mnlhe1~es, para a 
maior e a mais santa das ma
ternidadps - a maternidade 
clivina. Em abandonada gruta 
,, que se vai realizar o mais 
1-ransC'e11<lental facto ele toda 
u historia humana. 

Com o Pspirit.o immc"rso nes- i 

te, in<.'faVPl mysterio ele amo.r. i 
l'Pflitamos um pouco e apren- 1 

damos a lirc;ão desta noite mP- 1' 

moravel. 
'T'anto ?, nosso apego aos 

bens transitorio;;, qu0 nos ar. 
tlige a menor priva.(c;io das roi
sas, cuja precisão é mais ima
ginaria que real. r,; Nosso SP
nhor, a Qn0rn pert.r1H'Pm as 
opulen0.ias do Céu e a;; riq1iP
:zas toclas ria terra, logo ao na:1-
cer zem ctm·-nos a granrlP e 
necessaria lir~ão <lo despren
dimento, inrulr'ando-nos qur 
basta ao homPm o pouco in<liR
pensa'i"0l e a grac;a de DPUR, 
para, li\TP dP C'anceiraR e i1111-
teis cuidados, atravp,;sar a vi
da e chegar ao seu destino ver
dadeiro e irnort_al. 

Co.ntemplando-o a,isim fü,j. 
tado na p;;irPiteza rlPssa gruta. 
ua pobrPza extrema. d·esse ber
ço improvisado, forruPmos to
dos o sincero· proposito de .rea
gir cada dia contra a invasão 
e a oppressão das coisas sensi
:veis e materlaes, para lnstan
'!"ar ou restaurar em nossa 
consciencia e em nossa alma o 
reino <le Deus. 

Outra consideração a que eia, vontade, coração, bens da 
não é possível fugir neste mo- alma e do corpo, bens internos 
mento, é a que nos suggere e externos, dons naturaes e eo
o evangelista. São João, ao brenaturaes, tudo lhe provem 
zurzir com palana candentes 

I
da munificencia divina. E, no 

a ing,ratidão do homem. Veio entanto, no seu desmesurado 
Deus ao mundo - diz elle ~ orgu-lho, o homem não só lho 

. ' ., sempre toda a nossa activi. 
dade: pensamentos, palavras, 
obras, sentimentos, relações, o 
que somos, o que temos, nosso 
presente e nosso futurQ, para 
que seus olhos em nós descán, 
sPm complacentes e sobre nós. 

RUA LIBERO BADARó N.,° 485 : . 
· . em frente. ao Martinelli .... ·- f 
Mii&IIJS~-êifil, 

paire c,oiJstante a sua ben<;ão. 
1 

o vosso •\rceblspo, nesta noite 
Será esta a rondicção de bemdiet.a do Natal. depondo os 

no,;sa felicidade, na 'l'erfa., an- spns votos nas mãos purissi
tegozo da felicidade suprema mas da 'Virgem Maria, para 
do' Paraíso. que vos almeja a que os nffere<;a ao 'neus i\le
todos, C'arissimos diocpsanos, nino e nol-o reverta pm ben-

çãos sobre toda a Arcb.idiocese," 
como o presente mais l!ndoi 
que nos trazem do Cêu oif 
Anjos conimemorando o nas-· 
cimeüto· do .Filho de Deus, "' 
Natal de ,Jesus, . 

De • 1 f t . .Í·· - . • • tlô~-eios oe ·O . 11 oro ~as m1ssoes 
. ~ 

Qu:!nclo 
/. ' 

acabar a 
O R-evmo. !'e. J • M. Drought - Um dos erros mais insidbsos não da agun pum e. crystalimt 

publicou no "The F'íeld Afnr" o e prevalecE>ntes, nos nossos dias, dr. fé. 

artig:o que abaixo transcrevemos: 
1 
ó a crença fanatica no cstat:;:;:no Nesta 1ucLa pelos principlo.'J 

"Guerras sem motivo justific.as e no racismo. ca.tholicos, devem.os olhar para, 

do e o emprego da força para Os propagandistas destas dou- à.lém dos confins da Euro}ôla, se 
attinglr fins perversos sf.o os lns- trinas barbaras não só creem que qulzennçis conhecer .a natureZQ, 
trumentos de que se servem 08 o estaGlo 'é o instrumento mais do ataque e descobrir os :tfeio.~ 
soberbos e ambiciosos para quem ! podernso da sociedade,. mas tam- de defese. c~ristã'. 

. . . 

1 

bem acreditam e confesi:. am que j Devemos mclmr, neste olha'l' 

1 

a lei de Deus e a sua mshca na-
. o estado é ao mesmo tempo a I prospectivo,_ as terras ardentea 

dn si<>niflcam. 1 · 1 d Af · · -, ~ causa do poder e o fim .de toda a rica, as reg1oes turbulentas 
A paiavra democracia. empre- , a act-lvldacle social 'é-·d~ todo O I do mundo mussulmano, os pai, 

gada hoje a esmo, só "serve, j esforço indlviduaL , \ zes populosos e infelizes, do Ex-

muitas vezes, para enganar os I As ghrlas transcendentes da I tremo Orient3. 

incautos e desnortear os estu- ~ação e, da raça são para e1les !- Com poucas e honrosas e1Ccep• 

dant-es da hist-oria, que . não são I o fl~, suprel)'lo dos esforç:is hu- 1 <'õeS, os: poderes dos varlos esta~ 
capazes de distinguir um gover- 1 manos. ! dos ,decretaram que sómente 011 

no de outro. [ Para taes propagandistas o 1· mlssionarlos da SUa propria na-
' cionalidade p:idem exercer a sua 

Os povos d.a civilização occl- amor; cte_ peus e, do -proximo. as 1 • _ • _ 

· l virtudes ca.rdeaes da ·fé cta es- 1 urn,.-,ao nessas reg1oes. ·Para el• 
dental sao predommantemente / · " J.o 1ss· 1 é , 

_ . , pernnça e cta car.idaae, todoe -o&-1- _,s O m · 10.nar_o . _ . _ mais um 
1 chrfataos em sentimento. se nao 1 . . . . . 1 ag·ente de nacionalismo do que 

1 

d1re1t-Js aa consc1enc1a 1nmana, 
sen1pr,; na prat!ca; mas Sf.ria de os progressos cta cultura e todas I um apostolo da pa2 internaclo• 

1 
facto uma mentira affirmar que as 1iberdades indivlduaes dl'Vem ,na\ e um defern,or da fmteml~ 

li !\ maioria dos governos modernos rnbmetter-se n mnchlna cornnrnm ' dade httmfl.na. 
professam a religião chrL~t~. a I elo est.ado. j Nas colonias francezas d1t 
nãü ser que ,assim lhes convenha j .E' uma verdadeira ldolat.rla. ! Africa'. m_aiq de milhão e melo 
occas!onulmente para encol.rir a ! o 'Santo Pa.drc Pio XII, bem de caihohcos dcpenctem d.e doi; 
ambição de.smedida do mando. l' como o ~eu glorioso antecessor, mil missionarias, qna.s1 t-odq,s; 

d I 1. 1 d 1 1 é fra,nceze,1, 
Os governos Lêm usado os no- N, arou qu<' "ª ou r na uma 

e] h ,, ,1 ,. 1 heresia funesta, de consequenrias mes P e rL% anLsmo e da demo- , 
i t ' _ 

1 
1 desaslrosa.s, E' o prlní'iplo duma crac a. para comme .,.,r os ma o-

No Congo Belga, ha mlll1ê!e~ 
de cnLhollcos, sob a direcção de 

ml~slonarios belgas; contamdo-sf. 
i I 

revolucão totnlllarla. q,1e <·orroe 
res cr mes. em nome dos princ - , _ ! as bases soclaes. por milhares as ronversões ác_ fê 
pk1s christaos e democraticoa 

-- Vemoo, no emtanto desappa- ca(,holica. Ha mais de um mi• 
Acostumamo-nos, na America, 1 !hão e melo de cathollcos na · rscer. na Europa, a.s ban-eiras 

a referir-nos quasl sempre aos l naclonaes; · · Indo-China franceza; melo· mi, 
reis e imperaâores de eras passa- 1 . !hão nas Indias Ne-erlandeza.q 
da", com ii·onla ~ d~sdem·, ma:s.1 Deus escreve direito por linhas O t 

e o mundo que ê de Deus 
não o conheceu. Velo ã sua 
proprla casa e os seus não o 
receberam, 

"· ' ~ 1 rien aes: mais de tres mllhõe!i 
contesta. como alncta tudo em- p,rante O ·chaos da hora presen- tortas. Será possivel que deSte na Indla e milhões na China e 
p,rega . contra o seu generoso 

I 
k, a.code-n.os, muitas vezes, 6. cháos rebente, com mais força, no Japão. 

Bemfe1tor, Quando, no;; seus ; mente O pensamento de que, afi- pela graça de Deus e por vlrtu- H 

Doloroso contrastP ! Que tem 
o homem que não o haja re
cebido ·do C'riador '/ Tnlelligm1-

t ct I 
avemos de cruzar os br~. 

ex remos e amor, o proprio na! de contas. com rem ou sem de propria, o Ide.ai chrlstão, em 
Deus se faz homem para con- perante O perigo, que se appro .. , que a grande familia humana i ? 

ronduzil-a r\ perdida fe.liridade, mo em nossps dias o abysmo que N- h 
des novos, sem os limites poli- ao a.vemos de levantar a 

--------------------------
,•iver com sua criatura e, re- elle.~. nunca foi tão grande co- viverá mais á vontade. em mol-1 x ma. 

ao invez de lhe agradecer ta- se abre entre os governos e os te t' t.o 
manha digna<;ão, o homem tra- povQb, 'tlcos, raclcos e soclaes, que nos 1 ;"~t, peran ° umul das pai• 
ta-o romo a rstranho; mais: dividem actualmente? \ xoes humanas, e defender a sa.n• 
l·e ·ó· 1 a O a ln ela mal . Isto não é uma critica. politl- tidade da crença de que a hu~ 

1 • ,Jc,I · • ; ' s :, cmri- A Igreja é a sociedade em que 1 !d é . 

1 
fica-o ca. é o reconhecimento dum fac- , mau ade una em Chrlsto? 

,, · todos devem viver como Irmãos. , N" . 

1 
Inenravrl reguet1·a. n nossa! to, ou melhor um dos grandes ao sera rempo de proclamar-

D h remidos pelo sangue de Jesus , e1estavel aixeza de senti· escandalos da nossa era. Para mos br.m alto. para que todos noo 
1 mPnt08 t Chrlsto, sem odios mutuos, que 1 .· 1 · · · · qua'lquer dos lados que penda a _ 1 ouçam, que, os governos da terra· 
1 Que humilha • 0 J)a ó matam, nem palxoes que enfra- te d t . ·· 'c;a .ra n s sorte das armas, vemos as na- pre n em re a.lhar o corpo 

que somos os beneficiarias des- • d f t lias :f. quecem. 

·v. 
J 
·N 
H 
o 
s 

tes vinte seculos de chrisíia- çoes O u uro, aqu~ .que,_ 0 •. mystlco ·de Chrlsto, em segu~ 
,- ,1eJuos· a': 2atisfàcção . de c'ô:riiiniirilc·ar aq '' nismo e que,, frequentemente, [ rem capazes de sobrevivera ··esf Os mlsSlona.rios -são os aposto- mentes dum naclona.JislJlO- ~rtbt 

· ·.· · · -:-:-:-:-:-:-.- .mal-agr.aô.ecidos nos mostra- ta grande catastrophe,_ go,'Q'erna-·· )os . de,ssa verdade, os artlflces- ficlal.? 
;<:1~1'0:,-~m,- ~~1'ª\,~~~ais)Íit~~~~~Ííid<Ís·· que se:: -mos a Deus! ~ ctaLpor ·grupos politicos, que :são: ::dessa socle<iade universaL Esses governos estão prejud(o1'_J 

p 
A 
R 
A 

M 
I 
s 
s 
A 

· ~a.,;i:,:,ft!~!pi.J?.u~~g}_i( ca-Wt;o-:·dos·· srs.1 · -· _ Mas todo o tempo é tempo a forriialriiente oppostos, por. ma.is:.. Se os communlstas e os nazis cando--ou já destruirnm os ·labo-: 
. ,-.-. _ _ '',. -~tl _ _ _ _ ,. ·:_ : : q:µ~_~::busca O Senhor com sin- agràcÍàv.:e_-_ls: que nos·. pareçam as ::lilliitassem · os seus esfor~s a· res de seculos, os sa,ci:ificlos d$ 

:ft;â;:J:ÍiÃ.afi-11:a:61CI! jl_ ~:11-.a:a, ....__ . =:- :c'éndade e o vê agora na po-
,&~11!:111~. -Ul·,~-=a::11-'ACI': '-1:freza ·-elo presepio, e-.,-o adora··suas· déclàr.ações, á doutrina de _apoderar-se-do e&Ado, para fins milhões, as·-vidas de milhares df( 

"· · - · 'na''·pobreza ainda mai-0r das Nosso SÊinftor Jesus Chrlsto. meramente pouticos, tendo, em martyres .e sobre.tudo a. Vida dQ 
Rua· -_B~lg~i;lêlré(: o;;i>i;Jás, 749 . .... 'f:el, 4-1>S?O : especies eucharisticas, e es- Não pretendemos apmiar res- · vista. a-clqu.il'lr somente riquezas proprlo,:Chrfsto, que .se-quer oom<i 

pera possuil-o um dia na· opu- ponsabiBdades, no presente con- e poder, não haveria motivo pa- municar -ás almas para-que·~ 
$ÃO · f:_~ULO Jencia P esplendor do ··paràiRO. fllC' t·~. 

"< • ,. •• 

Tendo em "sto-ck" os seguintes:' ty,pós: . 

CLARETE MALVASIA (para missa) 

BRANCO (para missa) 

TIN-TO CABERNET 
~TP PINDORAMA 

Faça:-n.os Elle a merce· de 
contar-nos entre os seus fieis 
na Terra e entre os seus elei
tos no Céu. De nossa parte, 
ahramos-LhP de ])fll'-Pm-pa.r o 

u ra nos alar.maJ.'Ulos tanto, embo- : se:jam-:uma., na--mesma fé::e:-amoll· 
Sabemos que se poderia ter·. ra, como chrlstãos, tenhamos a de Deus. 

perfeitamente évitado esta . guer- peito .a liberdade dos filhos de Envidemos todos os nossos e!' .. 
ra; mas, desde que ella ahi es~ Deus e o- bem estar da soclede.de. f-0r.ços para que os inimigos d• 
tá para· mal de -no~os -pecc,ados, · - EUes não param, porém, na Jesus C~isto não diVidam, com 

('oração, mais pobre talvpz que devemos tomàr as coisas como conq-ulsta do poder pelo poder, 
a manjprloura do presepio, mas ellas. são e procurar evitar as muitos delles pretendem alcança.r 
que Sua presen<;a .e~1riqnec~ e consequencias desa, strosas, que o poder, como um instrumento e 
seu contacto pur1f1ca. Reme 
Jesus em nossa vida e ao seu nos esperam. canal, para ·a transmissão das 

~c.ii;i;;;;;:s;._!!!_!=!' __ l'!!!I.'.!'! . • !"! .. ~.:':":~----· ... · ----~--'!"""-~~~--"" .. "'---~--"""":-":' ...... ~~--.11:D-P~rio se reuda e su.gei;e l *. at\lM .Impuras lia doacre12çi. e 

mãos sacrllegas, em mais :reta,· 
lhos a tunlc.a inconsutil ela. Igre.
ja., "Venha a nós o vo.sso reluit 
- que /J- vossa vont~e se~ tet .. 
ta alliQ 11a 1effll. CQIDQ.i:ao8'tá,'" 

' ~-
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